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REPERELE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. Procesul decizional administrativ (PDA) reprezintă acea succesiune de 

acțiuni fundamentale desfăşurate la nivelul administraţiei publice, menite să determine modalităţile 

de utilizare a resurselor publice în vederea satisfacerii cît mai calitative şi mai complete a 

interesului general al cetăţenilor. Astfel, nivelul de satisfacţie al cetăţenilor, precum şi gradul de 

dezvoltare şi progresare al fiecărui stat, depind în exclusivitate de calitatea procesului decizional 

desfăşurat. Or, actul de conducere, potrivit managementului public, se asociază cu procesul de 

luare şi implementare a deciziilor. Prin urmare, cu cît mai calitativ este realizat procesul decizional, 

cu atît mai rezultativ este actul de guvernare care determină nivelul de performanţă al statului şi de 

bunăstare al cetăţenilor. Potrivit ultimelor barometre de opinie publică, în Republica Moldova 

(RM) populaţia rămîne preponderent nesatisfăcută de calitatea actului de guvernare, iar încrederea 

cetăţenilor în autorităţile statului s-a erodat considerabil. Acestea denotă faptul că procesul 

decizional în RM, privit în sens larg, nu este unul îndreptat spre bunăstarea cetăţenilor şi evoluţia 

statală. Astfel, cercetarea şi identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a acestuia, reprezintă un 

imperativ de cea mai mare actualitate pentru Republica Moldova. 

 Actualitatea şi importanţa cercetării în speţă sunt dictate şi de parcursul de integrare 

europeană a RM. Aceasta suscită în mod imperios şi necondiţionat perpetuarea procesului de 

modernizare sistemică a administraţiei publice, inclusiv a procesului decizional, direcţii prevăzute 

chiar în Acordul de Asociere cu UE (art. 21, 22). În mod deductiv, imperiozitatea eficientizării 

procesului decizional se regăseşte atît în documentele strategice naţionale, cît şi în Programul de 

activitate al Guvernului RM 2016-2018, unde se accentuează necesitatea dezvoltării bunei 

guvernări, inclusiv prin consolidarea cadrului normativ şi a capacităţilor administraţiei publice în 

elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor, precum şi asigurarea dialogului cu părţile 

interesate în procesul de luare a deciziilor.  

 Complexitatea şi eterogenitatea problemelor la care administraţia publică, în special cea 

centrală trebuie să genereze soluţii, reliefează caracterul valoros şi influent al know how-lui 

decizional pentru aceasta. În lucrarea elaborată, efortul ştiinţific de bază a fost orientat spre 

cercetarea procesului decizional din cadrul administraţiei publice centrale (APC), întrucît tocmai 

aici se pregătesc şi se elaborează majoritatea deciziilor strategice de interes naţional, dar şi pe 

motiv că actul decizional din cadrul administraţiei publice locale a beneficiat de atenţia mai multor 

cercetători autohtoni. Or, scopul cercetărilor ştiinţifice rezidă în studierea fenomenelor sau 

aspectelor neabordate sau insuficient tratate. Evaluarea APC şi reformarea acesteia cu suportul 

SIGMA (Susţinerea Îmbunătăţirii Sistemului de Guvernare şi Conducere) reprezentînd obiectivul 

de bază al Guvernului RM pentru perioada imediat următoare, la fel reliefează necesitatea 

eficientizării procesului decizional administrativ central.  

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de cercetare. 

Procesul de cercetare a celor mai importante lucrări ştiinţifice internaţionale şi naţionale ce au 

abordat fenomenul decizional din cadrul organizaţiilor publice relevă faptul că acestea tratează 

decizia şi procesul decizional în mod diferenţiat. Cele mai semnificative controverse se creează în 
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jurul definirii procesului decizional şi a etapelor structurale pe care acesta le presupune. Dacă unii 

cercetători, cu precădere cei ai politicilor publice, consideră că procesul decizional reprezintă doar 

o etapă din cadrul ciclului de elaborare a unei politici publice, atunci alţii, în special cei ai ştiinţei 

administraţiei şi managementului public, accentuează faptul, că acesta este un proces complex ce 

necesită un volum mare de cercetări. Conform altor abordări, procesul decizional apare şi se 

derulează doar în cazul deciziilor strategice şi tactice.  

Controversele predomină şi la capitolul raţionalitatea proceselor decizionale, astfel că, dacă 

unii cercetători susţin că în cadrul organizaţiilor publice acestea se desfăşoară conform modelului 

raţional, atunci alţii consideră că acestea se desfăşoară conform modelelor: raţionalităţii limitate, 

incremental şi mixt de scanare. Divergenţe de opinii există şi vizavi de momentul finalizării 

procesului decizional. Unii cercetători sunt de părerea că acesta se încheie odată cu adoptarea 

deciziei, pe cînd alţii cred că acesta se termină atunci cînd a fost desfăşurată analiza ex-post. 

Elementele fundamentale ale procesului decizional la fel constituie subiect de dispută între 

cercetătorii analizaţi. În timp ce pentru unii participarea cetăţenilor la elaborarea deciziilor 

reprezintă un element fundamental pentru eficienţa acestora, atunci pentru alţii aceasta nu 

reprezintă un aspect important. Prin urmare, identificăm faptul că nu există o tratare ştiinţifică 

uniformă cu privire la structura, conţinutul şi formele de perfecţionare a proceselor decizionale 

administrative. 

Cadrul bibliografic din RM cu privire la cercetarea PDA în totalitatea complexităţii acestuia 

este unul deficitar. Majoritatea cercetărilor din domeniul administraţiei publice sunt focusate doar 

pe analiza şi modelarea produsului final al procesului de luare a deciziilor, cu referinţă la decizia 

administrativă, iar activităţile desfăşurate pentru ajungerea la aceasta sunt prezentate în aspect 

general. Actualmente, administraţia publică din RM nu dispune de un tablou ştiinţific sau empiric 

clar cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a PDA, modelele decizionale utilizate, precum 

şi factorii endogeni şi exogeni care-l influenţează. Nivelul scăzut de explorare a procesului 

decizional din cadrul administraţiei publice a RM justifică relevanţa problemei cercetate, şi anume: 

care sunt modalităţile de eficientizare a procesului decizional administrativ din RM şi cum acestea 

influenţează modernizarea administraţiei publice.  

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul cercetării rezidă în studierea complexă a procesului 

decizional administrativ central din Republica Moldova şi identificarea metodelor de eficientizare a 

acestuia în contextul dezideratului de modernizare a administraţiei publice.  

Pentru obţinerea scopului stabilit au fost proiectate și realizate următoarele obiective: 

identificarea gradului de cercetare şi a controverselor procesului decizional în literatura de 

specialitate internaţională şi naţională; analiza teoretico-metodologică a procesului decizional 

administrativ şi a modelelor decizionale, şi identificarea elementelor determinante pentru acestea; 

identificarea şi analiza particularităţilor procesului decizional din cadrul administraţiei publice 

centrale a RM (analiza SWOT); analiza comparată a procesului decizional din cadrul administraţiei 

publice centrale a celor trei state: RM (Republica Moldova), RE (Republica Estonia) şi FRYM 

(Fosta Republică Yugoslavă Macedonia); stabilirea deficienţelor majore cu care se confruntă 
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procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a RM; identificarea modalităţilor de 

eficientizare a procesului decizional administrativ din RM în contextul modernizării administraţiei 

publice, şi elaborarea unui model decizional optimal pentru aceasta. 

Metodologia cercetării ştiinţifice. Pentru obţinerea scopului cercetării şi realizarea 

obiectivelor acesteia au fost utilizate următoarele instrumente de cercetare. Capitolul 1 -  „Analiza 

ştiinţifico-bibliografică a procesului decizional administrativ”, a fost cercetat prin intermediul 

metodelor istorico-evolutivă, analitică şi sinteza. Metodele structural-funcţională, comprehensivă, 

inducţia şi deducţia, dialectica, analiza şi sinteza au fost aplicate pentru cercetarea teoriilor, 

conceptelor, definiţiilor, elementelor şi structurii organizatorice a PDA, a modelelor decizionale, 

precum şi a interferenţelor dintre eficientizarea procesului decizional şi modernizarea 

administraţiei publice - subiecte de cercetare pentru capitolul 2 al lucrării, intitulat „Abordări 

teoretico-metodologice ale procesului decizional din perspectiva modernizării administraţiei 

publice”. Pentru cercetarea capitolului 3 - „Procesul decizional al administraţiei publice centrale 

din Republica Moldova, Republica Estonia şi FRY Macedonia: analiza comparată”, au fost 

utilizate metodele structural-funcţională, inducţia, deducţia, observaţia neparticipativă, ancheta 

sociologică, analiza documentelor, analiza statistică, precum şi analiza comparată. Analiza, sinteza, 

metoda comprehensivă şi metoda funcţională au fost întrebuinţate pentru cercetarea capitolului 4 al 

cercetării „Direcţii prioritare de eficientizare a procesului decizional administrativ în contextul 

modernizării administraţiei publice din Republica Moldova”.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Cercetarea surselor ştiinţifico-bibliografice naţionale 

şi internaţionale cu privire la PDA şi centralizarea acestora potrivit perioadelor de dezvoltare 

contribuie la formarea unui studiu bibliografic util pentru ştiinţa administraţiei. În contextul 

cercetării şi analizei aspectelor teoretico-metodologice ale procesului decizional, autorul a elaborat 

propriile definiţii cu privire la procesul decizional, eficientizarea procesului de decidere şi 

modernizare a administraţiei publice. Sunt identificate şi analizate particularităţile procesului 

decizional administrativ central din RM rezultate din ancheta sociologică desfăşurată de autor. 

Acestea, combinate cu rezultatele analizei comparate, evidenţiază deficienţele majore cu care se 

confruntă procesul decizional administrativ central din RM, precum şi cauzele apariţiei acestora.  

În rezultatul cercetării modelelor decizionale administrative elaborate de cele patru mari 

şcoli de dezvoltare a teoriei administraţiei publice sunt determinate şi analizate influenţele acestora 

asupra PDA din RM. Analiza comparată a procesului decizional din cadrul APC a RM cu cel din 

RE şi FRYM prin prisma cadrului ştiinţifico-legal, şi a „Bunei guvernări”, şi rezultatele derivate 

din aceasta, la fel prezintă o noutate pentru ştiinţa administraţiei. Pentru eficientizarea procesului 

decizional administrativ central din RM şi modernizarea administraţiei publice sunt prezentate 

modalităţile de îmbunătăţire a acestuia, derivate din literatura ştiinţifică de specialitate şi experienţa 

statelor europene. În acelaşi context, autorul a elaborat şi un model decizional, care vine să 

contribuie la perfecţionarea procesului de luare a deciziilor administrative. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Studiul științific elaborat are menirea de a 

consolida şi asigura continuitatea procesului de dezvoltare a celui mai important aspect al 
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administraţiei publice cu referinţă la procesul decizional. Cercetarea şi identificarea direcţiilor şi 

modalităţilor de eficientizare a PDA, derivate din cele mai recente abordări teoretico-metodologice 

decizionale şi benchmarkingul european, contribuie direct la modernizarea administraţiei publice 

din RM, subiect ce reprezintă o preocupare perpetuă pentru mediul ştiinţific din RM. Or, 

dezvoltarea oricărui stat depinde de modul de funcţionare a administraţiei publice. Întrucît 

elaborarea şi implementarea unui cadru legislativ şi normativ raţional şi rezultativ de asemenea 

reprezintă o prerogativă pentru societatea ştiinţifică din RM, în prezenta cercetare sunt propuse 

modificări normative îndreptate spre construirea unui context decizional inovativ, transparent, 

participativ şi integru. Luînd în considerare faptul că cercetarea ştiinţifică în speţă concentrează 

într-un singur punct diverse surse bibliografice internaţionale şi naţionale, teorii, definiţii, concepte, 

modele şi structuri ale procesului decizional, şi le cercetează prin prisma evolutivă şi comparată, 

aceasta poate fi apreciată ca un studiu bibliografic, în contextul în care cadrul bibliografic autohton 

cu privire la PDA este unul fragmentat şi deficitar.  

Semnificaţia teoretică. Potenţialul teoretic al cercetării este redat de totalitatea conceptelor, 

definiţiilor, teoriilor, modelelor, elementelor structurale şi condiţiilor de raţionalitate cu privire la 

procesul decizional administrativ preluate din operele gînditorilor clasici pînă la cele ale 

cercetătorilor moderni, analizate şi prezentate de autor. Comparaţia teoretico-aplicativă a teoriilor 

şi modelelor decizionale, precum şi identificarea avantajelor şi dezavantajelor pentru fiecare în 

parte în contextul raţionalizării deciziilor şi modernizării administraţiei publice, de asemenea 

contribuie la îmbogăţirea arsenalului teoretic al ştiinţei administrative.  

Determinarea şi cercetarea multilaterală a interferenţelor dintre modelele decizionale şi 

eforturile de modernizare a administraţiei publice la fel prezintă interes pentru valoarea ştiinţei 

teoretice. Importanţa teoretică a lucrării derivă şi din cercetarea comparată a PDA pentru 

identificarea bunelor practici şi transferarea acestora în plan naţional. O importanţă specială pentru 

teoria administraţiei publice prezintă modalităţile de eficientizare a procesului decizional 

administrativ central din RM în contextul modernizării acesteia. Acestea reflectă rezultatele 

procesului de cercetare şi analiză a celor mai recente abordări teoretico-metodologice şi aplicative 

cu privire la procesul decizional, precum şi valorile emanate de principiile „bunei guvernări” şi cele 

mai bune practici existente actualmente în spaţiul administrativ european.  

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării se identifică în conţinutul 

procesului de cercetare, constatare şi analiză a particularităţilor procesului decizional administrativ 

central din RM extrase din rezultatele anchetei sociologice, din prevederile cadrului normativ şi din 

conţinutul documentelor de evaluare a activităţii administrative. Rezultatele analizei comparate a 

procesului decizional din cadrul APC a RM cu cel din RE şi FRYM, deficienţele majore 

identificate în cadrul PDA din RM, precum şi modalităţile de eficientizare a acestuia în contextul 

modernizării administraţiei publice de asemenea redau valoarea aplicativă a lucrării elaborate.  

Considerăm că rezultatele cercetării şi, în mod special, modalităţile de eficientizare a 

procesului decizional necesită a fi încadrate şi aplicate în activitatea instituţională şi funcţională a 

autorităţilor publice administrative din RM. În consecinţă, procesul decizional va deveni mai 
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inovativ, raţional, transparent, participativ, centrat pe cetăţean şi neafectat de diverse elemente 

malefice. Instituţiile de învăţămînt superior în care se formează viitorii funcţionari publici, de 

asemenea pot să preia rezultatele cercetării şi să le integreze în disciplinele administrative 

curriculare. Rezultatele cercetării necesită a fi utilizate şi în cadrul procesului de modificare şi 

modernizare a cadrului normativ şi metodologic cu privire la PDA din Republica Moldova. 

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere. În rezultatul finalizării procesului 

de cercetare a subiectului investigat sunt înaintate spre susţinere următoarele rezultate ştiinţifice de 

bază: 

1. Îmbunătăţirea cadrului normativ şi metodologic cu privire la procesul decizional din 

cadrul APC a RM prin elaborarea unui regulament unic cu privire la pregătirea, adoptarea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea deciziilor, inclusiv a politicilor potrivit principiilor şi 

bunelor practici europene şi rezultatelor prezentei cercetări; completarea Legii 239/08 privind 

transparenţa în procesul decizional [3] şi a hotărîrii Guvernului 96/10 [5] prin care a fost aprobat 

Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi 

adoptare a deciziilor, cu prevederi normative care să instituţionalizeze instrumente de încurajare şi 

stimulare a cetăţenilor pentru participarea activă a acestora la PDA; şi elaborarea unui ghid naţional 

cu privire la modalităţile de participare şi implicare electronică a cetăţenilor în actul decizional. 

2. Consolidarea cadrului instituţional din RM cu competenţe speciale la pregătirea şi 

desfăşurarea PDA prin instituţionalizarea subunităţilor de inovare a procesului decizional şi 

cooperare cu mediile academic şi de cercetare; consolidarea capacităţii instituţionale şi funcţionale 

a Direcţiei monitorizare şi evaluare din cadrul Cancelariei de Stat, precum şi a unităţilor de analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul autorităţilor APC; precum şi instituirea unui nou 

nivel decizional în cadrul APC prin crearea Consiliului secretarilor de stat. 

3. Perfecţionarea cadrului administrativo-metodologic al PDA din RM prin crearea şi 

instituţionalizarea sistemului informatizat online de pregătire şi desfăşurare a procesului decizional 

din cadrul APC, sistemului informaţional naţional online de monitorizare şi evaluare a politicilor; 

perfecţionarea profesională individualizată, continuă şi adecvată a funcţionarilor publici cu 

competenţe decizionale; instituţionalizarea formelor speciale de pregătire profesională pentru 

persoanele cu funcţii de demnitate publică şi personalul din cabinetul acestora; pilotarea modelului 

decizional administrativ elaborat şi propus de autor; transparentizarea procesului decizional din 

cadrul autorităţilor APC; elaborarea şi instituţionalizarea instrumentelor de încurajare şi stimulare a 

participării cetăţeneşti la elaborarea şi fundamentarea deciziilor. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării, cu referinţă la teoriile, 

definiţiile, conceptele, modelele, condiţiile de raţionalitate, elementele şi etapele structurale ale 

procesului decizional administrativ, precum şi metodele de monitorizare şi evaluare a deciziilor, 

sunt aplicate la Catedra Administraţie Publică a Academiei Militare „Alexandru cel Bun” la 

disciplina „Administraţia Publică Centrală”. 

Totodată, rezultatele sunt implementate şi în cadrul proceselor de iniţiere, pregătire şi 

dezvoltare a proiectelor de acte normative în cadrul Ministerului Apărării, precum şi în cadrul 
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proceselor de luare a deciziilor programate şi structurate. Confirmările acestora sunt reflectate în 

Anexa nr.15 a cercetării. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost aprobate de profesorul      

V. Saca, care, în calitatea sa de conducător ştiinţific, a examinat şi analizat minuţios şi continuu 

metodologia de cercetare aplicată în cadrul lucrării, precum şi întregul parcurs ştiinţific de realizare 

a acesteia, iar în mod special - a rezultatelor obţinute la finalizare.  

 Rezultatele cercetării sunt reflectate şi în articolele ştiinţifice pregătite, elaborate şi 

prezentate de autor în cadrul conferinţelor internaţionale (Conferinţa anuală ştiinţifico-practică cu 

participare internaţională „Teoria şi practica administrării publice” din 22 mai 2012; din 20 mai 

2013; din 23 mai 2014; din 22 mai 2015; din 2-3 decembrie 2015; din 20 mai 2016; Conferinţa 

internaţională din Belgrad, Serbia „Integritatea procedurilor de achiziţii publice şi parteneriat 

public-privat” din 11-13 iunie 2014; Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională 

„Contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea administraţiei publice” din 27 februarie 2015; din 

26 februarie 2016; Congresul al XV-lea Internaţional „Administraţia Publică: Strategia de 

Reformare 2020” din 23 aprilie 2015 din oraşul Harkov, Ucraina; Conferinţa ştiinţifico-practică cu 

participare internaţională „Reformarea administraţiei publice: teoria, practica şi realizările 

internaţionale” din 29-30 octombrie 2015, din Odesa, Ucraina), precum şi în revistele şi publicaţiile 

ştiinţifice naţionale („Administrarea Publică”, nr.3(75), iulie-septembrie 2012; nr.3(79), iulie-

septembrie 2013; nr.1 (85), ianuarie-martie 2015; nr.4 (88) octombrie-decembrie 2015; 

„Moldoscopie” (Probleme de analiză politică), nr.3 (LXVI), 2014). Subsecvent, acestea au fost 

discutate, analizate şi aprobate în cadrul respectivelor manifestări ştiinţifice. Referatele ştiinţifice 

prezentate şi aprobate anual în cadrul şedinţelor de dare de seamă la catedra de profil la fel 

captează rezultatele ştiinţifico-aplicative ale lucrării.  

 Conţinutul tezei de doctorat şi al autoreferatului au fost discutate şi aprobate în şedinţa 

Catedrei Ştiinţe Administrative din 18.06.2015 şi a Seminarului ştiinţific de profil din 20.11.2015 

din cadrul Academiei de Administrare Publică.  

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele de bază ale cercetării au fost publicate în 16 lucrări 

ştiinţifice, dintre care 5 lucrări în reviste ştiinţifice de profil, şi 11 materiale expuse în cadrul 

conferinţelor ştiinţifice internaţionale. 

Volumul şi structura tezei. 150 pagini de text de bază structurate în introducere, patru 

capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 258 titluri şi 15 anexe. 

Cuvinte-cheie: Republica Moldova, administraţia publică, administraţia publică centrală, 

autorităţi publice administrative, act de guvernare, proces decizional administrativ, decizie 

administrativă, politici publice, modele decizionale, eficienţă, modernizare. 
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CONŢINUTUL TEZEI 

 Capitolul 1 al cercetării, intitulat „Analiza ştiinţifico-bibliografică a procesului decizional 

administrativ”, include două paragrafe prin intermediul cărora se cercetează reperele bibliografice 

internaţionale de investigare a procesului decizional administrativ şi se analizează reflecţiile 

teoretice ale acestuia în literatura de specialitate a RM. În rezultatul dezvoltării capitolului, este 

realizată o analiză ştiinţifico-bibliografică a PDA la etapa actuală prin prisma reperelor 

bibliografice internaţionale de investigare şi a literaturii de specialitate din RM. Analiza captează 

diversele abordări ştiinţifice teoretice ale procesului decizional potrivit perioadelor istorice de 

dezvoltare ale acestuia, identifică aspectele mai puţin explorate, precum şi pe cele tratate în mod 

diferenţiat sau echivoc. Ca rezultat, au fost formulate problema ştiinţifică de cercetare, obiectul și 

subiectul cercetării, precum şi ipotezele de testare care urmau a fi confirmate sau infirmate după 

caz.  

Rezultatele studiului cu privire la abordarea PDA de către cadrul ştiinţifico-bibliografic 

internaţional denotă faptul că acesta este tratat în mod diferenţiat, în funcţie de prisma ştiinţifică 

prin care este cercetat şi prezentat. Controversele şi aspectele eterogene cu privire la forma şi 

conţinutul procesului decizional reliefează caracterul multidisciplinar şi complex al acestuia. Cele 

mai semnificative controverse se creează în jurul definirii procesului decizional şi a etapelor 

structurale pe care acesta le include. Dacă unii cercetători, cu precădere cei ai politicilor publice 

(M. Howlett, M. Ramesh, D. Braybrooke, Ch. Lindblom, J. Forester, A. Etzioni, J. March, J. Olsen, 

W. Dunn, A. Miroiu etc.) [36], [34], [25], [40], [14] consideră că procesul decizional reprezintă 

doar o etapă din cadrul ciclului de elaborare a unei politici publice care are drept scop de a face o 

alegere din cîteva alternative decizionale, atunci alţii, în special cei ai ştiinţei administraţiei și 

managementului public (G. Johns, H. Mintzberg, R. Taylor, H. Simon, H. Nicolas, J. Chevallier,    

Ch. Debbasch, A. Androniceanu, L. Matei, M. Oroveanu, M. Platon, A. Sîmboteanu etc.) [37], 

[45], [42], [6], [12], [13], [15], [16], [17], [21] relevă că acesta este un proces complex, amplu, de 

durată, ce necesită un volum mare de activităţi, multiple cercetări, o vastă şi aprofundată 

documentare tehnico-ştiinţifică şi socială, care se începe cu diagnosticarea şi definirea problemei, 

şi se încheie cu evaluarea rezultatelor obţinute de la implementarea deciziei.  

Conform altor abordări (E. Burduş, Gh. Căprărescu) [9], procesul decizional apare şi se 

derulează doar în cazul deciziilor strategice şi tactice, sau este privit ca o totalitate de proceduri 

pentru rezolvarea unei situaţii-problemă ce se concretizează într-o succesiune logică de activităţi 

întreprinse într-o anumită condiţionare logică sau intuitivă pînă la obţinerea soluţiei. 

Analizînd toate modelele decizionale identificate în lucrările supuse procesului de cercetare, 

putem deduce că acestea pot fi grupate în trei categorii majore, şi anume: modele decizionale 

raţionale, non-raţionale şi semiraţionale. În timp ce cercetătorii W. Dunn, R. Taylor, A. Miroiu,    

A. Androniceanu, C. Brătianu, D. Hîncu şi N. Ene [34], [14], [6], [8], [9], [11], [18] susţin că în 

cadrul organizaţiilor publice procesele decizionale se desfăşoară conform modelului raţional, atunci 

autorii Ch. Lindblom, M. Howlett, M. Ramesh, H. Simon, J. Forester, A. Etzioni, H. Nicolas,      

M. Oroveanu, A. Negoiţă, Gh. Savu, E. Ticames, Corneliu Manda, J.Chevallier, Ch. Debbasch 

[36], [37], [45], [42], [16], [15], [12], [7], [29] recuză cu vehemenţă punctul dat de vedere şi 

consideră că în cadrul sectorului public procesele decizionale nu sunt în totalmente raţionale, 
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acestea dezvoltîndu-se conform modelelor: raţionalităţii limitate, incremental şi mixt de scanare. 

De asemenea, se identifică şi a treia grupă de cercetători (J. March, J. Olsen, C. Teasley, S. Harrell 

etc.) [14], [36], [42], care abneagă chiar şi raţionalitatea limitată din cadrul proceselor decizionale 

publice, evidenţiind că acestea absolut nu dispun de raţionalitate, şi prezintă în acest sens modelul 

„ladă de gunoi”. 

Divergenţe de opinii există şi vizavi de momentul finalizării procesului decizional. Unii 

cercetători (M. Ramesh, G. Brewer, P. DeLeon, D. Braybrooke, R. Dalii, Ch. Lindblom, M. Carley, 

A. Etzioni, J. March, J. Olsen, W. Dunn, P. Sabatier, A. Miroiu etc.) [34], [14], [25], [40] sunt de 

părerea că procesul decizional se încheie odată cu adoptarea deciziei, pe cînd alţii (G. Johns,        

H. Mintzberg,  K. MacCrimmon, H. Simon, C. Teasley, S. Harrell, J. Chevallier, D. Loschak,       

E. Burduş, Gh. Căprărescu, A. Androniceanu, L. Matei, M. Vlăsceanu, M. Zlate, M. Preda,          

M. Platon etc.) [37], [45], [9], [6], [13], [28], [29], [18], [17] consideră că acesta se termină atunci 

cînd au fost evaluate rezultatele obţinute în urma adoptării deciziei, adică după ce a fost desfăşurată 

analiza ex-post.   

Elementele fundamentale ale deciziei şi ale procesului decizional la fel constituie subiect de 

dispută între cercetătorii analizaţi. Dacă pentru unii cercetători (G. Johns, J. Chevallier,                 

D. Loschak, Ch. Debbasch, A. Androniceanu, M. Oroveanu, Gh. Savu, E. Ticames, Cezar Manda, 

M. Vlăsceanu, M. Platon, A. Sîmboteanu etc.)  [37], [6], [16], [12], [34], [42], [28], [17], [21] 

participarea cetăţenilor la elaborarea deciziilor reprezintă un element fundamental pentru eficienţa 

acestora, atunci pentru ceilalţi nominalizaţi [25], [36], [40], aceasta nu este luată în consideraţie.  

Prin urmare, identificăm faptul că nu există o tratare ştiinţifică uniformă cu privire la 

structura, conţinutul şi formele de perfecţionare a procesului decizional. Abordările studiate în 

capitolul 1 al lucrării se află în raport de dependenţă cu domeniile de cercetare din care acestea fac 

parte.  

Cadrul bibliografic din Republica Moldova cu privire la cercetarea procesului decizional 

administrativ în totalitatea complexităţii acestuia este unul limitat. Majoritatea cercetărilor din 

domeniul administraţiei publice sunt focusate pe analiza şi modelarea produsului final al procesului 

de luare a deciziilor, cu referinţă la decizie, iar însăşi activităţile desfăşurate pentru ajungerea la 

decizia administrativă, sunt prezentate în aspect general. Actualmente nu dispunem de un tablou 

ştiinţific sau empiric clar cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a PDA, modelele 

decizionale utilizate, precum şi factorii endogeni şi exogeni care-l influenţează în mod direct şi 

semnificativ. Nivelul scăzut de explorare a procesului decizional din cadrul administraţiei publice a 

RM justifică relevanţa problemei cercetate, şi anume: care sunt modalităţile de eficientizare a 

procesului decizional administrativ din RM şi cum acestea influenţează modernizarea 

administraţiei publice. Astfel, obiectivul general al cercetării constă în identificarea soluţiilor la 

problema de cercetare.  

În contextul semnării de către RM a Acordului de Asociere cu UE, considerăm că 

dezideratul de modernizare a administraţiei publice a devenit unul ineluctabil şi extrem de 

stringent. Profesorul A. Sîmboteanu decela în una din lucrările sale că integrarea europeană este un 

deziderat fundamental al RM, care poate fi realizat pe calea democratizării sistemului politic şi 

modernizării administraţiei publice [22]. Or, potrivit definiţiei moderne a administraţiei publice, 
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aceasta reprezintă determinarea şi executarea politicilor şi programelor publice [44]. Prin urmare, 

deducem faptul că modernizarea administraţiei publice se referă în primul rînd la modernizarea 

procesului decizional, care poate fi realizată doar prin determinarea metodelor de eficientizare a 

acestuia potrivit celor mai recente descoperiri ştiinţifice şi practici europene şi internaţionale.  

Pornind de la aceste atribute indispensabile administraţiei publice, scopul cercetării a 

constat în studierea complexă a procesului decizional administrativ central din RM şi identificarea 

metodelor de eficientizare a acestuia, în contextul dezideratului de modernizare a administraţiei 

publice. Obiectul de studiu al cercetării l-a constituit procesul decizional din cadrul APC, cercetat 

şi analizat atît prin prisma laturii gnoseologice, cît şi celei empirice. Subiectul de studiu l-a 

reprezentat impactul modalităţilor de eficientizare a procesului decizional administrativ central 

asupra modernizării administraţiei publice din Republica Moldova.  

„Abordări teoretico-metodologice ale procesului decizional din perspectiva modernizării 

administraţiei publice” reprezintă obiectul de studiu pentru capitolul 2 al cercetării, care cuprinde 

trei paragrafe, ce sunt orientate spre cercetarea aspectelor fundamentele ale teoriei şi metodologiei 

PDA, identificarea şi analiza paradigmelor moderne privind modelele decizionale ale administraţiei 

publice, precum şi determinarea interferenţelor dintre eficientizarea procesului decizional şi 

modernizarea administraţiei publice. Ca rezultat, este elaborată o analiză ştiinţifică a teoriilor, 

conceptelor, condiţiilor de raţionalitate, elementelor şi compoziţiei structurale a PDA, sunt 

cercetate şi analizate prin prisma evolutivă şi comparată modelele decizionale compatibile cu 

procesele de luare a deciziilor administrative, sunt examinate avantajele şi dezavantajele acestora, 

şi sunt identificate modelele ce se pretează cu contextele decizionale din cadrul administraţiei 

publice a RM în efortul de modernizare a acesteia. La finalul capitolului sunt determinate şi 

cercetate interferenţele dintre eficientizarea procesului decizional şi modernizarea administraţiei 

publice. 

În temeiul rezultatelor investigaţionale, s-a constatat că procesul decizional din cadrul 

administraţiei publice este tratat prin prisma a două abordări de bază. Prima abordare este 

dezvoltată de cercetătorii politicilor publice, potrivit cărora procesul decizional reprezintă o etapă 

din ciclul de elaborare a unei politici publice, care constă în acţiunile de stabilire a cîtorva 

alternative decizionale şi de selectare a celei mai avantajoase alternative [25], [36]. Cea de a doua 

abordare aparţine cercetătorilor ştiinţei administraţiei, dreptului administrativ și managementului 

public, conform căreia procesul decizional este un proces complex, amplu, de durată, care necesită 

un volum mare de activităţi, cercetări directe, precum şi o vastă şi aprofundată documentare 

tehnico-ştiinţifică şi socială [6], [12], [13], [15]. Acest proces complex începe cu investigarea 

problemei şi stabilirea obiectivelor decizionale, continuă cu cercetarea şi selectarea informaţiilor şi 

a datelor relevante, apoi se stabilesc criteriile decizionale şi ponderea acestora, ulterior se stabilesc 

alternativele decizionale şi se selectează cea mai judicioasă, ca în final aceasta să fie implementată 

şi evaluată [15], [11], [12].  

Deopotrivă cu orice alt proces, procesul decizional este constituit din elemente care îi redau 

forma şi conţinutul. Astfel, în calitate de elemente componente ale procesului decizional 

administrativ au fost stabilite şi cercetate următoarele elemente: decidentul (decidenții); problema 

de rezolvat; obiectivele decizionale; mediul ambiant care este reprezentat de ansamblul condiţiilor 
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interne şi externe organizaţiei; cerinţele pe care trebuie să le satisfacă soluţia problemei; mulţimea 

alternativelor decizionale; mulţimea criteriilor decizionale și a ponderilor distribuite; mulţimea 

consecinţelor; alternativa decizională selectată; metodologia și instrumentele de implementare a 

deciziei; resursele necesare pentru implementare; personalul de execuție; metodologia și 

instrumentele de monitorizare și evaluare a deciziei; personalul responsabil de monitorizare și 

evaluare [8], [12], [15], [16]. Pe lîngă elementele componente ale procesului decizional a fost 

cercetată şi metodologia de desfăşurare a acestuia, identificîndu-se şi analizîndu-se astfel etapele 

structurale (expuse mai sus) esenţiale, necesare pentru construirea unui proces decizional complet, 

raţional şi eficace.  

În ceea ce priveşte modelele decizionale, sintetizăm că în literatura de specialitate sunt 

stabilite două categorii de bază cu privire la abordările decizionale. Prima categorie, care include 

abordările normative, tratează fenomenele decizionale prin prisma teoriilor raţionale. În centrul 

abordărilor raţionale se află „omul raţional” sau factorul decizional raţional, care are scopul de a 

optimiza rezultatele. Abordările normative sunt fundamentate pe premisa că oamenii acţionează 

raţional, generînd şi selectînd într-o manieră logică acel curs al acţiunii care maximalizează 

rezultatele. În cadrul procesului decizional care se desfăşoară prin prisma modelelor normative 

decidentul raţional face apel la obiectivitate şi cauzalitate, iar deciziile acestuia sunt inteligente şi 

bine fundamentate. Modelul raţional-comprehensiv, modelul mixt de scanare, modelul 

antreprenorial şi modelul planificării formale comprehensive reprezintă modelele decizionale de 

referinţă ale abordărilor normative [7], [8], [9], [11], [14], [18], [34], [36].  

Cea de a doua categorie cuprinde abordările descriptive, unde decidentul adoptă o atitudine 

subiectivă şi emoţională în raport cu procesul de elaborare şi fundamentare a deciziilor. Atenţia 

acestuia este una secvenţială, îndreptată pentru identificarea unui curs de acţiune suficient de bun, 

dar nu neapărat cel mai bun. Decidenţii abordării descriptive folosesc de obicei reguli intuitive 

stabilite pe baza experienţei, şi aplică raţionamente euristice care reflectă expresia intuiţiei 

verificate de practica vieţii. În centrul abordărilor descriptive se află „omul satisficient” sau „omul 

administrativ”, care este limitat cognitiv şi analitic şi care acceptă alternative satisfăcătoare şi 

suficiente. În cadrul abordării descriptive, procesul decizional se prezintă aşa cum se realizează el 

în activitatea practică a organizaţiei publice, pe cînd în cadrul abordării normative, procesul 

decizional este prezentat aşa cum ar trebui să se desfăşoare în practica activităţii de management, 

pentru a elabora decizii eficiente. Cele mai reprezentative modele decizionale ce fac parte din 

categoria abordărilor descriptive sunt modelele raţionalităţii limitate, incremental, tip „ladă de 

gunoi”, echilibrului punctual şi bazat pe reguli [7], [11], [14], [29], [37], [42]. 

Fiecare model decizional analizat dispune atît de puncte forte, cît şi de elemente mai 

vulnerabile, ceea ce ne face să credem că acestea au fost proiectate pentru anumite contexte şi 

circumstanţe decizionale. Din acest considerent, nici unul din acestea nu poate fi preluat in corpore 

şi transpus în activitatea instituţională şi funcţională a administraţiei publice pentru a produce 

decizii raţionale şi eficiente. Pentru modernizarea administraţiei publice şi a procesului decizional 

în mod special, autorităţile publice administrative ar trebui să preia din fiecare model decizional 

acele elemente, care se pretează cel mai bine cu acel context decizional şi cu acel tip de decizie ce 

urmează a fi luată la momentul respectiv.  
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Tot în capitolul 2 al lucrării au fost cercetate interferenţele dintre procesele de eficientizare 

a actului decizional şi cel de modernizare a administraţiei publice. Astfel, s-a constatat că pentru a 

moderniza administraţia publică se necesită o conducere eficientă a acesteia. Însă funcţia de 

conducere se asimilează cu cea de luare a deciziilor. Adică, pentru a exercita un act de conducere 

eficient trebuie ca deciziile adoptate în cadrul autorităţii publice administrative să fie cît mai 

raţionale şi mai comprehensive. Pentru a obţine astfel de decizii, se impune ca însuşi PDA să 

întrunească toate condiţiile, elementele şi etapele decizionale prescrise de literatura de specialitate. 

Or, în lipsa unui proces decizional organizat, structurat, transparent, participativ nu pot fi adoptate 

decizii eficiente, iar în lipsa unor decizii eficiente, adică în lipsa unei conduceri eficiente, nu poate 

fi realizată o activitate funcţională administrativă eficientă şi eficace. Prin urmare, scopul şi 

obiectivele administraţiei rămîn nerealizate. În aceste condiţii, este evident că nu ne aflăm în cadrul 

unei administraţii publice moderne.  

Eficientizarea procesului decizional administrativ presupune faptul că deciziile rezultate din 

acesta vor contribui la realizarea scopului şi obiectivelor administraţiei cu eforturi şi resurse mai 

mici. Ceea ce înseamnă că resursele publice cuantificate monetar utilizate pentru pregătirea, 

elaborarea şi adoptarea deciziilor, pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea acestora vor fi 

mai mici decît rezultatele şi impacturile la fel cuantificate monetar, rezultate din implementarea 

deciziilor. Deci, dacă administraţia publică dispune de capacitatea administrativă de a elabora 

politici care soluţionează efectiv problemele sociale existente la un moment dat, atunci acea 

administraţie este una eficientă. Însă se cunoaşte că doar politicile raţionale pot să soluţioneze 

totalmente anumite probleme sociale, ceea ce de altfel ne face să inferăm faptul că prin elaborarea 

unor decizii calitative, administraţia publică devine eficientă. Aşadar, eficientizarea PDA conduce 

în mod inevitabil la modernizarea administraţiei publice.  

Capitolul 3 al cercetării, intitulat „Procesul decizional al administraţiei publice centrale din 

Republica Moldova, Republica Estonia şi FRY Macedonia: analiza comparată”, este structurat pe 

trei paragrafe, în care sunt cercetate, identificate şi analizate particularităţile procesului decizional 

din cadrul APC a RM, similitudinile şi deosebirile procesului de luare a deciziilor administrative 

din statele supuse studiului prin prisma cadrului legal, şi este elaborată o analiză comparată a 

acestuia prin prisma principiilor „Bunei guvernări”. Ca finalitate, capitolul expune trei analize ale 

PDA. Prima analiză prezintă particularităţile procesului decizional din cadrul administrației publice 

centrale a RM constatate în rezultatul cercetării cadrului normativ şi metodologic, precum şi a 

rezultatelor anchetei sociologice. A doua analiză ne înfăţişează asemănările şi deosebirile dintre 

procesul decizional administrativ central al RM, RE şi FRYM identificate prin prisma cadrului 

legal. A treia analiză prezintă calitatea actului de guvernare, inclusiv şi a procesului decizional din 

cadrul statelor cercetate în plan comparat, captată cu ajutorul indicilor şi indicatorilor utilizaţi 

pentru măsurarea nivelului de „bună guvernare” a statelor la nivel internaţional.  

Aşadar, pentru a determina şi cerceta particularităţile procesului decizional din cadrul APC 

a RM, autorul a analizat cadrul legal şi metodologic ce reglementează actul decizional 

administrativ şi, pentru ca această imagine să fie una cît mai realistă, autorul a elaborat şi a 

expediat pentru completare autorităţilor publice administrative centrale, inclusiv şi celor autonome 

(în total 31 de autorităţi) un chestionar ce vizează modalitatea de elaborare, adoptare şi 
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implementare a deciziilor, precum şi condiţiile ce influenţează calitatea acestora. În rezultatul 

prelucrării chestionarelor autoadministrate de numitele autorităţi, au fost realizate următoarele 

constatări: procesul decizional din cadrul APC a RM este reglementat doar suficient (din foarte 

bine, bine, suficient şi insuficient); numărul, ordinea şi conţinutul etapelor structurale ale 

procesului decizional nu influenţează calitatea deciziilor; implicarea factorului politic în procesul 

de pregătire şi luare a deciziilor este una semnificativă; decizia adoptată diferă foarte puţin de 

deciziile adoptate anterior; timpul acordat pentru desfăşurarea procesului decizional este 

insuficient; solicitarea şi considerarea punctului de vedere al mediului academic şi a celui de 

cercetare se face doar în cazul deciziilor complexe; societatea civilă, mediul de afaceri şi cetăţenii 

se consultă doar în cazul politicilor publice; corupţia suscită ineficienţa procesului decizional; 

factorii politic, uman şi financiar reprezintă cauzele ce conduc la neimplementarea conformă şi 

totală a deciziilor; 40% dintre deciziile adoptate nu se implementează; deciziile implementate nu 

sunt supuse evaluării ex-post.  

Ulterior, în baza studiilor şi rezultatelor derivate din ancheta sociologică, a fost elaborată 

analiza SWOT pentru procesul decizional administrativ central din RM, rezultatele căreia sunt 

prezentate în capitolul 3 al cercetării. Concluzia generală oferită de analiza SWOT este că, cadrul 

legal şi metodologic cu privire la procesul decizional din APC a RM este unul dispersat, echivoc, 

contradictoriu şi neactualizat, instrumentele de stimulare şi convingere a cetăţenilor pentru a 

participa la procesul decizional lipsesc cu desăvîrşire, acesta nu se desfăşoară în formă electronică, 

nu există un mecanism central electronic de monitorizare a politicilor, lipsesc reglementările 

normative cu privire la evaluarea politicilor, coordonarea verticală şi orizontală a politicilor este 

insuficientă, iar implicarea factorului politic în actul decizional este una semnificativă.  

În continuare, fiind elaborat studiul comparat, rezultatele acestuia relevă faptul că în RE şi 

FRYM procesul decizional administrativ central se desfăşoară pe patru nivele decizionale, pe cînd 

în cazul RM acesta parcurge doar trei nivele decizionale. Astfel, luînd în consideraţie că nivelul de 

raţionalitate al deciziilor creşte direct proporţional cu numărul decidenţilor implicaţi în procesul 

decizional, se deduce astfel că deciziile elaborate de administraţia publică centrală a RE şi FRYM 

dispun de un grad mai sporit de eficienţă. Probabilitatea de a insera elemente coruptibile în 

procesul decizional al RE şi FRYM de asemenea este mai mică în comparaţie cu RM [19], [20].  

Totodată, s-a constatat că, în comparaţie cu autorităţile administrative moldovene şi 

macedonene, cele estoniene acţionează şi interrelaţionează în cadrul PDA potrivit abordării 

guvernamentale ca un tot întreg. La proiectarea şi dezvoltarea politicilor, acestea sunt obligate să 

utilizeze modelul de fundamentare a politicilor bazat pe utilizarea dovezilor, cunoştinţelor 

provenite din analizele şi investigaţiile ştiinţifice elaborate de către mediul academic, şi pe 

valorificarea potenţialului paradigmei e-Guvernare. Parte componentă a acestui cadru este şi 

procesul de evaluare a impactului de reglementare, care reprezintă factorul determinant pentru 

procesul de elaborare a unor proiecte de politici de înaltă calitate [19], [20]. Concomitent cu 

dezvoltarea şi extinderea capacităţilor şi capabilităţilor administraţiei publice estoniene vizavi de 

elaborarea unui proces decizional bazat pe dovezi, o atenţie sporită se acordă şi procesului de 

promovare şi dezvoltare a consultărilor publice, prin stimularea actului de participare 

cetăţenească. Astfel, angajamentul cetăţenilor reprezintă un instrument efectiv, cu ajutorul căruia 
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ministerele şi guvernul estonian obţin suportul şi susţinerea populară pentru deciziile actuale sau 

pentru cele viitoare [35]. În vederea modernizării sectorului public, inclusiv şi a procesului 

decizional, RE plasează un accent deosebit pe utilizarea sistemului TIC comune. Cel mai elocvent 

exemplu ce poate fi adus în acest sens este utilizarea sistemului informaţional al sesiunilor 

guvernamentale e-Cabinet, care oferă posibilitatea administraţiei publice de a pregăti şi prezenta 

documente de politici guvernului în regim informatizat online [35], [41]. Astfel, se reliefează faptul 

că aplicarea şi utilizarea TIC conduce la economisirea timpului şi resurselor publice, precum şi la 

asigurarea unei transparenţe mai profunde deciziilor administrative adoptate. Pe lîngă platforma 

guvernamentală e-Cabinet, în Estonia mai este instituţionalizat şi Sistemul Informaţional al 

Proiectelor de Acte, care este utilizat pentru elaborarea proiectelor de decizie şi consultarea 

acestora cu cetăţenii. În cadrul guvernului estonian funcţionează şi Consiliul pentru Cercetare şi 

Dezvoltare, a cărui funcţie de bază constă în conducerea procesului de cercetare, dezvoltare şi 

inovare a administraţiei publice [35].  

Cu referinţă la procesul decizional administrativ macedonean, un rol semnificativ în actul 

decizional îl deţine Colegiul general, care se compune din secretarul general, secretarii de stat din 

cadrul ministerelor, secretarul din cadrul secretariatului pentru legislaţie şi secretarul de stat din 

cadrul secretariatului pentru afaceri europene [47]. Începînd cu anul 2001, guvernul macedonean  

s-a angajat într-o reformă comprehensivă a sistemului decizional administrativ, care a vizat 

dezvoltarea şi perfecţionarea elementelor de planificare strategică, corelarea şi asigurarea 

echilibrului dintre planificarea strategică şi activitatea cotidiană, furnizarea mecanismelor de 

coordonare a politicilor, precum şi a mecanismelor de îmbunătăţire a calităţii reglementărilor [46], 

[30], [31], [39]. Calitatea reglementărilor a fost îmbunătăţită prin evaluarea impactului, înlăturarea 

poverii sau a obstacolelor administrative, asigurarea coerenţei acţiunilor de coordonare 

intersectorială, desfăşurarea consultărilor publice, implementarea conformă şi întocmai, precum şi 

desfăşurarea evaluării ex-post [43]. Autorităţile care înaintează proiecte de politici dispun de 

obligativitatea de a prezenta expertize şi confirmări cu privire la lipsa noilor dificultăţi 

administrative pentru cetăţeni sau pentru mediul de afaceri în proiectele înaintate. Anual, 

autorităţile administrative sunt obligate să desfăşoare evaluări ex-post pentru toate documentele de 

reglementare din anul precedent. Totodată, a fost instituţionalizat Sistemul de Management al 

Documentelor pentru toate ministerele, care a condus la operaţionalizarea PDA şi economisirea 

resurselor materiale, financiare şi temporale. Întreg procesul funcţional, inclusiv şi cel decizional, 

se desfăşoară în formă electronică. Pentru audierile publice a fost introdusă o metodă modernă prin 

crearea instrumentului electronic „e-Democracy Web Portal”. Cu scopul de a promova şi stimula 

participarea cetăţenească la procesul decizional, guvernul macedonean oferă instruire gratuită IT, 

cluburi de internet gratuite, acces gratuit la internet pentru toţi cetăţenii la anumite perioade din an, 

şi acordă facilităţi la procurarea tehnicii informaţionale [43]. 

Totuşi, pentru a aprecia cît de eficient este actul guvernamental din RM, inclusiv şi cel 

decizional, acesta a fost comparat cu actul guvernamental din RE şi FRYM. Pentru a măsura 

eficacitatea actului guvernamental, inclusiv şi a procesului decizional, au fost utilizaţi indicii şi 

indicatorii de rezultat, extraşi din bazele de date statistice internaţionale. Indicatorii şi indicii 

utilizaţi pentru măsurarea eficienţei şi eficacităţii guvernelor cercetate demonstrează că RM, în 
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comparaţie cu statele de referinţă, şi nu numai, se situează pe poziţiile cele mai joase ale 

clasamentelor internaţionale. Aceştia evidenţiază faptul că procesele decizionale din cadrul APC a 

RM sunt afectate de favoritism (locul 130 din 144 sau 130/144), mită (116/144), corupţie (35, unde 

100 - nu există corupţie) şi netransparenţă (69/144).  Din acest considerent, justiţia nu se bucură de 

dependenţă (141/144), fondurile publice se deturnează de la traiectoria scopului public (123/144), 

calitatea reglementărilor este una împovărătoare (110/144), iar resursele guvernamentale sunt 

disipate (102/144). Toate acestea determină ca eficacitatea guvernului per ansamblu să fie una 

scăzută (-0.40, unde -2.5 - cea mai joasă, iar 2.5 - cea mai înaltă), ceea ce în mod subsecvent 

stăvileşte nivelul de creştere economică şi de prosperitate a statului (captate de Indicele de 

Prosperitate Legatum), care în final, suscită înrăutățirea nivelului de viaţă al fiecărui cetăţean în 

parte (măsurat de Indicele de Dezvoltare Umană).  

 „Direcţii prioritare ale eficientizării procesului decizional administrativ în contextul 

modernizării administraţiei publice din Republica Moldova” constituie capitolul 4 al cercetării. 

Acesta este format din trei paragrafe, prin intermediul cărora sunt cercetate cele mai recente 

abordări teoretico-metodologice vizavi de PDA şi cele mai bune practici existente actualmente în 

spaţiul european. Prin consecinţă, sunt identificate direcţiile şi modalităţile de eficientizare a 

procesului decizional din cadrul administrației publice centrale a RM necesare pentru continuarea 

procesului de modernizare a acesteia.  

Astfel, pornindu-se de la cauzele ce suscită ineficienţa procesului decizional administrativ 

din RM stabilite la capitolul 3, în capitolul 4 sunt desfăşurate investigaţii cu privire la identificarea 

soluţiilor şi instrumentelor ce ar putea fi utilizate pentru înlăturarea acestor cauze şi raţionalizarea 

deciziilor adoptate. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice prezentate relevă faptul că introducerea 

inovaţiei în sectorul public, utilizarea extinsă a dovezilor în procesele de fundamentare a deciziilor, 

instituţionalizarea guvernării în reţea, coordonarea orizontală mai bună a politicilor, externalizarea 

proceselor decizionale complexe, transparentizarea completă a actului decizional, stimularea 

participării cetăţenilor la procesul decizional, consolidarea capacităţii instituţionale şi funcţionale a 

autorităţilor administrative pentru gestionarea eficientă a procesului de monitorizare şi evaluare a 

politicilor contribuie în mod semnificativ la raţionalizarea procesului decizional şi subsecvent la 

îmbunătăţirea actului de guvernare [23], [24].  

Elaborarea proceselor decizionale în baza evidenţelor constituie paradigma modernă ce 

permite administraţiei publice de a pregăti şi adopta decizii în baza celor mai exacte şi actuale 

cunoştinţe ştiinţifice, experimente şi practici naţionale şi internaţionale ce au fost evaluate şi 

confirmate ca certitudini. Prin consecinţă, considerăm că guvernul şi administraţia publică din RM, 

mai mult ca niciodată, trebuie mai frecvent şi mai intens să solicite suportul ştiinţific al Academiei 

de Ştiinţe, al Academiei de Administrare Publică, precum şi al altor organizaţii de cercetare şi 

analiză independente non-profit pentru proiectarea şi dezvoltarea politicilor. Luînd în consideraţie 

cunoştinţele, expertiza şi experienţa vastă şi profundă a organizaţiilor date pe diversele domenii de 

specializare, acestea necesită în mod imperios de a fi cooptate în cadrul procesului de pregătire şi 

fundamentare a deciziilor administrative, fie prin includerea reprezentanţilor acestor organizaţii în 

cadrul grupurilor de lucru, fie prin solicitarea avizului pentru proiectele de decizii elaborate. În 

acelaşi timp, considerăm că guvernul şi administraţia publică necesită să dispună şi de propriile 
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organe destinate dezvoltării şi promovării inovaţiei publice. De aceea, propunem ca în cadrul 

Cancelariei de Stat în mod special şi în fiecare autoritate administrativă centrală să fie instituite 

unităţi de funcţie împuternicite cu dezvoltarea şi promovarea principiilor şi metodelor inovative de 

elaborare şi implementare a politicilor şi programelor naţionale, precum şi pentru cooperarea cu 

mediile academic şi de cercetare.  

Pentru a nu admite suprapuneri de subiecte decizionale şi resurse, precum şi pentru a 

asigura coerenţa şi sincronizarea eforturilor guvernamentale în exercitarea actului de guvernare şi 

administrarea economicoasă a resurselor publice, se impune ca coordonarea orizontală a politicilor 

să fie şi ea îmbunătăţită. Formarea gîndirii caleidoscopice la funcţionarii publici, crearea condiţiilor 

şi facilitarea activităţii altor instituţii în vederea soluţionării problemelor complexe utilizînd metode 

inovative şi de adaptare, autorizarea consultanţilor externi în vederea desfăşurării cercetărilor 

specifice, încurajarea contestabilităţii politicilor prin diversificarea surselor de consiliere, precum şi 

dezvoltarea guvernării în reţea reprezintă reperele de viitor ale dezideratului de eficientizare a 

procesului decizional şi de modernizare a administraţiei publice din Republica Moldova [23], [24]. 

Dovezile furnizate de organizaţiile internaţionale specializate în promovarea şi dezvoltarea 

e-guvernării şi cele prezentate de literatura de specialitate ne indică foarte clar că implementarea 

calitativă şi reală a abordării e-Guvernare, care presupune e-transparenţă, e-participare şi e-decizie, 

contribuie direct la eradicarea corupţiei din procesele decizionale şi la raţionalizarea deciziilor 

rezultate [32], [33], [38]. Pentru ca aceasta să se întîmple, guvernul şi administraţia publică din RM 

trebuie să deschidă şi să transparentizeze complet procesele decizionale, ceea ce semnifică plasarea 

acestora în vizorul cetăţeanului şi a societăţii civile, care urmăresc cu atenţie cum deciziile se iau şi 

cum resursele publice se administrează. De aceea, considerăm că şedinţele decizionale ale 

autorităţilor publice administrative centrale (inclusiv de specialitate), în special cele care presupun 

utilizarea resurselor publice, necesită a fi deschise, adică transmise on-line, la fel cum şi şedinţele 

guvernului pot fi urmărite on-line. Aceasta va contribui direct la transparentizarea activităţii 

autorităţilor numite şi la contracararea potenţialelor elemente coruptibile ce ar putea fi infiltrate în 

proiectele de decizii. Concomitent cu deschiderea proceselor decizionale, eforturi mai consistente 

se impun de a fi orientate spre stimularea, convingerea şi cointeresarea cetăţenilor pentru a 

transcende de la participarea tradiţională pasivă spre participarea electronică activă la procesele de 

luare a deciziilor. Cetăţenilor trebuie să li se explice în mod persuasiv beneficiile şi avantajele 

rezultate din implicarea acestora în procesele decizionale. Demonstrarea faptului că opinia 

cetăţeanului este valoroasă şi că îi este acordată atenţia cuvenită de asemenea constituie o parte din 

efortul de stimulare şi cointeresare a acestuia.  

Cea mai acută deficienţă cu care se confruntă guvernul şi administraţia publică vizavi de 

implicarea cetăţenilor în procesele decizionale rezidă în lipsa mecanismelor concrete de stimulare 

şi cointeresare a acestora. De aceea, guvernul necesită în mod stringent să dezvolte astfel de 

mecanisme, pentru a stimula şi cointeresa cetăţenii (scutire de la achitarea impozitelor, serviciilor 

publice, acordarea premiilor, majorări la pensie etc.) întru implicarea activă a acestora în viaţa 

publică a statului. Unicul portal de e-participare din Republica Moldova („www.particip.gov.md”) 

nu beneficiază de multă atenţie din partea cetăţenilor. Guvernul trebuie să întreprindă măsuri 

continuie şi susţinute cu privire la promovarea portalului şi a beneficiilor rezultate din utilizarea 
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acestuia. Existenţa unei platforme de e-participare prin ea însăşi contează puţin, dacă nu este 

promovată în mod activ ca un mijloc de elaborare a proiectelor decizionale. În acelaşi timp, 

considerăm că acest instrument necesită modernizat, astfel încît să permită cetăţenilor să se implice 

şi să monitorizeze toate etapele procesului decizional, şi nu doar pe cea de consultare publică. 

Cetăţeanul doreşte să cunoască cum este apreciată contribuţia sa şi ce se întîmplă cu proiectul de 

decizie în fiecare etapă decizională, deoarece între versiunea iniţială şi finală a acestuia de multe 

ori se atestă diferenţe considerabile. Acestea sunt introduse de diferite grupe de interese, care 

profită de netransparentizarea completă a procesului decizional. 

Luînd în consideraţie că cea mai gravă anomalie cu care se confruntă procesul decizional 

administrativ din RM este corupţia potrivit bazelor de date internaţionale, considerăm că utilizarea 

calitativă, reală şi extinsă a instrumentelor e-transparenţă şi e-participare ar contribui în mod 

determinant la stăvilirea şi eradicarea acesteia [23]. Cu cît mai deschise şi mai transparente vor fi 

desfăşurate procesele decizionale administrative şi cu cît mai muţi şi mai atenţi vor fi cetăţenii la 

acestea, cu atît mai dificil ar fi pentru actorii sectorului public să-şi creeze şi să-şi dezvolte situaţii 

coruptibile. De aceea, considerăm că deschiderea tuturor proceselor decizionale şi implicarea activă 

şi consecventă a majorităţii cetăţenilor reprezintă unul din instrumentele de bază ce ar conduce la 

respingerea elementelor coruptibile din procesele decizionale şi la salvgardarea raţionalităţii 

acestora. Democraţia participativă constituie abordarea, ce vine să conştientizeze cetăţeanul că 

numai prin participarea ferventă la procesele decizionale publice viaţa acestuia se poate schimba în 

bine.  

Printre problemele cu care se confruntă factorii decizionali din cadrul APC a RM se mai 

regăsesc şi cele legate de lipsa cadrului normativ cu privire la monitorizarea şi evaluarea politicilor, 

capacitatea instituţională şi funcţională insuficientă pentru monitorizare şi evaluare, precum şi 

implementarea incompletă şi neconformă a deciziilor adoptate. Oricît de bine ar fi pregătită o 

decizie, dar dacă executarea, monitorizarea şi evaluarea acesteia este defectuoasă, atunci întreaga 

activitate desfăşurată anterior pentru elaborare şi fundamentare se iroseşte.  

După cum am reliefat şi în analiza SWOT prezentată în capitolul 3, cadrul normativ şi 

metodologic cu privire la PDA, inclusiv şi implementarea, monitorizarea şi evaluarea deciziilor 

administrative, este foarte dispersat, contradictoriu, echivoc şi deficitar. Prevederile stipulate în 

actele normative şi metodologice nu sunt uniforme, ceea ce creează confuzii la conturarea tabloului 

general cu privire la monitorizarea etapei de implementare a deciziei. Cea mai insuficient 

reglementată este instituţia evaluării. Din acest considerent, reiterăm necesitatea pentru revizuirea 

şi adaptarea cadrului normativ şi metodologic existent la rigorile şi bunele practici europene şi 

internaţionale şi, ca finalitate, elaborarea unui regulament unic, care să reglementeze în mod 

exhaustiv PDA de la etapa de iniţiere a procesului - pînă la etapa de evaluare. Acest regulament va 

facilita şi simplifica activitatea funcţionarilor publici şi totodată va contribui la îmbunătăţirea 

procesului decizional. Toată informaţia cu privire la metodologia de pregătire şi desfăşurare a 

procesului decizional, de adoptare a deciziilor, de implementare, monitorizare, şi evaluare a 

acestora va fi centralizată într-o singură sursă, ceea ce va suscita economisirea timpului pentru 

căutarea informaţiilor, diminuarea efortului necesar pentru studierea tuturor actelor normative şi 

metodologice şi compararea analitică a acestora.  
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În cadrul administrației publice centrale din Republica Moldova, procesul de monitorizare a 

politicilor, actelor normative şi legislative, se realizează de către autorităţile administrative centrale 

desemnate pentru efectuarea monitorizării. Structura din cadrul autorităţii administrative centrale, 

care este responsabilă de implementarea deciziei, este responsabilă şi pentru monitorizarea şi 

evaluarea deciziei implementate. Unitatea de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din 

cadrul autorităţilor publice administrative centrale este responsabilă doar de coordonarea 

procesului de monitorizare, evaluare şi raportare a implementării documentelor de politici [4]. Din 

punctul nostru de vedere, acest mecanism de monitorizare şi evaluare instituit în cadrul APC din 

RM nu este unul rezultativ. De aceea, propunem ca în cadrul autorităţilor administrative centrale 

responsabilă de monitorizarea şi evaluarea deciziilor să fie unitatea de analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor, iar la nivel central, responsabilitatea pentru monitorizarea şi evaluarea 

tuturor politicilor să aparţină Direcţiei monitorizare şi evaluare din cadrul Cancelariei de Stat. 

Pentru aceasta, se impune comasarea acesteia cu secţia monitorizare la fel din cadrul Cancelariei, 

acordarea statutului de structură autonomă în cadrul Cancelariei, extinderea statelor de personal şi a 

competenţelor funcţionale ale acesteia. În acelaşi context, rolul Comitetului Interministerial pentru 

Planificare Strategică (CIPS), Corpului de control al Primului-ministru, Inspecţiei Financiare şi 

unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor publice administrative centrale la fel necesită să fie 

precizat şi ridicat.  

Funcţionalitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare propus se află în relaţie de 

dependenţă, de existenţa unui sistem informaţional naţional de monitorizare şi evaluare a 

politicilor. Aceasta pentru a facilita activitatea de monitorizare şi evaluare a Cancelariei de Stat, 

dar şi pentru a crea condiţiile necesare ca politicile aflate în proces de implementare să fie 

monitorizate şi de către societatea civilă, sectorul privat, mass-media şi cetăţeni. Actualmente, un 

astfel de sistem lipseşte în cadrul administraţiei publice din RM, ceea ce face ca procesul de 

monitorizare şi evaluare să fie unul dispersat, nestructurat, nesistematic, necomplet şi necalitativ.  

De atribuţii în domeniul monitorizării şi evaluării deciziilor administrative în cadrul 

autorităţilor APC dispun şi Secretarii de stat, care asigură monitorizarea şi evaluarea executării 

obiectivelor şi a direcţiilor strategice de activitate ale ministerului, şi urmăresc executarea actelor 

legislative şi normative care au fost iniţiate de minister [1]. Luînd în consideraţie experienţa 

pozitivă a Estoniei, Macedoniei, Ungariei şi Spaniei [10] vizavi de rolul secretarilor de stat în PDA, 

propunem instituirea unui nou nivel decizional în cadrul APC din RM cu referinţă la crearea 

Consiliului secretarilor de stat. În ierarhia decizională administrativă, acest organ urmează să se 

situeze între nivelul decizional al autorităţilor publice administrative centrale şi nivelul decizional 

al Cancelariei de Stat. Acesta va examina proiectele decizionale pînă ca acestea să fie prezentate 

Cancelariei de Stat. Un rol semnificativ Consiliul, urmează să îl deţină în procesul de soluţionare a 

divergenţelor ce apar în procesul de consultare şi avizare a proiectelor decizionale, întrucît multe 

dintre acestea nu ajung să fie examinate de către Cancelarie şi Guvern tocmai din acest considerent.   

În ceea ce priveşte procesul de evaluare a politicilor, considerăm că evaluarea intermediară 

necesită să fie desfăşurată concomitent cu procesul de monitorizare, iar la sfîrşitul fiecărui an 

trebuie elaborate rapoarte de evaluare intermediară pentru anul precedent de implementare. 

Evaluarea ex-post necesită a fi desfăşurată la finalizarea politicilor. Însă potrivit rezultatelor 
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anchetei sociologice desfăşurate, majoritatea autorităţilor APC au indicat că evaluările ex-post nu 

se desfăşoară. În acest context, propunem ca pe lîngă consolidarea cadrului normativ şi instituţional 

cu privire la monitorizare şi evaluare să fie creat un sistem informaţional naţional de monitorizare 

şi evaluare a politicilor, iar rezultatele evaluărilor ex-post să fie aduse la cunoştinţa cetăţenilor 

inclusiv şi prin intermediul prezentărilor publice. 

În acelaşi timp, nu trebuie să uităm că pe lîngă consolidarea cadrului normativ, instituţional 

şi funcţional necesar pentru eficientizarea procesului decizional administrativ din RM, un rol 

extrem de important îl au funcţionarii publici cu atribuţii şi responsabilităţi pentru pregătirea, 

fundamentarea, elaborarea, adoptarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea deciziilor 

administrative. Din considerentul că luarea, implementarea şi evaluarea deciziilor este un proces 

complex interdisciplinar, ce implică posedarea cunoştinţelor din mai multe domenii ale ştiinţei, dar 

şi starea reală şi completă din societate, instruirea adecvată şi perpetuă a funcţionarilor publici 

reprezintă un imperativ al administraţiei publice. De aceea, propunem ca funcţionarii publici cu 

atribuţii şi responsabilităţi la procesul decizional administrativ, în mod special cei din cadrul 

unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare să dispună de cea mai înaltă perfecţionare 

profesională anuală, cu accent pe simularea şi experimentarea decizională. În acelaşi context, 

considerăm că personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, care dispun de 

un rol semnificativ în PDA, dar care ca criterii de angajare trebuie să deţină doar studii superioare 

şi să nu aibă antecedente penale [2], secretarii de stat, viceminiştrii, şi chiar miniştrii, la fel necesită 

să dispună de programe de instruire profesională, pregătire ce ar trebui să constituie prima condiţie 

pentru a accede la funcţiile enunţate. 

La finalul cercetării, cînd au fost identificaţi factorii ce influenţează procesul de luare a 

deciziilor, cînd se cunoşteau trăsăturile caracteristice pentru fiecare model decizional teoretic de 

bază, după ce au fost constatate problemele majore cu care se confruntă procesul decizional din 

cadrul APC a RM, şi după ce au fost cercetate modalităţile de eficientizare a acestuia, a fost 

elaborat un model decizional în baza căruia autorităţile publice administrative centrale ar trebui să 

organizeze şi să desfăşoare actul decizional, pentru a eficientiza activitatea funcţională a acestora. 

Astfel, în Anexa nr.14 a lucrării este prezentat şi explicat modelul decizional elaborat de autor, 

recomandat pentru a fi utilizat de autorităţile APC. Totodată, autorul a elaborat şi un model 

decizional pentru procesul de luare a deciziilor intrainstituţionale, construit în baza teoriilor cu 

privire la procesele decizionale.  
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

 Pornind de la rezultatele investigaţiilor ştiinţifice desfăşurate în cercetarea cu privire la 

procesul decizional şi eficientizarea acestuia în contextul modernizării administraţiei publice din 

Republica Moldova, prezentăm următoarele concluzii: 

1. Lucrările ştiinţifice internaţionale ce abordează procesul decizional din cadrul 

administraţiei publice tratează acest fenomen în mod diferenţiat, în funcţie de prisma ştiinţifică prin 

care este cercetat. Cele mai semnificative controverse se creează în jurul definirii procesului 

decizional, numărului şi conţinutului etapelor decizionale, elementelor constitutive, nivelului de 

raţionalitate şi determinarea momentului finalizării exercițiului decizional. Acestea reliefează 

caracterul multidisciplinar şi complex al procesului decizional.  

2. Cadrul bibliografic din Republica Moldova cu privire la cercetarea PDA în totalitatea 

complexităţii acestuia este unul deficitar. Majoritatea cercetărilor din domeniul administraţiei 

publice sunt concentrate pe analiza şi modelarea produsului final al procesului de luare a deciziilor, 

cu referinţă la decizia administrativă, iar activităţile desfăşurate pentru ajungerea la aceasta sunt 

prezentate în aspect general. 

3. Abordările decizionale moderne şi modelele decizionale asociate acestora, cercetate şi 

analizate în prezenta lucrare (abordările normative în centrul cărora se află „omul raţional” şi 

abordările descriptive cu „omul satisficient”) se caracterizează prin unicitate şi diversitate. Din 

aceste considerente, pentru eficientizarea PDA şi modernizarea administraţiei publice trebuie să se 

preia din fiecare model decizional acele elemente care se pretează cel mai bine cu acel context 

decizional şi cu acel tip de decizie ce urmează a fi luată la momentul respectiv.  

4. Structura procesului decizional administrativ, elementele constituante ale acestuia, 

precizia informaţiei utilizate, factorul timp, mediul organizaţional, nivelul de pregătire al 

personalului, procedura de coordonare verticală şi orizontală, gradul de implicare a factorului 

politic, modalitatea de implicare a cetăţenilor - determină în mod direct calitatea deciziilor 

rezultate.  

5. Între imperativele de eficientizare a PDA şi modernizare a administraţiei publice există 

relaţii de influenţă reciprocă, întrucît, după cum eficientizarea procesului decizional conduce la 

modernizarea administrației publice, tot aşa şi modernizarea administrației publice suscită 

eficientizarea procesului decizional.   

 6. Cadrul legislativ, normativ şi metodologic cu privire la PDA din Republica Moldova este 

dispersat, contradictoriu şi echivoc, iar cel instituţional nu dispune de capacitatea suficientă pentru 

administrarea eficientă a acestuia în complexitatea sa.  

 7. Ingerinţa factorului politic în procesul de luare a deciziilor, implicarea mediilor academic 

şi de cercetare doar în cazul deciziilor complexe, consultarea cetăţenilor numai în cazul politicilor 

publice, lipsa instrumentelor de stimulare şi convingere a cetăţenilor pentru a participa la actul 

decizional, lipsa sistemelor informaţionale online pentru desfăşurarea procesului decizional, pentru 
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monitorizarea şi evaluarea deciziilor, neimplementarea completă, nemonitorizarea şi neevaluarea 

ex-post a deciziilor – reprezintă particularităţile PDA din Republica Moldova. 

 8. Modelul decizional în baza căruia se desfăşoară procesul de luare a deciziilor din cadrul 

APC a Republicii Moldova conţine elemente din modelele raţionalităţii limitate, incremental şi 

echilibrului punctual, pe cînd în cazul RE şi FRYM acesta este format din elemente ale modelelor 

mixt de scanare, planificării formale comprehensive, dar și din unele nuanțe existente în modelele 

raţionalităţii limitate și incremental. 

 9. Potrivit rezultatelor analizei comparate, procesul decizional din cadrul APC a Republicii 

Moldova este afectat de favoritism, mită, corupţie şi netransparenţă. Subsecvent, fondurile publice 

se deturnează de la traiectoria scopului public, calitatea reglementărilor este una împovărătoare, iar 

resursele guvernamentale sunt disipate. În consecinţă, eficacitatea guvernului şi administraţiei 

publice per ansamblu este una scăzută. 

10. În comparaţie cu procesul decizional din cadrul APC a Republicii Estonia, unde acesta 

se desfăşoară prin intermediul sistemului informatizat online e-Cabinet, unde autorităţile 

interrelaţionează potrivit abordării guvernamentale ca un tot întreg, unde elaborarea deciziilor se 

bazează în exclusivitate pe utilizarea dovezilor provenite din cercetările ştiinţifice, unde cetăţenii 

participă electronic la acest proces şi dispun de posibilitatea de a monitoriza implementarea 

deciziilor, în Republica Moldova procesul decizional administrativ central se desfăşoară pe hîrtie, 

autorităţile acţionează solitar, deciziile se elaborează incremental şi netransparent, iar cetăţenii sunt 

descurajaţi să participe la procesul de decidere, şi nici de instrumente nu dispun pentru a 

monitoriza implementarea deciziilor. 

11. Introducerea, finanţarea şi promovarea inovaţiei în sectorul public, stimularea implicării 

mediilor academic şi de cercetare la elaborarea deciziilor, utilizarea extinsă a dovezilor, 

instituţionalizarea guvernării în reţea, coordonarea orizontală mai eficientă a deciziilor, utilizarea 

abordării guvernamentale ca un tot întreg şi externalizarea proceselor decizionale complexe - 

reprezintă modalităţi ce contribuie la eficientizarea PDA şi implicit la modernizarea administraţiei 

publice din Republica Moldova. 

12. Transparentizarea completă a procesului de luare a deciziilor, stimularea participării 

cetăţenilor la acesta, consolidarea etapelor de monitorizare şi evaluare a deciziilor minimalizează 

posibilităţile de pătrundere a elementelor coruptibile în procesul de luare a deciziilor şi imprimă 

acestuia legitimitate, fundamentare profundă, raţionalitate şi obiectivitate - atribute determinante 

pentru o instituţie decizională eficientă. 

13. Perfecţionarea profesională continuă şi adecvată a funcţionarilor publici cu competenţe 

decizionale, în special a celor din cadrul Cancelariei de Stat şi unităţilor de analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor, precum şi instituţionalizarea formelor speciale de pregătire profesională 

pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică şi personalul din cabinetul acestora, de asemenea 

vor ridica nivelul de eficienţă al PDA din Republica Moldova. 
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 În temeiul rezultatelor cercetărilor şi studiilor cu privire la identificarea modalităţilor de 

eficientizare a PDA pentru modernizarea administraţiei publice din Republica Moldova, formulăm 

următoarele recomandări cu referinţă la: 

 1. Îmbunătăţirea cadrului normativ şi metodologic cu privire la procesul decizional din 

cadrul APC a Republicii Moldova prin desfăşurarea următoarelor acţiuni: 

 - elaborarea şi aprobarea unui regulament unic cu privire la pregătirea, adoptarea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea deciziilor, inclusiv a politicilor în cadrul APC potrivit 

principiilor şi bunelor practici europene, şi rezultatelor prezentei cercetări şi, respectiv, abrogarea 

Hotărîrilor Guvernului 33/07 cu privire la Regulile de elaborare şi a cerinţelor unificate faţă de 

documentele de politici, şi 1230/06 cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului 

de reglementare şi monitorizare a eficienţei actului de reglementare.  

 - modificarea Legii 239/08 privind transparenţa în procesul decizional (privind transparenţa 

şi participarea publică la procesul decizional) şi a Hotărîrii Guvernului 96/10 prin care a fost 

aprobat Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de 

elaborare şi adoptare a deciziilor, prin completarea acestora cu prevederi normative care să 

instituţionalizeze instrumente de încurajare şi stimulare a cetăţenilor pentru participarea activă a 

acestora la procesul decizional. De asemenea, se impune elaborarea unui ghid naţional cu privire la 

modalităţile de participare şi implicare electronică a cetăţenilor în PDA. 

 2. Consolidarea cadrului instituţional din Republica Moldova cu competenţe la pregătirea şi 

desfăşurarea procesului decizional administrativ prin realizarea următoarelor activităţi: 

 - extinderea autorităţii decizionale a Secretarului General al Guvernului prin acordarea 

dreptului de a participa şi a lua cuvîntul în cadrul şedinţelor guvernului, precum şi a contrasemna 

toate deciziile adoptate de către guvern; 

 - instituţionalizarea subunităţilor de inovare a PDA şi cooperare cu mediile academic şi de 

cercetare în cadrul Cancelariei de Stat, precum şi în cadrul unităţilor de analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor a autorităţilor publice administrative centrale;  

 - consolidarea capacităţii instituţionale şi funcţionale a Direcţiei monitorizare şi evaluare 

din cadrul Cancelariei de Stat, acordarea statutului de structură autonomă în cadrul Cancelariei, 

extinderea statelor de personal şi a competenţelor funcţionale ale acesteia. De asemenea, se impune 

ca şi capacităţile unităţilor de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrul autorităţilor 

publice administrative centrale să fie revăzute şi consolidate, astfel încît acestea, împreună cu 

Direcţia monitorizare şi evaluare, să-şi asume actul de monitorizare şi evaluare a politicilor. În 

acelaşi context, rolul CIPS-lui, Corpului de control al primului-ministru, Inspecţiei Financiare şi 

unităţilor de audit intern din cadrul autorităţilor APC la fel necesită să fie precizat şi ridicat. 

 - instituirea unui nou nivel decizional în cadrul APC, între nivelul decizional al autorităţilor 

publice administrative centrale şi nivelul decizional al Cancelariei de Stat, prin crearea Consiliului 

secretarilor de stat, organ ce urmează să fie responsabil de examinarea proiectelor decizionale pînă 

ca acestea să fie prezentate Cancelariei de Stat, precum şi soluţionarea divergenţelor ce se ivesc în 

procesul de avizare și consultare; 

 - crearea instituţiei responsabilităţii ministeriale prin act legislativ, în vederea ridicării 

nivelului de răspundere pentru calitatea actului decizional prestat de către autorităţile şi decidenţii 

administrației publice centrale.    
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 3. Perfecţionarea cadrului administrativ-metodologic al procesului decizional administrativ 

din Republica Moldova, implementînd următoarele acţiuni: 

 - crearea şi instituţionalizarea sistemului informatizat online de pregătire şi desfăşurare a 

procesului decizional în cadrul APC, sistemului informaţional naţional online de monitorizare şi 

evaluare a politicilor şi a sistemului electronic pentru managementul actelor administrative; 

 - instituţionalizarea abordării guvernamentale ca un tot întreg şi a guvernării în reţea prin 

implicarea în procesul de elaborare şi fundamentare a deciziilor a mediilor academic şi de 

cercetare, societăţii civile, sectorului privat, cetăţenilor, mass-mediei şi comunităţii internaţionale;  

 - perfecţionarea profesională individualizată continuă şi adecvată a funcţionarilor publici cu 

competenţe decizionale, în special a celor din cadrul Cancelariei de Stat şi unităţilor de analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor, salarizarea diferenţiată a acestora, precum şi 

instituţionalizarea formelor speciale de pregătire profesională pentru persoanele cu funcţii de 

demnitate publică şi personalul din cabinetul acestora; 

 - pilotarea modelului decizional administrativ elaborat şi propus de autorul prezentei 

cercetări; 

 - transparentizarea procesului decizional din cadrul autorităţilor APC prin transmiterea 

online a şedinţelor decizionale, în special a celor care implică utilizarea resurselor financiare 

considerabile;  

 - modernizarea portalului de participare electronică www.particip.gov.md, astfel încît să 

permită cetăţenilor monitorizarea tuturor etapelor PDA, şi nu doar a celei de consultare publică; 

 - valorificarea întregului potenţial al e-participării prin promovarea consecventă şi explicită 

a portalelor electronice www.particip.gov.md şi www.cnp.md, precum şi a beneficiilor rezultate din 

utilizarea acestora; 

 - elaborarea şi instituţionalizarea instrumentelor de încurajare şi stimulare a participării 

societăţii civile şi cetăţenilor la elaborarea, fundamentarea şi monitorizarea deciziilor 

administrative (facilităţi fiscale, stimulente financiare şi non-financiare); 

 - crearea cursurilor de instruire informaţională de către Centrul de Guvernare Electronică 

(E-Government) şi oferirea gratuită a acestora cetăţenilor, în mod special persoanelor în etate şi 

celor cu necesităţi speciale. 

La final, reliefăm faptul că problema ştiinţifică importantă soluţionată de către lucrare 

constă în elaborarea unui studiu științific care vine să consolideze și să asigure continuitatea 

procesului de dezvoltare a celui mai important aspect al administrației publice cu referință la 

procesul decizional, prin cercetarea implicațiilor teoriilor, abordărilor și modelelor decizionale 

asupra calității deciziilor adoptate, dezvoltarea unei analize sistemice şi comparate a procesului 

decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Moldova şi identificarea 

modalităţilor de eficientizare a acestuia. 

http://www.particip.gov.md/
http://www.cnp.md/
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ADNOTARE 
Solomon Oleg „Eficientizarea procesului decizional în contextul modernizării 

administraţiei publice din Republica Moldova”. Teză de doctor în ştiinţe administrative. 
Chişinău, 2016.  

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie 
din 258 de titluri, 15 anexe, 150 pagini text de bază, 19 figuri, 13 tabele. Rezultatele obţinute sunt 
publicate în 16 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: Republica Moldova, administraţia publică, administraţia publică centrală, 
autorităţi publice administrative, act de guvernare, proces decizional administrativ, decizia 
administrativă, politici publice, modele decizionale, eficienţă, modernizare. 

Domeniu de studiu: Administraţia publică; organizarea şi dirijarea în instituţiile 
administraţiei publice; servicii publice. 

Scopul lucrării rezidă în cercetarea sistemică a procesului decizional administrativ din 
Republica Moldova şi identificarea modalităţilor de eficientizare a acestuia în contextul 
dezideratului de modernizare a administraţiei publice.  

Obiectivele lucrării constau în: identificarea gradului de cercetare şi a controverselor 
procesului decizional în literatura de specialitate internaţională şi naţională; analiza teoretico-
metodologică a procesului decizional administrativ şi a modelelor decizionale şi identificarea 
elementelor determinante pentru acestea; determinarea şi analiza particularităţilor procesului 
decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii Moldova; analiza comparată a 
procesului decizional din administraţia publică centrală a RM, RE şi FRYM; stabilirea deficienţelor 
cu care se confruntă procesul decizional din cadrul administraţiei publice centrale a Republicii 
Moldova; identificarea modalităţilor de eficientizare a acestuia în contextul modernizării 
administraţiei publice şi elaborarea unui model decizional optimal. 
 Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării este prescrisă de rezultatele cercetării 
sistemice a teoriilor, abordărilor şi modelelor decizionale, a influenţelor acestora asupra calităţii 
procesului decizional, de originalitatea definiţiilor elaborate, de particularităţile procesului 
decizional administrativ central identificate prin intermediul anchetei sociale, de similitudinile şi 
deosebirile determinate în procesul decizional administrativ central din RM, RE şi FRYM, de 
rezultatele cu privire la calitatea procesului decizional administrativ obţinute ca urmare a 
desfăşurării analizei comparate, de perspectiva modelului decizional elaborat şi de modalităţile de 
îmbunătăţire a procesului decizional administrativ din Republica Moldova în contextul 
modernizării administraţiei publice. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elaborarea unui studiu științific care 
vine să consolideze și să asigure continuitatea procesului de dezvoltare a celui mai important aspect 
al administrației publice cu referință la procesul decizional, prin cercetarea implicațiilor teoriilor, 
abordărilor și modelelor decizionale asupra calității deciziilor adoptate, dezvoltarea unei analize 
sistemice şi comparate a procesului decizional din cadrul administraţiei publice centrale a 
Republicii Moldova şi identificarea modalităţilor de eficientizare a acestuia. 
 Semnificaţia teoretică a lucrării derivă din rezultatele cercetării şi analizei teoriilor, 
abordărilor, modelelor, elementelor şi etapelor structurale ale procesului decizional, din analiza 
comparată a teoriilor, modelelor şi structurii interne a proceselor decizionale şi din natura cercetării 
multilaterale a interferenţelor dintre modelele decizionale, procesele decizionale administrative, 
calitatea deciziilor, actul de guvernare şi modernizarea administraţiei publice. 
 Valoarea aplicativă a cercetării se identifică în modelul decizional elaborat, precum şi în 
modalităţile de eficientizare a procesului decizional administrativ din Republica Moldova în 
contextul dezideratului de modernizare a administraţiei publice. Considerînd natura rezultatelor 
lucrării, acestea sunt recomandate autorităţilor publice administrative şi instituţiilor de învăţămînt 
superior. 
 Implementarea rezultatelor ştiinţifice se regăseşte în curriculumul disciplinei 
„Administraţia publică centrală” a Catedrei Administraţie Publică a Academiei Militare 
„Alexandru cel Bun”, în cadrul proceselor de iniţiere, pregătire şi dezvoltare a proiectelor de acte 
normative în cadrul Ministerului Apărării, precum şi în cadrul proceselor de luare a deciziilor 
programate şi structurate. 
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АННОТАЦИЯ 
Соломон Олег „Совершенствование процесса принятия решений в условиях 

модернизации публичного управления в Республике Молдова”. Докторская диссертация в 
области административной науки. Кишинев, 2016. 

Структура диссертации: введение, четыре главы, выводы и рекомендации, 
библиография, состояшая из 258 названия, 15 приложений, 150 страниц основного текста, 19 
схем, 13 таблиц. Полученные результаты опубликованы в 16 научных работах. 

Ключевые слова: Республика Мoлдова, государственная администрация, 
центральное публичное управление, оргaны публичного управление, правительственные 
акты, процесс административных решений, административное решение, государственная 
политика, пример решений, эффективность, модернизация. 

Область исследования: Публичная администрация, организация и управление в 
учреждениях публичной администрации, публичные услуги. 

Цель данной работы заключается: в систематическом исследовании процесса 
принятия административных решений в Республике Молдова и в определении путей 
повышения его эффективности, в контексте модернизации публичного управления, в 
соответствии с принципами надлежащего управления. 

Задачи работы заключаются в: определении уровня исследования и противоречий 
процесса принятия решений в национальной и международной научной литературе; 
разработке научного исследования и анализа принятия решений теоретически-
методологическим способом; идентификации, анализе и определении соответствующего 
решения административного управления в Республике Молдова; проведении 
сравнительного анализа принятия решений в публичной администрации; выявлении и 
установлении путей эффективного процесса принятия решений в условиях модернизации 
публичной администрации и разработке моделей оптимального решения. 

Научная новизна и оригинальность работы содержится в результатах системного 
изучения теорий, подходов и моделей принятия решений и их влиянии на качество процесса 
принятия решений, в оригинальности сформулированных определений, в выявленных 
особенностях  принятия решений органами центрального публичного управления РМ, РЭ, 
БЮРМ, в результатах касающихся качества процесса принятия решений полученных в 
результате сравнительного анализа, в перспективах разработанной модели принятия 
решений и в способах улучшения процесса принятия административных решений в 
Республике Молдова,  в контексте модернизации публичного управления. 

Важная научная задача решённая в работе, состоит в разработке научного 
исследования нацеленного на усиление и обеспечение непрерывности процесса развития 
самого важного аспекта публичного управления, касающегося процесса принятия решений в 
исследовании влияния теорий, подходов, моделей принятия решений на качество принятых 
решений, развития системного и сравнительного анализа процесса принятия решений в 
центральном публичном управлении Республики Молдова и выявлении способов 
повышения его эффективности. 

Теоретическая значимость работы вытекает из результатов исследования  и 
анализа теорий, подходов, моделей, элементов и структурных этапов процесса принятия 
решений, из сравнительного анализа  теорий, моделей и внутренней структуры процесса 
принятия решений и природы многостороннего исследования взаимодействия моделей 
принятия решений с процессами принятия решений, с качеством решений, с актом 
управления и модернизацией публичного управления. 

Практическая ценность исследования определяется выработанной и предложенной 
моделью принятия решений, а также, предложенными методами повышения качества 
процесса принятия решений. Учитывая характер и результаты  работы, она рекомендуется 
органам публичного управления и высшим учебным заведениям для использования в 
научной и образовательной работе. 

Внедрение научных результатов можно найти в структуре дисциплины 
„Центральная публичная администрация” Kафедры Публичная администрация Военной 
Aкадемии „Александру чел Бун”, в процессе инициации, подготовки и развития проектов 
Нормативных актов в Министерстве обороны, а также в процессе принятия 
програмированных и структурированых решений. 
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ADNOTATION 

Solomon Oleg „Efficientisation of decision-making process in the context of 

modernizing the public administration from Republic of Moldova”. PhD Thesis in 
administrative sciences. Chisinau, 2016. 
 Thesis structure: introduction, four chapters, conclusions and recommendations, 
bibliography of  258 titles, 15 annexes, 150 basic text pages, 19 figures, 13 tables. The results are 
published in 16 research papers. 
 Keywords: Republic of Moldova, public administration, central public administration, 
public administrative authorities, government act, administrative decision-making process, 
administrative decision, public policy, decision models, efficiency, modernization. 
 Field of study: Public administration; organization and management in public 
administration institutions; public services. 
 The purpose of this paper lies in the systemic research of administrative decision-making 
process from RM, and identifies ways to streamline it, in the context of public administration 
modernization. 
 The objectives of the thesis are: identification of the degree of researching, and 
controversies of decision-making process in national and international literature; theoretical and 
methodological analysis of administrative decision-making process and decision models, and 
identification of critical determinants for them; identification and analyzing the particularities of 
decision-making process from central public administration of RM; comparative analysis of 
decision-making process from central public administration of RM, RE and FYRM; establishing 
major shortcomings facing the decision-making process of the central public administration; 
identifying ways to streamline the administrative decision-making process from RM in the context 
of modernization of public administration, and developing an optimal decision-making model. 
 The scientific originality and novelty of the thesis is prescribed by the results of systemic 
research of theories, approaches, and decision models, and their influences on the quality of 
decision-making process, originality of the definitions developed, particularities of the decision-
making process of the central public administration identified through social investigation, 
similarities and differences determined in the decision-making process of public central 
administration of RM, RE and FYRM, the results on the quality of administrative decision-making 
process obtained as a result of conducting a comparative analysis, the model decision developed 
and ways of improving administrative decision-making process in RM, in the context of 
modernization of public administration. 

Important scientific problem solved resides in developing a scientific study which comes 
to consolidate and assure the development of the main aspect of public administration with regard 
to decision-making process, through studying the implications of the theories, approaches, and 
decision models on the quality of decisions adopted, developing a systemic and comparative 
analysis of decision making process in the central public administration of the Republic of 
Moldova, and identifying the ways to improve it. 

The theoretical significance of the thesis derives from results of systemic research and 
analysis of theories, approaches, models, structural elements and stages of the decision process, 
from the comparative analysis of theories, models and internal structure of decision making, and 
from multilateral research of the interference between decision models, administrative decision-
making processes, quality of the decisions, government act, and public administration 
modernization. 

The practical value of the research is identified in the ways to streamline the 
administrative decision making process in RM in the context of modernization desire of public 
administration. Considering the nature of the work results, they are recommended to administrative 
public authorities and Higher Educational Institutions. 
          The implementation of scientific results can be found in the curriculum subject „Central 
public administration” to the public administration chair at the Military Academy „Alexandrul cel 
Bun”, also in the process of initiation, elaboration and development of draft legislation in the 
Minster of Defense, and in the developing of planned and structural decision-making processes. 
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