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1. Introducere 

Tema Extinderea spre est a Spațiului Administrativ European abordează o perspectivă 

diferită asupra europenizării statelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene (Armenia, 

Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), și anume, reformarea 

administrațiilor publice naționale în vederea transformării acestora în administrații europene.  

În acest sens, procesul de transformare administrativă a administrațiilor publice naționale 

ale statelor din vecinătatea estică cuprinde, pe de-o parte adoptarea principiilor Spațiului 

Administrativ European și, pe de altă parte dezvoltarea unui serviciu public performant în 

vederea furnizării de servicii de înaltă calitate. 

Ca atare, în cadrul lucrării este analizat stadiul reformelor implementate în perioada 

2010-2020 pentru a stabili gradul de respectare a principiilor administrative europene (ale 

Spațiului Administrativ European și bunei guvernanțe europene) și de dezvoltare a serviciilor 

publice electronice cu ajutorul inițiativelor Uniunii în vecinătatea estică (Parteneriatul Estic și 

EU4Digital), dar și a direcțiilor de reformare administrativă stabilite de SIGMA.  

Apartenența statelor din vecinătatea estică la Spațiul Administrativ European joacă un rol 

strategic pentru statul român în calitate de membru al Uniunii Europene, integrat în SAE, 

aflat în imediata proximitate a acestora (Republica Moldova și Ucraina). În acest sens, prin 

intermediul extinderii SAE se va consolida un canal de comunicare și cooperare la nivel 

administrativ între statele membre și cele din est ce va facilita schimbul de bune practici și 

dezvoltarea serviciilor publice de înaltă calitate. 

2. Actualitatea și noutatea temei de cercetare 

Actualitatea cercetării provine din faptul că literatura de specialitate națională și 

internațională s-au axat până la momentul prezent asupra analizării principiilor Spațiului 

Administrativ European, singura extindere abordată cea către spațiul Balcanilor de Vest 

(Albania, Bosnia-Herțegovina, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia) prin 

intermediul Strategiei pentru o perspectivă credibilă a extinderii și pentru îmbunătățirea 

implicării UE în Balcanii de Vest adoptate în 2017. Elementul de noutate constă în integrarea 

demersurilor dimenisiunii estice a Politicii Europene de Vecinătate (Parteneriatul Estic) în 

sprijinirea reformării celor șase state membre, alături de adoptarea și respectarea principiilor 

Spațiului Administrativ European.  
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3. Motivația cercetării 

Motivul pentru care am ales să cercetez această temă provine din dorința abordării 

problematicii statelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene dintr-un alt punct de vedere, 

și anume administrativ, deoarece în cadrul lucrării mele de licență am abordat subiectul 

reformării Parteneriatul Estic ca parte a Politicii Europene de Vecinătate. Astfel, îmi propun 

să realizez o cale de apropiere a acestora de spațiul european prin transformarea 

administrațiilor publice naționale ale celor șase state în administrații europene.  

4. Limitele cercetării 

Principala limită în cadrul cercetării a constat în dificultatea accesului la informațiile 

actuale privind situația administrativă a statelor din vecinătatea estică. Acest fapt a fost 

datorat, în primul rând, din cauza faptului că un cercetător dintr-un alt stat decât cel analizat 

nu poate solicita informațiile publice la care au dreptul cetățenii.  

În al doilea rând, o mare pare parte din articolele relevante cercetării nu sunt disponibile 

în limba engleză, ci în limba maternă a statului (ceea ce face imposibilă documentarea 

corectă și coerentă, chiar și prin utilizarea unui program de traducere). 

5. Ipoteza de cercetare 

Ipoteza de la care pornește cercetarea constă în faptul că extinderea Spațiului 

Administrativ European în vecinătatea estică a Uniunii este posibilă prin crearea unui set de 

reguli și principii administrative specifice. 

6. Obiectivele cercetării 

Obiectivele fundamentale ale cercetării sunt următoarele: 1) Realizarea unei cercetări în 

domeniul administrativ privind extinderea spre Est a Spațiului Administrativ European, 2) 

Identificarea rolului Parteneriatului Estic în extinderea spre est a Spațiului Administrativ 

European și 3) Identificarea unui set de principii și reguli administrative europene dedicate 

sistemelor administrative ale statelor din vecinătatea estică.  

Pe lângă obiectivele generale menționate mai sus, cercetarea cuprinde, de asemenea, 

următoarele obiective specifice: 1) Evoluții ale Spațiului Administrativ European prin 

strategii administrative în România, 2) Identificarea reformelor înregistrate de către statele 
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din Europa de Est asupra administrațiilor publice naționale, 3) Identificarea reformelor 

înregistrate de către statele din Europa de Est în ceea ce privește obiectivele Platformei 1 de 

cooperare a Parteneriatului Estic: democrație, stabilitate și bună guvernare, 4) Identificarea 

gradului de aplicare și respectare a normelor și regulilor europene în domeniul public în 

cadrul statelor din Europa de Est și 5) Identificarea gradului de respectare a principiilor 

Spațiului Administrativ European în cadrul statelor din Europa de Est.  

7. Metodologia de cercetare cuprinde:  

 Metoda analizei de conținut privind elementele administrației publice;  

 Metoda comparativă (Studiul de caz privind privind reformele administrative din 

Balcanii de Vest- Un exemplu pentru Europa de est); 

 Scala Weberiană (utilizată pentru a măsura gradul de respectare a principiilor 

Spațiului Administrativ European în statele din vecinătatea estică a Uniunii) 

 Alegerea rațională și instituționalizarea sociologică;  

 Modelul managementului public bazat pe performanță; 

 Modelul neo-weberian (cele trei metode menționate mai sus contribuie la 

stabilirea cadrului actual de reformare administrativă și a serviciului public în 

statele din vecinătatea estică a Uniunii) și 

 Analiza S.W.O.T. privind, pe de-o parte integrarea în Uniunea Europeană a 

statelor din vecinătatea estică și, pe de altă parte, alăturarea acestora la Spațiul 

Administrativ European 

8. Prezentarea sintetică a capitolelor tezei de doctorat 

Teza de doctorat este structurată în cadrul a cinci capitole.  

Capitolul I: Spațiul Administrativ European- Instrument al europenizării vecinătății 

estice a Uniunii Europene cuprinde cadrul teoretic privind extinderea spre est a Spațiului 

Administrativ European (administrația publică și europenizarea). 

Conceptul de Spațiu Administrativ European a fost dezvoltat prin intermediul 

programului SIGMA în perioada 1998-1999 în vederea stabilirii standardelor minime pentru 

administrația publică necesare statelor membre ale Uniunii. 
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Spațiul Administrativ European reprezintă „un instrument și un mecanism de evaluare a 

reformelor administrațiilor publice naționale, a cărui extindere permanentă nu are aceleași 

limite ca extinderea Uniunii Europene și ale cărui procese interne nu au aceeași intensitate 

ca cele ale integrării europene.”
1
  

Ca atare, în vederea alăturării la Spațiul Administrativ European, pe lângă apartenența 

geografică la continentul european, statele din vecinătatea estică trebuie să adopte și să 

respecte principiile sale de bază: 

  „Fiabilitate și Previzibilitate (vizează asigurarea activităților instituțiilor publice 

și a deciziilor administrative în concordanță cu legea și interesul cetățenilor, 

utilizarea procedurilor echitabile, tratamentului egal și nediscriminatoriu și 

respectarea proporționalității funcției publice);  

 Deschidere și Transparență (vizează asigurarea implicării cetățenilor în procesul 

decizional și a accesului liber la informațiile de interes public privind acțiunile 

administrației publice și restricțiile aplicate funcționarilor publici);  

 Responsabilitate (orice autoritate/instituție administrativă și funcționarii publici 

trebuie să răspundă pentru acțiunile sale altor autorități administrative, legislative 

sau judiciare, fără a fi scutite de control sau de revizuire de către alții) și 

 Eficiență și Eficacitate (Eficiența implică menținerea echilibrului între resursele 

alocate și rezultatele obținute, iar Eficacitatea asigură atingerea obiectivelor 

administrației publice și rezolvarea problemelor publice recunoscute de lege).”
2
  

Astfel, în vederea transformării administrațiilor publice naționale ale statelor din 

vecinătatea estică a Uniunii în administrații europene prin intermediul SAE, SIGMA a 

dezvoltat o serie de domenii ale reformei administrației publice: 

1. Cadrul strategic al reformei administrației publice; 

2. Coordonare și dezvoltare politică; 

3. Serviciul public și gestionarea resurselor umane; 

4. Responsabilitate; 

5. Furnizarea de servicii; 

                                                 
1
 Matei, A.; Matei, L. and Iancu, D.C., Socio-Statistical Research on the Internalization of the European 

2
 Matei, A.; Matei, L.,  European Administration. Normative fundaments and systemic models in Munich 

Personal RePEc Archive Paper, No. 24187, 1 August 2010, pp.9-11  
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6. Managementul finanțelor publice.  

Principala concluzie a acestui capitol constă în faptul că nu există un model administrativ 

european general valabil statelor membre (dată fiind diversitatea sistemelor administrative ale 

acestora și gradul inegal de dezvoltare între vest și este), ceea ce denotă necesitatea creării 

unui set de reguli și principii administrative europene dedicate statelor din vecinătatea estică.  

Capitolul II: Specificitatea Spațiului Administrativ European în România se 

concentrează asupra procesului de reformare a sistemului administrativ românesc. 

Potrivit Codului Administrativ, sistemul administrativ românesc este format din: 

۩„Administrația publică centrală (Articolele 14-28)– reprezentată de către 

autoritatea publică executivă a statului român, Guvernul (alcătuit din prim-ministru 

şi miniştri, alături de viceprim-miniştri, miniştri de stat, miniştri delegaţi numiţi de 

Preşedinte pe baza votului de încredere acordat de Parlament). 

۩Administrația centrală de specialitate (Articolele 51-61) - formată din Ministere 

(realizează politica guvernamentală în domeniile de interes stabilite de Guvern),  

Secretarul general al ministerului şi secretarii generali adjuncţi (înalţi funcţionari 

publici, numiţi prin concurs/examen, pe criterii de profesionalism); 

۩Administrația publică locală (Articolele 105-173) – compusă din autoritățile 

administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii (Consiliile locale şi 

primarii) și autorităţile administraţiei publice din judeţe (Consiliile județene) aleși 

prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.”
3
 

Procesul de reformare a administrației publice românești s-a concentrat asupra a trei 

direcții distincte: funcția publică, politicile publice și descentralizarea, demers care s-a 

concretizat în urma adoptării unor strategii administrative în perioada 2014-2020: 

• Strategia privind dezvoltarea politicilor publice la nivelul administrației publice 

locale 2011 – 2016  

• Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020  

• Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020  

                                                 
3
 Codul Administrativ   https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/OUG-57-2019.pdf  

https://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2020/03/OUG-57-2019.pdf
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• Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016-2020  

• Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020  

Pe lângă aceste strategii administrative, România a realizat un pas major în consolidarea 

administrației publice naționale, și anume dezvoltarea administrației digitale. Astfel, în urma 

adoptării și implementării Regulamentului UE 2018/1724 privind înființarea unui portal 

digital unic, statul român s-a concentrat asupra facilitării accesului cetățenilor la informații, 

proceduri și servicii de asistență și de soluționare a problemelor în mediul online.
4
 

Ca atare, în anul 2020 a fost înființată Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), 

structură a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării însărcinată cu rolul de a realiza și 

coordona implementarea strategiilor şi a politicilor publice în domeniul transformării digitale 

şi societăţii informaţionale.
5
 

Prin urmare, începând cu luna decembrie 2020 cetățenii români au acces prin intermediul 

Sistemului Electronic Național (SEN) la următoarele servicii publice online: 

  „informații, proceduri și servicii de asistență și soluționare a problemelor în 

cadrul rețelei europene Single Digital Gateway, găzduit de e-guvernare.ro;  

 informațiile de contact ale instituțiilor publice la nivel central și local; 

 registrul național al instituțiilor publice din România; 

 depunerea declarațiilor la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și 

 registrul furnizorilor acreditați de servicii de certificare pentru semnătura 

electronică.”
6
  

Sistemul administrativ românesc dispune de următoarele servicii electronice: serviciile 

electronice integrate în Sistemul Electronic Național, serviciile electronice independente 

utilizate de ministere/agenții ale guvernului central (site-uri oficiale) și serviciile electronice 

independente utilizate de administrații publice locale (site-urile oficiale ale primăriilor și ale 

instituțiilor publice locale). 

Prin urmare, după un proces îndelungat de reformare, sistemul administrativ românesc a 

evoluat într-o administrație europeană în urma adoptării principiilor administrative europene 

                                                 
4
 Accesat la 17:00, 13.06.2022  https://www.e-guvernare.ro/despre  

5
 Accesat la 17:30, 13.06.2022 https://www.adr.gov.ro/  

6
 Accesat la 18:10, 13.06.2022 https://www.e-guvernare.ro/  

https://www.e-guvernare.ro/despre
https://www.adr.gov.ro/
https://www.e-guvernare.ro/
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(principiile SAE și cele ale bunei guvernanțe) prin îmbunătățirea performanțelor instituțiilor 

publice centrale și locale în furnizarea serviciilor publice către cetățeni (adoptarea 

guvernanței electronice și implementarea directivelor europene în domeniul administrativ și 

creșterea gradului de profesionalism al funcționarilor publici). 

În concluzie, apartenența României la Spațiul Administrativ European reprezintă un 

element cheie al dezvoltării administrative a statului, fapt care constituie un exemplu de 

urmat pentru statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. 

Capitolul III: Rolul Parteneriatul Estic în extinderea spre est a Spațiului Administrativ 

European urmărește analiza modului în care reformele trasate de către Parteneriatul Estic 

contribuie la alăturarea acestora la Spațiul Administrativ European. 

Parteneriatul Estic (dimensiunea estică a Politicii Europene de Vecinătate) reprezintă 

prima inițiativă a Uniunii Europene dedicată sprijinirii reformării statelor din vecinătatea 

estică lansată în anul 2008.  

Obiectivul principal al acestuia constă în „crearea condițiilor necesare pentru a accelera 

asocierea politică și integrarea economică între UE și statele partenere prin asigurarea 

suportului politic și financiar pentru reforme politice și socio-economice”.
7
 Important de 

menționat este faptul că această inițiativă nu garantează obținerea statutului de viitor candidat 

la aderare, concentrându-se cu precădere asupra dezvoltării acestor state.  

Elementele de bază care contribuie la reformarea administrativă a celor șase state 

membre și a căror evoluție este analizată în cadrul acestui capitol sunt: 

- Platforma 1 de Cooperare: Democrație, stabilitate și bună guvernare (prin intermediul 

căreia sunt trasate principalele direcții de reformare) și 

- Indicele Parteneriatului Estic  (un set de indicatori prin care este măsurat demersul 

instituțiilor și practicilor democratice europene la nivelul celor șase state). 

Pe lângă aceste elemente, Parteneriatul Estic abordează, de asemenea, principiile 

Spațiului Administrativ European prin trasarea unor obiective necesare implementării la 

nivelul statelor membre, după cum urmează:  

                                                 
7
 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit Prague, 7 May 2009, Council of The European 

Union, 8435/09 (Presse 78), Brussels, 7 May 2009, pp.5-6 
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A. „Fiabilitate și predictibilitate (securitate juridică)  vizează o administrație 

publică bazată pe respectarea legilor în mod imparțial și nediscriminatoriu prin:  

 Împărțirea funcțiilor instituțiilor publice în funcție de competența juridică; 

 Respectarea discreției administrative;  

 Proporționalitatea funcțiilor instituțiilor publice în conformitate cu legea; 

 Aplicarea corectă și imparțială a legii; 

 Luarea imediată a măsurilor administrative necesare și 

 Respectarea integrității profesionale a funcționarilor publici prin recrutarea și 

promovarea pe criterii de merit și imparțialitatea în exercitarea funcției. 

B. Deschidere și transparență  vizează permiterea controlului extern și anchetelor 

privind deciziile administrative care afectează persoanele fizice și cele juridice prin: 

 Protejarea interesului public prin reducerea cazurilor de administrare 

defectuoasă și reducerea corupției în funcția publică; 

 Protejarea drepturilor cetățenilor prin furnizarea informațiilor privind deciziile 

administrative și acordarea dreptului la recurs prin apel în instanță și 

 Garantarea accesului liber al cetățenilor la registrele publice.  

C. Responsabilitate  vizează răspunderea funcționarilor publici pentru acțiunile 

acestora în fața altor autorități administrative, legislative și judiciare prin:  

 Monitorizarea și analizarea acțiunilor funcționarilor publici și a instituțiilor și 

 Crearea unor instituții și mecanisme de supraveghere a exercitării funcției 

publice (audit intern și extern, instanțe, inspectorate etc.) 

D. Eficiență și eficacitate  vizează menținerea unui raport adecvat între resursele 

alocate și rezultatele obținute (eficiență) și realizarea obiectivelor administrative 

stabilite de lege și/sau politicile publice (eficacitate) prin: 

 Furnizarea unor servicii publice de înaltă calitate; 

 Asigurarea protecției sociale tuturor cetățenilor și 

 Dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice.”
8
 

Mai mult, în vederea stabilirii stadiului de reformare administrativă a celor șase state 

membre, este necesară urmărirea evoluției următorilor indicatori (corespunzători principiilor 

Spațiului Administrativ European): 

                                                 
8
 Bayramov, V.; Hovhannisian, K.; Kasemets, K. et al., Public Administration in EU Eastern Partner Countries: 

Comparative Report 2011, Eesti Idapartnerluse Keskus, Estonian Center of Eastern Partnership, No 11, Tallinn, 

December 2011, pp.17-20 
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 „A1-Statul de drept  măsura în care funcționarii publici respectă legislația și 

nivelul de încredere al cetățenilor în exercitarea funcției publice;  

 A2- Favoritismul în deciziile Guvernului  măsura în care Guvernul ia  decizii 

preferențiale privind elaborarea politicilor publice și a contractelor; 

 A3- Plăți și suplimente neregulate  gradul de acceptare de către oficialii 

guvernamentali a mitei; 

 B1- Transparența în politicile guvernamentale  ușurința obținerii 

informațiilor despre modificările politicilor și reglementărilor guvernamentale; 

 B2- Indicele de percepție a corupției  aspectele administrative și politice ale 

corupției (mita, deturnarea de fonduri publice și măsurile anticorupție);  

 B3- E-guvernare  gradul de implementare a serviciilor publice în instituțiile 

administrației locale și centrale;  

 C1- Responsabilitatea și libertatea de exprimare  măsura în care cetățenii au 

acces la alegerea Guvernului și respectarea libertății de exprimare; 

 C2- Independența judiciară  măsura în care sistemul judiciar este independent 

de influențele membrilor guvernului, cetățenilor sau a firmelor;  

 C3- Diversitatea fondurilor publice  modul în care fondurile publice sunt 

direcționate către companii, persoane fizice sau grupuri; 

 D1- Calitatea reglementării  capabilitatea Guvernului de a formula și 

implementa politici publice care promovează dezvoltarea sectorului privat; 

 D2- Eficacitatea Guvernului  percepția privind calitatea serviciilor publice și 

gradul de independență față de presiunile politice și 

 D3- Risipa fondurilor guvernamentale  eficiența cheltuielilor guvernamentale 

în furnizarea de bunuri și servicii publice necesare.”
9
 

Ca atare, în urma reformelor implementate în perioada 2007-2014, statele din vecinătatea 

estică încă se confruntă cu un grad ridicat al nerespectării principiilor SAE, singurul indicator 

care înregistrează o evoluție pozitivă a reformei administrative este cel al E-guvernării (toate 

statele au făcut demersuri în dezvoltarea serviciilor publice electronice). 

Mai mult, în urma procesului de reformare din 2015-2017 (examinată cu ajutorul 

Indicelui PaE), principalele aspecte care necesită intensificarea reformelor sunt: 

                                                 
9
 Ibidem, pp.18-21 
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o  nerespectarea drepturilor omului (Belarus); 

o limitarea furnizării informațiilor publice (Republica Moldova, Belarus și 

Azerbaijan); 

o încălcarea libertății mass-media (Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica 

Moldova și Ucraina); 

o încălcarea libertății de exprimare și întrunire (Belarus, Azerbaijan și Armenia) și 

o corupția sistemului judiciar (Belarus și Ucraina). 

În concluzie, Parteneriatul Estic a oferit imboldul necesar procesului de reformare a 

statelor din vecinătatea estică prin trasarea unor direcții de reformare și sprijinirea 

demersurilor acestora, continuate prin intermediul Spațiului Administrativ European. 

Capitolul IV: Spațiul Administrativ European și realitățile din Europa de est  cuprinde, 

pe de-o parte prezentarea succintă a sistemelor administrative ale statelor din vecinătatea 

estică și, pe de altă parte, gradul de reformare a administrațiilor publice ale acestora. 

Pe lângă, domeniile de reformare administrativă, SIGMA a stabilit cerințele unui serviciu 

public la standarde europene, și anume: 

 Recrutarea funcționarilor public pe criterii de merit; 

 Garantarea egalității de șanse în spațiul public; 

 Încetarea funcției publice în condiții echitabile; 

 Mobilitatea, promovarea și retrogradarea funcționarilor publici sunt obiective, 

transparente și bazate pe merit; 

 Remunerarea echitabilă și transparență a funcționarilor publici; 

 Asigurarea pregătirii periodice a funcționarilor publici și evaluarea corectă a 

performanței; 

 Promovarea integrității și prevenirea corupției în serviciul public și 

 Aplicarea unor proceduri disciplinare cu drept de apel funcționarilor publici. 

Prin urmare, în urma analizei reformelor implementate în perioada 2015-2019, cu 

ajutorul rapoartelor elaborate de SIGMA privind reformarea administrativă a statelor din 

vecinătatea estică, conchid faptul că: 
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 Armenia necesită implementarea unui sistem de monitorizare a performanței 

furnizării serviciilor administrative către cetățeni și optimizarea accesului gratuit 

la informațiile și serviciile publice din mediul online.  

 În cazul Azerbaijan-ului e imperativă aplicarea principiului recrutării personalului 

administrativ pe criterii de merit (studii și experiență profesională) și eliminarea 

numirilor pe criterii politice în funcțiile de conducere.  

 În ceea ce privește Belarus, principalele aspecte care trebuie tratate sunt 

încălcarea drepturilor și libertăților omului (situație vizibilă în cadrul protestelor 

organizate public), pe lângă corupție și încălcarea statului de drept.  

 Georgia necesită eliminarea tratamentului discriminatoriu privind accesul 

femeilor la funcțiile publice și inegalitatea de șanse în participarea la concursurile 

organizate pentru ocuparea unei funcții publice de către cetățeni. 

 În cazul Republicii Moldova aplicarea principiului meritocrației în selectarea 

personalului administrativ nu este una omogenă, dat fiind faptul că funcțiile cu 

grad înalt sunt ocupate prin numiri politice, nu prin concurs bazat pe pregătire 

profesională, acest lucru facilitând dezvoltarea corupției în funcția publică. 

 Ucraina trebuie să pună accentul pe aplicarea criteriului meritocrației în mod 

obiectiv (funcționarii de rang superior sunt numiți și nu pot fi demiși). 

Mai mult, în ceea ce privește gradul de respectare a principiilor Spațiului Administrativ 

European și a cerințelor unui serviciu public performant, cele șase state au înregistrat 

progrese notabile, după cum urmează. 

۩ARMENIA 

În primul rând, Armenia a integrat principiul fiabilitate și previzibilitate în cadrul 

administrației publice naționale prin:  

 Descentralizarea procesului de implementare a reformelor administrative și a 

procesului de elaborare a politicilor publice (împărțirea atribuțiilor instituțiilor 

competente în domeniul vizat); 

 Elaborarea politicilor în conformitate cu legislația;  

 Recrutarea și promovarea funcționarilor publici pe bază de merit și tratament 

egal (organizarea unor concursuri pentru ocuparea funcției publice la care pot 
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participa cetățenii indiferent de rasă/sex/religie/etnie/reședință și acordarea 

postului candidatului care a obținut cel mai bun punctaj); 

 Adoptarea unui sistem de remunerare echitabil (funcționarii publici sunt plătiți în 

funcție de gradul ocupat și primesc bonusuri în funcție de performanță); 

 Evaluarea performanței funcționarilor publici (realizată de două ori pe an pentru 

a surprinde eficiența respectării atribuțiilor acestora și calitatea serviciilor oferite).  

În al doilea rând, principiul deschidere și transparență se regăsește în următoarele 

măsuri adoptate de Guvernul Armeniei: 

 Punerea la dispoziția cetățenilor a informațiilor publice privind legislația și 

politicile publice (instituțiile au obligația de a pune la dispoziția cetățenilor 

legislația adoptată pe site-ul lor oficial sau să le posteze într-un loc vizibil și 

accesibil acelor persoane cărora li se adresează actul); 

 Transparența deciziilor guvernamentale (sunt puse la dispoziția publicului online 

înainte de sesiune, iar procesele-verbale ale ședințelor guvernamentale sunt 

păstrate și distribuite după sesiuni către toate părțile interesate); 

 Inițiativele de consultare a populației (Pe de o parte, organele executive sunt 

obligate să publice proiectele de politici publice pe site-ul Ministerului Justiției 

pentru a fi consultate de cetățeni în termen de 15 zile, să aplice și să motiveze 

neaplicarea comentariilor acestora. Pe de altă parte, se pot organiza sondaje 

publice, reuniuni, întâlniri cu părțile interesate și audieri deschise); 

 Aplicarea unor criterii obiective pentru încetarea funcției publice (restructurarea 

numărului de posturi sau închiderea acesteia) și 

 Adoptarea unor măsuri pentru prevenirea corupției și asigurarea disciplinei în 

serviciul public (funcționarii publici au dreptul de contesta sancțiunile acordate, 

nu pot exercita o altă funcție plătită- cu excepția lucrărilor științifice, pedagogice 

și creative- și le este interzis să accepte cadouri). 

În al treilea rând, principiul responsabilității a fost aplicat în privința: 

 Tratamentului echitabil în litigiile administrative (cetățenii au dreptul de a 

înregistra o plângere în instanță pentru neacordarea serviciilor publice de către o 

instituție și a primi un răspuns la solicitarea lor); 
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 Asumării răspunderii instituțiilor publice în caz de încălcare a legislației și 

acordarea unor despăgubiri persoanelor lezate și 

 Sancționarea funcționarilor publici (aceștia pot fi demiși din funcție în cazul 

încălcării legii, neîndeplinirii sarcinilor de serviciu și abuzului de putere). 

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește eficiența și eficacitatea întâlnim: 

 Asigurarea sprijinului necesar reformelor administrative de către Guvern; 

 Accesibilitatea serviciilor publice pentru toți cetățenii (deși informațiile privind 

procedura administrativă sunt disponibile public, cetățenii nu au posibilitatea de a 

depune sau solicita documente online și nu-și pot programa vizite în cadrul 

instituțiilor de stat, iar semnătura digitală nu le este oferită gratuit); 

 Gestionarea bugetului pe termen mediu și a datoriilor; 

 Reglementarea unui cadru privind achizițiile publice și auditul intern (punerea la 

dispoziție a informațiilor privind bugetul pe termen mediu, a cheltuielilor și 

examinării plângerilor cu privire la achizițiile publice și participarea la licitații a 

tuturor operatorilor economici).  

۩AZERBAIJAN 

Pe de-o parte, progresul înregistrat de Azerbaijan în adoptarea principiilor SAE se 

rezumă la măsurile aplicate în ceea ce privește fiabilitatea și previzibilitatea: 

 Tratamentul egal în ocuparea funcțiilor publice (organizarea unor concursuri 

la care pot participa cetățenii indiferent de rasă/sex/religie/etnie/reședință); 

 Adoptarea unui sistem de remunerare echitabil (funcționarii publici sunt 

plătiți în funcție de gradul ocupat și primesc bonusuri de performanță); 

 Asigurarea dezvoltării profesionale a funcționarilor publici (cursurile 

organizate de Comisia Funcției Publice și Academia Administrației de Stat); 

 Evaluarea performanței funcționarilor publici (surprinde eficiența respectării 

atribuțiilor și calitatea serviciilor oferite cetățenilor). 

Pe de altă parte, remarcăm internalizarea principiului deschidere și transparență prin:  

 Aplicarea unor criterii obiective pentru încetarea funcției publice (lichidarea 

unui organ de stat și reducerea de personal- funcționarii publici armeni având 
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dreptul de a fi renumiți într-un post cu salariul și profesia corespunzătoare 

funcției deținute anterior) și 

 Adoptarea unor măsuri de promovare a integrității funcției publice și 

prevenire a corupției (refuzul cadourilor și declararea informațiilor privind 

veniturile și interzicerea ocupării unei alte funcții plătite). 

Nu îl ultimul rând, trebuie să menționăm responsabilitatea funcționarilor publici pentru 

încălcarea legislației în vigoare și nerespectarea atribuțiilor de serviciu prin sancționarea lor 

de către autoritatea competentă (ceea ce duce la concedierea acestora). 

۩BELARUS 

Deși nu putem vorbi de un progres în internalizarea principiilor administrative europene, 

Belarus are un drum lung de parcurs în ceea ce privește transformarea sa într-o administrație 

europeană (fiind necesară o perioadă mai îndelungată de timp pentru reformare). Însă, acest 

lucru nu împiedică alăturarea sa la Spațiul Administrativ European.  

۩GEORGIA 

În primul rând, Georgia a internalizat principiul fiabilitate și previzibilitate prin 

adoptarea următoarelor măsuri: 

 Descentralizarea procesului de implementare a politicilor publice 

(împărțirea atribuțiilor instituțiilor competente în domeniul vizat); 

 Elaborarea politicilor în conformitate cu legislația; 

 Recrutarea pe bază de merit a funcționarilor publici;  

 Tratamentul egal în ocuparea funcției publice (cu excepția faptului că 

femeile au acces limitat la funcții superioare și la procesul decizional); 

 Adoptarea unui sistem de remunerare echitabil (funcționarii publici sunt 

plătiți în funcție de gradul pe care îl ocupă și primesc bonusuri în funcție de 

performanță) și 

 Asigurarea dezvoltării profesionale a funcționarilor publici (fiecare instituție 

publică acordă funcționarilor un concediu de 3-5 luni pentru formare). 

În al doilea rând,  principiul deschidere și transparență a fost aplicat în privința: 
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 Transparența hotărârilor guvernamentale (deși agenda guvernamentală este 

disponibilă cetățenilor, deciziile nu sunt publicate pe site-ul Guvernului, ci pe 

platforma Legislative Herald of Georgia); 

 Aplicarea unor criterii obiective de încetare a funcției publice (încetarea 

voluntară a activității, desființarea unei instituții și reducerea personalului) și 

 Adoptarea unor măsuri pentru promovarea integrității și prevenirea 

corupției în serviciul public (interzicerea ocupării unui alt post simultan în 

interiorul și în afara funcției publice, activității într-o agenție sau 

întreprindere pe care funcționarul public a supravegheat-o în mod sistematic 

în ultimii trei ani și primirea cadourilor în timpul funcției și declararea 

activelor într-un registru electronic public). 

Nu în ultimul rând, principiul responsabilității este implementat în cazul sancționării 

funcționarilor publici pentru încălcarea legislației în vigoare și nerespectarea atribuțiilor de 

serviciu prin sancționarea lor de către autoritatea competentă (retrogradarea sau concedierea). 

۩REPUBLICA MOLDOVA 

În primul rând, Republica Moldova a aplicat principiul fiabilitate și previzibilitate prin 

adoptarea următoarelor măsuri:  

 Descentralizarea procesului de implementare a politicilor publice 

(împărțirea atribuțiilor instituțiilor competente în domeniul vizat); 

 Recrutarea pe bază de merit a funcționarilor publici (cu excepția secretarului 

de stat pentru Ministerul Afacerilor Externe); 

 Tratament egal egal în ocuparea funcției publice (accesul tuturor cetățenilor 

la funcția publică și respectarea egalității de gen); 

 Adoptarea unui sistem de remunerare echitabil (funcționarii publici sunt 

plătiți în funcție de gradul ocupat și primesc bonusuri în funcție de 

performanță); 

 Asigurarea dezvoltării profesionale a funcționarilor publici (toți funcționarii 

trebuie să urmeze un program anual de 40 de ore de instruire- cei cu gradul 

de junior având un program de 80 de ore) și 

 Evaluarea performanței funcționarilor publici (realizată anual pentru a 

surprinde eficiența respectării atribuțiilor și calitatea serviciilor oferite). 
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În al doilea rând, principiul deschidere și transparență a fost internalizat prin intermediul 

adoptării următoarelor măsuri: 

 Garantarea transparenței hotărârilor guvernamentale (ședințele Guvernului 

sunt publice și pot fi urmărite online, cu excepția cazului în care premierul 

anunță închiderea unei ședințe, iar agenda și materialele sesiunilor 

guvernamentale sunt disponibile pe site-ul Guvernului, deciziile fiind 

publicate pe o platformă separată); 

 Participarea cetățenilor în cadrul procesului decizional (cetățenii au la 

dispoziție cel puțin 15 zile pentru a prezenta recomandări cu privire la 

inițiativa propusă, cu excepția cazului în care decizia este adoptată în situații 

de urgență); 

 Garantarea accesului liber la informațiile publice (cetățenii au dreptul de a 

solicita accesul la orice informație publică instituțiilor); 

 Aplicarea unor criterii obiective de încetare a funcției publice (schimbarea 

structurii unei instituții publice și reducerea personalului) și 

 Adoptarea unor măsuri pentru promovarea integrității, prevenirea corupției 

și asigurarea disciplinei în serviciul public (respectarea Codului de conduită 

pentru funcționarii publici și restricționarea exercitării simultane a mai 

multor funcții publice de către un funcționar public). 

În al treilea rând remarcăm aplicarea responsabilității prin: 

 Utilizarea tratamentului echitabil în litigiile administrative (tratarea tuturor 

cazurilor de lezare a drepturilor cetățenilor la serviciile publice de către o 

instituție și distribuirea acestora la instanța competentă); 

 Asumarea răspunderii autorităților publice în caz de nelegiuire și acordarea 

despăgubirilor adecvate cetățenilor lezați (o instituție publică poate fi 

obligată de instanță să plătească despăgubiri pentru daunele 

materiale/nemateriale cauzate de un act administrativ ilegal și nerezolvarea 

cazului la termen) și 

 Aplicarea unor proceduri disciplinare funcționarilor publici pentru 

întârzierea repetată la muncă, efectuarea necorespunzătoare a recrutării sau a 

procedurilor de evaluare a performanței (avertisment, retrogradare sau 

concediere). 
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Nu îl ultimul rând, în ceea ce privește eficiența și eficacitatea întâlnim: 

 Asigurarea sprijinului financiar necesar reformelor administrative de către 

Guvern (prin intermediului Cadrului bugetar pe termen mediu); 

 Planificarea pe termen mediu (alocarea resurselor financiare pentru fiecare 

arie a domeniului public și gestionarea datoriei);  

 Garantarea unor servicii publice accesibile tuturor (prin intermediul 

Registrului sucursalelor teritoriale ale întreprinderii de stat- pentru 

documentele administrative de bază și a Biroului comun pentru informații și 

servicii- pentru serviciile digitale); 

 Reglementarea unui cadru privind auditul intern (fiecare instituție publică 

este responsabilă de realizarea auditului intern- deținând către un auditor) și 

 Reglementarea unui cadru privind achizițiile publice (în ciuda lipsei 

experților în domeniu, achizițiile publice sunt deschise tuturor operatorilor 

economici- cu excepția celor cuprinși pe lista operatorilor interziși). 

۩UCRAINA 

În primul rând, Ucraina a internalizat principiul fiabilitate și previzibilitate prin 

adoptarea următoarelor măsuri: 

 Descentralizarea procesului de implementare a politicilor publice și 

aplicarea reformelor administrative (împărțirea atribuțiilor instituțiilor 

competente în funcție de domeniul vizat); 

 Recrutarea pe bază de merit a funcționarilor public (cu excepția funcțiilor de 

conducere- categoriile 1 și 2); 

 Tratamentul egal în ocuparea funcției publice (organizarea unor concursuri 

la care pot participa cetățenii indiferent de rasă/sex/religie/etnie/reședință); 

 Adoptarea unui sistem de remunerare echitabil (funcționarii publici sunt 

plătiți în funcție de gradul ocupat și primesc bonusuri în funcție de 

performanță); 

 Asigurarea dezvoltării profesionale a funcționarilor publici (organizarea 

unor cursuri de către Agenția Națională a Ucrainei pentru Serviciul Public cu 

o durată cuprinsă între 72 și 108 ore pe an pentru fiecare funcționar public) și  
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 Evaluarea performanței funcționarilor publici (este realizată anual de către 

șeful instituției, exceptând funcționarii cu vechime de 1 an pentru a surprinde 

eficiența respectării atribuțiilor și calitatea serviciilor oferite cetățenilor).  

În al doilea rând, principiul deschidere și transparență a fost aplicat prin intermediul: 

 Garantării accesului liber la informațiile publice tuturor cetățenilor (actele 

juridice sunt puse la dispoziția publicului în termen de 15 zile de la 

adoptare); 

 Aplicării unor criterii obiective de încetare a funcției publice (rezilierea unui 

contract de muncă de către angajator în caz de lichidare, reorganizare, 

faliment, conversia unei întreprinderi/instituții/organizații, disponibilizări sau 

reduceri de personal- concedierea fiind realizată fără motiv pentru funcțiile 

de conducere) și 

 Participării active a societății civile în procesul decizional (consultarea 

publică pe o perioadă de 15 zile pe site-ul organului executiv responsabil de 

politica respectivă, cetățenii având acces la informațiile necesare).  

În al treilea rând, remarcăm aplicarea principiului responsabilității prin: 

 Adoptarea unor măsuri pentru promovarea integrității, prevenirea corupției 

și asigurarea disciplinei în serviciul public (funcționarilor publici le este 

interzis să se angajeze în alte activități plătite, să primească donații sau 

cadouri- exceptând cazurile de ospitalitate și activarea ca membru al unui 

consiliu al unui alt organ executiv/de supraveghere pentru a obține profit); 

 Utilizării tratamentului echitabil în litigiile administrative (cetățenii au 

dreptul de a depune plângeri instanței privind neacordarea serviciilor publice 

de către o instituție publică și primesc daune materiale pentru litigiul creat); 

 Asumarea răspunderii autorităților publice în caz de nelegiuire și acordarea 

despăgubirilor adecvate cetățenilor lezați (o instituție publică răspunde 

pentru daunele cauzate persoanelor fizice sau juridice ca urmare a deciziilor 

ilegale, acțiunilor sau inactivității organismelor publice și prejudiciul creat 

prin aprobarea unui act juridic ilegal și abrogat) și 

 Aplicarea unor proceduri disciplinare funcționarilor publici pentru 

neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu și încălcarea legislației în vigoare 
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(sancțiunile cuprind mustrarea, înștiințarea de incompetență profesională, 

suspendarea încadrării într-un grad oficial superior și concedierea). 

Nu în ultimul rând, remarcăm următoarele măsuri în domeniul eficiență și eficacitate: 

 Asigurarea sprijinului financiar necesar reformelor administrative 

(activitățile de reformare sunt finanțate din bugetul satului și de donatori) și 

 Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la serviciile publice (prin 

intermediul unei rețele naționale de servicii administrative). 

În concluzie, perioada 2010-2020 reprezintă o etapă crucială a dezvoltării sistemelor 

administrative ale statelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene, timp în care au fost 

implementate reforme majore atât la nivelul instituțiilor publice (centrale și locale), cât și a 

funcției publice (selectarea, promovarea, remunerarea și sancționarea funcționarilor publici) 

în vederea furnizării serviciilor publice de înaltă calitate tuturor cetățenilor.  

Dat fiind faptul că gradul de aplicare și respectare al acestora este unul incomplet și 

neuniform denotă necesitatea creării unui set de reguli și principii administrative europene 

dedicate vecinătății estice.  

Capitolul V: Spațiul Administrativ European Extins (S.A.E.E.) – setul de reguli și 

principii administrative europene dedicat statelor din vecinătatea estică a Uniunii 

Europene  

Conform Analizei S.W.O.T prind integrarea în UE și apartenența la SAE (prezentată în 

tabelul de mai jos) procesul de aderare la Uniune este unul de lungă durată și necesită 

implementarea unor reforme în cadrul tuturor domeniilor spațiului public, nu doar 

administrativ, transformarea acestora în administrații europene fiind o cale mai facilă de 

europenizare a statelor din vecinătatea estică. 

 Integrarea în Uniunea Europeană Apartenența la Spațiul 

Administrativ European 

Puncte tari 

(Strenghts) 

 Dreptul de participare la procesul 

decizional european 

 Accesul la fondurile europene în 

 Schimbul de bune practici în 

domeniul administrativ cu statele 

dezvoltate din Uniune 



 

23 

 vederea dezvoltării 

 Libertatea de circulație pe teritoriul 

statelor membre 

 Reformarea sistemului 

administrativ în concordanță cu 

principiile administrative europene 

Puncte slabe 

(Weaknesses) 

 Nivelul slab al dezvoltării politice, 

economice, sociale și 

administrative în comparație statele 

membre 

 Dificultatea de implementare a 

deciziilor, directivelor și 

reglementărilor Uniunii 

 Statele nu beneficiază de aceleași 

drepturi precum membrii UE 

 Statele nu pot participa la procesul 

decizional european 

Oportunități 

(Opportunities) 

 Dobândirea statutului de membru 

al Uniunii Europene cu drepturi 

depline 

 

 

 

 

 Transformarea administrațiilor 

publice naționale în administrații 

europene 

 Dezvoltarea unui serviciu public de 

înaltă calitate în concordanță cu 

principiile administrative europene 

Amenințări 

(Threats) 

 Procesul de aderare este unul de 

lungă durată și necesită 

implementarea unor reforme la 

toate nivelele spațiului public 

(politic, economic, educațional, 

juridic etc), nu doar administrativ 

 

 Nu este garantată libertatea de 

circulație în Uniunea Europeană și 

accesul la piața europeană (fiind 

necesară semnarea unor acorduri 

cu UE- impediment minor) 

Un aspect important de menționat este faptul că prin alăturarea la Spațiul Administrativ 

European nu este garantată dobândirea statutului de candidat la aderare sau membru al 

Uniunii Europene dat fiind faptul că extinderea sa vizează transformarea administrațiilor 

publice naționale în administrații publicii și nu lărgirea granițelor teritoriale ale Uniunii.  

Ca urmare, alăturarea la SAE reprezintă un pas important în dezvoltarea administrativă a 

statelor din vecinătatea estică prin adoptarea și implementarea standardelor europene în 

domeniul administrativ și reformarea administrațiilor publice naționale (atât la nivel 

instituțional, cât și a furnizării serviciilor publice).   
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În mod asemănător statelor din Europa de Est, direcția de reformare a Balcanilor de Vest 

urmărește consolidarea statului de drept, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului, reforma sistemului judiciar, lupta împotriva corupției și reformarea pe cale 

democratică a administrațiilor publice naționale. 

În concluzie, adoptarea Strategiei pentru o perspectivă credibilă a extinderii și pentru 

îmbunătățirea implicării UE în Balcanii de Vest joacă un rol important în realizarea 

reformelor privind eficientizarea furnizării serviciilor publice prin dezvoltarea cadrului 

necesar pentru digitalizarea acestora și îmbunătățirea managementului resurselor umane prin 

adoptarea principiilor meritocrației, concurenței, transparenței și responsabilității în ceea ce 

privește recrutarea și promovarea în funcția publică. 

Prin urmare, demersurile de reformare realizate în spațiul Balcanilor de Vest reprezintă 

un exemplu de bune practici pentru statele din vecinătatea estică și accentuează necesitatea 

creării unui set de reguli și principii administrative europene dedicate acestora. 

Un alt aspect important, pe lângă adoptarea acestor principii, este dezvoltarea 

administrației publice digitale în vederea optimizării procesului de furnizare de informații și 

servicii publice către cetățean fără necesitatea deplasării acestuia la sediul instituției (element 

important cu precădere în timpul crizei generate de COVID-19).  

Cu alte cuvinte, la nivelul Spațiului Administrativ European, un sistem administrativ 

performant are la bază atât administrația publică digitală, cât și cea clasică. De altfel, fiecare 

stat este pregătit din punct de vedere administrativ pentru scenarii precum criza COVID-19, 

moment în care nivelul fizic al administrației publice locale a fost închis pe perioada stării de 

urgență, activitatea fiind transferată în mediul online.  

Administrația publică digitală oferă o serie de avantaje atât pentru cetățean, cât și pentru 

instituțiile publice, precum economisirea timpului de deplasare, simplificarea procesului 

birocratic, arhivarea digitală a documentelor și eficientizarea procesului administrativ. Însă, 

un sistem administrativ nu trebuie să fie complet digitalizat, dat fiind faptul că o parte din 

populație fie nu știe să folosească platformele digitale, fie nu are acces la internet. 
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Având în vedere faptul că Spațiul Administrativ European reprezintă o cale de 

interconectare între administrațiile publice naționale ale statelor membre, administrația 

digitală joacă un rol important în funcționarea și dezvoltarea acestuia.  

În acest sens, Uniunea Europeană a pus bazele inițiativei EU4Digital în anul 2018 în 

vederea transformării digitale ale statelor membre ale Parteneriatului Estic în perioada 2019-

2022 prin intermediul implementării a patru acțiuni și programe europene: 

 „EU4Digital Facility -- promovarea economiei și semnăturii digitale, în 

conformitate cu normele și practicile UE;  

 EU4Digital – Broadband strategies in the EaP region -- sprijinirea implementării 

strategiilor naționale de dezvoltare; 

 EU4Digital: Proiect Cybersecurity EAST –consolidarea securității cibernetice și 

creșterea gradului de încredere a cetățenilor în serviciile digitale; 

 EU4Digital: EaPConnect – extinderea infrastructurii de rețea pentru a reuni 

comunitățile de cercetare și educație din UE și țările partenere din est.”
10

 

Așadar, dezvoltarea administrației publice digitale în cadrul statelor din vecinătatea 

estică joacă un rol important atât în eficientizarea procesului administrativ și a modului de 

asigurare a serviciilor publice către cetățeni, cât și în transformarea în administrații europene 

în vederea alăturării la Spațiul Administrativ European.  

Spațiul Administrativ European Extins reprezintă o componentă a Spațiului 

Administrativ European, având un set de reguli distincte aplicabile fiecărui stat în parte și 

negarantând posibilitatea aderării la Uniunea Europeană.  

Obiectivul principal al S.A.E.E. constă în transformarea administrațiilor publice 

naționale a celor șase state în administrații europene în vederea furnizării unor servicii de 

înaltă calitate cetățenilor (disponibile tuturor în mod egal, vizând nevoile cetățenilor și bazate 

pe respectarea legislației în vigoare). Cu alte cuvinte, în vederea acestei transformări vor fi 

luate în considerare atât reformele realizate până în prezent cu ajutorul Parteneriatului Estic și 

a direcțiilor trasate de SIGMA, cât și determinarea situației actuale a acestora și a necesității 

unor modificări adiționale stabilite de fiecare stat în parte.   

                                                 
10

 Accesat la 30.04.2022, 17:00   https://eufordigital.eu/discover-eu/the-eu4digital-initiative/ 

https://eufordigital.eu/discover-eu/the-eu4digital-initiative/
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În mod asemănător Spațiului Administrativ European, S.A.E.E. va avea la bază 

adoptarea și respectarea atât a principiilor care stau la baza funcționării SAE, cât și principiile 

bunei guvernanțe europene. 

 Fiabilitate și Previzibilitate 

Conform acestui principiu, activitatea instituțiilor publice atât la nivel central, cât și la 

nivel local trebuie realizată în concordanță cu legislația în vigoare, este împărțită în mod 

proporțional și urmărește asigurarea serviciilor solicitate de către cetățeni în mod egal și 

nediscriminatoriu. Acest lucru va contribui la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile 

publice și a gradului de satisfacție al acestora privind furnizarea serviciilor publice.   

 Deschidere și Transparență 

Prin intermediul acestui principiu, este asigurată implicarea cetățeanului în procesul 

decizional (prin consultări publice în format fizic sau online, în cadrul cărora cetățenii își pot 

exprima opiniile, reclamațiile și recomandările cu privire la politicile publice adoptate la 

nivel local, exceptând deciziile ce țin de securitatea statului și cele cu caracter secret) și este 

garantat accesul liber al tuturor la informațiile publice privind activitatea instituțiilor publice 

(afișate fie la sediul instituțiilor, fie pe site-ul web oficial al acestora).  

Astfel, ținând cont de punctul de vedere al cetățeanului și garantându-i acestuia 

informațiile necesare (actualizate în mod constant) calitatea serviciilor publice furnizate de 

instituțiile statului va fi sporită deoarece se va concentra mai mult asupra nevoilor cetățenilor.  

 Responsabilitate 

Conform acestui principiu toți funcționarii publici (atât la nivel central, cât și la nivel 

local) indiferent de funcția lor (de conducere sau de execuție) sunt sancționați disciplinar sau 

penal în funcție de caz pentru încălcarea legii sau pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Astfel, este asigurat cadrul de legalitate al serviciilor publice și este consolidat gradul de 

încredere al cetățenilor în instituțiile publice. Bineînțeles, funcționarul public supus 

sancționării are dreptul de a contesta decizia conducerii în instanță, fapt care ține cont de 

prezumția de nevinovăție a acestuia pe de o parte și asigură corectitudinea pedepsei aplicate.  

 Eficiență și Eficacitate 
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Cu siguranță una dintre cele mai importante caracteristici ale unui serviciu public de 

calitate, principiile eficienței și eficacității implică utilizarea resurselor de către organele de 

conducere administrative (umane, financiare și de timp) pentru rezolvarea problemelor 

publice identificate de către cetățeni și pentru asigurarea celor mai performante metode de 

furnizare a serviciilor publice (atât în format fizic în cadrul instituțiilor publice, cât și în 

format electronic la nivelul site-urilor web oficiale ale acestora) 

În acest caz, putem discuta despre tendința de digitalizare a serviciilor publice (prin 

introducerea certificatelor, pașapoartelor și amprentei digitale, punerea la dispoziția 

cetățenilor în format electronic a informațiilor de interes public și posibilitatea completării și 

înregistrării unor cereri online și a programării ședințelor de consultare la sediul instituției) pe 

de o parte, cât și despre identificarea și aplicarea unor strategii de eficientizare a rezolvării 

cererilor cetățenilor în cadrul instituției publice prin eliminarea birocrației excesive.  

 Principiul deschiderii  

Conform acestui principiu, deciziile luate de către instituțiile publice și politicile publice 

ce urmează a fi implementate la nivel local sunt puse la dispoziția cetățeanului pentru a 

garanta informarea acestuia în timp util și posibilitatea identificării neregulilor privind 

nerespectarea legislației în vigoare, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a 

oferi acestora posibilitatea de a transmite recomandări pentru îmbunătățirea activității 

instituțiilor publice locale.  

 Principiul participării  

Acest principiu vizează implicarea societății civile în procesul decizional local în mod 

direct sau prin intermediul unor instituții specializate, asigurând concordanța deciziilor luate 

de autoritățile publice cu nevoile și cererile cetățenilor, astfel încât acestea să nu se bazeze pe  

interesele proprii ale instituției. Astfel, este garantată respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului privind libertatea de exprimare și de asociere, ceea ce duce la 

creșterea gradului de încredere al cetățenilor în ceea ce privește corectitudinea deciziilor 

publice și a faptului că vocea lor este ascultată.   

 Principiul responsabilității  
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În acest caz, responsabilitatea nu se referă doar la asumarea neregulilor din punct de 

vedere legal și disciplinar a funcționarilor publici, ci și la împărțirea eficientă a funcțiilor și 

activităților între instituțiile publice atât la nivel central, cât și la nivel local în vederea 

furnizării unor servicii publice de calitate în conformitate cu legea. În plus, respectarea 

acestui principiu contribuie la repararea și prevenirea cazurilor de administrație defectuoasă.  

 Principiul eficacității  

Conform acestui principiu, eficacitatea nu vizează numai utilizarea eficientă a resurselor 

(umane, financiare și de timp) pentru îndeplinirea obiectivelor instituțiilor publice, ci și 

crearea unui cadru de evaluare a eficienței furnizării serviciilor publice către cetățeni (liberul 

acces la informațiile publice și facilitatea acestora tuturor în mod egal, fără discriminare). 

 Principiul coerenței  

Acest principiu vizează conformitatea deciziilor publice cu legislația națională în 

vigoare, normele europene și internaționale și respectarea drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului. În plus, activitățile și obiectivele instituțiilor publice la nivel local 

trebuie trasate și implementate conform legii și supuse sancțiunilor judiciare în cazul 

existenței unor nereguli/neconformități.   

۩Spațiul Administrativ European Extins prezintă următoarele caracteristici: 

 Nu este garantată dobândirea statutului de membru al Uniunii Europene  

Având în vedere faptul că SAEE reprezintă o parte a Spațiului Administrativ European 

dedicată statelor din vecinătatea estică, acesta implică doar o relație formală a acestora cu 

membrii UE caracterizată prin realizarea schimbului de bune practici în domeniul 

administrativ dintre acestea pe de o parte și respectarea principiilor administrative pe de altă 

parte. De aici, reiese faptul că cele șase state membre nu participă la procesul decizional al 

Uniunii și nu sunt supuse acquis-ului european.  

 Schimbul de bune practici cu statele membre ale SAE  

Statele membre ale SAE vor emite recomandări instituțiilor centrale ale statelor membre 

ale S.A.E.E. privind eficientizarea actului administrativ și a furnizării serviciilor publice. 
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Astfel, statele din vecinătatea estică vor primi sfaturi privind metodele și tehnicile de 

furnizarea a serviciilor publice utilizate de statele mai dezvoltate din Vestul Uniunii. 

 Respectarea Codului European pentru Buna Conduită Administrativă  

În calitate de administrații europene, cele șase state din vecinătatea estică trebuie să 

adopte regulile de conduită trasate de Uniune în domeniul administrativ privind adoptarea 

deciziilor în interesul cetățenilor, garantarea accesului liber la informațiile publice, rezolvarea 

cererilor în mod egal și în timp util ale acestora, evitarea cazurilor de abuz de putere a 

funcționarilor publici și utilizarea unui comportament etic în funcția publică.  

Astfel, prin aplicarea și respectarea acestor prevederi, statele din vecinătatea estică își vor 

dezvolta un serviciu public la standarde europene disponibil în mod egal tuturor cetățenilor și 

întreprinderilor.  

 Utilizarea principiului meritocrației în recrutarea și promovarea funcționarilor 

publici, atât la nivel central cât și la nivel local  

Pe de o parte, angajarea funcționarilor în grad de debutant sau în funcție de conducere se 

va face pe baza competențelor acestora- diplome de licență/master/doctorat în domeniu și a 

experienței profesionale- funcțiile superioare necesitând vechime. Pe de altă parte, 

promovarea într-o funcție superioară va ține cont de aceleași criterii, adăugându-se 

performanța înregistrată de aceștia până în acel moment (obiectivele atinse, comportamentul 

etic, respectarea legislației în vigoare și calificativele evaluării profesionale periodice). 

Astfel, respectarea acestui principiu va conduce la dezvoltarea unei echipe administrative 

profesioniste la nivelul instituțiilor publice, pregătite pentru a rezolva cererile cetățenilor și a 

acționa în situații de criză). 

 Remunerarea echitabilă a funcționarilor publici în funcție de grad și vechime  

Cu alte cuvinte, salariu unui funcționar cu grad de conducere va avea un cuantum mult 

mai mare decât al unui debutant, la care se pot adăuga și suplimente pentru performanțele 

înregistrate de aceștia. În acest caz trebuie să menționăm faptul că nu este permisă primirea 

de atenții financiare sau orice fel de cadouri din partea cetățenilor pentru furnizarea 

serviciilor publice, acte care duc la o administrație defectuoasă. În astfel de situații, 
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funcționarul în cauză trebuie să refuze favorul cetățeanului și să-și îndeplinească atribuțiile 

sau va fi demis pentru a evita răspândirea corupției la nivelul instituției.  

 Evaluarea periodică a funcționarilor publici  

Funcționarii publici, indiferent de gradul lor, trebuie să fie evaluați anual în vederea 

identificării gradului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, al comportamentului față de 

cetățeni și a respectării legislației pentru a preveni crearea unei administrații defectuoase. 

Astfel, funcționarii care nu întrunesc o evaluare pozitivă o perioadă mai lungă de timp fie vor 

fi consiliați să se îndrepte, fie vor fi demiși în funcție de minusurile acestora.  

Mai mult, în acest fel pot fi identificate neregulile în desfășurarea activității profesionale 

la nivelul tuturor instituțiilor publice și stabilite modalităților de îmbunătățire a acestora și 

evitare a cazurilor de neprofesionalism din partea funcționarilor publici.  

 Asigurarea dezvoltării profesionale a funcționarilor publici 

Instituțiile publice sunt responsabile pentru acordarea oportunităților de dezvoltare 

profesională periodică a funcționarilor publici indiferent de gradul acestora prin intermediul 

cursurilor de specialitate (organizate de diverse instituții specializate sau de anumite 

universități) în vederea eficientizării serviciilor publice oferite. Astfel, cu cât gradul de 

pregătire al angajaților crește, cu atât gradul de satisfacție al cetățenilor privind furnizarea 

serviciilor publice și încrederea în administrația locală/centrală este sporit.  

 Sancționarea disciplinară a funcționarilor publici  

În cazul săvârșirii unor infracțiuni, precum actele de corupție și încălcarea legislației în 

vigoare, a drepturilor și libertăților omului, a comportamentului neetic față de cetățeni și a 

neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, funcționarii publici (indiferent de gradul acestora) vor fi 

sancționați disciplinar sau penal în funcție de gravitatea faptei. Instituția publică va investiga 

neregulile și va decide care este cea mai potrivită sancțiune, cu mențiunea posibilității de 

contestare în instanță a deciziei de către funcționarul vizat pentru evitarea aplicării unei 

pedepse pe nedrept și respectarea prezumției de nevinovăție a acestuia.  
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Astfel, poate fi limitată apariția unor astfel de cazuri la nivelul instituțiilor publice și va fi 

pus accentul asupra asigurării respectării legislației în vigoare și a regulilor de către tot 

personalul administrativ 

 Utilizarea comportamentului etic de către toți funcționarii publici (atât la nivel 

central, cât și la nivel local) 

Încă de la angajare, funcționarii publici vor fi instruiți sa adopte un comportament etic în 

cadrul instituției (sosirea la timp pentru începerea programului de lucru, utilizarea unui ton 

amabil în discuțiile cu cetățenii și refuzarea atențiilor de orice fel din partea acestora) pentru a 

asigura un grad înalt de satisfacție a cetățenilor privind serviciile oferite.  

 Modernizarea metodelor de furnizare a serviciilor publice  

În ceea privește, dezvoltarea administrației publice la nivelul statelor din vecinătatea 

estică a Uniunii, tendința de digitalizare a serviciilor publice se va axa asupra furnizării în 

format electronic a informațiilor publice pe site-ul web al instituțiilor, posibilitatea 

programării online a vizitelor la sediul instituției, completarea și transmiterea online a 

diferitelor cereri pentru solicitarea unor documente și crearea unor ghișee unice dedicate 

serviciilor electronice. Aceste reforme vor fi implementate gradual de fiecare stat în parte (în 

cazul în care nu sunt utilizate în prezent sau este necesară optimizarea acestora.  

Cu alte cuvinte, dezvoltarea administrației digitale la nivelul statelor din vecinătatea 

estică contribuie la optimizarea furnizării serviciilor publice către cetățeni, funcționării 

instituțiilor publice și la crearea unui canal de comunicare în vederea schimbului de 

informații și bune practici cu statele membre ale Spațiului Administrativ European. 

În plus, propun înființarea unei instituții speciale pentru dezbaterea stadiului actual de 

reformare a administrațiilor publice naționale la standarde europene a statelor membre ale 

SAEE, și anume, Autoritatea pentru Sprijin Administrativ (ASA). ASA este reprezentată de 

un forum format din câte un reprezentant al guvernelor statelor membre și experți în ariile 

domeniului administrativ din cadrul SAE, care se întâlnește o dată la șase luni pentru a stabili 

calitatea administrației publice și modalitățile de îmbunătățire care pot fi implementate.  

Mai mult, neregulile la nivelul administrației locale vor fi furnizate către ASA de către 

instituția de tip ombudsman din fiecare stat membru (exceptând Belarus), ca va transmite 
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reclamațiile și recomandările primite din partea cetățenilor cu privire la modul în care sunt 

furnizate serviciile publice de către instituțiile publice la nivel local (oraș, comună, sat), cât și 

nemulțumirile privind serviciile furnizate de către administrația centrală.  

Nu în ultimul rând, supravegherea și implementarea reformelor administrative ale 

sistemelor acestor state va intra în responsabilitatea ASA, fiind stabilite planuri pentru fiecare 

stat în parte în urma analizării situației actuale din cadrul statului (circumstanțe cunoscute 

exclusiv de membrii administrației acestora) pentru a asigura gradul de coerență și 

sustenabilitate a reformelor.   

Componentele de bază ale S.A.E.E. care contribuie la transformarea administrativă a 

statelor din vecinătatea estică a Uniunii, și anume:  

 activitatea desfășurată de către Autoritatea pentru Sprijin Administrativ la 

nivelul celor șase state membre și rapoartele elaborate în urma întâlnirilor 

periodice privind necesitatea continuării procesului de reformă sau a 

implementării de bune practici utilizate în cadrul SAE; 

 rapoartele transmise de către instituțiile de tip Ombudsman (care contribuie la 

semnalizarea neregulilor administrative și a gradului de satisfacție al cetățenilor 

privind serviciile publice furnizate); 

 rapoartele privind situația actuală a reformelor la nivelul statelor membre, 

elaborate de către experți în domeniul administrativ și transmise către 

Autoritatea pentru Sprijin Administrativ (în vederea pregătirii portofoliului de 

discuții din cadrul ședințelor ASA) și  

 analiza gradului de respectare a principiilor Spațiului Administrativ și a bunei 

guvernanțe europene (prin urmărirea rapoartelor realizate de către SIGMA și 

evoluției dimensiunii administrative a Parteneriatului Estic).  

Concluzii și recomandări  

Extinderea spre est a Spațiului Administrativ European se va desfășura în cadrul 

următoarelor șapte etape, fiind definitivată prin alăturarea celor șase state din vecinătatea 

estică în cadrul SAE: 

1. Trasarea direcțiilor de reformare (prin stabilirea principiilor administrative care 

trebuie adoptate și implementate); 



 

33 

În acest sens, în vederea transformării în administrații europene, cele șase state din 

vecinătatea estică trebuie să adopte și să respecte principiile Spațiului Administrativ 

European (Fiabilitate și previzibilitate, Deschidere și Transparență, Responsabilitate, 

Eficiență și Eficacitate), principiile bunei guvernanțe europene (Deschidere, Participare, 

Responsabilitate, Eficacitate și Coerență) și prevederile Codului European pentru Buna 

Conduită Administrativă. 

2. Analiza sistemelor administrative ale statelor din vecinătatea estică (în vederea 

examinării modului în care sunt acestea structurate și stabilirii care sunt lacunele 

care trebuie depășite prin intermediul reformelor); 

3. Analiza parcursului de reformare a statelor (realizate în cadrul celor șase 

domenii de reformare administrativă propuse de SIGMA: ♦Cadrul strategic al 

reformei administrației publice, ♦Coordonare și dezvoltare politică, ♦Serviciul 

public și gestionarea resurselor umane, ♦Responsabilitate, ♦Furnizarea de servicii 

și ♦Managementul finanțelor publice și a obiectivelor de reformare stabilite în 

cadrul Platformei 1 de cooperare a Parteneriatului Estic: democrație, stabilitate 

și bună guvernare privind respectarea principiilor administrative europene); 

În acest sens, în cadrul cercetării mele am urmărit parcursul celor șase state din cele două 

perspective (Rapoartele elaborate de SIGMA și cele privind reformele Platformei 1 de 

cooperare a PaE) în perioada 2010-2020. Nu este nicio îndoială faptul că această perioadă nu 

este una decisivă în ceea ce privește capacitatea de transformare într-o administrație 

europeană a celor șase state, ci mai degrabă un imbold în crearea unui sistem administrativ 

european dedicat acestora în vederea alăturării la Spațiul Administrativ European.  

4. Elaborarea unui set de reguli și principii administrative europene dedicate 

statelor din vecinătatea estică a Uniunii  

Dat fiind faptul că nu există un sistem administrativ european general pentru statele 

membre ale Uniunii, fapt generat de diversitatea sistemelor administrative și a gradului inegal 

de dezvoltare dintre Vest și Est, este necesară crearea unui set de reguli și principii 

administrative europene dedicat vecinătății estice. În plus, prin neacordarea statutului de 

membru sau viitor candidat la Uniune, acest sistem dedicat va avea un set de reguli speciale 

conform situației administrative a acestora și a gradului actual de reformare administrativă. 
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5. Stabilirea situației administrative actuale la nivelul celor șase state (această etapă 

trebuie pusă în practică de către experții în domeniul administrativ și conducerea 

principalelor instituții administrative din cadrul statelor)  

6. Consolidarea unui canal digital de cooperare administrativă și schimb de bune 

practici cu statele membre ale Uniunii (prin sprijinirea dezvoltării administrației 

digitale la nivelul celor șase state din vecinătatea estică, în vederea optimizării 

instituțiilor publice și a furnizării serviciilor publice către cetățeni)  

Astfel, prin dezvoltarea administrației digitale la nivelul statelor din vecinătatea estică 

contribuie la optimizarea furnizării serviciilor publice către cetățeni (accesul rapid și gratuit la 

informații de actualitate din spațiul public și servicii în format electronic: depuneri și 

solicitări de documente), instituțiilor publice (reducerea birocrației și timpului de soluționare 

a cererilor cetățenilor) și la crearea unui canal de comunicare în vederea schimbului de 

informații și bune practici cu statele membre ale Spațiului Administrativ European. 

7. Implementarea S.A.E.E. la nivelul statelor din vecinătatea estică a Uniunii 

Europene.   

Prin urmare, Spațiul Administrativ European Extins va definitiva demersul transformării 

în administrații europene a sistemelor administrative a statelor din vecinătatea estică a 

Uniunii Europene început prin intermediul Parteneriatului Estic și continuat prin realizarea 

graduală a reformelor necesare în concordanță cu principiile Spațiului Administrativ 

European și principiile bunei guvernanței europene. 

În concluzie, în urma aplicării S.A.E.E. în cadrul statelor est-europene este înfăptuită  

alăturarea acestora la Spațiului Administrativ European, ca administrații europene, ceea ce nu 

afectează demersurile acestora de aderare la Uniunea Europeană (trei dintre cele șase state 

realizând progrese notabile în această direcție: Ucraina, Republica Moldova și Georgia). 
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