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Opțiunea europeană a Republicii Moldova impune deplasarea accentelor 

spre inițiativa locală și consolidarea centrelor regionale, fiind necesară o 

regândire a structurii teritoriale a puterii publice existente. Reflecțiile care 

vizează adoptarea unei sau altei soluții privind organizarea eficientă a puterii 

publice locale în Republica Moldova trebuie să fie modelat și prognozat mai întâi 

la nivel teoretic și empiric. Organizarea teritorială defectuoasă a puterii locale are 

drept consecință nerealizarea sarcinilor sale esențiale, fapt care influențează 

negativ satisfacerea intereselor vitale ale populației locale și implicarea ei în 

procesul decizional local. În acest context, problema identificării unui model 

optim al organizării teritoriale a puterii locale este una foarte actuală, de mare 

interes, atât pentru teoreticieni, cât și pentru practicienii din Republica Moldova. 

Manualul universitar Organizarea teritorială a puterii publice în 

Republica Moldova are drept obiectiv final reconfigurarea cadrului de analiză a 

fenomenului organizării teritoriale a puterii locale, optând deliberat pentru 

abordarea organizării teritoriale a puterii publice din perspectiva științelor 

sociale, în general, și a științelor politice și administrative, în particular. Prezentul 

Manual fiind destinat  mod special, masteranzilor programului Administraţia 

publică a colectivităților locale, dar și studenților de la specialitățile 

Administrație publică, Politologie și Drept, reprezintă sub diverse aspecte 

didactico-științifice rigorile impuse de principiile democrațiilor contemporane 

raportate la realitățile Republicii Moldova. Opțiunea metodologică la care s-a 
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recurs este argumentată prin faptul că puterea se exercită nu asupra teritoriului, 

ci asupra populației stabilite în anumite limite teritoriale. Astfel, textul recenzat 

prezintă proiectul documentului normativ principal al cursului universitar 

Organizarea teritorială a puterii publice. 

Fiind structurat în IX Teme de studiu vine să fundamenteze celor vizați 

în domeniu, diverse rezultate ale investigațiilor complexe referitoare la 

organizarea teritorială a puterii locale, în ideea că acestea ar permite identificarea 

unui model optim de organizare teritorială a puterii locale din perspectiva 

intereselor și necesităților colectivităților locale din Republica Moldova. În urma 

studierii celor IX capitole se deduce faptul, că puterea colectivităților teritoriale 

locale și regionale nu este o „parte” a puterii statale; ba din contra ea este una 

autonomă, fiind o consecință a autoorganizării lor. 

În această calitate, textul răspunde deplin, conceptual, axiologic şi 

structural cerinţelor stabilite pentru Republica Moldova faţă de textele de acest 

fel: 

- conceptual, este document ce instrumentează raportul concept - 

conţinuturi - sarcini și întrebări de autoevaluare în funcţie de particularităţile 

disciplinei şi ale masteranzilor/studenţilor şi în baza teoriei curriculumului 

universitar, reprezentată de lucrări de referinţă în domeniu, precum Curriculum 

psihopedagogic universitar de bază (2000) şi Construcţie şi dezvoltare 

curriculară (2005); 

- axiologic, se încadrează în   sistemul de valori care atribuie unui manual 

calitatea de document conceptual-normativ, explorând potenţialul epistemologic, 

teleologic, conţinutal al acţiunilor de influenţă instructiv-educativă; 

- structural, este desfăşurat pe toate componentele de bază (concepţie-

conţinuturi-sarcini și întrebări de autoevaluare) şi ajutătoare (bibliografie, anexe) 

ale unui manual. 

O altă trăsătură distinctă a prezentului manual reprezintă și faptul că 

dezvoltă o viziune teoretică bazată pe principii democratice, a experienței și 

practicii altor state, dar și din experiența evoluției administrative a Republicii 

Moldova, deducând astfel necesitatea reformării sistemului organizării teritoriale 

a puterii locale în corespundere cu noile realități și care ar face față provocărilor 

politice, sociale și economice cu care se confruntă Republica Moldova pe 

parcursul a aproape trei decenii de existență. 

Conținând diverse anexe, tabele, dar și o listă bibliografică foarte 

complexă formată din 416 surse, Manualul universitar: explică fundamentele 

conceptuale ale organizării teritoriale a puterii publice; analizează sistemul 

organizării teritoriale a puterii publice; identifică rolul si atribuţiile autorităţilor 

puterii publice la diferite niveluri de exercitare a puterii publice; face deosebirea 

între atribuţiile diferitor autorităţi ale administraţiei publice centrale și locale 

privind satisfacerea necesităților colectivităților teritoriale publice; explică 
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principiile și formele organizării teritoriale a puterii publice; demonstrează 

impactul pozitiv al organizării teritoriale eficiente a puterii publice; aduce în prim 

plan necesitatea reformării organizării teritoriale a puterii publice.  

Funcţionalitatea practică a manualului este sporită mai ales de corelarea 

reuşită a unităţilor principale de conţinut cu sarcinile și întrebările de 

autoevaluare - piatra de încercare a oricărui manual. 

Cei care vor studia pe viitor acest Manual vor deduce și faptul că 

reformarea organizării teritoriale a puterii publice reprezintă unul din elementele 

esențiale care definesc modernitatea unei țări în lumea contemporană unde 

exercitarea puterii locale în baza principiilor democratice duce la eficiența 

funcționării unui stat de drept. 

În concluzie, consttăm: studiul dlui S. Cornea Organizarea teritorială a 

puterii publice în Republica Moldova este elaborat în conformitate cu cerinţele 

principale faţă de un manual universitar, are valoare ştiinţifică şi funcţională 

proprie, fapt pentru care se recomandă pentru editare şi aplicare. 
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