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1. Introducere: transform ri moderne ale actului guvern rii 
 

In contextul interna ional actual, marcat de transform ri la nivel economic, 
social i politic imaginea statului, ac ionând ca entitate unitar  pe scena 
interna ional , nu mai corespunde realit ii. Diminuarea importan ei statului este 
rezultatul extinderii interna ionale a societ ii civile, apari iei unor noi categorii de 
cet enii-actori i a unor noi forme de mobilizare (Hajer, 2003). Inexisten a unor 
norme i reguli clare în conformitate cu care politica urmeaz  sa fie condus  i 
deciziile politice luate este ilustrat  prin no iunea de „vid institu ional”. F r  a 
sugera dispari ia absolut  a institu iilor de pe scena politic , no iunea de „vid 
institu ional” puncteaz  discrepan a dintre institu iile clasice i noul spa iu politic 
(Hajer, 2003). De i statul continu  s  joace un rol esen ial ca instrument 
primordial al guvernan ei na ionale i globale, el este din ce în ce mai mult 
suplimentat de al i actori priva i i de sectorul ter iar în cadrul unei geografii 
deosebit de complexe (Keohane i Nye, 2000). 

Exist  dou  direc ii principale de transformare a actualelor modalit i de 
guvernare. Pe de o parte, în plan interna ional, statul este dublat de diferite alte 
instan e, organiza ii i forumuri interna ionale (ex. Uniunea European , 
Organiza ia Mondial  pentru Comer , Conferin e Ministeriale în domeniul 
p durilor, al mediului, etc.) i are de înfruntat consecin ele globaliz rii economice. 
Astfel, statul particip  în re ele transna ionale policentrice de guvernan  în cadrul 
c ror puterea este dispersat . În cazul Uniunii Europene, dac  în anul 1950 
elaborarea politicilor în toate domeniile din patru sectoare analizate era 
determinat  exclusiv la nivel teritorial, în anul 2000 nici una dintre politicile 
respective nu mai era de competen  teritorial  exclusiv . Mai mult decât atât, un 
num r considerabil de politici erau în momentul studiului conduse exclusiv sau în 
mod principal la nivel european (Hooghe i Marks, 2001a). 

Pe de alt  parte, în plan intern, are loc un proces de descentralizare i 
delocalizare a deciziei. Se constat  în principal o îndep rtare de la tradi ionalele 
moduri de guvernare de tip „top down” spre noi modalit i de interac iune între 
stat i societate, în care statul nu mai este cel care decide în mod exclusiv i 
autoritar, ci este v zut doar ca un garant al interesului public (Dixon .a., 2003). 
Elementele constitutive ale noilor modalit i de guvernare au la baz  parteneriatul 
sectorului public i al celui privat în luarea deciziei, participarea publicului, 
existen a coordon rii între diferitele sectoare ale vie ii economice i sociale. 

Prezentul articol î i propune s  arate în ce m sur  transform rile prezente ale 
actului de guvernare afecteaz  modalit ile de luare a deciziei în sectorul silvic. 
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Pentru aceasta, articolul define te mai întâi cadrul teoretic i metodologic de 
analiz  a no iunii de guvernan . Sunt delimitate principalele întreb ri de cercetare 
i sunt trecute în revist  manifest ri concrete ale muta iilor ce au loc în procesul de 

luare a decizie în domeniul silvic la nivel interna ional i na ional. Concluziile 
articolului pledeaz  pentru o considerare adecvat  a complexit ii actului de 
guvernare în domeniul p durii prin definirea unui program de cercetare riguros, 
bazat pe ipoteze de lucru i pe tehnici combinate de culegere i analiz  de date. 

 
2. Cadrul teoretic si metodologic de analiz  a guvernan ei 

 
2.1 No iunea de guvernan  
 
În sens restrâns, guvernan a reprezint  un mod de coordonare utilizând 

mijloace non-autoritare i ne-ierarhice i permi ând angajarea atât a actorilor din 
sectorul public cât i a celor din sectorul privat în procesul de formulare de politici 
publice (Héritier, 2000). În în eles larg, guvernan a reprezint  un mod de luare a 
deciziilor care permite guvernelor, statelor i actorilor politici s  conduc  
societatea i economia într-o modalitate axat  pe scopuri (goal-oriented, engl.) i 
de a reglementa diferite arii politice (Pulzl i Rametsteiner, 2002).  

Acest mod de a defini guvernan a dep e te limitele diferitelor niveluri ale 
guvernelor (guvern, ministere, agen ii guvernamentale, etc.) i nu are un 
corespondent teritorial fix (administra ii centrale, regionale, locale). No iunea de 
„guvernan ” apare ca o alternativ  a accep iunii clasice de „guvern”. Pe când 
referirea la „guvern” în tiin ele politice face trimitere la un anumit cadru 
institu ional si constitu ional, referirea la „guvernan ” face trimitere la noile 
procese de guvernare, la noile metode prin care societatea este guvernat . 
Guvernan a constituie un proces prin care ac iunile publice i private i resursele 
sunt coordonate având o direc ie i o semnifica ie comun : ceea ce conteaz  nu 
sunt atribu iile ministerelor, ci modul în care acestea, împreun  cu societatea 
civil , reu esc s  implementeze un obiectiv politic, cum ar fi, de exemplu, 
gestionarea durabil  a p durilor. Parafrazând un extras din lucrarea lui Muller 
(2000), chestiunea central  a analizei politice nu este „cine face ordine într-o 
societate complex ” (cu trimitere la guvern i institu iile sale), ci „cum se poate 
face ordine într-o societate complex ” (cu trimitere la mecanisme i procese care 
asigur  implementarea obiectivelor politice). Implica ia ax rii pe guvernare/ 
guvernan  dep e te simpla sfer  semantic , deoarece ea traduce o muta ie în 
concep ia filozofic  despre Stat: ordinea este rezultatul unor interac iuni complexe 
între actori sociali, economici, politici i legali (Wincott, 2001; Jobert i Muller, 
1987), i nu o opera creat  ex-nihilo de c tre Statul lui Hobbes. Scopul final al 
guvernan ei este s  faciliteze formularea i implementarea unor politici mai bune 
în asociere i cooperare cu organiza iile societ ii civile i  institu iile europene. 

 
2.2. Guvernan a multi-nivel (MLG) 
Guvernan a structurat  „pe mai multe niveluri”  reprezint  un concept folosit 

de cercet torii din domeniul politic pentru a descrie i analiza structura împ r irii 
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puterii între diferite niveluri ale guvernului (na ional, sub-na ional, supra-na ional), 
f r  a exista un centru  de acumulare a puterii (Hogl, 2002). 

Nivelurile i actorii au o organizare complex , caracterizat  de rela ii 
definite în primul rând contextual. Astfel, pentru promovarea unor politici de 
stimulare a inov rii i a cre rii de întreprinderi, statul, prin agen iile sale 
specializate, poate intra într-o rela ie de cooperare cu agen ii i organiza ii private 
patronale, dup  cum poate tot în acela i timp s  coordoneze în mod autoritar 
implementarea unor programe prin proiecte de finan are sau prin m suri 
legislative.  

Conceptul de guvernan  pe mai multe niveluri a fost preluat de c tre 
Comisia European  pentru a descrie propriile realiz ri. Astfel, în raportul din 1999 
se sublinia urm torul aspect „sistemul elaborat pentru fondurile structurale este 
caracterizat prin guvernan  pe mai multe niveluri implicând Comisia, guvernele 
na ionale, regionale i locale care sunt formal autonome, existând un grad ridicat 
de responsabilitate în fiecare stagiu al lu rii deciziilor. Rela iile dintre acestea sunt 
caracterizate de parteneriat i negociere, i nu de raporturi ierarhice” (Hooghe i 
Marks, 2001b). 

 
2.3. Metode de analiz  a tipului de guvernan  
 
De i exist  unanimitate în ceea ce prive te existen a unei dispersii a 

autorit ii în cadrul MLG, opinii diferite se întâlnesc în literatur  cu privire la 
modul efectiv de organizare a guvernan ei multi-nivel i cu privire la metoda de 
analiz  a acesteia. 

Hogl (2002) evoc  trei tipuri de modalit i de guvernan  multi-nivel: cel al 
ajust rilor mutuale, când nu exist  o coordonare explicit , ci fiecare nivel sau stat 
î i ajusteaz  pozi ia sau deciziile în func ie de ac iunile realizate de celelalte nivele 
sau state; cel al negocierilor interguvernamentale, în care statul sau autorit ile sale 
p streaz  în întregime capacitatea de decizie, îns  politica lor general  se 
coordoneaz  prin conven ii interna ionale; sistem comun de decizie (joint-decision 
making, engl.), care combin  aspecte de negocieri interguvernamentale i de 
transmitere ierarhic  a deciziei. Concluzia autorului (Hogl, 2002) este c  nu exist  
o teorie unitar  de analiz  a guvernan ei multi-nivel i c  demersul teoretic cel mai 
apropriat r mâne cel care pune în centrul analizei coordonarea i interac iunea 
diferitelor niveluri guvernamentale. 

Hooghe i Marks (2001a) disting dou  tipuri de organizare a guvernan ei, 
tipul I i tipul II, amândou  fiind posibil de reg sit simultan. În identificarea 
acestora, autorii pornesc de la o principal  variabil  care este alocarea 
jurisdic ional  a autorit ii. In Uniunea European  tipul I de guvernan  a fost 
promovat prin simultane consolid ri ale institu iilor europene i na ionale. De i 
reprezint  un mod de organizare a guvernan ei specific mai ales federalismului i 
rela iilor interguvernamentale, tipul I nu este totu i limitat la acestea, întâlnindu-se 
de asemenea: în cadrul principalelor institu ii constitu ionale stabilite la nivelul 
legislativ, executiv, judec toresc, cuprinzând statul central (sau regional), 
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ministerele locale i administra iile; în cadrul institu iilor responsabile pentru 
politicile monetar , fiscal , defensiv , juridic  i bun stare. 

Tipul II de guvernan  este caracterizat prin absen a unei autorit i 
dominante sau a unei clase dominante de actori i prin competi ia i colaborarea 
permanente între o vast  serie de actori publici i priva i. Tipul II de guvernan  
apare cu prec dere (Hooghe i Marks, 2001a): la frontiera dintre public i privat, 
de exemplu în domeniul fix rii standardelor de calitate a produselor; la frontiera 
dintre na ional i interna ional; acolo unde administra iile ac ioneaz  în strâns  
cooperare cu comunitatea local ; în domeniul gestion rii resurselor naturale rare 
(p duri, resurse piscicole, paji ti). 

Caracteristicile tipurilor de guvernan  I i II sunt redate sumar în tabelul 1. 
 
Tabelul 1. Tipurile I i II de guvernan  dup  Hooghe i Marks (2001a) 
Table 1. Governance types I and II according to Hooghe and Marks (2001a) 

Caractere Guvernan a de tip I Guvernan a de tip II 

Atribu ii 
Multiple 

Autoritatea este structurat  în 
grupuri cu atribu ii multiple 

Specifice 
Autoritatea este structurat  în 

grupuri cu atribu ii specifice 

Competen e 
Exclusive reciproc la orice nivel 

(ex. competen a teritorial  a 
administra iei locale) 

Suprapuse la toate nivelurile
(ex. politica economic ) 

Num r de 
jurisdic ii 

Limitat 
Sub-centre guvernamentale 

existente 

Nelimitat 
Sub-centre guvernamentale, 

parteneriate cu sectorul privat 
Num r de 
niveluri 

Limitat 
Ex. na ional, jude ean, local 

Nelimitat 
 

Durata  

Permanente 
Reforma eventual  const  în 

realocarea competen elor c tre un 
num r limitat de nivele 

Flexibila 
pentru a r spunde schimb rilor 

de preferin e ale cet enilor i 
cerin elor func ionale. 

 
Autorii (Hooghe i Marks, 2001a) sugereaz  o strategie de analiz  constând 

în identificarea domeniilor de politici publice i în studiul autorit ilor competente 
i a distribu iei competen elor lor pe fiecare dintre aceste domenii. In acest context, 

întreb rile de cercetare relevante sunt: 
- în ce m sur  exist  o mutare a lu rii de decizie din sfera autorit ii 

statale în cea a re elelor publice/private; 
- jurisdic iile teritoriale sunt exclusive sau admit suprapuneri? 
- sunt acest jurisdic ii generale sau specializate? Stabile sau fluctuante? 
Cercetarea guvernan ei multi-nivel necesit  astfel date de baz  cu privire la 

institu iile activând pe un anumit domeniu de politici publice, precum i un set de 
date specifice pentru a r spunde întreb rilor de mai sus. Culegerea lor presupune 
utilizarea de tehnici de investigare încruci ate. Astfel, analiza pozitiv  a textelor 
reglementând competen ele autorit ilor va fi combinat  cu tehnici sociologice de 
genul interviului sau chestionarului. 
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3. Guvernan a sectorului silvic la nivel interna ional/european: 
exemplul MCPFE 

 
Pulzl i Rametsteiner (2002) descriu trei moduri de guvernan  relevante 

pentru politica la nivel global din domeniul resurselor naturale si a p durilor: 
1) modul de guvernan  anarhic, în care fiecare actor ac ioneaz  la nivel 

interna ional ca o entitate unitar . Interac iunea dintre actori este structurat  pe 
linie orizontal  i guvernele formuleaz  deciziile f r  a lua în considerare 
atitudinea celorlal i actori pe scena interna ional . Acest tip de guvernan  a 
caracterizat perioada anilor 1950-1960, înainte de primele ini iative interna ionale 
cu privire la protejarea p durilor; 

2) modul de guvernan  ierarhic, inspirat de ideile tehnocratice i de 
principiul «diferen ierii func ionale » în structura unei anumite politici. Aceasta 
form  de guvernan  este caracterizat  de interac iunea pe linie vertical . Ca 
exemplu, autorii descriu modalitatea în care comunitatea interna ional  a tratat în 
anii 80 problematica distrugerii p durilor tropicale, v zut  ca o problem  exclusiv  
a rilor în curs de dezvoltare; 

3) modul de guvernan  heterierarhic, inspirat de idei cooperative i 
deliberative. Interac iunea actorilor nu urmeaz  o structur  orizontal  sau vertical . 
Cooperarea actual  a statelor europene în domeniul forestier face parte din aceast  
ultim  categorie. 

Ini iativele europene se înscriu într-un cadru mai larg delimitat de 
Conferin ele Na iunilor Unite pentru Dezvoltare Durabil , de Forumul Na iunilor 
Unite pentru P duri (UNFF), de ini iativele Organiza iei pentru Agricultur  i 
Alimenta ie (FAO), etc. Ini iative regionale în domeniul p durilor au loc i la 
nivelul Uniunii Europene care i-a definit propria sa Strategie pentru p duri. Ins  
procesul politic regional care este în centrul guvernan ei europene este Conferin a 
Ministerial  asupra Protec iei P durilor în Europa (MCPFE – Ministerial 
Conference on the Protection of Forests in Europe) care are deja 15 ani de 
activitate în domeniul definirii i implement rii gestion rii durabile a p durilor. 
Declara iile comune i cele 17 Rezolu ii adoptate cu ocazia celor patru conferin e 
organizate pân  acum (1990 la Strasbourg, 1994 la Helsinki, 1998 la Lisbon i 
2003 la Viena) identific  aspecte esen iale ale gestion rii durabile a p durilor: 
formularea programelor forestiere na ionale, stimularea cooper rii inter-sectoriale, 
necesitatea viabilit ii economice a gestion rii forestiere, considerarea 
dimensiunilor sociale i culturale ale existen ei p durilor, biodiversitatea forestier  
i schimb rile climatice. 

Procesul MCPFE probeaz  faptul c  exist  un efort de coordonare între 
statele europene în privin a ocrotirii p durilor. Nu este vorba îns  de o simpl  
coordonare orizontal  între autorit i de domeniu deoarece procesul politic 
reprezentat de MCPFE este deschis parteneriatului. Astfel, la conferin ele 
ministeriale particip  i al i actori interesa i care alc tuiesc un a a numit „grup de 
dialog multi-lateral” (multi-stakeholder dialogue, engl.), dup  modelul grupului 
similar care func ioneaz  în cadrul Forumului Na iunilor Unite pentru P duri 
(UNFF). Este vorba de actori din domeniul certific rii p durilor, de reprezentan i 
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ai proprietarilor forestieri i ai industriei lemnului, precum i de reprezentan i ai 
comunit ii tiin ifice. Ace tia nu au doar rolul de observatori pasivi ai lu rii 
deciziilor, ci particip  cu documente preg titoare i intr  în alc tuirea grupurilor 
de exper i care se întâlnesc în mod regulat pe diverse domenii de activitate (ex. 
formularea criteriilor de gestionare durabil  a p durilor). Mai mult decât atât, 
ace tia particip  la implementarea Rezolu iilor prin asumarea de obiective în 
programul de lucru (MCPFE, 2003) care constituie documentul programatic al 
Conferin ei. Astfel, reprezentan ii comunit ii tiin ifice i-au asumat rolul de a 
organiza manifest ri care s  permit  atingerea unui obiectiv prev zut în Declara ia 
de la Viena, i anume, înt rirea rolului tiin ei în deciziile politice. O conferin  pe 
aceast  tem  este în preg tire, mai multe reuniuni de lucru au fost organizate de 
c tre institu iile implicate i un studiu a fost realizat la European Forest Institute în 
vederea cunoa terii rezultatelor cercet rii cu poten ial impact asupra deciziilor în 
politica de gestionare durabil  a p durilor (Bouriaud, 2005). 

Pe de alt  parte, implementarea în plan vertical a deciziilor Conferin ei nu 
reprezint  o simpl  coordonare ierarhic  (top down, engl.), de la ministerele de 
specialitate c tre nivelele de autoritate inferioare. De altfel, gestionarea durabil  a 
p durilor a încetat de câteva decenii sa fie în competen a exclusiv  a unui 
monopol de autoritate statal . Exemplul cel mai elocvent îl constituie procesul de 
certificare al p durilor. Certificarea s-a impus ca un mecanism economic propriu 
sectorului privat de încurajare gestion rii durabile. Alte exemple vin din partea 
organiza iilor neguvernamentale, care se implic  în mod activ în protejarea 
p durilor, fie prin parteneriate cu autorit ile statale, fie prin concesionarea 
dreptului de gestionare a unor sit-uri valoroase din punct de vedere ecologic, fie 
chiar prin cump rarea unor terenuri în vederea conserv rii (Natural Conservancy 
Group, în Marea Britanie; Conservatoire du Littoral, în Fran a). 

Asist m astfel la o dispersie a autorit ii în materie de p duri c tre diverse 
jurisdic ii. Num rul de jurisdic ii i de nivele variaz  foarte mult de la o ar  la alta 
în func ie de deschiderea procesului politic spre participare, de organizarea 
actorilor interesa i, de mobilizarea societ ii civile, de ponderea propriet ii private 
în economia forestier , etc. 

 
4. Caracterizarea tipului de guvernan  a sectorului silvic la nivel 

na ional sub aspectul structurilor institu ionale 
 

In cazul României, implementarea Rezolu iilor MCPFE merge în paralel cu 
alte procese de distribuire a autorit ii în materie de p duri. Procesele globale cu 
influen  asupra guvernan ei în domeniul silvic sunt: reforma propriet ii asupra 
terenurilor agricole i forestiere, reforma economic , aderarea la Uniunea 
European , lupta contra corup iei (cu trecerea g rzii forestiere în iulie 2003 la 
Autoritatea Na ional  pentru Control), politica de coordonare sectorial .  

Procesele sectoriale (a c ror desf urare este limitat  la silvicultur  i 
industria prelucr toare a lemnului) cu influen  asupra guvernan ei sunt: MCPFE; 
reorganiz ri institu ionale de sector (Regia Na ional  a P durilor, inspectorate 
silvice); asocierea proprietarilor forestieri priva i i participarea lor la procesele 
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politice; procesul de reprezentare patronal  a întreprinz torilor din industria 
lemnului. 

Aparentului vid institu ional de la începutul anilor 90 i s-a substituit în 
prezent o structur  institu ional  relativ stabil  (Figura 1). In cadrul acesteia, 
centrii guvernamentali-cheie sunt reprezenta i de autoritatea de stat pentru 
silvicultur  (autoritatea ministerial ), de autoritatea de stat pentru controlul 
implement rii legilor silvice i de structura de gestionare a fondului forestier 
proprietate public . Suprapuneri jurisdic ionale apar la confluen a domeniului 
protec iei mediului i cel al p durilor i între controlul aplic rii legii prin Garda de 
Mediu (inspectorate silvice) i cel efectuat în actul normal de gestionare prin RNP 
sau structurile silvice proprii. In materie de elaborare de politici forestiere, 
autoritatea de stat pentru silvicultur  (ministerul) are competen e exclusive.  

Se poate observa ca exist  un num r limitat de jurisdic ii i un num r limitat 
de nivele. Autoritatea este concentrat  în principal la nivel central. Astfel, 
Ministerul nu dispune de o structur  teritorial  similar  celei a direc iilor jude ene 
pentru agricultur , controlul aplic rii legilor silvice este bazat pe un num r redus 
de inspectorate în teritoriu, iar în cadrul structurii de gestionare a fondului forestier 
proprietate public  direc iile silvice teritoriale nu dispun de personalitate juridic . 

Parteneriatele între sectorul public i cel privat sunt foarte pu in frecvente. 
Ele sunt totu i posibile, chiar în cadrul actualelor structuri institu ionale i 
reglement ri, în ac iuni de educare a publicului i de formare a con tiin ei 
forestiere în cadrul ariilor protejate; sau în ac iuni de valorizare economic  a 
produselor i serviciilor p durii – i în special a celor legate de produse accesorii i 
de servicii de eco-turism. Comparativ, domeniul protec iei mediului are o structur  
mult mai descentralizat , cu mai multe nivele de jurisdic ie, i cu mult mai multe 
exemple de cooper ri între autoritatea de stat, administra ia public  local  i 
organiza ii neguvernamentale ecologiste. Trebuie totu i de remarcat faptul c  
structura institu ional  prezent  este favorabil  parteneriatelor dintre diferite centre 
guvernamentale (de tip public/public). Exist  de exemplu un comitet 
interministerial pentru integrarea protec iei mediului în politicile sectoriale; de 
asemenea, exist  protocoale de cooperare între structurile de control ale 
implement rii legii silvice i alte autorit i de stat (procuratur , poli ie), ori între 
autorit i din domeniul silvic i administra ii publice locale.  

 
5. Concluzii 
 
Ca nou  modalitate de guvernan , procesul MCPFE în sine constituie un 

exemplu de reu it . Ca urmare a adopt rii Rezolu iilor, majoritatea statelor 
semnatare au implementat sau au în curs de adoptare noi planuri forestiere 
na ionale. Mai mult decât atât, noile politici pentru p duri integreaz  defini ia 
multi-dimensional  a gestion rii durabile prezent  in textele Conferin ei. 
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Sistemul de criterii i indicatori de gestionare durabil  a p durilor, de i 
perfectibil, a fost adoptat de majoritatea statelor, care au trecut la publicarea de 
evalu ri ale gestion rii durabile în baza acestor criterii. 

Sunt desigur i state semnatare cum este i cazul României, care nu au 
formulat înc  un Plan forestier na ional de i, cu sprijinul B ncii Mondiale, o 
strategie forestier  a fost discutat  în anul 2000. Procesul de dezbatere public  cu 
reprezentarea actorilor interesa i din sectorul silvic din anul 2000 constituie un 
precedent încurajator, cu atât mai mult cu cât participan ii au manifestat interes 
fa  de o astfel de procedur  de formulare politic  (Bouriaud, 2001).  

Analiza bazat  pe structura institu ional  conduce la ideea c  tipul de 
guvernan  care descrie cel mai bine distribu ia autorit ii în domeniul p durilor în 
plan na ional este tipul I. Mul imea de organiz ri, restructur ri, fuzion ri i 
împ r iri de direc ii silvice, transferuri de atribu ii spre nivelurile inferioare i apoi 
din nou spre nivelurile superioare (ex. înfiin area Inspectoratelor Teritoriale de 
Regim Silvic i Cinegetic în 2001 i apoi transformarea multor dintre ele în simple 
servicii) traduc un proces „a ezare” institu ional  i de c utare a unor aranjamente 
eficiente. Elementele constitutive ale guvernan ei identificate de MCPFE, cum ar 
fi  participarea publicului, programe forestiere na ionale, formularea participativ  
a politicilor forestiere, transparen a deciziilor r mân la nivel formal. Lipsesc înc  
forumurile de discu ie, de producere de idei, de dezbatere i dialog între principalii 
actori, publici sau priva i. Sub acest aspect, tipul de guvernan  I, cu puternice 
elemente centralizatoare, se grefeaz  pe un fond cultural al profesiunii mult mai 
favorabil demersului tehnocratic decât dialogului cu societatea civil . 
 

6. Perspective de cercetare 
 
Procesul interna ional reprezentat de Conferin a Ministerial  în domeniul 

p durilor i structura institu ional  româneasc  sunt puse fa  în fa  pentru a 
eviden ia dou  modalit i diferite de luare a deciziei cu privire la gestionarea 
p durilor. Este interesant de subliniat c  nu tipul de guvernanta mai apropiat de I 
sau mai apropiat de II este cel care d  m sura eficacit ii unei politici, ci gradul in 
care obiectivele sale sunt implementate. 

În sinteza asupra cercet rii în materie de guvernan  f cut  de Hooghe i 
Marks (2001a) se pledeaz  pentru faptul c  o investigare a guvernan ei trebuie s  
se bazeze pe verificarea unor ipoteze („s  verifice, nu s  ateste”). „Atestarea” unei 
realit i (simpla descriere) apare atunci când cercet torul nu precizeaz  de la 
început pozi ia sa epistemiologic  (fa  de modul de investigare a realit ii) i 
ontologic  (fa  de rela ia de cauzalitate dintre fenomenele realit ii). Astfel, „unui 
analist politic i se cere sa aib  o reflec ie filozofic , i s  fie capabil nu numai s  
identifice pozi ionarea epistemiologic  i ontologic  proprie i a celor din  jur, dar 
i s  in eleag  i s  accepte avantajele i dezavantajele respectivelor metodologii 

în analiza politic ” (Dixon si Dogan, 2003). 
Programul de cercetare ce va fi dezvoltat în cadrul proiectului de cercetare 

GoFOR (New modes of governance for the sustainable forest management in 
Europe) va privilegia un demers teoretic i metodologic de compromis, in sensul 
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în care în cadrul proiectului: 
- pe de o parte, se va considera c  fenomenele de studiat (manifest ri ale 

autorit ii politice) rezid  nu numai în acte formale i documente programatice 
(strategii), ci i în aspecte narative (discurs politic, principii implicite de ac iune, 
valori culturale strâns legate de fenomenul de autoritate, etc.); 

- pe de alt  parte, se va considera c  realitatea politic  nu reprezint  nici 
manifestarea unor puternice constrângeri institu ionale, nici manifestarea liber  a 
intereselor individului sau organiza iei. Pozi ia aceasta ontologic  de mijloc este 
dezvoltat  mai ales de ramura francez  de analiz  cognitiv  a politicilor publice 
(Muller i Surel, 1998; Muller, 2000; Surel, 2000). Cercet torii analizei cognitive 
a politicilor publice pornesc de la premiza c  actorii au propriile lor interese i 
ac ioneaz  pentru satisfacerea lor, dar în cadrul unui sistem general asupra c ruia 
nu pot interveni decât marginal. 

Implementarea unui astfel de program de cercetare va necesita tehnici de 
culegere i analiz  de date complexe, combinând analiza narativ  a discursului 
politic, analiza pozitiv  a legilor i documentelor programatice, analiza distribu iei 
autorit ii în materie de p duri pe jurisdic ii i nivele, etc., cu tehnici din sfera 
sociologiei (ancheta sociologic , interviul de producere de date, interviul 
exploratoriu – Rotariu i Ilu , 1997; de Singly et al., 1998). 
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Abstract 
 
Conceptual and Methodological Milestones on Analyzing 
Governance in Forestry Sector 
 
Although there is not a common theory to analyse governance, the literature 

reviewed suggests that the method requires from the beginning the identification of 
the public policy field, e.g. forestry, and the study of the institutional authority and 
competency. The paper illustrates the modes of governance in the forestry sector 
with an overview of the political process represented by the Ministerial 
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Conference on the Protection of Forest in Europe and of the institutions 
representing authority in the Romanian forest and environmental policy. 

 
Keywords: governance, public policy, MCPFE, forest institutions. 
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