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PREMISE METODOLOGICE DE EVALUARE A MECANISMELOR  

DE GUVERNARE AXATE PE PROTECȚIA DREPTURILOR OMULUI 
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MECHANISMS FOCUSED ON THE PROTECTION 

OF HUMAN RIGHTS 
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Summary 

This article aims to prepare the methodological framework to evaluate the governance 

mechanisms, in order to substantiate the necessary support for setting up a standardized model of 

good governance based on human rights protection and on the particularities and realities of the 

Republic of Moldova. Thus, the main objective is to analyze and develop scientific knowledge, based 

on the opinion of the citizens of the Republic of Moldova on current governance mechanisms and on 4 

dimensions of good governance: the rule of law, the degree of responsibility of state institutions, their 

transparency and citizens’ participation. 
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Studiul în cauză constituie a primă etapă în materializarea intenției de valorificare a practicilor 

instituite în condițiile actuale ale Republicii Moldova, în vederea elaborării și fundamentării unei 

metodologii de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului în viziunea 

cetățenilor. Exercițiul dat urmărește suprapunerea rezultatelor dintr-o dublă perspectivă (vertical-

orizontal și orizontal-vertical) prin aplicarea metodei comparative și a analizei critice pentru a 

identifica fundamentul configurării reperelor ghidului de bună guvernare axate pe respectarea 

drepturilor omului la nivel național, prin studiul practicilor de bună guvernare implementate în 

experiența internațională.  
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