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FIlosoFIe

EMERGENŢA CULTURILOR TRADIŢIONALE îN  
PROCESUL DE UNIFORMIzARE GLOBALĂ

Lidia TROIANOwSkI, doctor în filosofie,
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Summary
In the article, it is stated that the process of globalization becomes a domi-
nant one in directing and disseminating ideas when the necessity appears to 
interpret the manifest transformation of the contemporary society; the pleas 
regarding the designated phenomenon are, paradoxically, diametrically op-
posed. Thus, the complex analyses persuade us of the ambiguous character of 
the particularities and effects of the globalization, both for the contemporary 
culture in general and for the traditional one, in particular. The ambivalent 
character of the globalization shows the evident presence of the danger of de-
centralization of values, cultural disorientation and alienation, whose effects 
are easily imaginable, especially for the traditional cultures’ valency specifics.

A lături de tendinţa evidentă şi explicită a ascendentului proces de in-
teracţiune şi corelare a statelor, a zonelor geopolitice, de integrare a lor în-
tr-un sistem unic cu norme, principii, legi economice, politice şi culturale 
comune, anticipată de estomparea barierelor administrative şi secundată de 
unificarea în plan mondial a pieţelor financiare şi informaţionale, cât şi for-
marea la nivel planetar nu atât a pieţei financiare şi informaţionale, cât orga-
nizarea şi instaurarea spaţiului financiar informaţional în care determinantă 
se proclamă nu doar sfera comercială, ci întreaga activitate umană, globali-
zarea devine din ce în ce mai evidentă, dacă nu mai agresivă, prin orienta-
rea de modificare a valorilor tradiţionale şi naţionale şi, bineînţeles, a celor 
estetice. Desemnată ca un fenomen care alimentează o serie de modificări 
neomogene, fixate empiric, însă subordonate logicii de transformare a lumii 
într-un tot întreg, ea adoptă un spectru larg de tendinţe care la prima vedere 
deconspiră apariţia şi prosperarea unor corporaţii transnaţionale; creşterea 
randamentului comerţului extern; migrarea în masă; crearea de concerne 
mass-media cu rază de acoperire planetară; dezvoltarea ideologiilor cu ca-
racter universal; diminuarea suveranităţii statelor; „imperialismul cultural” 
şi tendinţa de unificare a culturilor etc. În linii mari, toate cele elucidate mai 
sus sunt substituite unui numitor comun, mai precis unui scop general – 
motivarea – omul să accepte procesul de integrare.
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Conform interpretărilor sociologului german U. Bech, de altfel şi simul-
tan a autorului concepţiilor despre „modernizarea reflexivă” şi societăţii 
riscului, globalizarea pentru care n-a servit doar subiectul unei simple curi-
ozităţi, [1] prosperă în special datorită tehnologiilor de comunicare şi pro-
movare (reclamă, publicitate, PR), [2] astfel, are loc amestecul dintre culturi, 
identităţi şi, bineînţeles, interacţiunea dintre ele.

Având în calitate de catalizator revoluţia informaţională capabilă să in-
fluenţeze în exclusivitate toate sferele de activitate umană, globalizarea in-
fluenţează apariţia unor noi perspective în conturarea spaţiului transnaţio-
nal şi transcultural, formarea la indivizi a unui nou comportament moral, 
subpolitic şi subcultural, acceptarea de către aceştia cu dezinvoltură a unor 
valori, principii străine propriilor tradiţii şi idealuri. În mod cert, aceste as-
pecte deconspiră caracterul ambivalent al globalizării, or, pe lângă momen-
tele elucidate, sesizăm evidenta prezenţă a pericolului dezorientării şi înstră-
inării culturale şi descentralizării axiologice, efectele cărora nu este dificil să 
ni-l imaginăm. În acelaşi context sesizăm transformări manifeste şi în spa-
ţiul social – estomparea echilibrului dintre momentul social şi cel particular.

Oportună menţiunea că, pentru o bună parte a secolului XX şi, cu cer-
titudine, primul deceniu al secolului XXI, concepţia globalizării devine do-
minantă în regizarea şi desemnarea ideilor, atunci când apare necesitatea 
interpretării evenimentelor, caracterului lor dinamic, cât priveşte pledoari-
ile vizavi de însuşi fenomenul consemnat, ele sunt, cum n-ar fi de parado-
xal, diametral opuse. Astfel, în grila opiniilor înregistrăm de la critici acerbe 
până la elogii foarte emoţionale. Intenţia firească de a face lumină în situaţia 
acestor atitudini duale suferă eşec, or analizele complexe şi competenţa dez-
văluie, mai precis, ne conving de caracterul ambiguu al particularităţilor şi 
efectelor globalizării pentru cultura contemporană în general şi cele tradi-
ţionale în particular.

Cu certitudine, globalizarea a suscitat rămânând în continuare să pro-
voace interesul nevoalat al cercetătorilor, astfel înregistrăm un număr im-
presionant de exegeze despre particularităţile, rolul, efectele şi luările de po-
ziţie semnificative. Tot în acest context nu întârzie nici sintezele cu adevărat 
complexe şi recuperatoare, doar un lucru rămâne clar până la urmă – atitu-
dinea cercetătorilor faţă de fenomenul dat nu numai că poartă un caracter 
dublu, dar şi, în linii mari, de cele mai multe ori este de un caracter aprecia-
tiv, absolvit în majoritatea cazurilor de o analiză din mai multe perspective.

Reflecţiile pe marginea problemei fenomenului dat ca particularitate 
indubitabilă a „modernităţii lichide”[3], capabilă să influenţeze valorile în 
general şi cele estetice în particular, or dezintegrarea reţelelor sociale, a fa-
miliei, fluidizarea educaţiei, tradiţiilor, responsabilităţilor şi legăturilor so-
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ciale generate de relativismul estetic, moral, religios şi cognitiv ce-l atestăm 
la această fază a postmodernităţii ne determină să medităm serios în special 
asupra impactului ei vizavi de valorile tradiţionale. Sine dubio, deşi se pre-
zintă ca un fenomen original în istoria umanităţii, globalizarea nu se în-
scrie în simpla ecuaţie a tendinţelor integraţioniste mondiale, lucrul acesta, 
constatăm, nu suscită nici un fel de demonstraţii suplimentare, pe simplul 
motiv că ea se profilează cu preponderenţă ca un proces dominant al culturii 
şi realităţii contemporane.

Probabil, explicaţie la mai multe întrebări despre caracterul şi efectele 
globalizării poate fi sesizat în însăşi maniera de elucidare a esenţei ei, care, 
de multe ori, este identificată cu o strategie de speţă occidentală, orientată 
spre „cucerirea” şi asimilarea a tot ce nu are numitor comun cu cultura ame-
ricană, ca fenomen ce se conturează manifest prin promovarea şi altoirea de 
valori, norme şi principii menite ca în perspectivă să devină legi sau cel pu-
ţin stereotipuri indispensabile cotidianului. Experienţa ne demonstrează că 
pentru unele spaţii culturale tot ce nu-i de provenienţă occidentală nu este 
în trend, şi, bineînţeles, e dificil să mizeze pe un loc de frunte în contextul 
grilei valorilor contemporane, în special a celor estetice. Valorile tradiţio-
nale pot să se resemneze, remarcăm, pe un loc mai mult decât modest în 
această situaţie.

 Concepută ca un proces natural şi în acelaşi timp pozitiv, globalizarea 
oferă şanse nelimitate, la prima impresie egale, pentru toate statele prin po-
sibilitatea de a se integra în comunitatea mondială, deoarece ea „obţine un 
caracter corect şi atotcuprinzător numai prin intermediul eforturilor orien-
tate şi perseverente în direcţia construirii viitorului comun fundamentat pe 
ideea comunităţii a tuturor oamenilor”.[4] Asociată cu expansiunea culturii 
occidentale, care în calitate de elemente probatorii are tendinţa de vesterni-
zare, uniformizare şi creolizare a culturilor tradiţionale, globalizarea nu este 
decât parţial tangenţială cu politica de vesternizare, şi aceea având la bază 
simplul considerent că izvoarele ei îşi au rădăcinile în Occident. Prin urma-
re, această particularitate a culturii şi cotidianului contemporan constituie 
nu altceva decât rezultatul natural al evoluţiei sociale, reprezentând spiritul 
general uman particular vremii. 

Subliniem, efervescenţa polemicilor incitante despre tendinţele de uni-
formizare şi creolizare a culturilor, în special a statelor subdezvoltate, nu 
sunt absolvite de substratul logic, ce-şi alimentează discursul din esenţa idea- 
tică a proceselor ce se derulează în societatea globală, în acest sens nu trebuie 
să facem abstracţie de aşa momente ca:

1. dezvoltarea ascendentă a tehnologiilor informaţionale, care fac accesi-
bile şi familiale tradiţii, valori, practici, concepţii, moravuri, culte etc.;
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2. perpetuarea conştiinţei globale, care este susţinută şi suportată de pro-
cesele economice, politice şi, cu siguranţă, culturale;

3. elementele cotidianului al diferitor popoare, care devin asemănătoare 
datorită acceptării şi asimilării clişeelor, stereotipurilor, a anumitor 
forme ce au expresie în tradiţiile, comportamentul şi comunicarea ti-
rajate prin intermediul mass-mediei şi tehnologiilor informaţionale.

Cele trei momente enunţate mai sus au capacitatea de a facilita impresii 
eronate despre faptul că unele particularităţi originale proprii anumitor te-
zaure culturale sunt cu prisosinţă negate, neglijate, sau, în cel mai bun caz, 
sunt modificate în procesul de uniformizare, astfel în urma acestor ciocniri 
barbare apar cvasi-valori/principii/tradiţii, în esenţa cărora prevalează doar 
exoticul absolvit de profunzimea şi complexitatea ideatică acumulată în de-
cursul istoriei unui neam sau popor, în consecinţă, senzaţia că procesele glo-
bale universalizează lumea devine clară.

 Dincolo de aspectele punctuale desemnate în text, subliniem că atât glo-
balizarea, cât şi manifestările ei în cultură (unificarea, difuzia, standardiza-
rea, creolizarea, expansiunea, steriotipizarea) devin mijloc de omogenizare a 
culturilor, în loc să se găsească metode eficace de a le antrena într-un dialog 
armonios. Tehnologiile informaţionale creează doar o impresie aparentă 
despre capacitatea de integrare culturală şi participare bilaterală, echitabilă 
şi armonioasă la dialogul cultural. De fapt, constatăm, ele catalizează pro-
cesul de omogenizare şi unificare, fără antrenarea momentului cantitativ, 
paradoxal, dar în acest context şi aspectul calitativ devine discutabil. Fără 
îndoială, “lumea globală trebuie fundamentată în contextul dialogului civi-
lizaţional ca pe un spaţiu al spiritualităţii pluridimensionale în permanenţă 
deschisă ca un proces continuu de perfecţiune a colaborării şi înţelegerii a 
celorlalţi” [5], astfel actualitatea impetuoasă a unei integrări echitabile din-
tre unitate şi diversitate, dintre binele social şi libertatea individuală rămâne 
în continuare valabilă. 

 Încă un element care cere să fie menţionat: cultura în nicio situaţie nu 
poate şi nu trebuie să fie abordată global, unilateral şi nediferenţiat, după 
cum, de altfel, este inadmisibil să o cercetăm ca pe o amplasare fixă, rigidă, 
protejată de influenţele exterioare. În acest sens are perfectă dreptate soci-
ologul englez A. Giddens, când consemnează cu nonşalanţă în meditaţiile 
sale că, indiferent că „lumea fenomenală” a pământenilor poartă un explicit 
caracter local, până la urmă ea “este în cea mai mare parte cu adevărat glo-
bală”[6].

 Procesul de integrare a umanităţii, de cele mai multe ori interpretat fără 
exagerare ca fiind unilateral, în mod cert nu numai că provoacă nedumeri-
rea, dar şi nemulţumirea multora, motivul rămânând a fi întemeiat – lipsa 
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unui dialog echilibrat din aspect valoric cultural, naţional, politic sau social, 
care pur şi simplu se reliefează ca o expansiune a normelor, principiilor, 
standardelor, stereotipurilor, modelelor importate şi implementate sau aco-
modate la tradiţiile naţionale.

 Reflecţiile cu privire la dramatica situaţie a valorilor tradiţionale în con-
textul procesului de globalizare determină nu numai o stare de pesimism, 
dar şi de intoleranţă pentru tot ce este străin, fiindcă „valoarea îşi păstrează 
fiinţa şi unitatea în propria distribuţie… numai că europenismul intrat în 
expansiune riscă să strivească sensurile tradiţionale, aparţinând acelor con-
figuraţii în izolarea lor”[7].

 Rămânând în limitele momentului abordat, consemnăm în acelaşi 
context că dintre cele trei forme de schimb cultural, atestate la ziua de azi: 
contacte culturale formale, contacte culturale de parteneriat şi relaţiile de 
expansiune culturală, sesizăm fără vicisitudine că cel mai popular, mai pre-
cis, cel mai operant pentru epoca contemporană rămâne a fi ultimul. Cu 
siguranţă, procesul integrării globale, pe de o parte, conduce la modificarea 
valorilor morale, naţionale, a tradiţiilor şi obiceiurilor, pe de altă pare, im-
plică atitudini negative, uşor explicabile faţă de tot ce este străin. Chiar şi în 
sânul unei societăţi atestăm preferinţe împărţite vizavi de importul agresiv, 
nominalizat şi ca imperialism cultural, fie spiritual, fie material.

 Plauzibil să decelăm că, din moment ce ne pronunţăm pe marginea ex-
presiei imperialism cultural, subliniem că, de fapt, aceasta nu este o simplă 
metaforă la care se apelează pentru decorul stilistic, ci mai degrabă ea de-
semnează modelul de politică proprie epocii globale. În sens univoc, remar-
căm că imperialismul cultural, în linii mari, nu se deosebeşte de tacticile şi 
principiile adoptate ale celui similar, gen economic sau miliar, care este legat 
de dominaţia capitalului monopolist şi exploatarea acestuia în alte ţări decât 
cea natală. 

 Apariţia, mai exact utilizarea acestei expresii, care, în parte, este sinoni-
mică cu geocultura, a fost provocată de tendinţele manifeste de integrare şi 
dialog din ultimele decenii. Indubitabil că, în cadrul de manifestare ascen-
dentă a celor două tendinţe reliefate, şi anume – de integrare şi dialog, care, 
re vera, nu pot miza pe un final fericit, una fără susţinerea alteia, devine tot 
mai actuală problema comunicării şi perceperii adecvate între membrii dife-
ritor grupuri sociale, politice şi culturale. În ce măsură imperialismul cultu-
ral susţine procesele enunţate, vin să ne demonstreze înseşi particularităţile 
acestui tip de politică culturală, care, în linii mari, deconspiră un caracter 
agresiv, unilateral: 

– tentativa de impunere a schimbului cultural între diferite naţii şi po-
poare care reflectă o aureolă bine dirijată;
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– intenţia monopolurilor transnaţionale de a ţine sub control întreaga 
cultură;

– tendinţa de poziţionare a unei culturi cu statutul de dominantă şi uni-
versală;

– exportarea valorilor şi standardelor culturale din ţările avansate econo-
mic, politic în cele slab dezvoltate;

– iniţiative prost voalate, ca prin intermediul culturii să se atingă scopuri 
anume, ideologice sau politice;

– concentrarea politicii culturale în mâinile monopolurilor transnaţio-
nale, care aspiră la dirijarea culturii în format global.

 O reconstituire a particularităţilor proprii imperialismului cultural, în 
special a consecinţelor acestuia pentru societatea contemporană, ne deter-
mină să evidenţiem o politică bine ajustată, chiar agresivă, de promovare de 
către anumite structuri sociale menite, la rândul lor, să formeze opinia pu-
blică şi valorile politice, la fel cât şi poziţionarea şi mediatizarea unui model 
unic de comportament şi consum. Chemat să substituie termenul de „im-
perialism informaţional”, noţiunea de imperialism cultural se înrădăcinează 
în discursul postmodern recent, adică dacă ar fi să-l atestăm ca moment 
de debut, atunci acesta e la respectabila vârstă balzaciană, or începe să fie 
utilizat din 1992, când la Conferinţa UNESCO s-au dezbătut probleme cu 
privire la politicile culturale. 

 Istoria ne oferă cu generozitate tentative de creare a unor imperii cul-
turale (clar că nu la nivel global). În toate timpurile, imperialismul cultural 
a trezit şi va provoca disensiuni conceptuale atât la nivel individual, cât şi 
social, deoarece, ut supra, ne referim nu la un simplu export de valori, ci, 
ad hoc, de valenţe capabile să provoace conflictul dintre identităţi, volens 
nolens, problema neperceperii, neacceptării unor aspecte spiritual-morale, 
naţionale, religioase, străine tradiţiilor, în permanenţă vor fi la ordinea de zi 
în cazul unor expansiuni culturale.

 Deşi globalizarea determină o evidentă criză a tradiţiilor şi valorilor, 
cât şi o atitudine de negare a noilor standarde şi stereotipuri proprii erei 
consumerismului, constatăm că atunci când ne referim la cultura unei ţări, 
dorim noi sau nu, ea nu poate fi izolată sau cel puţin pusă sub control de 
securitate vizavi de procesele ce periclitează lumea, de fluxul informaţional, 
de influenţele tehnologiilor avansate, cât şi de alte forme de intercomuni-
care ce le putem subscrie la paragraful contacte culturale. Dacă izolarea nu 
este o soluţie, un impediment pentru complexele forme de manifestare şi 
promovare a imperialismului cultural în spaţiile transnaţionale, considerăm 
că o cultură, chiar şi una proprie unui stat mai puţin dezvoltat, e necesar să 
se adapteze modelelor de viaţă globală, tendinţelor integraţioniste, pentru 
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acest scop este nevoie să „operăm schimbări interne radicale, să creăm şi să 
controlăm structuri noi, ce le raportează la economia şi societatea mondia-
lă”[8], în acelaşi context să luăm aminte că în permanenţă „principala armă 
de luptă pentru existenţă a fost cultura, iar cultura este un produs social”[9].

 Nu ni se pare discutabil, în acest sens, nici faptul că, spre deosebire de 
culturile naţionale, cea identificată ca globală nu posedă un tezaur în care 
şi-ar găsi reflectare principiile, valorile, aspiraţiile concrete ale unei naţii 
sau popor, adică ea, dacă e să operăm cu opiniile specialistului în naţiona-
lism şi etnicitate, a Profesorului Emerit al Şcolii de Studii Economice din 
Londra, fondatorul studiilor interdisciplinare pe probleme de naţionalism, 
A. D. Smith[10], este absolvită de memorie. Conform aceluiaşi cercetător, 
cultura globală, fiind lipsită de memorie, nici nu-şi propune să-şi ducă apor-
tul la formarea identităţii culturale umane. 

Impactul pe care îl are globalizarea asupra culturii permite s-o analizăm 
ca pe o formă de: 

1. heterogenizare culturală (creşterea varietăţii şi diversităţii produselor 
culturale, „consumatorul este rege” etc.); 

2. hibridizare culturală  (amestecul de culturi ce are ca rezultat un 
„mélange” global); 

3. omogenizare culturală (ameninţarea culturilor locale de către modele-
le vestice/americane – fenomenul McDonald-izarii). Reprezentând în egală 
măsura atât o oportunitate de dezvoltare, îmbogăţire şi diversificare a vieţii 
culturale, cât şi o ameninţare la adresa identitărilor culturale, naţionale sau 
comunitare, globalizarea onest îşi indreptăţeşte atributul de „distrugerea 
creatoare”[11].

 În centrul culturii moderne se află globalizarea, iar în miezul acesteia 
găsim practicile culturale, „transformări care modifică textura experienţei 
culturale şi afectează modul în care înţelegem ce înseamnă, de fapt, lumea 
modernă” – specula cu maximum de efecte cercetătorul britanic J. Tomilin-
son, care susţinea cu pregnanţă că aceste „impresionante schimbări cer ati-
tudini destul de serioase atât din aspect metodologic, cât şi conceptual”[12].

 Notabil, globalizarea, materializată prin toate particularităţile ei ma-
nifeste, atât în cultură, cât şi în celelalte domenii de activitate umană, nu 
poate şi nici nu trebuie să fie interpretată ca un simplu proces care are doar 
reverberaţii, reminiscenţe negative, azi mai mult ca oricând devine reală po-
sibilitatea de integrare a anumitor ţări în Uniunea Europeană, deşi pentru 
ţara noastră această oportunitate rămâne încă destul de iluzorie, pe poziţii 
întotdeauna fiind statele care posedă un potenţial major de concurenţă. Pro-
vocările impuse de globalizare devin din ce în ce mai palpabile, unul dintre 
elementele cele mai reprezentative rămâne a fi democratizarea tehnologiei, 
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condiţie sinequanone care „oferă unui număr tot mai mare de oameni spec-
trul cel mai larg de tehnologii şi posibilităţi”, graţie ei „acum toţi putem 
avea acasă la noi o bancă, un birou, un ziar, o librărie, o firmă de brokeri, o 
fabrică, o firmă de investiţii, o şcoală”[13]. 

 Fără a eluda latura emoţională, editorialistul publicaţiei The New York 
Times, autorul mai multor cărţi pe tema afacerilor externe şi globalizării, 
câştigătorul a trei premii Pulitzer, T.L. Friendman afirmă peremptoriu, miş-
cat de provocările şi impactul globalizării asupra imaginii epocii, că aceasta 
este asemenea „unui fluviu”[14] care a inundat toate ţările, în rezultat avem 
schimbări sensibile, fie gen pozitiv, fie negativ. Consemnăm că, alături de 
posibilităţile nelimitate oferite cu dezinvoltură de tehnologiile informaţi-
onale pe care le atestăm ca efecte pozitive ale globalizării, nu putem face 
abstracţie şi de aşa momente ca dispariţia hotarelor dintre ţări; politicilor 
economice gen naţional (care nu ţineau cont de necesităţile cotidiene ale 
populaţiei); regimurilor politice totalitare. Rămâne ineluctabil că provocă-
rile impuse de globalizare devin din ce în ce mai evidente, în special pentru 
culturile naţionale, de exemplu: limba engleză devine prioritară în calitate 
de instrument de comunicare; modelul liberal-democratic este acceptat de 
marea majoritate a ţărilor; se dezvoltă concerne şi asociaţii internaţionale 
capabile să acopere ample spaţii teritoriale etc. 

 La momentul actual, problema identităţii naţionale, culturale, a origina-
lităţii şi caracterului unicitar rămâne a fi o problemă majoră, la fel ca şi cea a 
păcii, ecologiei, sărăciei sau sănătăţii. O retrospectivă asupra tendinţelor de 
integrare a culturilor naţionale, mai ales a statelor slab dezvoltate, în spaţiul 
global factorul primordial trebuie să rămână nu simpla dorinţă de a fi în 
rând cu statele bogate, ci capacitatea de promovare a propriilor valori, cât şi 
potenţialul de a-şi păstra tezaurul spiritual în întreaga complexitate, suplinit 
de intenţia consecventă de colaborare şi schimb de experienţă în cele mai di-
verse domenii. Actualmente, culturile naţionale nu numai că pot, dar şi tre-
buie să beneficieze de largile posibilităţi pe care le oferă proiectul global pen-
tru a-şi tiraja valorile specific tradiţionale, iar în cazul când acestea nu vor 
suscita destul interes în cadrul altor spaţii culturale, situaţia dată nu trebuie 
interpretată ca o tragedie, fiindcă, până la urmă, o cultură rămâne specifică 
şi-şi păstrează importanţa în special pentru propriul popor. Sistematizarea 
datelor despre efectele impactului imperialismului cultural asupra valorilor 
tradiţional specifice impută impetuoasa necesitate a unor investigaţii ce ar 
permite elaborarea unor principii, metode şi mecanisme menite a facilita, pe 
de o parte, păstrarea originalităţii şi integrităţii culturilor respective, pe de 
altă parte, ar fortifica procesul unor colaborări fructuoase cu caracter pluri-
dimensional. 
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 Analiza, abordată fie şi din punct de vedere teoretic, a pericolelor şi pre-
judiciilor ce ameninţă culturile mici, în contextul procesului de integrare 
globală, remarcăm, evidenţiază mai multe momente de care trebuie să luăm 
caz, atunci când elaborăm anumite strategii de durată ce prevăd securitatea 
identităţii culturale a unei naţii. În acest sens, capcana care trebuie evitată 
este legată nu numai de situaţia de reticenţă sau abjurare, neacceptare sau 
neînţelegere a valorilor tradiţionale a culturii în cauză de către reprezentan-
ţii altor popoare, ci, în special, a abandonului sau negării valenţelor naţio-
nale de înşişi purtătorii acestei culturi. Oportună menţiunea că, o cultură 
naţională liber poate tinde spre idealurile promovate de cea globală, la fel 
ca şi faptul de a asimila valorile străine importate în spaţiul propriu în urma 
expansiunii de integrare, condiţie care, inevitabil, va deteriora, imaginea tra-
diţională a tezaurului spiritual al poporului dat. Pe de altă parte, şi o izolare 
totală culturală nu poate fi o alternativă viabilă sau, dimpotrivă, o barieră 
în faţa imperialismului cultural. Izolarea, la fel ca şi tendinţa de asimilare 
nedirijată şi necontrolată, poate afecta serios orice orizont valenţial naţional. 
Fără îndoială, situaţia ilustrată cere o atitudine calculată şi prudentă, fiindcă 
este lesne să ne pomenim ca tot ce constituie mândria de ani şi specificul 
unei naţii să fie neglijat şi, în consecinţă, pierdut, finalmente să înregistrăm 
că ne mândrim cu nişte valori străine care în niciun fel nu ne reprezintă 
identitatea, aspiraţiile şi idealurile. Acceptarea onestă, în acest sens, a realită-
ţii şi realităţilor societăţii contemporane cere atenţie de la noi şi pentru a nu 
ne pomeni într-o altă dilemă de ordin cultural – a fi interesant numai pentru 
tine şi neinteresant pentru ceilalţi.

 Eforturile pentru evitarea cu succes a provocărilor pe care, cu generozi-
tate, ni le plasează globalizarea cere atitudine nu numai serioasă, dar şi des-
tul de flexibilă, deoarece elaborarea, implementarea unor politici culturale 
ce ar satisface cerinţele tuturor, adică pe de o parte, integrarea rapidă în spa-
ţiul global, pe de alta, păstrarea, mai precis, neafectarea identităţii culturale 
solicită maleabilitate intelectuală în elaborarea, implementarea şi promova-
rea unor strategii durabile în care să-şi găsească reflecţie întreaga gamă pro-
blematică. Excluzând posibilele lacune de interpretare a contextului de in-
tegrare contemporană a umanităţii, constatăm că lumea bipolară are nevoie 
de un dialog cultural care ar purta ca excepţie un caracter dialectic, adică o 
comunicare ce ar promova cu pregnanţă ideea unor principii de colaborare 
şi schimbul cultural polivalenţial şi echitabil. În cazul invocat, poate fi uşor 
justificată şi posibilitatea păstrării, protejării culturilor naţional-tradiţiona-
le, moment care derivă constant nuanţe suplimentare de tensiuni ideatice, 
cu condiţia că ele ar satisface următoarele condiţii:

– cultura dată să fie cunoscută, apreciată de întreaga comunitate mon-
dială;
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– valorile ei să fie uşor percepute şi asimilate;
– să fie bogată ca esenţă şi concept;
– conţinutul ei să fie util în aspect social-moral şi originală în aspect es-

tetico-artistic;
– caracterul autohton al ei să nu depăşească formele specifice de repre-

zentare general-umane.
Ţinem să precizăm, că intenţia de conturare a efectelor globalizării asu-

pra culturilor tradiţionale cere să mai menţionăm încă un moment menit să 
faciliteze nu numai procesul de percepere adecvată a procesului dat, dar şi 
să evităm inconvenienţele care pot apărea la interpretarea lui, pe acest temei, 
subliniem că atestăm două poziţii de definirea ei, şi anume: 

1. această cultură a lumii este creată prin intermediul unei interconexiuni 
în creştere a diferitelor culturi locale, ca şi prin intermediul dezvoltării cul-
turale, fără o ancorare clară în teritoriul nici uneia dintre aceste culturi [15];

2. ea este suma proceselor prin care o societate este adusă într-un mo-
dern sistem mondial, iar modalităţile prin care pătura sa dominantă este 
atrasă ori presată să restructureze instituţiile locale sunt astfel încât acestea 
să corespundă cu valorile şi structurile centrului dominant al sistemului[16]. 

Altfel spus, în primul caz globalizarea este poziţionată ca o cultură globa-
lă însă fără a se face referinţe la vreo sursă identificabilă(SUA, Occidentul), 
în al doilea caz este identificată cu imperialismul cultural.

Evitând o poziţie tradiţionalistă de interpretare a proceselor ce marchea-
ză societatea contemporană, putem risca afirmaţia că posibilitatea unei sin-
gure societăţi umane mondiale a existat dintotdeauna, însă această şansă 
reală a apărut tocmai acum, în debut de Mileniu III, când relaţiile în as-
cendenţă de colaborare economice, politice, sociale şi culturale rup hotarele 
dintre ţări, condiţionând astfel, în mod pregnant, destinul celor care trăiesc 
în fiecare din ele. Simptomatic faptul că e timpul să abordăm globalizarea 
nu ca pe o simplă expansiune gen politic, economic, ci mai degrabă ca pe 
o orientată reorganizare a timpului şi distanţei în viaţa socială, inclusiv a 
culturilor tradiţionale.

Non dubitandum, efectele globalizării sunt din categoria celor cu acţiune 
pe termen lung, astfel, alături de dimensiunile economică, socială, politică şi 
informaţională cea culturală rămâne a fi una dintre cele mai imperioase. Ple-
când de la aceste premise, subliniem că este de datoria fiecărui stat naţional 
să se preocupe de dirijarea nu numai a fluxului economic, informaţional, de 
securitatea hotarelor şi teritoriului propriu, dar, în special, şi de cel cultural-
tradiţional, şi cu siguranţă de aspectul uman. Azi asistăm la emergenţa unei 
culturi globale, a unei identităţi globale, unde valorile şi tradiţiile naţionale 
pot rămâne valabile şi viabile cu condiţia elaborării şi implementării unor 



17

Emergenţa culturilor tradiţionale în procesul de uniformizare globală

politici culturale coerente şi durabile care ar favoriza păstrarea şi protejarea 
a tot ce ţine de tezaurul specific al unui neam.
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RELAțIILE DE ANALOGIE ȘI RECUNOAȘTEREA  
SEMNULUI ICONIC
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Summary
The article’s thesis is that the totality of cultural expectations show a reverse 
continuity of the semiotic interpretation, by predicting, judging and assessing 
the quality of a sign not by its referent but starting from the norms imposed 
by a convention. The convention, together with the artifice of codified expec-
tations, presents itself as a warrant needed to establish if a thing or a sign is 
valid or not.

Problema condiționării semnului iconic este prezentată de o explica-
re convențională şi, totodată, de o explicare analogică ce priveşte percepe-
rea şi recunoaşterea lui. În articolul Convenționalitatea semnului iconic în 
concepția lui Umberto Eco1 am analizat aspectul convențional al semnului 
iconic şi am descris concepția lui Eco ce se referă la definirea iconicității ca 
consecință a unei motivări culturale ce predispune către recunoaşterea sem-
nului, reieşind din selectarea anumitor însuşirea pertinente. 

Totalitatea aşteptărilor culturale dezvăluie o continuitate inversă a de-
mersului semiotic, anticipând, judecând şi apreciind calitatea unui semn nu 
după referentul său, ci după normele impuse de o convenție. Convenția îm-
preună cu artificiul aşteptărilor codificate se prezintă ca un garant pentru a 
stabili dacă un lucru sau un semn este valabil sau nu.

Despre aceeaşi răsturnare ce are loc între denotat şi semnificant ne 
vorbeşte şi Thomas Sebeok: „… să presupunem că un personaj contempo-
ran renumit, să zicem Papa, îmi este cunoscut – aşa cum le şi este majorităţii 
catolicilor – doar după fotogra fia lui sau după altă reprezentare plastică, dar 
că, într-o bună zi, ajung să-l văd în carne şi oase; cu acel prilej, Papa în carne 
şi oase ar deveni pentru mine „semnul iconic” în raport cu imaginea sa de 
mult familiară, denotatul său fotografic sau litografic.” [1, p. 75] Urmărim 
o osmoză semiotică, despre care am menționat deja, şi anume pansemni-
ficarea, unde orice şi oricine semnifică şi poate devine semn al altui semn. 
În exemplul lui Sebeok îl avem pe denotatul lui Papa (persoana fizică), care 
devine semn iconic al imaginii sale percepută cronologic mai devreme decât 
însăşi persoana sa. Demersul semiotic, în aşa mod, este scutit de ireversibila 
direcționare platonică către un ultim denotat spre care totul provine şi în 

1 Perciun Andrei, Convenționalitatea semnului iconic în concepția lui Umberto Eco. În: Re-
vista de Filozofie, Sociologie şi Ştiințe Politice, 2012, nr. 2, p. 19-29.
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care totul revine. Totodată putem conchide faptul că imaginea lui Papa pare 
mai credibilă decât însuşi Papa, deoarece imaginea sa rămâne cronologic 
mai veche, deci mai familiară. Imaginea este construită în conformitate cu 
anumite norme şi convenții, care, în consecință, pot prelua locul referentu-
lui, iar referentul poate primi statutul de semn iconic.

Paralel exemplului lui Sebeok, Eco invocă cazul analizat de Ernest Gom-
brich în Art and illusion, unde peisajul Wivenhoe Park de sub pensula lui 
John Constable redat într-o manieră fotografică fusese interpretat ca fiind 
înstrăinat de realitate, insinuându-i autorului un soi de libertate bizară. Deşi 
încercase o reprezentare întocmai, Constable a reuşit un alt mod de codifi-
care, diferit de cel obişnuit. În iconografia zoomorfă a Evului Mediu, Vil-
lard de Honnecourt, arhitect medieval, reproduce leul din realitate, însă din 
aceleaşi considerente rămâne fidel convențiilor heraldice ale epocii. Nu mai 
puțin relevant pare a fi cazul rinocerului lui Albrecht Dürer. Eco ne rela-
tează că acesta a reprezentat un rinocer acoperit cu plăci „tectonice” şi solzi 
pentru a-i reda rugozitatea. Această reprezentare a fost preluată ca un model 
de frunte pentru alte imagini ale rinocerului, în continuare fiind folosită în 
manualele de specialitate. Deşi era bine cunoscut faptul că armurile grava-
te de Dürer nu sunt proprii rinocerului veritabil, totuşi obişnuința de a-l 
reprezenta anume în felul acesta s-a păstrat câteva secole la rând. În loc de 
a forma o percepție proastă, acest relict al acoperământului cu plăci a făcut 
salubră şi verosimilă imaginea rinocerului trimițând spre rugozitatea pielii, 
care vizual pare netedă şi subțire. Abordată astfel, reprezentarea rinocerului 
nu are prea mult de pierdut, deoarece semnele grafice convenționale, adi-
că plăcile şi solzii, reflectă anumite condiții perceptive ale pielii de rinocer, 
care este aspră la atingere. Sinestezia arătată în desenul lui Dürer excede 
reprezentarea întocmai oferită, de pildă, de o imagine fotografică, datorită 
codurilor grafice ce insistă să pună accent maxim sau să exagereze anumite 
elemente ce ar contribui la crearea unei orientări perceptive aproape de re-
alitate şi recunoaşterea ei. Această percepție culturală a rinocerului pare a fi 
mai inteligibilă pentru o percepție comună.

De remarcat este faptul că atribuțiile proprietăților comune expuse prin 
similaritate nu valorifică o definiție riguroasă şi amplă pentru conceptul 
semnului iconic. În continuare vom atrage atenția asupra elementelor ce se 
potrivesc mai bine decât altele în procesul recunoaşterii şi înțelegerii unui 
semn iconic. Fiecare semn iconic conține anumiți factori de bază prin care 
se diferențiază şi prin care trimit la obiectul denotat. Aceşti factori nu doar 
deosebesc un semn de altul, ci îi elaborează o definiție clară şi o noțiune. Tri-
erea acestor factori distinşi are loc sub tutela unor pregătiri culturale. Odată 
ce au fost stabilite şi selectate prioritățile unui anumit factor de diferențiere, 
are loc echivalarea acestora cu un procedeu grafic.
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Să urmărim această desfăşurare: perceperea unui obiect este succedată de 
selecția trăsăturilor pertinente ale acestui obiect, apoi ajustarea acestor tră-
sături într-un artificiu grafic, în final are loc recunoaşterea semnului iconic 
înzestrat cu o anumită trăsătură distinctă sustrasă din obiect. Recunoaşterea 
este ataşată percepției, iar această percepție deține antecedentul unei 
convenționalități culturale.

Aflați în vizorul a cel puțin două paradigme culturale, vom observa 
că unul şi acelaşi obiect dispune în fiecare din acestea două a câte un set 
particular de trăsături pertinente ce ar caracteriza respectivul obiect. De 
exemplu, trăsăturile pertinente din codul de recunoaştere a unei zebre sunt 
dungile ce constituie aspectele fundamentale ale percepției. Însă factorul de 
diferențiere a zebrei variază odată cu schimbarea culturii care o percepe. Cea 
mai particulară trăsătura este imitată şi apoi preluată de un cod grafic. Nu 
întotdeauna este posibil de a transpune o trăsătură pertinentă într-un cod 
grafic, din cauza lipsei unei norme, convenții sau algoritm care ar permite 
acest lucru. recunoaşterea poate reuşi de îndată ce suntem învățați să trans-
punem particularitatea unui obiect într-un desen. Elementele particulare 
contribuie la recunoaşterea şi perceperea unui obiect şi, respectiv, a unui 
semn iconic.

Eco intimă societatea unui oarecare trib african în care singurele ani-
male patrupede cunoscute sunt hienele şi zebrele. Valoarea experimentală a 
acestui exemplu constă în decuparea particularităților ce ar diferenția hiena 
de zebră. În orice caz, dungile nu vor avea un rol decisiv, deoarece ambele 
patrupede sunt tigrate. Din această cauză, vor ieşi în evidență alte caracteris-
tici figurative, ce vor diferenția trăsăturile specifice ale hienei sau ale zebrei.

În vecinătatea acestui caz, putem pune în vedere joncțiunile endemice 
ale unui alt exemplu, în care se declanşează un florilegiu compus din trei 
mijloace de transport bine cunoscute, precum ar fi: autobuzul, troleibuzul şi 
tramvaiul. Să pornim de la supoziția ce ne descrie un tablou în care două din 
aceste trei mijloace de transport sunt prezente, iar recunoaşterea semnelor 
iconice ale acestora are loc după proprietățile care se văd şi care se ştiu.

Aşadar, primul caz în care se repercutează trăsăturile particulare ale au-
tobusului, alături de celălalt vehicul urban precum troleibuzul, vor fi forma 
sa general dreptunghiulară (văzută) şi modul de alimentare prin motorină 
(ştiută). Respectiv, pe lângă forma dreptunghiulară, troleibuzului îi vor fi 
atribuite particularitățile troleelor montate la capătul unor tije metalice co-
nectate la două fire aeriene ce fac posibilă propulsarea electrică a motorului. 
Deci, confluența diferențierilor iconice ale acestor două vehicule se reduce la 
lipsa şi prezența tijelor cu trole şi la modul deosebit de alimentare. Neimpor-
tante, însă, rămân roțile din cauciuc prezente la ambele vehicule.
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Dacă vom desena un alt tablou în care vor figura doar troleibuzul şi 
tramvaiul, atunci particularitățile, credem noi, vor fi selectate în felul urmă-
tor: la troleibuz cele două tije cu trolee conectate la două fire vor rămâne, 
însă modul de alimentare electric va deveni futil alături de figurația tram-
vaiului, care se alimentează într-un mod identic. Totodată tramvaiul se va 
particulariza prin specificul său feroviar, adică prin prezență căii ferate şi a 
numărului variat de roți metalice. Insignifiante pentru raportul dintre au-
tobuz şi troleibuz roțile din cauciuc devin pertinente pentru raportul din-
tre troleibuz şi tramvai. Iar dacă vom analiza exclusiv raportul semiologic 
dintre autobuz şi tramvai, vom observa că şi modul de alimentare devine o 
particularitate pertinentă.

În concluzie putem spune că, selectarea elementelor particulare pentru 
un semn iconic variază în dependență de contextul social şi, respectiv, cel 
cultural, din care acesta face parte. Prezența mai multor semne contigue ge-
nerează pluralismul atomar, adică cât mai propriu, al semnificațiilor sale.

Aceste elemente particulare coincid cu divergența diferențelor care 
este produsă de platonicul concept khôra. Divergența realizată de khôra 
funcționează după formula prin care se produce identitatea, sau teore-
tic vorbind – identicul, invocând anumite diferențe, care în final coincid 
cu specificul individual ce acordă recunoaşterea şi percepția obiectelor şi 
semnelor. Prin urmare, elementele particulare menționate se suprapun cu 
diferențierea ajustată de khôra. 

Eco raționează aspectul prin care aceste trăsături specifice sunt selectate 
în urma unei convenții culturale. Demersul către identitate porneşte de la o 
convenție, apoi traversează selectarea elementelor particulare, ca în final să 
se localizeze într-o percepție şi recunoaştere proprie. Identitatea se atribuie 
obiectelor în aşa fel încât acestea să încapă într-un set de trăsături perti-
nente selectate de fiecare cultură în parte. Asta pe lângă faptul că obiectele 
se conduc după semiologia identificării cu propriile structuri specifice, însă 
acest cadru se plasează pe un plan secund, pe prim-plan vine acordul alcătuit 
pentru selectarea trăsăturilor pertinente prin care se identifică un obiect, iar 
această selecție rămâne una culturală.

Acest travaliu este confirmat şi de numeroasele mitologii populare, în 
bestiarele cărora sunt stipulate variate florilegii de semnificare, ce scot în 
evidență precizarea anumitor trăsături particulare. Să luăm ca exemplu ca-
lul din mitologia populară românească. Acestuia îi este proprie o structură 
particulară cu valențe antinomice, uneori chiar contradictorii. Semnul com-
plex al calului este interpretat din perspectiva mai multor coduri, cum ar fi: 
codul economic, ce determină criteriul utilității, consumului de hrană şi al 
randamentului specific; codul mitologic, ce reflectă sacralitatea, beneficul şi 
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maleficul; codul magic, ce constă în administrarea demonicului; codul epic, 
ce reprezintă rolul narativ în calitate de catalizator al implicării unor pu-
teri fermecătoare. [2 p. 36] Se vede că semnul calului este relevat dintr-un 
peisaj mitico-simbolic destul de complex. Acest polimorfism al calului se 
datorează amănunțirii perspectivei sale semantice prin construirea şirului 
de coduri menționate. Aceste coduri generează trăsăturile particulare ale ca-
lului în mitologia populară românească. Respectivele coduri sunt amorsate 
nu de o echivalență naturală, ci de convenționalitate caracteristică culturii 
româneşti.

În natură există coduri ce declanşează mecanisme normative de reacții 
la un anumit semn iconic. Ideea anticipării şi prevenirii unei reacții ce este 
provocată de anumiți stimuli exogeni se întâlneşte şi în corpusul ontologic al 
societăților umane. Totuşi, în acest caz este consemnată o abatere în ceea ce 
priveşte intransigența acestor coduri, care pot fi maleabile şi interşanjabile 
în corespundere cu mecenatul societății din care fac parte. În virtutea di-
verselor culturi, se pot formula mai multe tipuri de educări susceptibile la 
o realitate comună din cadrul căreia sunt captate şi valorificate elemente 
relevante pentru un comportament specific şi natal. Convențiile prin care 
sunt selectate aceste elemente indicate ale unui semn iconic se supun unui 
regim de educare culturală.

Ceea ce am alegat până în acest moment poate fi sprijinit şi de cercetările 
remarcabilului explorator al imaginarului Gilbert Durand: „… consecința 
acestei lente neotenii (a omului – n. a.) este dublă: ea face necesară educarea 
„regimurilor” simbolizării, dar face şi ca această educație să fie foarte varia-
bilă în funcție de culturi.” [3 p. 154] Deci, mediul social are un rol decisiv în 
formarea unui tablou semiologic şi, fireşte, simbolic al lumii pentru fiecare 
individ în parte.

Proprietățile comune ale semnului şi ale denotatului său pot coincide cu 
acele trăsături pertinente (atât natural, cât şi social) ce definesc şi identifi-
că un semn iconic, deoarece proprietățile comune şi trăsăturile pertinente 
sunt fundamentate de o convenție culturală. Randamentul semiologic al 
proprietăților comune, ale căror obiectiv este de a consfinți raportul din-
tre semnul iconic şi denotatul său, poate fi descris de o amplasare într-o 
dublă fragmentare a reprezentării unui obiect. Eco ne sugerează că, atunci 
când ne confruntăm cu necesitatea de a interpreta un semn iconic, dispu-
nem de o paletă de elemente şi proprietăți care se văd şi care se ştiu. Vom 
vedea că imaginea este mai mult decât un cuvânt şi poate să corespundă unei 
propoziții sau fraze, întrucât scoate în scenă un artificiu de acțiuni ce poate 
fi uşor vizualizat concordându-se cu un cod grafic consimțit şi ştiut datorită 
unei educări simbolice. În acest context nu putem să nu fim de acord cu 
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considerațiile lui Durand referitoare la imagine, care, după el, este mai mult 
decât un semn, adică un simbol. Mai desluşit acest lucru se poate observa 
în modul în care arta europeană din Antichitate până în contemporaneitate 
a transpus realitatea în opere. De exemplu, maniera realistă din Renaştere 
a preluat amploarea codului după care se conducea antichitatea greco-ro-
mană, adică de a aduce, prin diverse mijloace artistice, mai aproape ima-
ginea vizuală de realitatea pe care o reprezintă. Nu este lipsită Renaşterea 
nici de o altă manieră de redare a realității, şi anume cavalcadele iconogra-
fice prezente în opera pictorului olandez Hieronymus Bosch, care pe lângă 
opulența vizuală a tablourilor sale ne mai descoperă unele zone imuabile 
despre existența cărora se știe mai mult decât se vede.

În general, formula semiologică văzut/ştiut este întâlnită practic în fiecare 
operă de artă, întrucât acestea dețin obiectivul de a comunica, de a deschide 
sau, mai bine zis, de a face vizibil, uneori chiar previzibil, invizibilul. Cu toate 
acestea, gradualitatea acestui vizibil diferă de la o paradigmă culturală la alta. 
Paradigmele culturale formează ansamblu de acorduri şi convenții invocate 
şi educate şi care au drept scop descrierea unui conținut amplu şi amănunțit 
al unui tablou clar al lumii. Acest tablou nu are un caracter progresist, dar 
nici unul izolat. Totodată nu poate fi trecut şi nici printr-o gradație a unui 
cântar, ce ar verifica validitatea sau proximitatea față de realitate. Mai degra-
bă, acestui tablou i se poate atribui calificativul de aparte, în sens de diferit. 
Din această cauză, cel ce vine cu o educare şi o pregătire renascentistă nu 
înțelege bine şi nici nu interpretează bine un tablou a cărui autor este dedicat 
cubismului. Iar din moment ce am vorbit despre semnul ce posedă în comun 
cu obiectul său anumite proprietăți care se văd şi/sau care se ştiu, împreună 
cu Eco, vom putea distinge omul Renaşterii, care „reproduce proprietățile 
pe care le vede”, de omul contemporan, adorator al desfigurării abstracte, 
care dislocă proprietățile „pe care le ştie.” [4, p. 294] Ceea ce se vede se află la 
mai îndemână decât ceea ce se ştie. Din deprindere, majoritatea oamenilor 
recunoaşte numai doar ce se vede, dar nu şi ceea ce se ştie.

Ajunşi până aici, vom descrie, în concluzie, clasificarea proprietăților pe 
care semnul iconic le preia în corespundere cu obiectul său. Eco ne pre-
zintă în acest sens „proprietăți optice (vizibile), ontologice (presupuse) şi 
convenționalizate.”[4, idem] Proprietățile convenționalizate sunt atribuite 
în virtutea unei reprezentări noi create pe fundalul unui material empiric ex-
pus de o percepție anterioară care îşi asumă locul acesteia. Această adaptare 
a percepției originale suprimă raportul direct între percepție, semn şi obiect. 
Raportul este mediat de un model abstract convertit printr-o convenție, care 
îşi asumă construcția unei reprezentări mai exhaustive a conținutului la care 
se referă.
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Procesul copulativ ce are loc în cadrul unui raport semiologic este 
desfăşurat între un element pertinent etalat de un sistem grafic şi un element 
pertinent selectat printr-o convenție de un ansamblu semantic edificat pe 
baza unei percepții anterioare.

Ne rămâne să acceptăm ipoteza susținută de Eco cu privire la dificultatea 
întemeierii semnului iconic pe baza unei relații motivate natural de o asemă-
nare. În definitiv, acesta prinde înțeles atunci când e trecut printr-un acord 
simbolic realizat la un nivel social.

Să rezumăm câteva puncte importante pentru ideea de iconism şi semn 
iconic în concepția lui Eco. Scepticismul lui Eco e stabilit pe un puternic 
postament, care se opune unei concepții generale asupra semnului iconic. 
Definit de un raport natural de asemănare, semnul iconic este, în mare mă-
sură, produs convențional. Pretinsa asemănare se trage dintr-o însuşire, 
proprietate pe care semnul o posedă împreună cu obiectul său. Pertinența 
acestei însuşiri este anticipată de o convenție pentru o percepție integrală. În 
aşa condiții semnul iconic poate imita o largă paletă perceptuală, ce cu mult 
depăşeşte sfera vizibilului. Se dovedeşte că semnul iconic este un construct 
complex prin care transpunerea realității are loc în urma unor menajări so-
cioculturale.

Merită atenție şi ideea semnificării inverse. Am văzut că referentul, la rân-
dul său, poate prelua statutul semnului iconic (fotografia lui Papa, pansem-
nificarea). Aceasta ne sugerează specificul semnului iconic care înlocuieşte 
obiectul reprezentat. Această înlocuire nu ne deplasează de realitate, ci, mai 
mult, ne face să ne adaptăm mediului în care coabităm. Semnul iconic, deci, 
ia locul obiectului real formând un întreg tablou convențional al lumii. Pro-
spectul convențional al semnului iconic modifică regimul realității, însă 
această modificare nu trebuie extrapolată asupra esenței semnului iconic.

Asemănarea naturală proprie semnului iconic însumată într-o însuşire 
comună îşi păstrează dreptul la recunoaşterea şi definirea acestui tip de 
semn.

Înlocuirea realizată cuprinde atât diferența, cât şi asemănarea produsă 
între semn şi obiect. Prin urmare, diferenței şi asemănării îi revin modul 
de raportare convențional. Totuşi, asemănarea acoperă şi o parte naturală a 
interacțiunii dintre semn şi realitate. Din această cauză, nu-i putem atribui 
într-un mod absolut un caracter arbitrar semnului iconic.

Prin însăşi natura sa, semnul iconic nu confundă relația de similitudine 
cu relația de congruență, simetrie sau egalitate. Acest lucru trebuie precizat 
odată ce calitatea distinctă a semnului iconic este de a poseda un minimum 
de însuşiri comune cu referentul său, astfel încât să-l poată înlocui sau, mai 
bine zis, să poată sta în schimbul obiectului pe care îl reprezintă. Dispune-
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rea maximă a acestor însuşiri duce la anularea semnului iconic. Din cele 
menționate, asemănarea totală nu poate servi drept pretext pentru definirea 
semnului iconic. Deliberat, semnul iconic se diferențiază de referent, justi-
ficând astfel implicația sa convențională. În caz contrar, semnul iconic va 
avea o motivație total naturală şi se va asemui întru totul cu referentul, ceea 
ce îl va scoate din uz. Ne confruntăm aici cu bine cunoscutul caz al celor doi 
Cratyloşi, în care nu există nici măcar un element distinct pentru a fi identi-
ficat semnul iconic al veritabilului Cratylos printr-un statut ontologic apar-
te. Condiționarea semnului iconic renunță la posibilitatea asemănării totale 
în favoarea întreținerii sale conceptuale. Tot aşa, acestei idei i se alătură şi 
Flusser, atunci când opinează idolatria în care ajunge imaginea referindu-
se în permanență la ea însăşi, astfel blocând accesul către realitate şi către 
transparența pe care trebuie să o presteze. Finalitatea epistemică atribuită 
semnului iconic se rezumă la o unitate aporetică, fiindcă o dată realizată 
descalifică subiectul său din procedeul semnificării.Semnul iconic degajează 
o combinare perpetuă cu un număr nedeterminat de variante libere prin 
care se stabilesc pertinența elementelor de conectare, în aşa fel asociind arbi-
trarietatea diferențierii cu naturalețea asemănării. Însă, indicat este, pentru 
o bună funcționare a semnului iconic, ca nici diferențierea şi nici asemăna-
rea să nu fie extrapolate. De altfel, în cazul diferențierii, vom fi de față cu 
o închistare în care semnul iconic se va reduce la un arbitrar ce va şterge 
orice legătură motivată în care s-ar regăsi cel puțin o proprietate comună 
cu obiectul referit din realitate. Iar în cazul asemănării, la fel vom asista la o 
desființare a semnului iconic prin oglindirea masivă a obiectului vizat.

Cu această ocazie, vom relata câteva fenomene psedoiconice descrise de 
Eco. Reflexele speculare sunt fenomene de acest gen. Acestea se definesc prin 
lichidarea totală a diferenței între semn şi referent. Am menționat de mai 
multe ori că factorul diferenței este necesar pentru a preciza statutul ontolo-
gic al semnului. În caz contrar s-ar pierde criteriul care asigură transparența 
înțelegerii şi capacitatea de a distinge fictivul de autentic şi minciuna de ade-
văr. Un exemplu ar fi camera obscură care reflectă şi reproduce simultan 
obiectul căzut în vizorul său. Construită prin analogie cu ochiul omenesc, 
camera obscură primeşte pe traiect imagini ce se întâlnesc şi în cazul reflexi-
ilor din oglindă. Niciunul din ambele cazuri nu oferă vreun suport de impri-
mare ce ar fundamenta, cel puțin, material, semnul iconic. Atât reflexia ca-
merei obscure, cât şi reflexiile din oglindă rămân în faza producerii sau, mai 
bine zis, proiectării imaginii. La fel, se implică aici şi dimensiunea temporală 
a sincronizării şi a simultaneității. Din cauza lipsei unei imprimări materi-
ale, reflexul va exista atâta timp, cât sursa ei va fi abordată în oglindă sau în 
camera obscură. Veritabilul semn iconic îşi păstrează existența autonomă şi 
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după dispariția sursei care l-a produs. Reflexele speculare, însă, dispar odată 
cu sursa sa. Virtualitatea prohibeşte reflexelor speculare de calificativul ima-
ginii, respectiv, semnului iconic. Eco ne sugerează că dacă imaginea există în 
schimbul şi ține locul altui lucru, atunci reflexele speculare există din cauza 
prezenței a ceva.

Din cele descrise aici rezultă că o componentă necesară a semnului iconic 
este statutul său autonom de semn aparte, de simbol, care îi este oferită de o 
existență aparte de obiectul pe care îl înlocuieşte şi spre care trimite. Scopul 
asumat al semnului iconic este acela de a dezvălui sursa din care provine. 
Această sursă, însă, nu este prezentă în mod obligatoriu odată cu semnul 
iconic. Este momentul în care o imagine poate fi folosită pentru a constitui 
unul dintre criteriile după care se poate depista dacă un semn este iconic sau 
nu. În aşa fel, imaginea speculară nu poate fi folosită în acest scop, deoarece 
obiectul la care se referă este prezent în mod simultan cu ea. Existența sem-
nului iconic este îndreptățită de absența temporală a obiectului, care este în-
locuit de un semn iconic. Această substituire acumulează suficiente resurse 
pentru a folosi o imagine drept interimară obiectului concediat şi totodată, 
intenționat sau nu, ea poate servi nu doar la depistarea obiectului, ci şi la 
voalarea sa.

În pofida celor susținute aici, nu trebuie să extrapolăm rolul conven-
ționalității în evocarea şi perceperea semnului iconic. Cert este că conven-
ționalitatea constituie o componentă indispensabilă a acestui proces, însă 
ea rămâne doar componentă în aşa fel încât metodologic nu se poate angaja 
în explicarea iconicității în întregime. Absolutizarea convenției este redusă 
la absurd chiar prin definiția şi statutul ontologic al semnului iconic. În aşa 
fel vom prelua eticheta prudenței epistemice cu care trebuie abordat sem-
nul iconic. Cât n-ar fi de contestată, definiția lui Peirce despre semnul ico-
nic este justificabilă cu prilejul intercalarii naturale ce are loc între semn 
şi obiect. Să ne amintim că Peirce elucidează semnul iconic referindu-se la 
anumite însuşiri pe care le posedă semnul împreună cu obiectul său. Astfel, 
asemănarea este fixată de o conectare naturală a semnului la obiect.

În urma combinațiilor ce au loc între aspectele naturale şi cele con-
venționale se formează structura semiotică a semnului iconic. Cert este că 
semnul iconic nu trebuie evocat strict dintr-un singur punct de vedere – fie 
el natural sau convențional. 

La acest capitol Eco invocă prezența unor asemănări minime ce alcătu-
iesc acțiunea constitutivă a semnului iconic. Aceste mărci elementare ale 
iconicității corespund unei funcții comune prezente atât la semn, cât şi la 
obiect. Vom vedea că asemănarea poate avea loc în urma unei corelări vi-
zuale sau în urma unei corelări funcționale ce se referă la utilizarea aceleiaşi 
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funcții atât cu privire la obiect, cât şi la semn. Pentru a se face mai clar, Eco 
ia ca exemplu întrebuințarea ludică a copilului care înlocuieşte calul cu o 
coadă de mătură. Uşor ne putem da seama că între coada de mătură şi cal 
nu există vreo asemănare formală. Se pot sustrage doar unele dimensiuni 
proprii atât bățului cozii, cât şi calului. Aşadar, liniaritatea cu care este în-
zestrat bățul este prezentă şi la cal. În aşa fel, liniaritatea poate fi luată ca o 
trăsătură pertinentă pentru semioza calului cu bățul. Aceeaşi trăsătură poa-
te fi preluată şi în cazul în care bățul înlocuieşte o spadă. Deci, liniaritatea 
verticală sau orizontală este comună şi aceeaşi în cadrul semiozei între cal şi 
băț sau paloş şi băț. Toate aceste obiecte posedă trăsătura liniarității şi din 
această cauză nu este corect de spus că bățul imită verticalitatea paloşului 
sau orizontalitatea calului. Toate aceste obiecte posedă o aceeaşi liniaritate. 
Acest gen de referire semiotică Eco îl numeşte act intrinsec codificat din care 
reiese utilizarea unei părți a referentului cu scopul semnificării a ceva. Acest 
nivel al liniarități creează, totuşi, o vagă imagine vizuală despre similitudi-
nea bățului cu calul.

Însuşirea ce are pretenția de a fi mai pertinentă decât liniaritatea reiese 
dintr-o funcție specifică a calului, şi anume aceea de a fi încălecat. Bățul, la 
rândul său, şi el poate fi supus încălecării. Astfel, funcția încălecării este una 
de sinteză pentru fixarea unei asemănări. În opinia lui Eco, bățul cozii de 
mătură este o înlocuire – un Ersatz – a calului. Înlocuirea realizată nu este 
una de ordin figurativ. Mai mult ca atât, legătura ce unifică semiotic calul cu 
bățul este justificată printr-o funcție analogă ce permite bățului să fie folosit 
în acelaşi scop ca şi calul. Se face vizibilă una dintre funcțiile calului, şi anume 
aceea de a fi încălecat. Criteriul asemănării minime este stabilit în baza unei 
funcții comune. Prin urmare, în lumina unei funcții analogice între semn 
şi referent are loc o intercalare naturală. Pe lângă asta, îndeplinind aceeași 
funcție, semnul se identifică cu obiectul. Punctul de interacțiune şi asemăna-
re este situat în cadrul unui teren comun predeterminat de prezența aceleiaşi 
funcții. În consecință, semnul iconic poate înlocui întru totul obiectul.

Un alt exemplu ce ar fortifica aceste idei este acel ce se referă la simila-
ritatea culorii de pe un steag real şi unul imprimat. Prin urmare, culoarea 
roşie este aceeaşi, indiferent dacă aparține steagului real sau celui imprimat. 
Din această perspectivă, semnul iconic operează cu anumite caracteristici 
ce îi aparțin, în virtutea cărora se referă la obiect. Cum rămâne cu forma 
pătrată a steagului imprimat, dacă culoarea rămâne şi este aceeaşi? Opinia 
lui Eco ne sugerează că pătratul steagului imprimat nu este acelaşi cu buca-
ta de pânză roşie a steagului real. În aşa fel, Eco înaintează ideea conform 
căreia trăsătura geometrică – pătratul – nu aparține steagului real (referen-
tului) în aşa măsura în care îi aparține culoarea. Trăsăturile geometrice sunt 
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construite arbitrar şi din această cauză ocupă un alt nivel de abstractizare. 
Ajuns până aici, Eco se întreabă din ce cauză însuşiri precum orizontalita-
tea şi verticalitatea se pot atribui cu uşurință rapoartelor iconice (coada de 
mătură şi calul), fiind etichetate ca naturale, iar însuşirile geometrice – nu. 
Înseamnă oare că natura pătrată a steagului imprimat nu este aceeaşi cu 
acea a steagului real? Recursul asupra concepției lui Kant [5] despre spațiu 
şi timp ne va ajuta să înțelegem această chestiune, ce ține diferitele nivele de 
abstractizare ale spațiului. Spațiul e limitat ca condiție a priori doar la feno-
mene externe, şi din această cauză liniaritatea, verticalitatea, orizontalitatea, 
ca dimensiuni spațiale, nu sunt abstracții intelectuale, ci moduri în care sunt 
încadrate percepțiile într-o intuiție. Pătratul, însă, este o figură deja constru-
ită în spațiu, în asamblarea căruia au fost implicate în mod direct categoriile 
intelectului. Cert este că pătratul se află la o altă treaptă, mai superioară, 
de abstractizare, unde poate fi subiect a mai multor teoreme geometrice. 
Din această cauză, vom vorbi despre acelaşi roşu al steagului, iar formei lui 
spațiale îi vom conferi o figură geometrică care îi corespunde, cum ar fi pă-
tratul sau dreptunghiul. Liniaritatea, care la fel este aceeaşi în gândire şi la 
obiect, nu este un construct, cum ar fi pătratul, ci o condiție a oricărei alte 
construcții posibile, chiar şi a pătratului însuşi. Aceste condiții reprezintă o 
constelație intuitivă care determină un spațiu. Obiectul cozii de mătură sau 
bățului funcțional serveşte la impunerea unor condiții necesare pentru rea-
lizarea unui act intrinsec codificat. Substituirea cu care vine bățul pentru cal 
sau sabie nu este redusă doar la prezența unui obiect liniar, ci şi la prezența 
unui corp călare, cum am mai spus – încălecarea, sau a unei mâini ce apucă 
presupusul mâner al sabiei sau al revolverului. Linearitatea plus prezența 
gestului fundamentează imitarea unui complex comportament şi nu numai 
a unui singur obiect. Acest lucru îi permite copilului să imite calul călărind 
fără nimic între picioare sau să strângă mâna în pumn fandând fără sabie. 
Insistăm să mai remarcăm o dată faptul că nu este vorba de imitarea unui 
gest, ci chiar folosirea aceluiaşi gest real, care ar fi fost realizat dacă obiectul 
real ar fi fost prezent.

 În concluzie, argumentele ce susțin iconicitatea bățului pot fi înşirate în 
felul următor: dimensiunea liniară proprie bățului a fost selectată ca trăsă-
tură expresivă pentru a înlocui liniaritatea ce reprezintă, într-un mod mai 
vast, calul ca atare; interpretat ca parte a unui întreg model comportamental, 
asemenea unui act intrinsec codificat, bățul este preluat ca un artificiu de 
expresie pentru a vehicula ideea că el este calul.

Eco rămâne tributar trebuinței de a deosebi în mod clar trăsăturile de 
expresie de trăsăturile de conținut. Cu alte cuvinte, cum poate fi vorba des-
pre un semn atunci când expresia sa, fiind aceeaşi, face parte din trăsăturile 
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componente ale obiectului? Iar dacă aceeaşi trăsătură apare şi ca vehiculant 
şi ca vehiculat, cum poate fi analizat semnul? Prin urmare, trebuie diferențiat 
mai bine ceea ce înlocuieşte ceva de înlocuit.

Complementaritatea intervenită între variantele libere de expresie şi 
elementele pertinente din care se relevă recognoscibilitatea semnului ico-
nic coincid odată ce se ia drept icon o condiție constitutivă a spațiului, de 
exemplu, cum ar fi liniaritatea, verticalitatea şi orizontalitatea. O trăsătură 
pertinentă, care poate fi obținută convențional, devine şi este sustrasă din 
variantele libere ce presupun un minimum de analogie.

Extremele ce duc la dogmatism şi la reducționism trebuie eliminate oda-
tă ce sunt incapabile să producă o definiție amplă asupra iconului. Nu poate 
fi explicat totul printr-un apel la convenție, mai ales dacă ne referim la icon 
care într-un mod intrinsec nu poate fi total arbitrar, dar nici totala perspec-
tivă a analogiei la fel nu dă soluții satisfăcătoare. Astfel, analogie subzistă 
la un nivel primar şi chiar dacă comunul, care este acelaşi sau există atât la 
icon, cât şi la obiectul referit, este ales în baza unor conjuncturi culturale, 
adică convenții, analogia, similitudinea şi motivarea naturală rămâneau va-
labile pentru constituirea unui semn iconic.

Traiectul semnului iconic oscilează între analog, motivat natural şi 
convențional, arbitrar, cultural, digital.

Şi dacă tot găsim elemente de convenționalitate în imagini, atunci ar fi fi-
resc să ne întrebăm dacă există propoziții şi foneme iconice. Cu alte cuvinte, 
există în imagine unități de expresie care corespund cu anumite unități de 
conținut? Verbalizarea, adică nararea unui conținut vehiculat de o imagine, 
se regăseşte în unități semantice recognoscibile. De exemplu, textualizarea 
şi povestirea unei scene dintr-un tablou. Odată ce sunt codificate, sunt şi 
recunoscute, iar dacă nu, cum pot fi ele recunoscute?

Specificul semnului iconic constă dintr-o condiție constitutivă care 
deține rolul unei legări între icon şi obiect; această condiție constitutivă se 
prezintă ca un element pertinent, iar alegerea şi selectarea condițiilor con-
stitutive ca elemente pertinente este înfăptuită în baza unor variante libere şi 
nu în urma unei cunoştințe a unor coduri cum e limba sau alfabetul Morse. 
Variantele libere prevalează asupra codurilor ce au o definiție strictă, nece-
sară şi suficientă. Variantele libere de constituire şi recunoaştere caracteri-
zează anumite coduri slabe ce sunt flexibile şi în continuă schimbare. Din 
această cauză, se pot folosi infinite modalități care să reprezinte un obiect. 
Însă cuvintele din diferitele limbi sunt înregistrate şi codificate, astfel fiind 
aceleaşi de fiecare dată când sunt utilizate. Cu toate că sunt recunoscute şi 
înțelese uşor, apariția imaginilor este imprevizibilă: „… deşi putem avea im-
presia că înțelegem un text, nu ştim cum să-l decodificăm într-un text ico-
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nic, sunt implicate relații contextuale atât de complexe, încât pare greu să se-
parăm unitățile pertinente de variantele libere.” [4, p. 304] Felul în care sunt 
reprezentați eroii unui roman va fi diferit, deoarece este pusă la dispoziție 
o gamă vastă de interpretări ce permite vizualizarea acestora. Chiar dacă 
vor fi nişte descrieri amănunțite, oricum iconicitatea lor va fi diferită, dar 
recognoscibilă, trimițând la unul şi acelaşi referent. Contextul devine hotă-
râtor pentru inițierea unor stări de lucruri. Ideea condițiilor contextualizării 
este regăsită şi în jocurile limbajului descrise de Wittgenstein. Dacă ne vom 
propune să formulăm întreaga problemă ontică a unui obiect şi i-am căuta 
esența recognoscibilității identității sale, vom vedea că fiecare parte nu poate 
opera cu generalul atât de suficient încât să poată determina obiectul.

Coordonarea ce are loc între variantele libere de constituire şi elementele 
pertinente formulează percepția care se referă la un obiect sau semnul aces-
tuia. Primordialitatea conjuncturală opozant complică separarea unităților 
pertinente de variantele libere de expresie a unui semn iconic.

În loc de constatare, putem spune că, convenționalitatea contribuie la 
recunoaştere şi fixarea identicului unui semn iconic. Doar că această fixare 
se petrece în amploarea unor configurații conjuncturale.

Referințe bibliografice
1. Sebeok Thomas A. Semnele: o introducere în semiotică. Bucureşti: Editura Huma-

nitas, 2002.
2. Coman Mihai. Mitologie populară românească. Vol. I. Viețuitoarele pământului şi 

ale apei. Bucureşti: Minerva, 1986.
3. Durand Gilbert. Aventurile imaginarului, imaginația simbolică, imaginarul. Bucu-

reşti: Nemira, 1999.
4. Eco Umberto. O teorie a semioticii. Bucureşti: Editura Trei, 2008.
5. Kant Immanuil. Critica rațiunii pure. Ediţia a III-a. Bucureşti: Editura Univers Enciclo-

pedic Golg, 2009.
6. Dufrenne Mikel. Fenomenologia experientei estetice. Vol. 1. Bucureşti: Editura 

Meridiane, 1976.
7. Peirce Charles Sanders. Semnificație şi acțiune. Bucureşti: Editura Humanitas, 1990.

 



31

socIologIe

EDUCAŢIA ȘI VIOLENŢA îN MEDIUL ȘCOLAR  
DIN PERSPECTIVA SOCIOLOGICĂ 

Toader TOMA, doctor în drept, 
Universitatea din Bacău, România

Summary
School education and violence are issues which have been and are the subject 
of studies and sociological, psychological theories. Irrespective of their point 
of view, the education is regarded as the foundation of human personality 
training and preventive factor or risk of violence. Family education starts by 
guiding children in the spirit of tradition, culture, religion etc., continued by 
pupils in the school and other institutions and in the case of adults. This paper 
examines a number of theories and concepts about education and highlights 
the obvious fact that although violence is inherent in the school environment, 
the shares reached are worrying, which means they are great deficiencies in 
the school, on the education of students, from causes and social context and 
context.

Teoriile sociologice asupra educaţiei se deosebesc, prin nivelul la care 
îşi propun să analizeze faptele, grupându-se în trei categorii: 

– la nivel macrosocial – teoria funcţionalităţii şi teoria conflictului;
– la nivel microsocial – teoria interacţionistă.
Teoria funcţionalismului este o orientare majoră în sociologie, ce apare 

şi sub denumirea de „teoria consensului”, a echilibrului sau „teoria funcţio-
nalismului structural”. Această orientare porneşte de la teza că societatea şi 
instituţiile din interior, cum ar fi educaţia, sunt compuse din părţi interde-
pendente, ce funcţionează împreună, fiecare jucând un anumit rol necesar 
în cadrul societăţii. Sub multe aspecte, o astfel de concepţie se apropie de 
funcţionarea biologică a corpului uman, potrivit căreia fiecare parte îndepli-
neşte un rol în ansamblul sistemului şi depind toate, unele de altele, pentru a 
supravieţui. Supravieţuirea oricărei societăţi este de neconceput, în absenţa 
unui sistem educaţional, tot aşa cum nu se poate concepe supravieţuirea 
omului fără inimă sau creier.

În spiritul acestei orientări, se înscriu şi primele teorii sociologice ale 
educaţiei. Astfel, teoria lui Durkheim cu privire la funcţia educaţiei în soci-
etate pleacă de la premisa că individul are o dublă măsură, deoarece poate 
fi privit ca fiinţă individuală, cu stările sale psihice, şi ca fiinţă socială, adică 
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morală. Individul ajunge pe lume ca o fiinţă biologică asocială, iar pentru a 
se umaniza trebuie să-şi însuşească anumite comportamente, considerate 
normale, respectiv cele ce pot fi întâlnite la toţi ceilalţi oameni. Procesul de 
transformare a individului din fiinţă biologică asocială în fiinţă morală in-
clude două componente: interiorizarea şi socializarea.

Interiorizarea comportamentelor „normale”, iniţial exterioare individu-
lui, constituie deplasarea valorilor dinspre societate spre individ, dinspre 
exterior spre interiorul lui, devenind treptat trebuinţe personale (interioare) 
de comportare a acestuia. 

Socializarea reprezintă efortul individului de a-şi însuşi comportamente-
le pe care le vede la ceilalţi oameni, pentru a fi în rândul lor şi a fi acceptat. 
Spre deosebire de interiorizare, socializarea constituie un proces ce se deru-
lează în sens invers, de la individ spre societate. Prin interiorizarea acestor 
comportamente „normale”, individul devine fiinţă socială, respectiv o fiinţă 
morală, cum o numeşte Durkheim. Astfel, fiinţa umană îşi însuşeşte, prin 
educaţie, anumite trăsături ale moralei: spiritul de disciplină (respectul faţă 
de norme), ataşamentul faţă de grup (altruismul) şi autonomia voinţei. 

Prin educaţie se realizează socializarea tineretului. 
Aceasta presupune o „acţiune exercitată a generaţiilor adulte asupra celor 

ce sunt necoapte pentru viaţa socială și are ca obiectiv să provoace și să dez-
volte la un copil un număr oarecare de stări fizice, intelectuale și morale, pe 
care le reclamă de la el atât societatea politică în ansamblul ei, cât și mediul 
special, căruia îi este cu deosebire destinat” [1, p. 39].

Subliniind că educaţia „este un fapt social”, Durkheim [1, p. 39] arată că 
aceasta are un caracter istoric şi se manifestă ca unitate în diversitate.

Caracterul istoric este dat de faptul că practicile şi instituţiile educative 
au fost diferite, în funcţie de epoca în care a funcţionat şi chiar în cadrul 
unei societăţi se poate constata că educaţia nu este aceeaşi, ci diferă pentru 
diversele grupuri sociale mai mici, clase sociale sau grupuri profesionale. 

Fiecare societate, considerată într-un moment determinat al dezvoltării 
ei, are un sistem de educaţie ce se impune indivizilor cu o forţă irezistibilă. 
Nu putem să creştem cum vrem copiii, întrucât există norme ce ne obligă să 
ne conformăm. Dacă nu ţinem seama de acest lucru, ele se vor răzbuna pe 
copiii noştri, care, odată adulţi, se regăsesc nepregătiţi să trăiască în mediul 
contemporanilor lor, cu care sunt în armonie. Dacă au fost crescuţi după 
idei prea învechite sau prea noi, nu importă, în ambele cazuri ,,ei nu aparţin 
vremii lor, ca atare, nu sunt în condiţii de viaţă normală” [1, p. 36].

Manifestarea educaţiei ca unitate în diversitate presupune că în orice sis-
tem educativ există o bază comună, având menirea de a asigura „omogenita-
tea spirituală” între membrii societăţii respective (idei, sentimente, practici), 
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ce se transmite tuturor copiilor, fără deosebire de categoria socială de care 
aparţin şi o diversificare a educaţiei, în raport cu „diversitatea morală a pro-
fesiunilor, care asigură fiecărui copil o pregătire în vederea funcţiei pe care va 
fi chemat să o îndeplinească”. Prin urmare, „educaţia de la o anumită vârstă 
nu mai poate rămâne aceeași pentru toţi cei cărora li se adresează” [1, p.37]

Concepţia lui Durkheim cu privire la existenţa unei educaţii valabile 
pentru toţi trebuie primită cu multă rezervă, deoarece societatea contem-
porană se confruntă cu existenţa multiplelor şi diverselor subgrupe, familii, 
ocupaţii etc., ce atrag o diversitate de interese, priorităţi, proiecte. Fiecare 
subgrup poate avea propriile sale priorităţi şi proiecte legate de şcoală, de 
natură să sprijine propriile interese. 

Un exemplu concludent este cazul UDMR-lui, care, pe bună dreptate, 
vrea şcoli în limba maghiară, instituţii, folosirea limbii materne în admi-
nistraţia publică, probleme pe care le-a rezolvat statul, în conformitate cu 
standardele europene şi internaţionale, dar când aceasta urmăreşte şi auto-
nomie teritorială, propunerile nu pot fi primite, întrucât contravin istoriei 
românilor pe acest pământ şi ordinii constituţionale . 

Aceste tensiuni existente în societate, create prin confruntarea unor in-
terese individuale sau de grup, ca obiectul teoriilor conflictualiste, au două 
orientări: orientarea neoweberiană şi orientarea neomarxistă. 

Începuturile acestor orientări se află în scrierile lui Max Weber şi Karl 
Marx. 

Lucrările sociologice ale lui Max Weber se remarcă prin faptul că au con-
tribuit la abordarea de sociologii moderni, a şcolii ca organizaţie, a cărei 
funcţionare se întemeiază pe principiile ce stau la baza oricărei organizaţii 
birocratice şi la o mai bună înţelegere a unor aspecte ale educaţiei. 

Max Weber a evidenţiat o serie de principii ce sunt valabile pentru ori-
care tip de organizaţie birocratică, inclusiv pentru şcoală: principiul ierar-
hiei; principiul competenţei; principiul separării activităţii profesionale de 
cea personală ş.a. ce contribuie la o înţelegere mai clară a unor aspecte ale 
educaţiei. 

În interiorul şcolii sunt „preferaţi”, cei al căror status cultural a fost favo-
rizat, şi „marginalizaţi”, cei cărora li s-au pus diverse bariere, observaţie ce 
este valabilă şi astăzi, când avem de a face cu o discriminare prin educaţie a 
elevilor proveniţi din mediile sărace sau minoritari. De asemenea, a consta-
tat existenţa unui conflict continuu, a unor tendinţe de dominaţie şi a luptei 
între diferitele grupuri sociale, pentru a obţine bunăstare, putere şi status 
în societate. Educaţia a fost totdeauna utilizată ca una dintre mijloacele de 
dobândire a drepturilor şi poziţiilor sociale râvnite sau de a le conserva pe 
cele existente. 
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În societatea industrială, arată Weber, educaţia a fost folosită pentru a 
înlesni mobilitatea membrilor societăţii, în sensul ocupării de cei capabili a 
unor poziţii mai înalte în sistemul economic, aceasta având sarcina de a dez-
volta „tipul de om specialist” şi mai puţin „tipul vechi de om mai cultivat”[2, 
p.56].

Teoria conflictelor de orientare neowberiană .Pornind de la tezele lui 
M.Weber, J. Collins s-a oprit mai mult asupra problemei egalităţii şi opor-
tunităţilor de urcare, prin educaţie, pe scară socială, considerând că educaţia 
impune elevilor o anumită cultură, bazată pe un sistem de valori, care sunt 
de natură să legitimeze poziţia în societate a grupurilor sociale ce deţin pu-
terea. Accesul la nivelele superioare este dobândit de persoanele care se con-
formează şi corespund categoriei sociale ce deţine puterea politică asupra 
sistemului şcolar, nu de persoanele cele mai capabile, în plan cognitiv. Ri-
dicarea pe scara socială este permisă celor ce se evidenţiază prin acceptarea 
şi aderarea la valorile grupului social dominant şi fac dovada că au asimilat 
un „stil de comportament” social, specific acestui grup ce deţine puterea. Di-
plomele obţinute de un individ confirmă faptul că e capabil de adoptarea, 
asimilarea şi acceptarea sistemului de valori al grupului dominant şi, din 
acest motiv, ele devin un criteriu esenţial de alocare a funcţiilor şi statutelor 
în societate.

Teoria conflictelor de orientare neomarxistă. Cercetările din această 
perspectivă tind să se concentreze asupra tensiunilor create de putere, ce 
conduc, inevitabil, la schimbări ale sistemului. Majoritatea tensiunilor sunt 
determinate de intenţia celor ce deţin puterea, de a controla accesul la nive-
lele superioare de educaţie prin funcţiile de selecţie ale şcolii, de alocare şi 
utilizare a educaţiei în scopul manipulării opiniei publice.

În sensul acestei orientări se înscriu lucrările lui Samuel Bowles [3], a 
căror idee centrală susţine că educaţia publică contemporană a evoluat în 
strânsă legătură şi ca o consecinţă a capitalismului.

Referindu-se la pericolul pe care îl reprezintă pentru ordinea socială, 
pierderea influenţei familiei, bisericii şi emigranţii, Bowles a sugerat că re-
zolvarea acestor probleme ar consta în instituirea unui sistem al educaţiei de 
masă (învăţământul general obligatoriu al maselor, pregătirea muncitorilor 
ce posedă calităţi indispensabile unei activităţi productive şi învăţarea în ca-
drul şcolii a loialităţii şi supunerii elevilor faţă de legi). Cultivarea loialităţii 
va fi posibilă dacă vor fi convinşi copiii că sistemul este bun şi just. Actualul 
sistem de educaţie a maselor, considera Bowles, se caracterizează prin aceea 
că oferă muncitorii calificaţi de care e nevoie şi legitimează inechitatea exis-
tentă în diviziunea socială a muncii, sugerând oamenilor că aceste inegalităţi 
s-ar datora meritelor, nu coerciţiei. Sistemul educativ este prezentat ca un 
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sistem deschis, de natură să recompenseze oamenii, în funcţie de abilităţile 
şi disponibilităţile de a munci, probate de fiecare. A învăţa pe copii că fieca-
re are şanse egale de a-şi dovedi valoarea, de a urma forme prestigioase de 
educaţie şi de a ocupa poziţii sociale şi obţine putere în societate este un mit, 
arăta Bowles. Copiii săraci vor rămâne săraci, iar copiii ce provin din familii 
ce aparţin elitei vor deveni elita generaţiei viitoare. Celor săraci li se inocu-
lează ideea că au ajuns în această stare pentru că sunt leneşi şi needucaţi, 
iar celor ce fac parte din clasele dominante, că au ajuns pe această treaptă 
datorită superiorităţii lor umane. De la o generaţie la alta va rămâne aceeaşi 
diviziune socială a muncii. Actualul sistem e opresiv, dar lumea e orbită, 
pentru a nu sesiza acest caracter. Puterea foloseşte instituţiile societăţii, cum 
ar fi şcoala, pentru a justifica şi menţine sistemul care, în esenţa lui, este 
coercitiv şi exploatator. 

În esenţă, Bowles a considerat că există un conflict de interese între gru-
purile sociale şi aceste modalităţi, pe care le foloseşte puterea, pentru a-şi 
menţine influenţa şi poziţia. 

Oricum, dacă ar fi să analizăm aceste stări de lucruri din România, se 
pare, că lucrurile aşa stau, prin urmare, în parte, teoriile lui Bowles sunt via-
bile. Toate partidele (coaliţiile) care s-au succedat la putere după Lovitura de 
stat din Decembrie 1989 au încercat să-şi justifice şi să-şi menţină privilegiile 
utilizând pârghiile şi instituţiile statului, minciuna, corupţia politică, dema-
gogia, corupţia electorală etc. Cei din opoziţie au criticat vehement aceste 
practici, dar când au ajuns la putere au procedat la fel. Pe măsură ce socie-
tatea se „așează” şi va intra pe făgaşul normal al unei vieţi sociale normale, 
democratice, unde educaţiei, culturii li se vor acorda atenţia şi locul cuvenit 
în cadrul celorlalte subsisteme de stat şi ale autorităţilor locale, vom asista la 
limitarea unor astfel de inechităţi, dar nu şi la eliminarea lor. 

Villard Waller a emis o teorie privind aplicarea paradigmei conflictului 
în analiza intersancţiunilor aplicate în şcoală. Astfel, şcoala este văzută [4,  
p. 45] ca o instituţie coercitivă, în vârful căreia se află profesorii, a căror 
autoritate este dată de comunitatea din exteriorul şcolii, iar în partea de jos 
sunt copiii, relativ neajutoraţi sub jugul pe care-l poartă. Relaţia profesor-
elev constituie o formă instituţionalizată de dominare şi subordonare.

Mecanismele de control social utilizate de profesor încep cu comanda, 
continuă cu pedeapsa, managementul, manifestarea afectuoasă şi apelul la 
sentimente. Alte mecanisme importante ale coerciţiei sunt examinarea şi 
promovarea. Ordinea în sălile de clasă este fundamentată mai degrabă pe 
coerciţie, decât pe consensul valoric. De asemenea, el consideră că există 
un conflict continuu de interese între profesori şi elevi, ce îi angajează, per-
manent, în lupta pentru putere. Ordinea din clasele cu elevi poate dispărea 
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oricând, dar întotdeauna va fi restabilită. Copiii nu au nici o speranţă că vor 
învinge vreodată. 

O altă problemă tratată prin prisma teoriilor conflictualiste este „criza 
mondială a educaţiei”: această problemă a început să fie abordată din 1970, 
a fost pusă pe seama incapacităţii sistemelor contemporane de educaţie şi 
învăţământ de a-i ajuta pe toţi oamenii să se ridice la autentica lor condiţie 
umană. Aceste deficienţe ale educaţiei sunt explicate prin trei modele te-
oretice: modelul reproducerii culturale; modelul represiunii instituţionale; 
modelul sănătăţii mintale. [5, p.124] 

Modelul reproducerii culturale este promovat de sociologii francezi 
Pierre Bourdieu şi J. Claude Passeron [5, p.21]. În analizele pe care le-am 
făcut cu privire la influenţa politicului asupra educaţiei, acesta din urmă este 
acuzat de faptul că se constituie într-un factor de reproducere a unor rapor-
turi de putere existente în societate, prin discriminarea accesului la cultura 
înaltă a copiilor ce provin din mediile sociale dezavantajoase sociocultural 
şi favorizarea copiilor ce provin din clasele sociale, cu rol conducător în so-
cietate.

Sociologul englez Basil Bernstein [6, p.87-97], analizând mecanismele 
procesului reproducţiei culturale, a ajuns la concluzia că discriminarea este 
legată de condiţionarea reuşitei şcolare, de capacitatea de a utiliza cu ușu-
rinţă anumite coduri lingvistice, pe care copiii din familiile privilegiate şi-l 
însuşesc înainte de a intra în şcoală, pe când copiii ce provin din familii 
socio-culturale modeste vin la şcoală cu un „cod restrâns”, ,,care nu este al 
școlii”. Astfel, numai copiii care deţin din familie un „cod elaborat”, caracte-
rizat printr-un grad înalt de elaborare şi abstractizare, prin bogăţie lexicală 
şi sintactică, vor avea succes şcolar.

Sociologul francez Louis Althusser este autorul unor lucrări [7, pp.173-
186] ce au constituit sursa de inspiraţie a modelului represiunii sociale, prin 
acesta încercându-se să se demonstreze că sistemele de învăţământ contem-
porane, prin organizarea birocratică şi modul intern de funcţionare sunt 
concepute pentru a menţine stabil un raport de putere existent, pentru a 
contribui la autentica emancipare culturală a oamenilor. Prin modul de or-
ganizate şi diversele mecanisme de suprimare, îngrădire a spontaneităţii şi 
creativităţii copiilor, aceste sisteme induc conduite de conformitate a indivi-
zilor şi conduc, în final, la crearea unor importante premise psihologice ale 
conservării unor raporturi de clasă şi putere existente. Şcoala contemporană 
e concepută şi organizată astfel încât să conducă la eliminarea treptată din 
sistem a copiilor din categoriile defavorizate, pentru a reproduce raporturi-
le capitaliste a muncii şi pregăti, discriminatoriu, pentru diferite trepte ale 
ierarhiei sociale.
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În fine, alt sociolog ale cărui lucrări stau la originea modelul sănătăţii 
mintale este Sylvain de Coster [8, p. 27], a cărui teză principală este că sis-
temele contemporane de educaţie şi învăţământ nu se preocupă suficient de 
problema sănătăţii individului aflat în mediul şcolar. 

 Teoriile interacţioniste au apărut şi s-au dezvoltat ca reacţie la abordă-
rile macro-sociologice, ce acordau prea multă atenţie interacţiunii reale din-
tre indivizi. Aceste teorii pornesc de la a considera viaţa socială o sumă de 
relaţii obiective (nepsihologice) între indivizi, opinînd că, în ultima instanţă, 
relaţiile sociale sunt relaţii interindividuale sau interpersonale [9, p. 43]. 

Dezvoltând teoria interacţionismului simbolic, G.H. Mead, în lucrarea 
Mind Self and Society, porneşte de la premisa că viaţa socială se constituie 
prin limbaj, comunicarea este principiul vieţii sociale. Numele teoriei vine 
de la cercetarea de către Mead a modului în care se realizează, în interiorul 
activităţilor colective, înrâurirea reciprocă a indivizilor, semnificaţii şi inter-
pretări. Această teorie, considera Herseni [10, p.170], „pune în evidenţă rolul 
comunicaţiei, în special al limbajului, dar și al gesturilor, expresiilor faciale, 
al privirilor etc, în formarea spiritului uman, a eu-lui și societăţii”. Ideile lui 
Meid au condus la apariţia unor importante teorii sociologice ale educaţiei, 
ce au impus o analiză microsociologică de tip constructivist, ce diferă de 
teoriile de tip funcţionalist (potrivit acestor teorii, orice societate, pentru a 
supravieţui, trebuie să-şi pregătească membrii să fie productivi, să-şi înde-
plinească rolurile ce le revin) prin modul în care încearcă să explice ordinea 
socială şi schimbarea socială. Astfel, Harold Garfinel, în lucrarea Studies 
Ethnometodology, şi Aaron Cicourel, în Cognitive Socyology, conform lui A. 
Ibriş şi-au exprimat punctul de vedere potrivit căruia conformitatea norma-
tivă a conduitei membrilor unei organizaţii se construieşte în interacţiune, 
prin efortul concertat al acestora de a face mulţimea acţiunilor lor cotidiene 
comprehensibile, pentru ei înşişi şi pentru ceilalţi. 

Altă orientare de tip interacţionist este abordarea ecologică a mediu-
lui şcolar a sociologilor francezi G. Chaveau, E. Rogovas, P. Perrenoud, B. 
Charlot şi alţii [apud 9, p.46], care au cercetat interacţiunile dintre princi-
palii actori ai şcolii pentru a surprinde caracteristicile mediilor educative 
şcolare, dacă sunt stimulative pentru elevi sau, dimpotrivă, generează fe-
nomenul eşecului şcolar. Astfel, relaţia profesor-elev este exprimată prin 
prisma teoriei etichetării şi teoriei schimbului. Cu alte cuvinte, un elev se 
va comporta aşa cum este etichetat de profesor, prost sau deştept, cuminte 
sau obraznic etc., şi respectiv există plată şi răsplată (schimbul), în sensul 
că dacă profesorul se va simţi răsplătit pentru munca depusă şi rezultatele 
bune, acesta va depune toate diligenţele, în caz contrar, nu-şi va mai depune 
toată energia şi abnegaţia în activitatea didactică. Potrivit teoriei schimbului, 
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se vor comporta şi elevii. Unele probleme apar din cauza limbajului prac-
ticat în şcoală. Dacă se foloseşte un limbaj familiar, vor putea fi angrenaţi 
la discuţii şi copiii ce provin din familii defavorizate, dacă se va folosi un 
limbaj mai puţin familiar, vor fi angrenaţi la discuţii doar cei ce provin din 
familii favorizate sociocultural, care vor avea succes şcolar. 

Într-adevăr, aceste teorii vin să reliefeze ceea ce se petrece în mediul şco-
lar şi o serie de probleme sociale, „care sunt abordate din perspectivă in-
teracţionstă și îndeosebi din cea a etno-metodologiei, cum ar fi: organizarea 
instituţiei școlare, a clasei, raporturile școlii cu comunitatea, familia ș.a.; se-
lectarea elevilor și orientarea acestora”[ 9, p. 48 ].

O altă problemă pe care o abordăm succint este cea a funcţiilor sociale a 
educaţiei.

Din punct de vedere sociologic, educaţia în societăţile contemporane în-
deplineşte următoarele funcţii: 

◆ socializarea: pregătirea de membru productiv al societăţii şi integrarea 
în cultură; 

◆ transmiterea culturii; 
◆ disciplinarizarea şi dezvoltarea personală; 
◆ selectarea, pregătirea şi plasarea indivizilor în societate; 
◆ schimbare şi dezvoltare.
Învăţământul, ca varietate de organizaţie a sistemului instituţional al 

educaţiei, îndeplineşte funcţii generale, proprii fiecărui proces educativ, ast-
fel:

– exercită funcţia de formare a tinerilor, în raport cu o cultură socială 
dată, „proces de iniţiere”, în modele de comportare acceptate de socie-
tate, a membrilor săi, fixate în statusurile şi rolurile sociale ale indivi-
zilor;

– îndeplineşte funcţia inovatoare în societate, contribuind la generaliza-
rea de modele comportamentale adecvate noilor moduri de acţiune şi 
muncă;

– îndeplineşte funcţia de inducere a mobilităţii structurilor sociale ale 
societăţii;

– poate oferi individului tipuri de experienţe „într-o gamă largă de roluri 
de adulţi și într-un cadru mai puţin emoţional”, decât alt sistem de edu-
caţie, ca familia, de exemplu [11, p.126]. 

Prin aceasta, şcoala îndeplineşte o importantă funcţie „de deschidere a 
lumii către copil”, asigură trecerea de la copilărie la statutul de adult printr-
un proces tipic numit de sociologi „controlul adolescentului”. 

Învăţământul transmite sistemul de valori naţionale ce asigură coerenţa 
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şi consensul întregii societăţi. În cadrul acestor valori, trei tipuri sau comple-
xe de valori au o poziţie centrală:

◆ valoarea muncii;
◆ valorile egalităţii şi echităţii; 
◆ valorile schimbării şi „edificării” unui nou tip de societate [12, p.212].
Integrarea României în Uniunea Europeană nu presupune abandonarea 

unor valori româneşti, renunţarea la tot ce e caracteristic şi pozitiv învă-
ţământului. Adoptarea şi aplicarea unui program de integrare presupune 
transformarea şcolilor, pentru a fi posibil fluxul continuu între învăţământ, 
cercetare şi producţie, unirea organică a învăţământului cu cercetarea şi 
producţia [12, p.214].

Realizarea integrării sociale a membrilor societăţii este o funcţie a educa-
ţiei. Un sistem educaţional bun presupune o integrare socială bună a mem-
brilor societăţii. Când sistemul educaţional nu e viabil, societatea accentu-
ează rolul sistemului de control social prin pârghiile informaţionale (grupul 
social, opinia publică), prin cele formale, instituţiile juridice implicate.

Selecţia talentului este altă funcţie a educaţiei. Şcoala e cea ce identifică 
şcolarizaţii talentaţi, îi formează, pentru a îndeplini ulterior poziţii sociale 
corespunzătoare. Omul potrivit la locul potrivit ar fi ideal şi prea frumos ca 
să fie aşa în realitate. 

Din păcate, fostul regim şi cel actual nu au reuşit performanţa asta. Ast-
fel, unor tineri nu li se recunosc talentele şi performanţele, iar cei ce ajung în 
vârful piramidei nu sunt răsplătiţi pe măsură, din acest motiv pleacă în stră-
inătate, unde sunt plătiţi corespunzător muncii, capacităţilor profesionale.

Altă funcţie a educaţiei este „echiparea” indivizilor cu acele capacităţi, 
abilităţi socioprofesionale necesare participării la viaţa societăţilor moderne 
[12, p. 216].

Şcoala este instituţia ce ajută copiii să iasă din lumea privată a familiei, 
cu regulile sale, intime şi personalizate, pentru a-i introduce, cu succes, în 
lumea publică, în care regulile impersonale şi statutul social înlocuiesc re-
laţiile personale din lumea copilăriei. Această funcţie se realizează prin aşa-
numitul „curriculum ascuns” – un set de reguli nescrise de comportare care 
îl pregătesc pe copil pentru lumea externă.

O sarcină importantă a şcolii este cea de socializare a copilului cu diza-
bilităţi, ce trebuie considerat ca făcând parte din societate. Nu putem să-l 
ascundem, nu are nevoie de mila noastră, ci de sprijinul nostru, de permi-
siunea noastră, pentru a trăi alături de ceilalţi copii, ca parte integrantă a 
comunităţii. Şcoala şi familia, ca agenţi ai socializării, au un rol extrem de 
important în integrarea copiilor cu dizabilităţi în învăţământul de masă. 

Dar problemele cele mai importante sunt generate de cei care, disponi-
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bilizaţi din industrie, în care au ajuns luaţi de valul ,,revoluţionar” al epocii 
trecute şi în care nu sunt de neînlocuit, nu mai văd calea reîntoarcerii fireşti 
în satele din care au plecat în urmă cu nişte ani.

Pentru aceştia, în lume sunt organizate instituţii specializate sub patro-
najul statului.

Socotite Şcoli rurale (uneori numite Superioare), Seminarii (exemplul 
scandinav e edificator), Programe pentru locuitorii satelor (America de Sud) 
sau chiar Universităţi rurale (Germania, Anglia, Israel), aceste instituţii îşi 
propun să înveţe adulţii tineri din comunităţile rurale ce înseamnă agricul-
tura modernă, cum pot fi conduse eficient afacerile agricole, depanate apa-
ratele electrocasnice, cum pot fi îmbunătăţite soiurile de plante etc. Suntem 
de părere că astfel de instituţii pot fi organizate şi în satele româneşti, mai 
ales că avem o tradiţie în domeniul educării adulţilor, în perioada interbelică 
au fost unele realizări de prestigiu: Şcoala superioară ţărănească de la Târgul 
Fierbinţi, Universitatea ţărănească de la Ungureni-Botoşani ş.a.

Conchidem prin a arăta că învăţământul pentru adulţii din mediul rural 
din România este o necesitate.

 În alte ţări, educarea adulţilor este organizată de stat, ca de exemplu: în 
Belgia există o Lege pentru înfiinţarea Universităţilor rurale; în Anglia este o 
Cartă regală etc.

Din analiza celor prezentate, rezultă necesitatea iniţierii şi aprobării de 
Parlamentul României a Legii pentru educarea adulţilor. Elaborarea şi pu-
nerea în practică a legii impune colaborarea ministerelor şi organizaţiilor 
sociale interesate.

Violenţa în instituţiile şcolare este un alt subiect pe care îl supunem 
atenției, cu toate că acest fenomen social nu este nou, întotdeauna şcoala 
a fost asociată cu violenţa. Acest lucru este evidenţiat de istoria educaţiei şi 
praxisului educaţional. 

Nobert Elias [13, p.34] afirmă că brutalitatea a fost o temă recurentă a cli-
matului şcolar, devenind temă de reflexie şi dezbatere odată cu dezvoltarea 
standardelor civilizaţiei. Încă din Antichitate până nu demult, în şcolile din 
vechea Europă se practica brutalitatea, o brutalitate tolerată, considerată ne-
cesară pentru disciplinarea elevilor. El a oferit un model teoretic numit pro-
ces civilizator, ce se referea la dinamica socială de lungă durată şi schimbă-
rile în trăsăturile psihologice tipice, susţinând că, în cursul istoriei a început 
să prevaleze un tip de personalitate caracterizat prin creşterea controlului 
afectelor, descreşterea impulsivităţii şi moduri raţionale de viaţă la nivelele 
superioare de control de sine. Treptat, acestea au dus la pacificarea graduală 
a interacţiunilor cotidiene, ce devine evidentă prin nivele mai scăzute de 
comportament violent. 

Studiind efectul interacţiunilor complexe între diferite forţe culturale, 
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politice şi economice, Gerhard Oestreich a introdus conceptul de discipli-
nare socială (social disciplining), pentru a modela personalitatea umană, 
astfel încât riscul violenţei, inerentă condiţiei umane, să aibă temperanţă. 
Disciplina socială era înfăptuită de profesori prin metode brutale, cărora le 
corespunde o agresivitate a elevilor mult mai puternică. 

În România, înainte de Regulamentul şcolar din 1758, apar o serie de re-
glementări ce prevedeau obligaţia elevilor de a asculta de director, profesor, 
nu le era permis să se considere absolviţi de nici o pedeapsă la care profeso-
rul este îndreptăţit să recurgă, inclusiv cea corporală.

De asemenea, elevul nu avea voie să „dăuneze” colegilor săi prin aplicarea 
violenţei sau „răspândirea prin cuvinte a sămânţei „discordiei”.

 În acest curs al istoriei s-au înscris reprezentarea copilăriei şi „pedago-
gia neagră”, cu anumite principii şi metode disciplinare, diferite de viziunea 
modernă a educaţiei, afirmă Manuel Einser [14, pp. 68-638]. Astăzi violenţa 
este interzisă ca procedeu de socializare juvenilă, fiind incriminate pedepse-
le corporale şi tratamentele vexatorii (ameninţarea, indiferenţa, neglijenţa, 
derâderea, umilirea) ca sancţiuni morale.

Violenţa şcolară trebuie abordată, ca formă aparte a violenţei, cu luarea 
în considerare a trei concepte-cheie: violenţa, şcoala şi vârsta. 

Violenţa şcolară trebuie asociată cu delincvenţa juvenilă, în măsura în 
care faptele penale ale tinerilor cu statut de elev au loc în perimetrul şcolii 
sau cel mult în vecinătatea acesteia.

Actele violente, de natură penală, ale elevilor îmbracă forma violenţei 
instituţionale juvenile, iar acest tip de violenţă poate fi integrat în crimina-
litatea minorilor.

Violenţa şcolară, potrivit unor studii [15, p.10], este un tip particular de 
violenţă în instituţii ce poate îmbrăca următoarele forme: pedeapsa fizică; 
restricţia fizică; constrângerea solitară şi orice forme de izolare; obligaţia de 
a purta vestimentaţie distinctivă; restricţii alimentare; restricţii sau refuzul 
de a avea contacte cu membrii familiei sau cu prietenii; abuzul verbal şi sar-
casmul.

Studiile asupra minorilor delincvenţi pun în evidenţa faptul că, în majo-
ritatea cazurilor, se poate vorbi de inadaptare şcolară sau eşec şcolar. Acesta 
vizează un cumul de probleme intercorelate, legate de procesul de învăţă-
mânt, cum ar fi: abilităţi de scris-citit deficitare; un nivel de pregătire şcolară 
sub cel aşteptat pentru vârsta respectivă; performanţe şcolare slabe; repeten-
ţie; exmatriculare; abandon şcolar; atitudini de indiferenţă sau repulsie faţă 
de şcoală; devieri comportamentale în raport cu cerinţele mediului şcolar 
(nerespectarea normelor şi regulilor şcolare, agresivitate faţă de colegi/ ca-
dre didactice).

Aceste probleme se datorează atitudinii negative a adolescenţilor faţă de 
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şcoală şi altor factori de inadaptare şcolară, ca: 
 – disfuncţii cognitive şi deficite aptitudinale, ce interferă cu viaţa şcolară 

(ce se asociază cu performanţe şcolare scăzute, sentimente de frustrare 
şi umilinţă şi pot conduce la refuzul de a mai frecventa şcoala);

– situaţia materială precară a familiei (eşecul şcolar e frecvent asociat 
mediilor sociale defavorizate; 

– atitudinea negativă a părinţilor faţă de evoluţia şcolară a copilului; 
– lipsa de comunicare şcoală-familie; 
– slaba pregătire psihopedagogică a unor profesori;
– dezinteresul profesorilor faţă de problemele copiilor; 
 – etichetarea negativă a copiilor cu probleme de adaptare şcolară ,,drept 

copii problemă”şi refuzul de a lucra cu ei, preferând exmatricularea lor, 
etc.

Problema violenţei şcolare e cunoscută la nivel global şi naţional. Statisti-
cile şi studiile realizate în unele ţări au ajuns la următoarele concluzii: 

S.U.A.: În 1997, 14% dintre profesori au sesizat că au fost ameninţaţi de 
elevi cu arma;

 – între 1992-1996, 4 profesori la mia de locuitori au fost victimele cri-
melor cu violenţă;

 – între 1996-1997, 10% din totalul şcolilor publice au raportat cel puţin 
o crimă violentă, în incinta lor.

Anglia: În anul 2003 au fost raportate 7.000 de fapte de violenţă şcolară, 
din care 6.899 în timpul orelor de curs;

Franţa: Între anii 1994-2000, din ancheta realizată asupra unui eşantion 
de 35.000 elevi, în opinia lor, rezultă că violenţa şcolară a crescut, mai ales în 
zonele de mare excludere socială.

Studiind fenomenul delincvenţei juvenile din unele ţări, Cristian Pfeiffer 
a constatat că acesta este în creştere: 

◆ în 1984, în Germania, numărul copiilor şi adolescenţilor între 14-18 ani 
suspectaţi de infracţiuni violente era de 300 la 100.1000 locuitori, iar în 
1995 era de 760 la 100.000 locuitori; 

◆ în 1986, în Anglia şi Ţara Galilor, aproximativ 360 de copii între 14 
-16 ani au fost condamnaţi sau supravegheaţi pentru comiterea unor 
infracţiuni cu violenţă, numărul era de 580 la 100.000 locuitori.

Şcoala românească se confruntă cu o serie de probleme, printre care şi 
violenţa, ce îi afectează profund funcţiile sociale.

Studiul nostru relevă faptul că societatea civilă a devenit tot mai conşti-
entă de pericolul extinderii acestui fenomen de violenţă (92%), dar că există 
mai multe modalităţi în care situaţiile conflictuale pot fi combătute, iar şcoa-
la, respectiv educaţia, este una din cele mai importante.
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Factorii de risc de context social ale violenţei şcolare, în opinia directo-
rilor de şcoli, ar fi:

– timpul acordat de părinţi copiilor este insuficient sau absent (47%); 
– starea de sărăcie în care se află familia (37,7%); 
– influenţa nefastă a mass-mediei (7,9%); 
– autoritatea redusă a părinţilor (3,4%) ş.a.
În opinia consilierilor, între factorii ce contribuie la crearea unui context 

favorabil violenţei, cel mai vehiculat este anturajul , urmate de programele 
TV, jocurile video şi mediul de rezidenţă. Sondajul relevă că, majoritar, ac-
tele de violenţă pot fi puse pe seama unui anturaj nepotrivit, generator de 
comportamente deviante. Dacă în educaţia unui adolescent se găsesc lacune, 
acesta devine influenţabil şi, de multe ori, aceasta se transformă în violenţă. 

Referindu-se la profesori, direcţiunea unui colegiu nu iartă comporta-
mentul colegilor de breas lă, considerând că nu au nici o justificare referitoa-
re la atitudinea adoptată faţă de cei pe care ar trebui să-i pregătească pentru 
viaţă. Copilul nu trebuie judecat de profesori pentru ceea ce fac părinţii. 
Legal, nu au voie să-i marginalizeze. Vina e, în primul rând, a dirigintelui, ce 
şi-a uitat menirea de dascăl. 

Copiii cu părinţi aflaţi la muncă în Italia, Spania şi alte ţări trăiesc o dra-
mă, pentru că sunt singuri. Drama e că mulţi se amuză, fără să intervină, 
spune un alt factor educaţional. Există un consilier şcolar ce ar trebui con-
sultat. În asemenea cazuri, consilierii trebuie să se sesizeze, iar dacă nu o fac, 
înseamnă că şi-au uitat fişa postului.

în concluzie se impun unele observații. Contribuţia şcolii la prevenirea 
criminalităţii este incontestabilă, prin intermediul ei individul are acces la 
realitatea socială.

Şcoala românească se confruntă cu profunde schimbări, determinate de 
mutaţiile politice, sociale, economice, interne şi internaţionale.

Globalizarea şi integrarea europeană constituie factori determinanţi în 
restructurarea şi reorganizarea învăţământului tradiţional românesc. Aceste 
mutaţii sunt justificate până la abandonarea şi contestarea unor valori soci-
ale, culturale şi istorice româneşti.   

Mergând pe ideea că la porţile Şcolii, Bisericii şi Armatei se opreşte de-
mocraţia şi temeiul aşa-zisei democraţii, au fost contestaţi, pe nedrept, unii 
profesori exigenţi, incoruptibili, care şi – au făcut datoria de dascăl cu pro-
fesionalism. Acest fapt nu înseamnă că instituţiile respective nu se bucură 
de încredere în rândul populaţiei. Şcoala are susţinerea populaţiei şi se bu-
cură de încredere, în contrast cu autorităţile statale şi comunitare ,care, sub 
pretextul lipsei de fonduri băneşti, au marginalizat instituţia şcolii deosebit 
de importantă în educarea şi formarea tinerei generaţii. La toate acestea se 
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adaugă sărăcia, migrația, dezinteresul unor familii în pregătirea şi educația 
copiilor, carenţele în educaţie şi pregătire a unor dascăli şi părinți au deter-
minat scăderea nivelului de instruire şi educare. Aşa se face că la un sondaj 
în rândul tinerilor din învăţământul superior cu privire la personalităţile 
culturii române aceştia au enumerat poeţi, muzicieni, actori, sportivi, poli-
ticieni, manelişti. Faptul că unii studenţi confundă un om de cultură cu un 
sportiv, politician sau manelist este de-a dreptul straniu.

Această realitate, confirmată de studiile realizate, reclamă o abordare re-
alistă a factorilor de risc ai violenţei în şcoală. Rezultatele obţinute ne arată 
că şcoala reprezintă un mediu ce poate corecta şi preveni fenomenul vio-
lenţei prin utilizarea mijloacelor informatice, pentru atragerea elevilor spre 
educaţie, cultură şi îndepărtarea de factorii posibili generatori de violenţă.
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Summary
The article deals with the problems of the synergistic approach in improving 
the post-conflict situation in the country.

C тановление синергетики как науки о самоорганизации началось 
в период осознания сообществом состояния кризиса науки и не вос-
требованности ее социумом в том виде, в каком она существовала до 
начала кризисных процессов. В этом смысле синергетика стала своео-
бразной экспериментальной формой научного знания в современных 
условиях трансформирующихся обществ. 

В шестидесятые годы ХХ века инновационная практика неустой-
чивости, невозможности прогноза деятельности простых динамиче-
ских систем с тремя степенями свободы, стала переворотом в опреде-
лении сложности мира, выявив миры динамического хаоса, хаоти-
ческих аттракторов и фрактальных структур. На современном этапе 
развития социологической науки мы наблюдаем активное формиро-
вание синергетической парадигмы, истоки которой прослеживаются 
в попытках выработать принципы научного понимания и управления 
обществом, понять суть его инновационных изменений.

Синергетика возникла и развивается в рамках различных научных 
школ. Наиболее известными из них являются: брюссельская школа 
И. Пригожина, где рассматривается самоорганизация в физических 
и химических процессах; школа Г.Хакена, изучающая лазеры; со-
ветская школа В.И. Арнольда и Р.Тома, разрабатывающая математи-
ческий аппарат для описания катастрофических процессов; школа  
А.А. Самарского и С.П. Курдюмова, строящая теорию самоорганиза-
ции на основе вычислительного эксперимента; биофизическая школа 
М.В. Волькенштейна и Д.С. Чернявского и др. Сторонники этих на-
учных подходов основной своей задачей считали необходимость син-
тезировать явления самоорганизации, происходящие на всех уровнях 
существования материального мира[1]. 

Объектом синергетики являются системы, состоящие из большого 
числа взаимодействующих индивидов, анализ закономерностей раз-
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вития которых опирается на нелинейные математические модели. Как 
метод познания, синергетический подход даёт возможность проана-
лизировать воздействия случайных факторов на эволюцию социаль-
ных процессов.

Эффективно развивающаяся синергетическая парадигма доволь-
но осторожно применяется в отношении исследования социума. Дан-
ный подход в изучении социальных процессов может быть реализо-
ван в рамках междисциплинарной методологии и проявляется в трех 
направлениях: 

◆ первое связано с познанием закономерностей и механизмов 
самоорганизации, регулирования в сфере социальных отношений; 

◆ второе направление ориентирует исследователя на анализ куль-
турных и социальных изменений, учёт значения духовных основ 
культуры; 

◆ третье предполагает перенесение в философское измерение не 
отдельных принципов синергетики, обеспечивающих общее 
направление, а синергетических схем из различных отраслей 
естественнонаучного знания.

Таким образом, синергетическое мировидение позволяет социоло-
гам рассматривать нормативно-ценностную реальность социума в па-
радигме категорий порядка и хаоса. В контексте нашего исследования, 
порядок (социальный) связывается с наличием устойчивых законов 
и закономерностей жизни социума, тогда как хаос определяется пре-
обладанием непредсказуемых случайностей. Приверженцы синерге-
тики понимают модель социальной реальности как своеобразную и 
динамичную систему, обладающую специфическими способностями 
к самоорганизации, саморазвитию, самоуправлению, наличием вну-
тренних управляющих центров. По их мнению, современное обще-
ство устремлено к сверхсложности, а протекающие в нем процессы 
характеризуются преобладанием личностного над общественным, 
высоким уровнем развития общества и свобод личности, высоким 
проявлением ее индивидуальности. 

Сложность сложившихся социальных практик в экономической, 
политической, правовой, культурной и технической сферах жизни 
общества влечет за собой (наряду с неравномерностью развития од-
них сфер за счет других) к увеличению их взаимозависимости.

Одним из ключевых понятий теоретического дискурса синергети-
ки является «бифуркация» – особое состояние системы, переход ее к 
новому качеству. Вот как его интерпретирует Э.Ласло: «В современ-
ной научной терминологии этот термин служит названием фунда-
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ментальной особенности поведения сложных систем, подверженных 
сильным воздействиям и напряжениям… В неравновесной термо-
динамике (естественной науке, занимающейся изучением динамики 
и эволюции систем в окружающем нас мире) термин «бифуркация» 
относится к поведению сложных систем в сильно неравновесных со-
стояниях и условиях»[2]. 

Точку неустойчивости (бифуркации), выбора, рубежа между но-
вым и старым наглядно иллюстрирует перевернутый маятник, ко-
торый готов упасть вправо или влево в зависимости от малейших 
воздействий извне, или случайных тепловых колебаний материала 
маятника. В этой точке система тонко улавливает колебания различ-
ных уровней бытия и накапливает новую информацию. «В эволюции 
человечества начало каждого события – это создание новой информа-
ции, а значит, шаг в развитии; далее следует адаптация – этап повы-
шения ценности информации, сопровождающийся потерей ее новиз-
ны и увеличением сложности, уходом от равновесия к бифуркации, 
что приводит к обострению чувствительности систем к внутренним 
и внешним флуктуациям, разрушающим организацию системы, пере-
водящим ее в хаотическое состояние. Затем снова выход из хаоса из-за 
нового события-информации, запоминаемого системой»[3].

Методы синергетической парадигмы позволяют рассматривать 
социальную реальность с точки зрения бесчисленного множества 
неопределенностей неподдающихся прогнозу и контролю, высту-
пающих в роли случайных факторов. По справедливому замечанию 
В.А. Бачинина: «Синергетика неопровержимо доказывает, что мечты 
об обществе, которое было бы полностью подконтрольно властям и 
существовало бы исключительно в русле однозначных управленче-
ских воздействий, – это утопические иллюзии. Но поскольку тоталь-
ный контроль и абсолютный социальный порядок в принципе не-
возможны и локальные ареалы свободы всегда будут существовать в 
различных социальных «нишах», то можно предполагать, что в этих 
не контролируемых законом «нишах» будут существовать и очаги не 
только слабых девиаций, но и масштабных проявлений аномии…» [4].

Синергетики понимают аномию как бифуркацию в развитии со-
циальной реальности. Разнонаправленные социальные процессы 
оказывают разрушительное воздействие на ценностную систему, ее 
содержимое и структуру. Подобный бифуркационный период сейчас 
определяет ценностно-нормативную среду как Молдовы в целом, так 
и отдельных ее регионов. 

В то же время, помимо тотальной аномии, в любой социальной 
системе присутствует аномия очаговая. Абсолютный порядок пони-
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жает сопротивляемость системы перед деструктивным воздействием 
извне. В этом случае важнейшим элементом поддержания жизнеспо-
собности системы становится локальная бифуркация. Очаговый хаос, 
характеризуясь разнонаправленными девиациями, формирует поле 
социальной свободы для деятельности социальных акторов. (Напри-
мер, Приднестровье)

Локальная бифуркация являясь формой сохранения свободы в 
«закрытых» системах, одновременно способна привести к распаду 
социальных структур, неся в себе возможность перехода системы в 
иное состояние. Государство стремится ограничить проявления сво-
боды (в контексте нашего исследования речь идет о «закрытых» систе-
мах), причем, чем тотальнее социальный контроль, тем активнее ано-
мальная деятельность внутри локальной бифуркации. Структурой 
социальных институтов и их механизмом, позволяющим сдерживать 
государственную машину в аномальном функционировании, являет-
ся гражданское общество. Деятельность его институтов приобретает 
особую значимость, например, в разрешении социальных конфликтов, 
и в частности постконфликтной ситуации молдо-приднестровского 
конфликта и построения здорового и полноценного общественного 
миропорядка.

В контексте нашего исследования важно обратится к предложен-
ной Э.Ласло градации бифуркаций. Так, по его мнению, нестабиль-
ность системы может возникнуть в условиях недостаточной ассими-
ляции или неудовлетворительного использования технологических 
инноваций (Т-бифуркации); 

◆ влияния внешних и внутренних факторов (С-бифуркации) (в 
границах нашего исследования к таким факторам можно отнести 
распад СССР и молдо-приднестровский конфликт); 

◆ разрушения локального экономического и социального уклада 
под воздействием учащающихся кризисов (Е-бифуркация). 

Таким образом, согласно предложенной градации Э.Ласло, кон-
фликт являясь формой нестабильности, относится к частным случа-
ям бифуркации (С-бифуркации). Однако следуя его логике, можно 
сделать вывод и о том, что порожденная конфликтом С-бифуркация, 
в дальнейшем несколько трансформируется и включает в себя комби-
нации Т- и Е-бифуркации. 

Конфликтное и постконфликтное состояние общества можно от-
нести к системам, в которых неустойчивые точки встречаются прак-
тически повсеместно. Важным является постулат синергетики о том, 
что в точке неустойчивости можно не силовыми, а слабыми (информа-
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ционными) способами повлиять на судьбу системы. Следовательно, в 
условиях постконфликтного развития Молдовы социальная система, 
находясь в точке бифуркации, может изменить ход своего развития от 
малейших колебаний. 

Таким же образом мы можем зафиксировать и отражение другого 
вывода синергетиков об учащении бифуркаций и сокращении време-
ни адаптации системы. В точке бифуркации формируется новая си-
стема ценностей, влияющая на дальнейшее развитие общества, опре-
деляющая социальные ориентации и установки населения. Особую 
роль начинает играть система политических, моральных и социаль-
ных ценностей общества. Дело в том, что в синергетической парадигме 
сознание является главным регулятором поступков и поведения че-
ловека. А «ценность» рассматривается нами в контексте способности 
человека к сознательному творчеству по организации мира, возмож-
ности направленного воздействия на него. В.П.Казначеев справедли-
во утверждает, что живое, в том числе и человек, только в том случае 
может прогрессивно развиваться, когда своей жизнедеятельностью 
увеличивает упорядоченность среды своего обитания. Это значит, что 
экономические процессы, гносеологические, политические формы и 
культурные связи социального процесса опираются на ценностные 
установки, взаимозависимые от других элементов общества. Соци-
альные метаморфозы в большей степени находят свое отражение в 
ходе активных и творческих взаимодействиях людей, при этом, воз-
никают новые социальные отношения. Таким образом, видится ло-
гичным выявление особенностей этих процессов проходящих в усло-
виях постконфликтного общества, именно в социальных отношени-
ях. Изменения в них могут носить как случайный (хаотичный), так и 
упорядоченный характер. Действия аттракторов, как части механизма 
самоорганизации и самоуправления во многом «корректирует» и со-
стояние социума, и процессы становления личности.

По мнению Анри Пуанкаре аттракторы выступают базисными 
элементами теории самоорганизации. Они характеризуют состояние 
динамического равновесия или, другими словами, такой режим раз-
вития системы, когда энтропия в течение времени существенно не ме-
няется. 

В условиях постконфликтного развития нашей страны аттрак-
торами, способными придать системе дополнительные импульсы 
неравновесия и нестабильности, могут выступать некоторые идеи 
общественного переустройства, политические лидеры, партии, обще-
ственные неправительственные организации и т.д. Особая роль по 
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мнению О.В. Митина и В.Ф. Петренко, отводится партиям. Они «как 
магнит, притягивая к себе сторонников – индивидов, имеющих близ-
кие ценностно-политические позиции (участвующих в работе партии 
или просто голосующих за нее на выборах), играют роль своеобраз-
ных аттракторов»5. Значит, задача политиков и экспертного сообще-
ства конфликтующих сторон создать такую модель постконфликтно-
го развития, которая будет являться аттрактором – регулятором для 
максимального числа жителей региона. 

Необходимо отметить, что метод переключения внимания населе-
ния с одного аттрактора на другой (более «активный») очень часто ис-
пользуется современными политиками в решении проблем посткон-
фликтной ситуации в стране (регулярные мелкие инциденты между 
силовыми структурами, срывы переговорных инициатив и т.д.). Пе-
реход к новому аттрактору через точку неустойчивости (внутреннюю 
дестабилизацию политической обстановки на обоих берегах Дне-
стра), становится одним из «механизмов» их успешного пока решения 
острых проблем. 

Адаптация системы к новому аттрактору ведет к возникновению 
ранее неизвестных процессов и явлений. Так, после точки бифурка-
ции распада сверхдержавы СССР в 1990–1992 г. появились новые госу-
дарственные образования (признанные и непризнанные), изменились 
центры политического влияния в мировом масштабе, политический 
ландшафт трансформировался из биполярного в полиполярный. Это 
свидетельствует о том, что адаптация системы сопровождается не 
только изменениями внутри нее, но и во вне т.е. глобализационными 
влияниями внешней среды, что часто порождает социальный кон-
фликт.

Необходимо также учитывать текущее состояние системы, вы-
явить к ареалу каких аттракторов она тяготеет. В разных исходных 
условиях одна и та же система может выявить разные или даже про-
тивоположные тренды, тяготеть к разным аттракторам. В данном 
контексте очевидна неэффективность и бессмысленность аналогий, в 
связи с чем справедлив вывод М.Г. Саврасова о недопустимости пере-
носа неадаптированного опыта постконфликтных практик западных 
стран в молдо-приднестровскую «среду», так как значительно разли-
чаются исходные условия (а возможно и сами среды)6.

Очевидно что при значительной однородности экономических 
проблем, возникает существенная разница в политической и партий-
ной системе Молдовы и Приднестровского региона. Вместе с тем, в 
определенный период времени довольно привлекательными виделись 



51

Синергетический подход как методология изучения... 

аттракторы в роли сильных политических личностей В.Воронина – 
В.Филата, И.Смирнова. К сожалению, их роль оказалась не очень эф-
фективной в разрешении постконфликтных проблем. 

 В данном контексте адекватным кажется вывод о том, что пост-
конфликтное развитие Молдовы является бифуркационным по своей 
сути. Значительное число планов урегулирования (Примакова, Ко-
зака, Ющенко, ОБСЕ и др.) различных двусторонних соглашений не 
однократно подводили систему к точке неопределенности. И по всей 
вероятности стратегии направленного развития возможно только 
в условиях изменения методов воздействия на социальное развитие 
страны. Таким образом, в точке бифуркации сформируется новая си-
стема ценностей влияющих на дальнейшее развитие общества. Ведь 
в условиях постконфликтного развития общества с особой остротой 
встает проблема ценностных ориентаций социума. Для изучения 
постконфликтного развития важен анализ локальной бифуркации, ее 
ценностей как пространства социальной свободы, где возникают не-
стандартные жизненные модели и социальные инновации. Без учета 
этих особенностей успешное решение острейших проблем нашего ре-
гиона, на наш взгляд, мало успешно.
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Summary 
This article analyzes the interdependence between the government process 
and political crisis in the Republic of Moldova. A special attention is given to 
the democratic deficit as one of the main problems faced by the „new democ-
racies” and by the European Community. The article shows that the difficul-
ties faced by our country come from the lack of strategic concepts regarding 
modernization and democratization of society in all its fundamental aspects 
(political, economic and social). It concludes that democracy, in essence, must 
be seen not as a consumer’s good, but as a mean by which the rule of law 
works and the human rights are respected. 

Sub aspect teoretic, dar şi practic, politic, problemele democraţiei sunt 
strîns legate de procesul guvernării, pentru că guvernarea, din perspectivă 
politologică, constituie acţiunea de conducere, de dirijare social-politică şi 
de control asupra afacerilor publice. De vreme ce în mod funcţional demo-
craţia oferă o legitimare vieţii politice în ansamblu, ea a devenit, în acelaşi 
timp, un exerciţiu critic al raţiunii politice şi, deci, o problemă veşnică în 
teoria politică şi în practica democratică a societăților contemporane. Marea 
majoritate a gînditorilor politici, din Grecia antică (Platon şi Aristotel) pînă 
în ziua de azi (Fr. Hayek, spre exemplu) [1, p. 34-41; 2], s-au arătat extrem 
de critici la adresa teoriei şi practicii democratice. Democraţia, arată David 
Held, profesor de ştiințe politice şi sociologie la Open University, este o for-
mă de guvernare foarte greu de realizat şi de susţinut [3, p. 13] chiar şi în 
zilele noastre. Exemplul istoriei sec. XX ne oferă o multitudine de exemple 
antidemocratice – fascismul, nazismul, stalinismul, maoismul, castrismul 
ş.a. Începînd cu epoca modernă şi pînă în prezent, democrația întîmpină 
diferite amenințări, dificultăți, riscuri şi vulnerabilități. Nu este întîmplător 
faptul că fenomenul democrației, ca şi cuvîntul democrație, a fost reflectat, 
cu diverse conotații, de către teoreticienii clasici ai elitelor (Vilfredo Pare-
to, Gaetano Mosca şi Robert Michels), dar şi de unii politicieni de marcă 
(Tomáš Masaryk, Winston Churchill ş.a.) ai sec. XX [4, p. 98; 5, p. 51-59; 6, 
p. 12-20]. Astăzi nu există vreo mişcare social-politică importantă care nu 
ar pretinde la înfăptuirea democrației sau nu ar folosi acest termen în reali-



53

Guvernarea democratică şi unele aporii  în contextul crizei politice din RM

zarea scopurilor sale programatice, adesea foarte îndepărtate de democrație 
ca fenomen şi ca proces.

Unii autori occidentali argumentează necesitatea unei „perspective de 
guvernanță” la nivelul UE, mai ales datorită caracterului non-ierarhic sau 
„de rețea” al elaborării politicilor, implicînd actori subnaționali, naționali 
şi supranaționali, precum şi o preocupare normativă cu privire la „deficitul 
democratic” din UE, în sensul potențialului Uniunii de a fi o democrație 
deliberativă. Dintr-o perspectivă funcțională, anume procesul deliberativ ar 
putea creşte eficiența actului de guvernare prin aşezarea la masa negocierilor 
a actorilor non-statali, organizații non-guvernamentale, rețele şi comunități 
de elaborare a politicilor şi schimbarea rolului statului prin reconfigurarea 
granițelor dintre sectoarele public, privat şi voluntar [7, p. 33].

Pentru ca în mod real societatea să se bazeze pe o organizare şi condu-
cere politică democratică, în mod obligatoriu trebuie să se respecte anumi-
te reguli sau principii de bază, luate ca un tot unitar, care pot să îmbrace 
forme concrete, iar drept urmare orice guvern ar înregistra o performanță 
instituțională. Performanţa instituţională, măsurîndu-se prin capacitatea 
guvernanţilor de a răspunde cerinţelor cetăţenilor, trebuie să îndeplineas-
că, după cunoscutul politolog american D. Putnam, patru funcţii: 1) să fie 
cuprinzătoare, astfel încît acţiunile de adaptare la cerinţele societăţii trebu-
ie să vizeze atît operaţiile instituţionalizate, rutinare, cît şi cele inovatoare 
în toate domeniile: sănătate, agricultură, educaţie, lucrări publice, servicii 
sociale, dezvoltare economică ş.a.; 2) să fie intern consistente, astfel încît, 
să cuprindă toate domeniile vieţii publice şi sociale (consistenţa arată ca-
zul guvernelor complete din punctul de vedere al acţiunilor administrative 
care dezvoltă cu prioritate toate domeniile de cercetare: agricultură, edu-
caţie, sănătate, asistenţă socială ş.a.m.d.); 3) să fie solide în sensul în care 
performanţa instituţională este de durată, nefiind relative sau limitate de 
conjuncturi politice, şi 4) să fie democratice şi responsabile faţă de toate 
cererile societăţii fără a impune „criterii străine, neconforme cu aceşti ce-
tăţeni”, rezultînd o instituţionalizare specifică regiunilor şi nu o instituţio-
nalizare de gen global. În funcţie de analiza performanţelor instituţionale, 
este explicabilă modernitatea socioeconomică şi comunitatea civică – de 
implicare şi de solidaritate socială, de dezvoltare economică şi de moştenire 
culturală [8, p. 78-79, 181]. Din această perspectivă, buna funcţionare a unui 
sistem democratic necesită structuri şi forme adecvate de guvernare: parti-
ciparea cît mai multor cetăţeni la alegeri; partide politice cu simţul răspun-
derii; un electorat bine informat; oficialităţi competente, a căror atribuţie 
este să delibereze tot timpul în cunoştinţă de cauză şi de posibilităţi; forţe 
politice capabile a depăşi pasiunile partizane, care resping compromisurile 
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şi blochează funcţionarea sistemului pluralist, ducînd la instabilitate de toate 
felurile. Guvernarea, exercitarea puterii se înfăptuiesc prin intermediul unor 
forme şi structuri organizate, legal constituite şi consemnate ca atare în legi 
fundamentale (constituţii), iar tradiţia, cutumele, antecedentele istorice, dar 
şi reformele constituţionale avînd rolul lor specific de reglementare a vieții 
politice a unei societăți în sensul sporirii eficienței guvernării societății şi 
funcționării instituțiilor publice ale statului. 

Reieşind din aceste considerente, regimurile politice, formele de guver-
nare şi democratizare au fost şi sunt diferite în statele spațiului postsovietic. 
Astfel, Republica Moldova stă prost la capitolul democraţie. Cel puţin asta 
reiese din clasamentul realizat de revista britanică „The Economist”, în care 
experţii au evaluat indicele de democraţie în 167 de state ale lumii. Țara 
noastră este pe locul 64 sau cu două poziţii mai sus faţă de clasamentul de 
anul 2010, rămînînd însă cu acelaşi scor de 6,33. Astfel, Moldova se află pe 
aceeaşi poziţie cu Serbia, avînd în faţă state ca Mali, Paraguay sau El Salva-
dor. Imediat după țara noastră, în top intră Papua Noua Guinee. Totodată, 
stăm cel mai bine printre ţările din spaţiul CSI. La rîndul ei, România ocupă 
locul 59 în top, în timp ce Ucraina este pe 79. Statele Unite şi Rusia sunt la 
diferite extreme. Dacă SUA se plasează pe locul 19, atunci Rusia este abia 
pe 117. La executarea acestui top s-au studiat cinci parametri primordiali 
pentru o țară democrată: procesul electoral şi pluralismul, activitatea gu-
vernului, participarea politică, cultura politică şi libertăţile civile. Cel mai 
interesant lucru este că în întreaga lume sunt doar 30 de state complet de-
mocratice, printre care nu figurează nici un stat din CSI [9]. 

Este de remarcat faptul că „noile democraţii” (sintagma aparține unor 
autori precum A. Cioabă, N. Frigioiu ş.a. [10]) din regiunea de Est a Europei 
sunt democraţiile pe cale de a se edifica în contextul politic al unui proces 
de tranziţie şi care conţin elemente importante ale unui trecut autoritar. Ele 
se constituie şi într-un climat de criză (continuă) economică şi socială, care 
accentuează şi mai mult impactul unor mari inegalităţi ce apar pe fundalul 
tranziției democratice. Aceste democrații capătă o formă instituţionalizată 
particulară care pune accentul pe delegare mai mult decît pe reprezentare 
sau participare. Mai mult chiar, „noile democraţii” sunt „regimuri hibri-
de”, de un gen particular, majoritatea regimurilor politice fiind compus, cel 
puţin într-o anumită măsură, din elemente eterogene, disparate. De fapt, şi 
unele din sistemele reprezentative occidentale cele mai moderne sunt com-
binate cu mecanisme de participare directă şi/sau mecanisme corporatiste.

O trăsătură specifică aparte pentru Republica Moldova la capitolul mo-
dernizare, democratizare şi participare în spiritul valorilor şi principiilor 
europene mai rezidă şi în criza politică (de guvernare) şi drept urmare a 
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ei – criza constituțională (de nealegere a şefului statului). Cea de-a doua 
criză politico-constituțională din anii 2009–2012 (prima în anii 1999-2000 
şi consumată parțial prin modificarea Constituției la 5 iulie 2000) a lăsat în 
umbră nerezolvarea multor altor probleme de interes public pentru societa-
te, a afectat şi derutat populația țării în contextul promovării unor reforme 
democratice viabile (respectarea drepturilor omului, problema exercitării 
justiției şi cea a corupției, edificarea statului de drept etc.) şi, deci, a creării 
unui mod de viață decent pentru populația țării. 

Drept exemplu sunt datele Barometrului de Opinie Publică (BOP), rea-
lizat de Centrul de Investigații Sociologice şi Marketing „CBS-AXA” în pe-
rioada 22 octombrie – 6 noiembrie 2011, care confirmă supozițiile noastre. 
Astfel, aproximativ 87% din respondenții sondajului cred că viaţa cetăţe-
nilor de rînd este afectată de faptul că în Republica Moldova nu este ales 
preşedintele statului [11]. Un alt sondaj, lansat la începutul anului 2012 de 
către Asociaţia Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, arată 
că majoritatea cetățenilor consideră cel mai important eveniment politic al 
anului 2011 faptul că nu a fost ales preşedintele ţării. Pe locul doi şi trei în 
clasamentul evenimentelor importante sunt alegerile locale şi schimbările 
pe dimensiunea transnistreană din acelaşi an [12].

Este de menționat, însă, că alegerea de către Parlamentul țării a 
Preşedintelui statului la 16 martie 2012 a condus doar la rezolvarea primei 
faze a reformei constituționale în sensul instalării tuturor componentelor 
verticalei puterii de stat [13] şi a existenței unei arhitecturi instituționale 
complete, permițînd astfel depăşirea impasului instituţional generat în ulti-
mii circa trei ani. Chestiunea mai constă şi în aceea că trebuie de dus pînă la 
un bun sfîrşit această reformă prin „readucerea la normalitate” a art. 78 din 
Constituția țării privind procedura de alegere a şefului statului, precum şi 
alte articole ce necesită unele modificări. Faptul că criza constituțională nu a 
fost consumată este menționat de mai mulți autori. Chiar dacă şeful statului 
va fi ales, subliniază analistul politic I. Tăbârță, oricum va trebui de efectu-
at modificări constituţionale: fie se va reveni la republica semiprezidenţială 
(din perioada anilor 1994-2000), cu alegerea directă a şefului statului, ceea 
ce mai bine se potriveşte culturii politice moldoveneşti, fie reforma parla-
mentară din 2000 va fi dusă pînă la capăt, modificîndu-se nu numai art. 
78 al Constituţiei, ci şi alte articole, în urma căreia Moldova se va transfor-
ma într-o veritabilă republică parlamentară, şeful statului avînd mai mult 
funcţii simbolice [14]. Însă, pe bună dreptate, menționează Preşedintele 
Curții Constituționale A. Tănase, este nevoie de o revizuire sistemică a 
Constituției, care să fie ajustată la spiritul timpului: „Este necesar ca clasa 
politică să vină cu modificări în actuala Constituție pentru a înlătura acest 
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nucleu de contradicții. Însă, nu trebuie de operat cu modificări în funcție de 
interesele actuale al politicienilor” [15]. De altfel, modificări constituționale, 
mai mult sau mai puțin semnificative, au loc în mai multe state ale lumii 
[16], inclusiv în țările membre ale UE şi în cele care aspiră să se integreze 
în UE (spre exemplu, seriile de modificări aduse Constituţiei României în 
toamna lui 2003, Constituției Ucrainei – la 8 decembrie 2004, dar şi efortu-
rile de reformare a Constituției Turciei după Referendumul din 12 septem-
brie 2010 privind reforma constituțională). Consecința este una importantă, 
căci nu există legi fundamentale care să fie bune în mod abstract, ci doar 
constituții adecvate realităților societale. Din perspectiva sistemică, se poate 
afirma că înțelegerea modului în care se pregăteşte sistemul (politic) față de 
o potențială criză (în cazul nostru, criză politico-constituțională) echivalea-
ză cu înțelegerea sistemului însuşi. 

Ceea ce putem adăuga în urma celor expuse este că adecvarea norme-
lor constituționale la o anumită realitate socială priveşte atît configurația 
instituțională, cît şi mecanismele de depăşire a crizei apărute, a consecințelor 
acesteia. Făcînd o mică precizare, vom arăta că criza constituțională din 
anii 2009-2012 din Republica Moldova a apărut drept urmare a modificării 
Constituției din 5 iulie 2000 [17; 18, p. 122-124], dar şi a crizei politice (de 
guvernare) propriu-zise din țara noastră. Aceasta din urmă se ține „lanț”, 
practic, de la proclamarea independenței țării noastre şi va domina, proba-
bil, pînă la atingerea unui nivel adecvat al unei democrații consolidate, căci 
astăzi noi ne aflăm la nivelul unei democrații electorale. Prin urmare, aceste 
două tipuri de crize (criza politică şi criza constituțională, de nealegere a 
şefului statului), în pofida faptului că sunt relaționale (prima a generat-o 
pe cea de-a doua), nu trebuie confundate, aşa cum poate fi observată la unii 
analişti politici naționali şi internaționali, precum şi la unii politicieni [19]. 

Cu alte cuvinte, un impediment asupra aprofundării proceselor demo-
cratice, consolidării societății civile şi asupra procesului de integrare eu-
ropeană rămîne a fi criza politică. În opinia noastră, procesele de apropi-
ere a țării noastre de spațiul comunitar, de modernizare şi democratizare a 
societății în spiritul valorilor şi principiilor europene se întîlnesc iminent cu 
o serie întreagă de dificultăți şi probleme de ordin obiectiv, precum şi de or-
din subiectiv greu de rezolvat, care pot fi numite aporii, o trăsătură specifică 
ale cărora constă în aceea că judecățile logice şi datele empirice se contrazic 
reciproc [20]. În cazul nostru, este vorba nu numai de criza politică, dar şi 
de absența tradițiilor democratice şi a unei culturi politice democratice (par-
ticipative, neconflictuale, nesegmentate şi, deci, consensuale), de tergiversa-
rea reformelor democratice (pe plan economic, social, politic ş.a.m.d.), de 
mărirea rolului statului în dirijarea economiei, iar de aici existența unei gu-
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vernări ineficiente, a unei societăți civile non-active, a polarizării societății, 
a lipsei aşa-numitei „clasă de mijloc” în Republica Moldova, care în ţările cu 
tradiţii democratice este constituită dintr-o parte semnificativă a cetăţenilor 
şi care asigură, de fapt, stabilitatea politică şi alternanţa democratică la pu-
tere a forţelor politice. Vom mai adăuga aici şi alte aporii, precum blocajul 
decizional, birocrația extinsă şi disfuncțională, tehnocrația nerelevantă etc.

Însă situația descrisă mai sus explică, de altfel, incidența destul de mare a 
manifestărilor care caracterizează o altă aporie – deficitul democratic (apatie 
politică, absenteism, neîncredere în clasa politică, individualism exacerbat, 
intoleranță față de altă opinie, rata scăzută a participării civice şi excluziunea 
de la viața politică şi socială). Aceste şi alte manifestări ale fenomenului dat 
au efecte nefaste asupra coeziunii sociale şi pun sub semnul întrebării însăşi 
legitimitatea proiectului democratic lansat de prima generaţie a clasei poli-
tice moldoveneşti la începutul anilor ’90 ai secolului trecut. Fără cetăţeni ac-
tivi, fără participare în activitatea instituţiilor politice şi fără un minimum de 
încredere în clasa politică, guvernarea democratică şi însăşi democraţia ca 
regim politic nu sunt eficiente. Cu alte cuvinte, fără susţinerea civică adecva-
tă indicatorii deficitului democratic se pot agrava şi mai mult în ţara noastră.

În cazul Republicii Moldova se pot remarca două percepții asupra feno-
menului de deficit democratic: prima – situată la nivelul local şi cel regional 
(în UTA Găgăuzia „Gagauz-Yeri” şi în raioanele de est ale țării), iar cea de-a 
doua se poate evidenția la nivel național-statal, amîndouă fiind puse în lu-
mină prin apatie şi alienare politică, prin intermediul slabei reprezentări a 
voinței cetățeanului în cadrul instituțiilor locale, regionale, dar şi naționale. 
În cazul celui de-al doilea nivel, național, conform unor estimări, doar o 
mică parte din tineri fac parte din organizații obşteşti, iar rata absenteismu-
lui electoral rămîne a fi în creştere, ceea ce vorbeşte despre o excluziune de 
la viața politică şi socială a cetățenilor țării noastre [21]. 

În linii generale, lipsa implicării active a cetățenilor în procesele poli-
tice poate fi pusă pe seama mai multor factori: deziluzionarea în procesul 
de tranziţie, care a adus beneficii economice doar unui număr limitat de 
persoane, atitudinea tradiţională sovietică de pasivitate politică şi paterna-
lism de stat şi opinia că elitele guvernante controlează procesele politice, iar 
implicarea cetăţenilor nu ar schimba nimic. În acelaşi timp, agravarea defi-
citului democratic este datorată, în special, aproprierii democrației ca bun 
de consum, fără o susținere civică adecvată. Reducerea progresivă a ratei 
de participare la alegeri sau la dezbaterile civice, apatia şi neîncrederea în 
forța democrației ca liant social sunt definitorii pentru disfuncționalitatea 
societății civile, aceasta din urmă avînd, la rîndul său, mai multe probleme 
(lipsa de încredere existentă între structurile puterii şi sectorul asociativ şi a 
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unui dialog social constructiv; Guvernul vede în continuare ONG-urile ca 
un releu prin care poate difuza informaţii convenabile lui, avînd tendința să 
minimalizeze efortul constructiv al societăţii civile, pe care îl percepe dese-
ori ca o interferenţă în propriile politici; numărul redus de tineri în cadrul 
ONG-urilor; majoritatea lor activează în baza granturilor din străinătate; 
existența unor carențe în legislația națională referitoare la activitatea secto-
rului „trei” al societății etc.). 

Fenomenul deficitului democratic poate fi privită şi ca un rezultat al 
disfuncționalității procesului de guvernare în țara noastră. De altfel, con-
form aceloraşi date ale BOP, circa 78% din cei chestionați sunt de părere 
că Moldova nu este guvernată conform voinţei poporului. Părerile sunt 
împărţite şi la capitolul guvernare: circa 47% din respondenţi consideră că 
AIE nu este capabilă să guverneze ţara, în timp ce 44 % se pronunţă pentru 
readucerea la guvernare a opoziţiei parlamentare (a PCRM). De asemenea, 
sociologii care au efectuat sondajul mai constată că în ultimii doi ani a scăzut 
nivelul încrederii în instituţiile statului, ajungînd în noiembrie 2011 la doar 
19% încredere pentru Guvern, 15% – pentru Preşedinte şi 14% – pentru Par-
lament. În schimb, a crescut interesul populaţiei pentru politică – de la 14% 
în 2008 la 29% în prezent. Însă cel mai „curios” şi îngrijorător este faptul că 
majoritatea populaţiei (83,5%) consideră că direcţia în care merg lucrurile 
în Republica Moldova este o direcţie greşită. Ponderea persoanelor care sunt 
de această părere a crescut cu 19% faţă de studiul din mai 2011 [22], atingînd 
cel mai înalt nivel al nemulţumirii înregistrat vreodată în măsurările în ca-
drul Barometrului (începînd cu anul 1998). 

Sociologii atestă şi faptul că atitudinea publică faţă de eventuala aderare 
a Moldovei la UE este scăzută în continuare. Aşa arată sondajul „Bilanţul 
Socio-Politic 2011”, prezentat de Compania sociologică „IMAS-INC” la 29 
decembrie 2011, care atestă tendinţe negative pentru sprijinul vectorului 
european de către populaţie. Potrivit sondajului, doar 50% din respondenţi 
pledează pentru aderarea la UE, contra se pronunţă 22%, iar indecişii acu-
mulează 16%. Comparativ cu sondajele precedente realizate, indicatorul 
este în descreştere. Totodată, 45% din cei intervievaţi vor ca Republica Mol-
dova să adere la Uniunea Rusia-Belarus-Kazahstan. Opţiunea dată nu este 
împărtăşită de 13% din respondenţi, iar cei nedeterminaţi numără 20% [23]. 

Eurooptimismul populației țării noastre scade cu mult în ultimii ani 
de zile din motive bine cunoscute – criza economico-financiară şi bancară 
din lume, criza zonei euro, incoerența reformelor democratice promova-
te în țara noastră, criza politică şi alte probleme nu mai puțin importante 
nesoluționate de către decidenții politici. Datele prezentate mai sus arată 
că procesul europenizării şi aderării Moldovei la UE şi vectorul dezvoltării 
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Republicii Moldova de la modelul csi-ist, etatist, la modelul european de 
tip liberal-democratic, considerat prioritate națională (noi am zice şi idee 
națională), în jurul căreia ar putea fi coagulate toate forțele sociale şi politice 
sănătoase, ar avea loc coeziunea socială şi ar putea fi consolidată întreaga 
noastră societate pe făgaşul modernizării şi democratizării țării în spiritul 
valorilor şi principiilor europene, pare-se că este pus la îndoială de către 
populație. La drept vorbind, populația contestă nu valorile democrației 
propriu-zise, ci democrația formală, de vitrină, modul de realizare concre-
tă a valorilor inerente unei democrații funcționale. Prin urmare, deşi aces-
te atitudini pot afecta însuşi proiectul democratic prin lipsa de susținere 
cetățenească, nesupunerea civică este o formă naturală de protest şi con-
testare publică, inerentă democrației contemporane (cazul Referendumului 
constituțional eşuat din 5 septembrie 2010).

Fenomenul deficitului democratic poate fi întîlnit şi în spațiul european. 
Democrația în unele țări ale UE suferă de deficiențe de reprezentare, repre-
zentativitate, responsabilitate şi susținere. Printre particularitățile ce sporesc 
deficitul democratic se numără responsabilitatea redusă a decidenților po-
litici, participarea scăzută la vot în cadrul alegerilor naționale şi europene, 
absența unor intermediari democratici puternici (precum partidele politice, 
societatea civilă, caracterul inaccesibil şi obscur al procedurilor deciziona-
le din UE ş.a. – slăbiciunea Parlamentului European şi altor structuri po-
litice comunitare). Mai mult chiar, unii analişti politici occidentali pun în 
evidență o întrebare deloc retorică: Dar nu cumva de mai multă democraţie 
are nevoie Europa spre a se salva pe sine? Teoretic, răspunsul nu poate fi 
decît afirmativ. Concret, însă, Europa a intrat deja în faza postdemocraţiei, 
exemplul cel mai flagrant în contextul crizelor de tot felul, oferindu-i numi-
rea unor lideri tehnocraţi în fruntea guvernelor din Italia şi Grecia, fără ca 
poporul să mai fie consultat. Europa este periclitată în existenţa ei nu doar 
de criza monedei comune, ci şi de deficitul de democraţie, în sensul etimo-
logic al noţiunii (puterea, suveranitatea poporului), ca şi de renunţarea la 
valori comune în schimbul supralicitării unor interese, egoisme şi vanităţi 
naţionale (cazul Ungariei sau cel al Belgiei sunt grăitoare în acest sens). Deşi 
criza monedei comune euro se datorează şi unor erori politice, primatul pie-
ţelor financiare, al băncilor asupra politicii, flagrant la ora actuală, este unul 
din principalele simptome ale postdemocraţiei, aşa încît riscul ca tehnocra-
ţia să îngroape democraţia este unul real [24].

Probabil, are dreptate politologul american Alvin Toffler în cunoscuta 
sa lucrare Al Treilea Val [25], care menționează că incompetența deciziilor 
politice şi guvernamentale de astăzi se explică prin faptul că trebuie adoptate 
prea multe decizii, intr-un timp prea scurt, soluționate prea multe proble-
me, instituțiile noastre fiind zguduite de o implozie decizională. Pentru că se 
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lucrează cu o tehnologie politică învechită, capacitatea decizională la nivel 
guvernamental se deteriorează. Mai mult, un sistem politic trebuie să fie 
capabil nu numai de a elabora decizii, ci şi de a le aplica. „Gaura neagră” în 
societate este un tot mai mare vid al puterii, înregistrat în toate țările celui 
de al Treilea Val al schimbării. Mesajul lui Toffler este edificarea unor noi 
structuri de guvernare, prin considerarea a trei principii-cheie: principiul 
„puterii minorităților”, principiul „democrației semidirecte” şi principiul 
„împărțirii deciziei”.

Alți experţii occidentali atrag atenţia asupra unor probleme referitoare 
la practica democratică, probleme specifice îndeosebi pentru „noile demo-
craţii” din spaţiul postsovietic. Astfel, cunoscutul politolog italian Dome-
nico Fisichella vorbeşte despre responsabilitate şi competenţă, despre pro-
vocările şi riscurile în care este antrenată democraţia contemporană [26, p. 
263-267, 333-341]. Iar renumitul politolog american Robert Dahl, pornind 
de la raportul dintre ideal şi real în democraţie, de la anumite inconsecven-
ţe în funcţionalitatea democraţiei în societăţile contemporane, arată că ea 
implică anumite „paradoxuri ale democraţiei” [27, p. 444-470; 28, p. 113-
126]. În explicaţia lui, asemenea paradoxuri, de fapt, contradicţii interne 
ale mecanismului democratic, provin din faptul că societăţii umane îi sunt 
specifice tensiuni, stări conflictuale latente, a căror „activizare” slăbeşte şi 
erodează democraţia, putînd deschide calea regimului politic autoritar. Este 
vorba despre contradicţii relativ permanente, normale între diferite laturi 
sau moduri de manifestare a vieţii democratice. Asemenea contradicţii sunt 
lesne sesizabile în raporturile dintre consens şi conflict, reprezentativitate şi 
guver nabilitate, legitimitate şi eficienţă, performanţă socială.

Din cele relevate, se impun trei concluzii: 1. Există o interdependenţă 
între democrație şi guvernabilitate, ultima fiind un termen prin care se de-
fineşte abilitatea instituţiilor politice ale unui stat de a conduce economia 
şi societatea, asigurînd astfel condiţiile de stabilitate şi securitate necesare 
desfăşurării normale a politicilor publice. Criza politică, care dăinuie în țara 
noastră de mai mult timp, atrage atenția asupra relației defectuoase dintre 
democrație şi mecanismele de exercitare a puterii în stat, dintre guvernare 
şi scopurile asumate. 2. Aporiile enunțate mai sus, devenite, se pare, cro-
nice pentru țara noastră şi după 20 de ani de independență, vin din lipsa 
unei concepţii strategice de modernizare şi democratizare a societăţii pe 
toate coordonatele ei fundamentale, din ignorarea cauzelor ce stau la baza 
disfuncționalităților evidențiate, în greşita identificare a acestora şi în refu-
zul guvernanților de a-şi asuma anumite responsabilități în depăşirea lor, 
a aporiilor. 3. Democrația moldovenească poate fi caracterizată la moment 
ca o democrație electorală (aceasta presupune alegeri libere, dar care, din 
punctul de vedere al aplicării legislaţiei şi al drepturilor individuale, sunt 
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insuficient dezvoltate), iar pînă la democrația consolidată mai este încă o 
lungă cale de parcurs. Democraţia, în esența ei, trebuie să fie văzută nu ca un 
bun consum, ci ca un mijloc în care funcţionează regula statului de drept, 
sunt garantate şi respectate drepturile şi libertățile fundamentale, există o 
separare a puterilor în stat, precum şi egalitatea de şanse a tuturor indivizi-
lor. Ea, democraţia, nu trebuie considerată ca fiind un „dat”, ci un mijloc de 
atingere a unor obiective în folosul cetățeanului şi a întregii comunități prin 
implicarea activă a oamenilor în treburile publice.
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Summary
In the article the author accentuates the fact that ethnic consciousness and 
ethnic identity are two allied but not at all identical notions. Ethnic identity 
is a primordial factor in formation of self-consciousness, an ethnic subject, a 
one of basic levels of development of ethnic consciousness.  
European Union eastward enlargement and belonging to this so wide com-
munity in essence is a proof of peaceful coexistence in Europe of some multi-
identical space with a pronounced idea of European unity in general. Euro-
pean integration of our country finally presupposes affirmation of its identity 
via the adjustment of all spheres of social life to the level of the European 
community standards.
The information, in particular, the contribution of civil society in the devel-
opment of consciousness and becoming identity in terms of ethnic under the 
conditions of democratic reforms.

 

În literatura contemporană de profil noţiunea de „conştiinţă etnică” 
uneori este înlocuită cu noţiunea de „identitate etnică”. Deşi aceste două no-
ţiuni sunt foarte apropiate prin conţinut, totuşi ele nu sunt similare întocmai.

Identitatea etnică reprezintă sentimentul de apartenenţă la o anumită 
comunitate etnică după anumiţi parametri ai etnogenezei: biologici, de rasă 
(rădăcinile de neam), teritorial-climaterici (teritoriul istoric) şi socioculturali 
(istoria poporului său, simbolurile etnice ale culturii şi religiei etc.) care s-au 
constituit pe parcursul dezvoltării istorico-culturale a comunităţii în cauză.

Conștiinţa etnică se constituie ca rezultat al identificării largi, care inclu-
de în sine atât identitatea etnică, cât şi alte forme de identitate (teritorială, 
culturală, de limbă, religioasă, de ritual, de rasă, antropologică, psihologică 
ş.a.), care corespund obiecţiilor mediului sociocultural polimorf existent şi 
care întruchipează în sine semnificaţii etnice proprii.

Din cele relatate mai sus, rezultă că identitatea etnică şi conștiinţa etnică 
sunt două noţiuni înrudite, dar nu pe deplin identice. Totodată individul 
nu numai că percepe apartenenţa faţă de o anumită seminţie etnică, dar şi 
este conştient de ataşamentul său subiectiv social-psihologic faţă de compo-
nentele realităţii etnice, existente în mod obiectiv, determinându-şi, în con-
secinţă, locul său în spaţiul etnicului şi formându-şi astfel imaginea „eului 
său – a subiectului etnic”, reprezentant al unei anumite comunităţi etnice.

Aşadar, identitatea etnică  se prezintă ca un factor primordial în consti-
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tuirea conștiinţei de sine, ca subiect etnic, ca unul din nivelurile de bază în 
devenirea conștiinţei etnice [1]. E de  menţionat aici atitudinea individului 
faţă de etnia sa şi faţă de apartenenţa sa etnică, care poate fi atât pozitivă, 
cât şi negativă. În cazul atitudinii pozitive sunt posibile astfel de fenomene ca 
etnocentrismul, etnofanatismul, în forme excesive – naţionalismul și fascis-
mul. În acest context nu poate fi ocolită luarea în cont a atitudinii faţă de alte 
etnii. Pentru atitudinea negativă faţă de etnia în cauză este utilizat termenul 
„etnonegativism”. 

Un loc aparte în problematica ce ţine de domeniul conştiinţei etnice şi 
identităţii etnice îl ocupă aşa-numitul conflict cultural, în cadrul căruia in-
dividul este expus concomitent sau succesiv unei influenţe ce provine din 
partea mai multor etnii. În acest caz sunt posibile astfel de consecinţe pre-
cum: segregaţia (separaţia, discriminarea rasială), asimilarea, marginalizarea 
şi altele. 

Conştiinţa etnică şi identificarea poartă un pronunţat caracter social, fi-
ind, însă, legate indisolubil şi cu alte aspecte ale identificării individuale şi 
de grup. De aceea este atât de anevoioasă încercarea de a da o definiţie mai 
completă acestor noţiuni, cât şi factorului etnic în general.

De menţionat că majoritatea cercetătorilor evidenţiază îndeosebi aspec-
tele culturale ale identităţii etnice, şi anume – limba, tradiţiile culturale, re-
ligia, specificul comportamentului, cunoaşterea istoriei etniei sale. În plus, 
se menţionează în special rolul activ al individului în constituirea identităţii 
etnice. Antrenarea individului în viaţa socială şi în practica culturală a gru-
pului propriu etnic reprezintă un indicator al identităţii etnice, utilizat mai 
frecvent. Se indică, de asemenea, şi rolul deosebit al aşa-numitului caracter 
naţional, precum şi trăsăturile asemănătoare ale chipului exterior. Totuşi, 
caracterul naţional (mentalitatea) nu este inclus întotdeauna în componen-
ţa particularităţilor de bază ale etnicităţii. Cercetătorii V.A.Viatkin şi V.Iu.
Hotineţ evidenţiază în această ordine de idei temperamentul naţional, parti-
cularităţile specifice ale orientărilor personalităţii (convingerile morale, ori-
entările valorice, concepţiile, idealurile etc.), capacităţile specifice etniei în 
cauză. Latura dinamică a particularităţilor etnopsihologice  se dezvăluie în 
starea de spirit, în sentimente, interese, obiective interetnice, autostereoti-
puri, eterostereotipuri  ş.a. [2]. Actualmente factori consolidatori ai etniilor 
devin în special statul, ţara în care locuim, limba, modul de viaţă, confesiu-
nea, tradiţiile şi obiceiurile populare.

E necesar să menţionăm în continuare că în viziunea cercetătoarei româ-
ne Maria Cobianu-Băcanu există două tipuri de identitate: identitate etnică 
şi identitate naţională. Identitatea etnică, opinează cercetătoarea este con-
ştiinţa apartenenţei la un grup etnic, care se relevă atât în relaţiile interindi-
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viduale, cât şi în propriul for interior al celor care aparţin grupului. Este un 
proces ontogenetic ce presupune construirea individuală a identităţii etnice 
de-a lungul formării sale umane şi culturale, şi un proces istoric, pentru că 
implică ideea că fiecare generaţie preia din trăsăturile comune trunchiului 
din care provine şi, la rândul ei, adaugă altele noi.

Păstrarea identităţii în evoluţia evenimentelor, subliniază cercetătoarea, 
semnifică menţinerea unităţii de sine, a integrităţii personalităţii pe fondul 
celor mai profunde schimbări, având ca suport sau ax central valorile gene-
ral umane, ce au asigurat şi asigură perpetuarea speciei umane dincolo de 
vitregiile la care au expus-o împrejurările istorice. 

Identitatea etnică, consideră autoarea, nu este un proces încheiat o dată 
şi pentru totdeauna, ci este un proces deschis, ce continuă cu fiecare individ 
şi generaţie; aceasta sugerează interacţiunea dintre identitatea individuală şi 
cea colectivă, într-un proces psihosocial ce conservă trăsături esenţiale din 
ambele procese.

În raport cu identitatea etnică, identitatea naţională, în viziunea 
M.Cobianu-Băcanu, semnifică conștiinţa apartenenţei la o naţiune şi deo-
potrivă adoptarea, împărtăşirea şi manifestarea unor trăsături comune cu 
membrii acesteia, exprimate în cultură, limbă, religie, obiceiuri şi tradiţii. 
Având în centru naţiunea, statul-naţiune şi sentimentul naţional, identita-
tea naţională este puternic legată de un teritoriu și are o conotaţie politică. 
Se construieşte pe matricea câmpului de valori şi modele culturale specifice 
conduitelor colective de-a lungul istoriei. Conceptul de identitate naţională 
are un conţinut mai nou decât cel de identitate etnică, pentru că el a apărut 
odată cu naţiunea – realitate socioistorică a secolului al XIX-lea, corelată cu 
existenţa statului pe un teritoriu delimitat politic.

Ca atribut al individului, conchide cercetătoarea, identitatea naţională 
este o opţiune, în sensul că individul are dreptul să opteze pentru o identita-
te naţională ce nu decurge automat din identitatea etnică [3].

Din cele relatate mai sus rezultă că în tratarea problematicii în cauză, în 
literatura de specialitate există mai multe puncte de vedere, deşi, de regulă, 
diferă mai mult modul, maniera de a trata aceste noţiuni, iar conceptul pro-
priu-zis rămâne, în fond, cam acelaşi, cu excepţia unor nuanţe mai mult sau 
mai puţin importante.

Bunăoară, în perioada sovietică, în literatura de domeniu erau mai frec-
vente noţiunile de „conștiinţă naţională”, „identitate naţională”.În timpul 
de faţă autorii ruşi utilizează noţiunea de „conștiinţă etnică”, „identitate et-
nică”, iar aceasta din urmă nu este divizată în „identitate etnică” și „identi-
tate naţională”, iar autorii români separă şi definesc noţiunea de „identitate 
etnică” și „identitate naţională”. 



66

Elena Balan

Este un lucru firesc că în calea spre explorarea adevărului există diverse 
opinii, pe care, comparându-le, contrapunându-le, integrându-le, vom con-
stata, în consecinţă, că fiecare din ele merită atenţia cuvenită, deşi unele teze 
sau viziuni în ansamblu pot fi contrar opuse.

Noi, după cum rezultă din text, operăm cu noţiunile de „conştiinţă et-
nică” şi „identitate etnică”, căci ele includ în sine atât „etnicul”, care e mai 
străvechi, cât şi „naţionalul”, care e mai nou, mai tânăr, din punct de vedere 
istoric.

Important în acest caz este faptul că atât conștiinţa etnică, cât şi iden-
titatea etnică, într-un fel sau altul, se includ vădit şi simţitor în realităţile 
existente, ca şi în actualitatea de ultimă oră, prin intermediul activismului 
uman, aducând cu sine în existenţa socială coloritul irepetabil al „eului” na-
ţional, care dăinuie peste timpuri, vorbindu-i lumii despre cutare sau cutare 
personalitate, popor, civilizaţie.

Dezbaterile politice actuale privind structurarea unor mari ansambluri 
sociopolitice şi culturale, menţionează cercetătoarea română Gabriela 
Stoltz, ridică semnificative probleme privind raportul naţional-universal în 
cultură, de exemplu. Riscul pierderii specificului cultural al statelor naţio-
nale în procesul integrării în structurile suprastatale activează problematica 
identităţilor naţionale, consideră autoarea. 

Conflictele ideologice şi economice sunt însoţite în prezent şi de conflic-
te culturale. Autoarea română împărtăşeşte, şi, probabil, pe bună drepta-
te, opiniile expuse la temă de către politologul american S.P.Hungtington, 
care consideră că acest tip de conflicte va defini politica mondială în anii 
următori.

Soluţia propusă de S.P.Hungtington constă tocmai în recunoaşterea şi 
menţinerea identităţilor naţionale. Occidentul va trebui să ajungă la o mai 
bună înţelegere a convingerilor religioase şi filosofice fundamentale care 
constituie substratul altor civilizaţii şi, totodată, la o mai bună înţelegere 
a modului în care membrii acestor civilizaţii îşi concep propriile interese. 
Ceea ce viitorul ne rezervă, scrie  S.P.Hungtington, nu este o civilizaţie uni-
versală, ci o lume alcătuită din civilizaţii diferite, în care fiecare trebuie să 
înveţe să coexiste cu celelalte [4].

Profundele schimbări social-politice au adus în atenţie problema identi-
tăţilor religioase, etnice, culturale. Studiul identităţilor culturale, etnice, na-
ţionale se centrează pe asemănările de grup şi, implicit, pe diferenţierile din-
tre grupurile sociale, tocmai pentru a facilita comunicarea inter-culturală, 
realizată prin respectarea particularităţilor culturale de grup, clase sociale, 
popoare, naţiuni, civilizaţii etc. [5].

În această ordine de idei, extinderea spre Orient a Uniunii Europene pre-
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supune nu numai o colaborare fructuoasă şi multilaterală în cele mai diverse 
domenii de activitate cu statele membre ale Uniunii (cum va fi, probabil, în 
viitor şi Republica Moldova), dar, în acelaşi timp, în acest proces ar fi nece-
sar să fie ocolite tendinţele unificatoare ale globalizării. Ar fi cazul de a nu 
se admite o sinteză deplină şi asimilare în modul de viaţă al oamenilor, de a 
nu se neglija cultura naţională a popoarelor, identitatea lor etnică, de a nu fi 
ştirbită conştiinţa lor etnică şi demnitatea naţională. Este important, luân-
du-se în cont condiţiile şi specificul mediului social al ţărilor, de  a determi-
na o configuraţie proprie a noilor relaţii, reieşind din interesele geopolitice 
ale fiecărui stat şi popor.

A crea în comun, în cadrul Uniunii Europene şi în spaţiul învecinat cu 
ea, o unitate armonioasă a vieţii, care ar străluci în bogate şi variate culori ale 
diferitelor culturi naţionale, ar fi posibil doar în cazul dacă ne vom familiari-
za cu alte culturi, dacă vom pătrunde în sensul lor cu compasiune şi le vom 
accepta ca pe ale noastre, educând astfel în noi capacitatea de a ne completa 
unii pe alţii prin creaţia noastră. 

Integrarea europeană a ţării noastre presupune în consecinţă afirmarea 
identităţii sale europene prin ajustarea tuturor sferelor vieţii sociale la ni-
velul standardelor Comunităţii Europene. Declararea opţiunii europene a 
Republicii Moldova, ca şi cea a altor ţări, ar însemna, „de altfel, poate că este 
mai puţin vorba să sperăm într-un transfer complet, cât să obţinem trezirea 
unei duble apartenenţe, la propria Naţiune şi la Europa, aşa cum ne putem 
simţi în acelaşi timp cetăţeni ai unui stat şi îndrăgostiţi (ataşaţi) de regiunea 
în care locuim [6].  

Dar care sunt, totuşi, cauzele esenţiale ale formării unei conştiinţe şi iden-
tităţi europene? În opinia cercetătorului francez René Girault, trei factori 
majori au contribuit pentru a se ajunge la o conştientizare şi identificare a 
unei părţi a Europei ca un tot întreg, guvernabil în mod unitar, atât în dome-
niul economic, cât şi social şi politic. Este vorba mai întâi de existenţa unei 
veritabile societăţi vest-europene coerente, în ciuda nuanţelor regionale. O 
idee-forţă i-a marcat pe locuitorii Europei Occidentale: realizând unificarea 
pieţei vest-europene (Piaţa comună), responsabilii construcţiei europene au 
deschis calea unei ameliorări (sau accelerări) a creşterii economice. Identi-
tatea Europei occidentale se defineşte, aşadar, printr-o dezvoltare rapidă, 
datorată eficacităţii, productivităţii sectoarelor de producţie şi de distribuţie, 
tehnologiei de vârf. Acest ansamblu distinct îşi bazează reuşita pe o cultură 
economică aparte.

În al treilea rând, crearea Europei unite a permis asigurarea păcii între 
popoare, care au fost istovite secole de-a rândul de războaie interne [7]. 
Anume aceşti factori decisivi au condus în mod radical la o conştientiza-
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re europeană propriu-zisă, la constituirea identităţii europene, a conştiinţei 
europene şi a idealului european unitar.

Sub un alt unghi de vedere se întrezăreşte aici şi o identitate europeană 
difuză, care în anumite circumstanţe îi cuprinde pe indivizi aproape fără 
voia lor, în cadrul unei conştiinţe europene, care, dimpotrivă, nu poate fi de-
cât rezultatul şi produsul unui demers voluntar. E de menţionat  şi faptul că 
în ce priveşte identitatea europeană este vorba, mai întâi, de nişte trăsături 
ale unei civilizaţii specifice, clădite în timp, de un patrimoniu cultural care 
se exprimă prin intermediul unor referinţe comune la Antichitatea clasică 
greco-romană, la creştinătatea medievală sau la „Europa Luminilor”, cu tot 
ceea ce aceste referinţe poartă în ele ca valori, îndeosebi în termeni de drep-
turi civice. 

Şi totuşi, nivelul naţional şi cel european nu se pot exclude reciproc. 
Erupţia regiunilor pe scena europeană apare poate ca o garanţie a unei Eu-
rope care-şi respectă propria diversitate. Ea ne îndeamnă, în orice caz, să nu 
ocolim problema identităţilor multiple [8]. 

În consecinţă, acelaşi autor francez René Girault vine cu o constatare: 
„Fără nici o îndoială, la această oră, conştiinţa europeană rămâne încă fragilă 
şi fragmentară. Trebuie, deci, să o încurajăm, să o dezvoltăm, dacă vrem să 
consolidăm cel puţin beneficiile reale, pe care le putem trage de pe urma Uni-
unii Europene, ca, de pildă, creşterea economică şi pacea intereuropeană [9]. 

În acelaşi context, autorii autohtoni Nicolae Enciu şi Valentina Enciu 
afirmă că Uniunea Europeană pare a fi o astfel de entitate care are ca obiectiv 
constituirea caracterului supranaţional al Europei, pornind de la acel adevăr 
că un prim document asupra identităţii europene a fost adoptat în decem-
brie 1973 de către miniştrii de Externe ai Comunităţii Europene, în care 
se menţiona despre necesitatea elaborării unei viitoare definiţii a identităţii 
europene pentru desfăşurarea relaţiilor cu alte ţări ale lumii.

Cu douăzeci de ani mai târziu, Tratatul de la Maasticht a definit şi a in-
trodus în circuit conceptul de identitate europeană. Astfel, Uniunea Euro-
peană se impune ca o entitate diferenţiată în cadrul relaţiilor internaţionale. 
Acelaşi Tratat, fiind completat în anul 1997 prin cel de la Amsterdam, în-
cearcă crearea identităţii europene la nivel individual prin acordarea cetăţe-
niei europene tuturor cetăţenilor statelor membre ale UE [10].  

Însă, precum s-a menţionat şi mai sus, integrarea politică, economică 
sau socială se desfăşoară într-un alt mod decât cea culturală, dat fiind faptul 
că aceasta din urmă nu poate fi efectuată printr-o simplă decizie politică, 
deoarece în cazul identităţilor naţionale populaţia rămâne în mod firesc mai 
ataşată de ceea ce consideră a fi sistemul ei preferenţial principal. Aşadar, 
în măsura previzibilului, nu se pune problema dispariţiei statului naţional, 
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acesta rămânând unul dintre instrumentele principale de asigurare a iden-
tităţii [11]. 

Şi totuşi, dacă ne referim, bunăoară, la fenomenul migraţiei, oricât de 
puternice ar fi fost rezistenţele manifestate de factorul naţional – fie că e vor-
ba de ataşamentul îndelungat al migrantului faţă de pământul natal sau de 
entuziasta lui convertire la valorile noii patrii – se pare că pentru un anumit 
număr de indivizi experienţa imigraţiei a favorizat dezvoltarea unui sen-
timent de apartenenţă la o entitate  ce transcende frontierele, şi anume - 
identitatea europeană și conștiinţa europeană fondate pe adeziunea la acelaşi 
sistem de valori, contopind, într-o perspectivă transnaţională, democraţia, 
drepturile omului şi preocupările sociale,  conturându-se în profunzime un 
„europenism” de o cu totul altă esenţă, de o cu totul altă coloratură, bazate, 
la rândul său,  pe o cultură comună a popoarelor Europei, dar privilegind, 
în consecinţă, alte valori specifice anumitor popoare, precum sunt tradiţiile 
naţionale, religia, rasa etc. [12]

Aşadar, apartenenţa la o comunitate atât de largă, precum este Uniu-
nea Europeană, este, în fond, o mărturie a coexistenţei paşnice în Europa 
a unui spaţiu multiidentitar, a câtorva varietăţi de identitate şi conștiinţă: 
general-europeană, vest-europeană, est-europeană, regională, autohtonă, cu 
o pronunţată idee a unităţii europene în ansamblu și a unităţii în diversitate, 
fapt care merită atenţie şi o apreciere aparte la ora actuală şi în perspectivă.

Un rol considerabil în devenirea identităţii etnice şi conştiinţei în condi-
ţiile actuale de desfăşurare a reformelor democratice în Republica Moldova 
îi revine societăţii civile.

Societatea civilă dispune de diverse modalităţi de a influenţa deciziile po-
litice, economice sau de interes public, având rolul de a monitoriza activita-
tea instituţiilor statului şi de a lua atitudine faţă de acele politici care vin în 
contradicţie cu interesele cetăţenilor sau în caz de abuzuri de putere. Rolul 
principal al societăţii civile este de a asigura o corectă supraveghere a mo-
dului în care factorii politici sau economici respectă interesele majorităţii.

Astfel, consolidarea societăţii civile în Republica Moldova poate deveni 
ireversibilă doar în coordonatele abordării ei integratoare. Experienţa celor 
două decenii, urmate după proclamarea independenţei Republicii Moldova, 
ne demonstrează în mod elocvent despre necesitatea promovării unei stra-
tegii deosebite de edificare a societăţii civile, capabile să scoată cetăţeanul 
din anonimatul politic şi social. Devine extrem de imperioasă necesitatea 
instituţionalizării democratice a tuturor sferelor vieţii sociale, întronarea 
supremaţiei legii, deetatizarea corpului societal şi, fără îndoială, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor omului [13], inclusiv şi ocrotirea drepturilor etnii-
lor conlocuitoare. 
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Prin urmare, Republica Moldova construieşte o societate democratică, 
bazată pe principiul democraţiei participative, în care cetăţeanul activează 
în calitate de subiect al noilor procese sociale şi politice. Este deosebit de 
greu de imaginat societatea civilă fără consultările respective cu cetăţenii şi 
participarea lor (prin intermediul formelor organizate ale societăţii civile) 
în procesul determinării, elaborării, monitoringului, aprecierii şi realizării 
politicilor publice [14].

În linii generale, noţiunea de „societate civilă” concentrează totalitatea 
relaţiilor din societate, şi anume a celor politice, economice, moral-spiri-
tuale, religioase, naţionale şi a altor relaţii. Societatea civilă este sfera unei 
automanifestări a indivizilor liberi din punct de vedere politic / şi economic 
/ uniţi benevol în diverse organizaţii formate de cetăţeni, apărată prin legi 
respective de intervenţia directă şi reglementarea arbitrară a activităţii aces-
tora din partea organelor puterii de stat [15].

În condiţiile actuale, cristalizarea societăţii civile este legată de ireversibi-
litatea primenirilor democratice şi se manifestă în calitate de pilon portant 
al transformărilor atotcuprinzătoare din Republica Moldova. În ultimă in-
stanţă, soarta democraţiei în ţară se determină prin afirmarea stării de ma-
turitate a societăţii civile. Anume de aceea problema creării unor instituţii 
respective ar garanta determinarea liberă a individului. Astfel se recunoaşte 
primatul drepturilor şi libertăţilor omului în raport cu orice structuri politi-
co-statale şi stratificări sociale [16]. 

În această ordine de idei, în art. 18 al Legii Republicii Moldova cu privi-
re la drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale şi la statutul 
juridic al organizaţiilor lor se menţionează că reprezentanţii minorităţilor 
etice au dreptul legitim să-şi realizeze interesele şi aspiraţiile sale nu numai 
în mod individual, dar şi de a se uni, conform legii, în diverse organizaţii 
obşteşti culturale, religioase, de binefacere ş.a. [17], care se bucură de spri-
jinul multilateral al statului, inclusiv şi cel financiar în realizarea unui şir de 
programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în bază de concurs.

Conform Legii în cauză, organizaţiile obşteşti ale reprezentaţilor mino-
rităţior etnice au dreptul de a primi diverse donaţii, efectuate de persoane 
juridice şi fizice, precum şi de a colabora cu organizaţii şi departamente din 
alte ţări, în competenţa cărora sunt incluse programe, care prezintă inte-
res nemijlocit pentru organizaţiile obşteşti ale minorităţilor etnice din ţara 
noastră [18]. 

În plan extern, consolidarea în continuare a instituțiilor democratice şi a 
statului de drept, crearea şi dezvoltarea societăţii civile va fortifica încrede-
rea faţă de ţara noastră din partea societăţii mondiale progresiste, va facilita 
integrarea Republicii Moldova în structurile europene şi, în ultimă instanţă, 
va accelera încadrarea ei în Uniunea Europeană [19]. 
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E de menţionat, în componenţa Biroului Relaţii Interetnice activează 
în calitate de organ consultativ un Consiliu coordonator, în cadrul căruia 
sunt incluşi conducătorii asociaţiilor etnoculturale. În competenţa Biroului 
Relaţii Interetnice se află Casa Naţionalităţilor, care activează în calitate de 
centru cultural şi organizatoric al organizaţiilor etnoculturale din republică. 
Conform datelor înregistrate, în aprilie 2010 existau peste optzeci de orga-
nizaţii ale minorităţilor etnice din Republica Moldova acreditate pe lângă 
Biroul Relaţii Interetnice. Concomitent activează un număr considerabil de 
organizaţii etnoculturale în raioanele Republicii Moldova în ansamblu şi în 
Găgăuzia. În paralel cu organizaţiile etnoculturale ale minorităţilor etnice 
din republică, pe lângă Biroul Relaţii Interetnice sunt acreditate un şir de 
alte organizaţii obşteşti care elaborează diverse proiecte în cadrul republicii 
şi în afara hotarelor ei în domeniul învăţământului, ştiinţei, medicinii, ca-
rităţii, istoriei meleagului natal, de ocrotire a drepturilor personalităţii etc. 

O componenţă firească a societăţii civile o constituie asociaţiile obşteşti 
ale cetăţenilor, cărora le revine un rol considerabil şi o importanţă semni-
ficativă în consolidarea relaţiilor cu structurile de stat, aplicând realmente 
dreptul inalienabil la asociere benevolă. Gradul de interacţiune dintre pu-
terea legală şi cea obştească dezvăluie nivelul real al participării politice a 
cetăţenilor în general şi acţiunii politice în particular. Organizaţiile obşteşti 
favorizează formarea unor diverse necesităţi individuale, a unor interese 
personale şi prin intermediul asociaţiilor benevole ale cetăţenilor aceste ne-
cesităţi şi interese sunt realizate. Concomitent se creează autoadministrarea 
în sens de autoorganizare şi începe participarea cercurilor largi ale popula-
ţiei la conducerea treburilor de stat prin participare la alegeri libere, la şe-
dinţele colegiilor ministeriale şi departamentale, expertiza actelor juridice, 
reprezentanţe, foruri regionale şi naţionale etc. [20]

În plus, la desfăşurarea pe larg a activităţii organizaţiilor obşteşti con-
tribuie şi forurile naţionale sistematice, conferinţele, rezultatele sondajelor 
sociologice, proiectele fondurilor naţionale şi străine ş.a. 

La dezvoltarea în continuare a societăţii civile şi ameliorarea atmosferei 
social-economice, politice şi în special a celei interetnice au contribuit perfec-
tarea în continuare a legislaţiei, a activităţii Biroului Relaţii Interetnice, con-
solidarea societăţii civile în autonomia ”Gagauz Eri”, iniţiativele permanente 
în vederea soluţionării prin compromis a conflictului transnistrean etc.[21]

În total pe republică, în 2009 erau înregistrate peste opt mii de orga-
nizaţii neguvernamentale de diferit profil (nu numai în aspect etnic), fapt 
ce ne demonstrează nivelul înalt al activismului cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor de ordin general ce ţin de destinele ţării şi a celor de ordin local, 
particular [22].
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În fond, organizaţia neguvernamentală reprezintă o formaţiune bene-
volă, independentă, autonomă, creată în baza manifestării voinţei libere a 
cetăţenilor, uniţi în baza comunităţii de interese întru realizarea colectivă şi 
ocrotirea drepturilor civile, economice, sociale, culturale [23], inclusiv şi a 
celor naţionale.  

Din cele relatate mai sus, reiese că societatea civilă din Republica Moldo-
va se află în procesul de trecere spre o prezenţă instituţională trainică la nivel 
naţional şi local. Organizaţiile societăţii civile se manifestă tot mai sigur în 
calitate de parteneri activi ai autorităţilor publice de toate nivelurile în so-
luţionarea multiplelor probleme ale societăţii contemporane moldoveneşti, 
precum şi în promovarea şi aplicarea standardelor europene în luarea de 
atitudini şi decizii privind soluţionarea problemelor stringente ale societăţii 
contemporane în dezvoltare [24], inclusiv şi a celor legate de cimentarea şi 
consolidarea conştiinţei şi identităţii etnice a tuturor etniilor conlocuitoare 
din republică.

Aşadar, fiind deopotrivă produs şi factor al schimbărilor sociale în deru-
lare, fenomenul etnic şi componentele sale - conştiinţa şi identitatea etnică, 
este antrenat nemijlocit şi multilateral în procesele integrative, pe care le 
traversează Republica Moldova în aspiraţiile sale de aderare la Comunita-
tea Europeană. Iar pe parcurs se reliefează perspectivele, efectele şi semni-
ficaţiile, şansele egale şi potenţialul multilateral de încadrare atât a etniei 
titulare, cât şi a reprezentanţilor minorităţilor etnice în procesul complex 
de dezvoltare şi consolidare a societăţii civile, care îşi aduce aportul zi de zi 
la consolidarea coeziunii interetnice a etniilor conlocuitoare din ţară, dar 
şi la cristalizarea şi dezvoltarea în continuare a conştiinţei şi identităţii lor 
etnice, fapt care contribuie evident la propăşirea societăţii moldoveneşti în 
ansamblu. 
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Summary
Based on scientific evidence author describes the institutions of civil society 
in the Republic of Moldova and specifies the path to improve the mechanisms 
for their moral influence on government structures. Drawn attention to the 
conditions that create a state for improvement of civil society in Republic of 
Moldova. 

II‐

ериод демократических преобразований в Республике Молдо-
ва является одновременно и периодом становления, активности и раз-
вития гражданского общества. Освобождение Молдовы от признаков 
тоталитарного строя в экономике, политике и идеологии и движения 
к демократическому бытию делает возможной и насущной закладку 
фундамента демократического государства – гражданского обще-
ства. Развитое же гражданское общество одновременно становится 
и движителем демократического процесса. Как атрибут демократии 
гражданское общество в своей деятельности ведет поиски наиболее 
справедливых, наиболее гуманных, наиболее демократичных спосо-
бов организации социальных отношений. Процессы демократиче-
ского реформирования общественно-политических систем, какие бы 
страны они ни затрагивали, всегда с необходимостью находят свое 
проявление в целом ряде характерных, свидетельствующих о глубине 
и качестве демократических преобразований показателей. Одним из 
таких показателей, как нельзя лучше демонстрирующих жизнеспо-
собность демократических реформ, является согласованная модель 
взаимодействия между государством и гражданским обществом, ко-
торая предполагает оптимальное сочетание индивидуальной свобо-
ды, активности и инициативы личности с принципом ограниченного 
правления государства. Формирование подобной модели, по сути, яв-
ляющей собой идеал демократического развития, которое невозмож-
но без зрелого гражданского общества, поскольку лишь сознательные 
свободные граждане способны создавать наиболее гармоничные фор-
мы человеческого общежития. В этой связи, зрелость гражданского 
общества – это одно из ключевых условий успешности демократиче-
ского реформирования.
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 В самом названии «гражданское общество» обнаруживается опре-
деленность через «гражданина», а под этим имеется в виду «человече-
ский индивид, обладающий необходимыми правами для свободного 
использования своих сил и способностей и несущий полную ответ-
ственность перед законом и другими гражданами за свои действия» 
[1,213]. Само это понятие – civil society – было введено в обиход одним 
из первых историков буржуазного общества А. Фергюсоном и от него 
перешло к Г.Гегелю»[2,38]. Введенное в обиход Великой французской 
революцией, понятие «гражданин» подчеркивало пренебрежение к со-
словной принадлежности, уничтожало неравенство сословий и закре-
пляло равенство всех членов общества – в их правах и обязанностях. 
Если до этого понятие «господин» и его аналоги на всех языках этимо-
логически выражали отношения «господство-подчинение»,то «граж-
данин» и его эквиваленты во всех языках (к примеру, sitoyen, citizen, 
burger) обозначали всего лишь «житель града», т.е. лицо равное всем 
другим жителям, горожанам.

 Уже по этому определению гражданское общество, утверждая ра-
венство, является воплощением моральных отношений, поскольку 
равенство есть категория морали. Это подчеркивали еще предста-
вители античной философии: мораль, считали они, присуща толь-
ко человеку «равно относящемуся ко всем людям»[3,83]. Со времен 
античных история становления гражданского общества – это путь к 
утверждению моральных отношений, путь, сопряженный с демокра-
тией. Лозунги гражданского общества «свобода, равенство, братство», 
впервые прозвучавшие в период Великой французской революции, 
остаются востребованными до времен нынешних, оставаясь привле-
кательными и ценностными, «как бесконечный прогресс осуществле-
ния добра»[4,320]. 

 В структуру гражданского общества включаются экономические 
(основанные на различных формах собственности), социокультурные 
(национальные, религиозные, культурные) и убежденческие (термин 
условный-Г.Р.т.е. обусловленные индивидуальным выбором человека) 
отношения. Вся эта структура в той или иной мере пронизывается 
атмосферой морали. Моральные императивы являются основными 
принципами и механизмами воздействия гражданского общества на 
ход общественного развития. Моральные ценности свободы, равен-
ства, братства (в понимании толерантности, сотрудничества, общей 
ответственности) восходят к понятию справедливости – высшего ме-
рила моральных общественных отношений. «Любовь к равенству и 
любовь к справедливости изначально являлись одним и тем же. Для 
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воцарения в обществе некоторой политической свободы, пожалуй, 
достаточно, чтобы члены этого общества, либо поодиночке, либо как 
участники различных организаций отстаивали свои права. В условиях 
республики гражданам надлежит либо настойчиво утверждать прин-
ципы равенства, либо умерять притязания прочих граждан, налагая на 
них некоторые ограничения»,- считал Фергюсон, положивший начало 
понятию «гражданское общество» [2,122-123]. Позволяет же добить-
ся утверждения политических свобод – морально-этическая основа 
общества и закон. Мораль является последующей ступенью конкре-
тизации права (4, 321). Гражданское общество и правовое государство 
логически предполагают друг друга – одно немыслимо без другого, в 
понимании (в идеале – Г.Р.) первичности гражданского общества: оно 
является решающей социально-экономической предпосылкой право-
вого государства [2,122-123]. Последнее утверждение относится к реа-
лиям государств с историческим опытом эволюции гражданского об-
щества. Относительно Республики Молдова, как и ряда других госу-
дарств, возникших на постсоветском пространстве, следует отметить, 
что имеющийся у них опыт в виде советских профсоюзов, творческих 
союзов (Союза композиторов, художников и пр.), Общества красно-
го креста и полумесяца, Общества связей с зарубежными странами, 
Комитета советских женщин, Советского комитета защиты мира и 
подобных обслуживавших интересы политической власти, по сути, 
не может рассматриваться в качестве опыта гражданского общества. 
Признаки гражданского общества можно усматривать в деятельности 
существовавших в советское время садовых кооперативов, религиоз-
ных приходов, домовых и уличных комитетов, однако и они подвер-
гались жесткому контролю со стороны властных структур. Поэтому 
стоит отметить, что становление гражданского общества и правового 
государства в Республике Молдова и в ряде других бывших республи-
ках происходило одновременно.

 Условия, в которых в Республике Молдова происходит становление 
гражданского общества, отличаются особенностями, которые следует 
учитывать в исследовании действия механизмов их морального взаи-
мовоздействия, Без позитивного взаимодействия государственных и 
гражданских институтов и их плодотворного сотрудничества «невоз-
можно объединение общественных и приватных возможностей для 
создания общественных благ, которые ни приватный, ни обществен-
ный сектор не могут проводить самостоятельно» [5,78]. На эти особен-
ности и обращается внимание в настоящем исследовании.

 Становление институтов гражданского общества в Республике 
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Молдова совпадало с главными направлениями социально-экономи-
ческих и политических реформ, которые выражались в борьбе за де-
мократию, основные права человека, независимость, национальное 
самоопределение, возвращение к национальным традициям и род-
ному языку, свободу совести, свободу слова. Первые, создавшиеся в 
Молдове, институты гражданского общества имели такое же содер-
жание. Они объявляли своими статутными целями: в сфере личных 
прав – борьбу за свободу самоидентификации всех без исключения 
этнических общностей, проживающих в стране, за свободу совести и 
свободу мысли, свободу выбора вероисповедания, охрану здоровья; 
в сфере социально-экономических прав – свободу частной собствен-
ности, предпринимательство; в сфере политических прав – свобо-
ду слова, участие в управлении государства и политической жизни, 
объединение и создание неправительственных организаций; в сфере 
культурных прав – право на образование; свободу творчества, благо-
приятную экологическую обстановку[6,210-211]. Красноречивы на-
звания созданных уже в начале реформистского движения в Респу-
блике Молдова неправительственных организаций: «Центр помощи 
НПО «Contakt», Ассоциация независимой прессы», «Общество укра-
инской культуры», Ассоциация «Promo-lex», Ассоциация женщин 
Молдовы, Ассоциация за демократию через участие «Adept» и др. 
Они как институты гражданского общества, используя возможности 
правового поля, добровольно брали на себя обязательства добиваться 
своих целей в диалоге и в сотрудничестве с государственными инсти-
тутами на моральной основе. Утверждение о моральном посыле уже 
потому оправданы, что НПО были инициированы свободным выбо-
ром людей и их благородными (моральними) устремлениями. Иссле-
дователи отмечают приоритетные направления деятельности инсти-
тутов гражданського общества в Молдове. Из 8 тысяч действующих 
на сегодня НПО более половины считают своей основной областью 
деятельности социальную сферу (образование, медицина, культура, 
спорт, социальная помощь, благотворительность). В других областях, 
таких, как экология и права человека, работают от 5% до 10% НПО; в 
области средств массовой информации, экономики, религии – около 
4% от общего числа [7,16]. Защита социальных прав интересует 48% 
от общего числа НПО, защита политических прав – 14,1 %, вопросы 
европейской интеграции -1,8% [8]. Следует отметить, что более 50% 
неправительственных организаций заняты в сфере бескорыстного со-
циального обслуживания; 27% организуют тренинги и консультации, 
а 15% предоставляют информационные услуги. [7,16]. 
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 Имея ввиду, что гражданское общество – это тип общества с мо-
ральными общественными отношениями, можно сделать вывод о том, 
что именно моральный посыл содержится в самих принципах граж-
данского общества[9,175-183]. Благодаря присущему моральному им-
перативу гражданское общество становится способным не только вы-
теснять из общественных отношений аморальные явления насилия, 
неравенства, несправедливости, но и устанавливать отношения, осно-
ванные на равенстве всех людей, их солидарности, сотрудничестве, 
общении, диалоге, справедливости. Становясь залогом равноправия, 
справедливости и общей ответственности граждан гражданское об-
щество априори берет на себя обязанность регулироваться морально-
этическими принципами человеческих взаимоотношений [10,38].

 В условиях, когда в обществе происходят серьезные трансформа-
ции, реформируются общественные отношения, формируются новые 
экономические связи, становится особенно необходимым в полной 
мере использовать моральный потенциал гражданского общества. 
Сегодня, когда в обществе создается новая общественная формация, 
проблемами гражданского общества становятся не только оздоров-
ление межличностного общения, но и социальной справедливости, 
честности, порядочности, проблемы прав и свобод, отношения к 
собственности, к результатам труда, отношения к природе. В свете 
морального воздействия гражданского общества на политическую 
власть в настоящий момент можно говорить о процессе становления 
гражданского общества Республики Молдова. Это становление про-
исходит не только в контексте продолжающихся дискуссий о путях 
взаимодействия государства и гражданского общества, но и в реали-
ях новых, благоприятных, условиях демократии. В современном мире 
демократическое государство в наилучшей степени обеспечивает 
условия для развития социальной активности граждан, социальных 
групп и общностей. В таком государстве в многообразии его функ-
ций на одно из первых мест выдвигается его социальная функция. 
Социально ориентированное государство создает благоприятное 
пространство общественных возможностей, защищенных от какого-
либо произвола, гарантирует возможность беспрепятственного взаи-
модействия социальных групп и других составляющих социальной 
структуры, способствует улучшению социального положения граж-
дан и социальных групп. Гражданское общество, со своей стороны, 
заинтересовано в сотрудничестве с государственными структурами 
в целях достижения общего блага. Очевидно, что на пути развития 
демократии обе стороны диалога заинтересованы в устойчивых и ци-
вилизованных контактах.
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 Понимание феномена гражданского общества, места и роли мо-
рали в его содержании и практике позволяет оценить роль граждан-
ских (общественных) институтов в Республике Молдова и их возмож-
ности морального воздействия на политическую власть. В условиях 
кардинальной перестройки и реформирования общественной жизни 
в целом мораль становится нормативной системой, ее роль становит-
ся активно-побудительной, связанной с механизмами социальной 
активности, инициативного поведения, предпринимательской пред-
приимчивостью. Общественным потребностям реформирования 
общественной жизни более соответствует мораль не просто «предпи-
сывающая», «регламентирующая», «запрещающая», а именно побуж-
дающая брать ответственность на себя. Любые декларируемые фено-
мены морального сознания должны быть сопряжены с практическим 
действием. В этом сопряжении они получают новое значение и новый 
смысл. Говоря о действенности общественной морали, православ-
ный философ Памфил Юркевич отмечал роль практики «дела»: «нам 
врожденны не правила, не мысли о нравственной деятельности, но 
самые влечения и стремления к ней» [11,81]. И далее он подчеркивал 
роль свободного выбора в нравственной деятельности: «Нравствен-
ность есть заповедь, есть закон, но как в благодатном законе сказано, 
что он будет написан на сердцах обыкновенных людей, так и люди, 
предоставленные себе, являют дело законное, написанное в сердцах 
своих» [11,81]. 

 Летописание институтов гражданского общества Молдовы под-
тверждает, что действенным механизмом в отношениях «НПО – го-
сударственные структуры» является именно мораль. Именно мораль-
ный императив в общем для всех правовом поле прозвучал в 1997 
году при принятии Закона об общественных организациях Респу-
блики Молдова, на котором так настаивали общественные организа-
ции. Мораль «как агент общественного процесса», как особенность 
«управления со стороны социальной группы» [12,22] присутствовала 
и в акте принятия Закона о правах лиц принадлежащих к националь-
ным меньшинствам и правовом статусе их организаций от 2001 года, 
который долго обсуждался этнокультурными объединениями ими 
же и был лоббирован. Моральный аспект воздействовал на депутатов 
Парламента РМ в 2006 году при принятии законодательных актов от-
носительно равенства полов. Мораль как проявление гражданской 
совести воздействовала на муниципальные власти и принесла побе-
ду общественной организации «Oraşul meu drag», которая в 2011 году 
воспрепятствовала разрушению исторической части Кишинева и до-
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стойно выступила против корпоративного бизнеса [13]. Существует 
множество и таких примеров, когда гражданское общество во имя 
«общего блага» поддерживает инициативы политической власти, как 
это проявилось в широкой поддержке общественными объединения-
ми идеи реинтеграции Республики Молдова, стратегии движения к 
Европейской интеграции или ежегодных акций региональных вла-
стей «Посади дерево» и т.п. [14]. В акциях солидарности институтов 
гражданского общества и государства, в их активном взаимодействии 
проявляется потенциальная роль общественных институтов в уси-
лении продуктивной власти, социализации государства и защиты 
прав и свобод граждан. Именно согласованное социально-этическое 
и политико-правовое взаимодействие общественных и государствен-
ных структур составляет концептуальную основу правового социаль-
ного государства, отвечает демократическим и моральным принци-
пам человека и социума. 

 В моральном содержании конструктивного сотрудничества ин-
ститутов гражданского общества и государства, на наш взгляд, сле-
дует усматривать моменты, когда и одна сторона диалога и другая 
идут в одну сторону, поддерживая друг друга, развиваются вместе за 
счет друг друга[15] и моменты их рассогласованности. К сожалению, 
идеальный вариант и ситуация конструктивного сотрудничества еще 
далеки от реалий нашей республики. Развивающееся гражданское 
общество предполагает взаимоконтроль и взаимоограничение орга-
нов государственных и негосударственных структур, вступая в кон-
фликтные отношения в рамках законодательного поля страны. В кон-
тексте формирования универсального гражданства межличностные 
и межинституционные уровни должны дополняться доверием граж-
дан к государственным и социальным институциям. Сама легитими-
зация современного демократического общества основана на доверии 
к власти и к органам государственного управления. Социальный до-
говор между гражданским обществом и государственной властью, как 
любой договор, создается обещаниями сторон вокруг элемента дове-
рия [16, 142-151]. Исполнение обещаний как раз и является тем, что 
объединяет нас в моральное сообщество. Без морального сообщества 
индивидуумов, которые уважают друг друга, не существует мораль-
ной обязанности, а доверие к власти базируется на обязательствах 
представителей власти исполнять обязательства, что является пока-
зателем моральности. Доверие к власти ограничивается уровнем кор-
рупции и является показателем уровня доверия в обществе в целом. 

 В определенных случаях общественные объединения теряют до-
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верие к государственным институциям, и в такие моменты они вы-
нуждены «давить» на государственную власть, чтобы принудить ее 
служить обществу и общему благу. Здесь мы не имеем в виду ту осо-
бенность гражданского общества, которая связана с завышенными 
претензиями к государству и его чиновничеству. Эту общую зако-
номерность незрелого гражданского общества подметил еще выдаю-
щийся испанский философ Х. Ортега-н-Гассет. Он усматривал в этом 
явлении «безудержный рост жизненных вожделений» масс [17,195-
314]. В этом смысле в гражданском обществе возникают требования 
к властям немедленно удовлетворить его социальные запросы, кото-
рые, к сожалению, не обеспечиваются экономикой. Особенно опасно 
в условиях бедного государства сводить все к материальным ценно-
стям, заслонять или подменять ими общественное благо, что ослабля-
ет моральное начало в структуре и жизнедеятельности гражданского 
общества. 

 По отношению институтов гражданского общества и государ-
ственной власти к демократическим ценностям возможны и другие 
«моральные искажения» – от прямого вмешательства и до регламен-
тации со стороны государства. В определенных моментах демокра-
тического развития, особенно в государствах молодой демократии, 
общественные организации оказываются более преданными ценно-
стям демократии и идеалам «общего блага», нежели государственные 
структуры. При столкновении интересов государственные структуры 
зачастую обращаются к репрессиям. Активность масс пробуждает 
чувство опасности у властных элит, которые отвечают ограничени-
ем свободы и усилением мер безопасности. При этом инакомыслие 
ставится под сомнение, пресса подвергается цензуре, свобода слова 
ограничивается. Власти сами себя убеждают, что такие шаги необ-
ходимы для сохранения либеральных демократических ценностей. 
О подобном Т.Дэй и Л.Зингер заявляют: «Ирония заключается в том, 
что, пытаясь сохранить демократию, элиты превращают общество в 
менее демократическое» [18,48-49]. Складывание подобных обстоя-
тельств Ж..Бешлер как раз и относит к «моральным искажениям» в 
обществе, вызывающим дефицит демократии и морали[19,168-187].
Пренебрежение и законом, и моралью усматривается исследователя-
ми и в моментах превращения институтов незрелого гражданского 
общества в орудие взвинчивания толпы. Во время волны бунта, граж-
данского волнения, когда «психоз аморализма …подло распространя-
ет оглашенная люмпен-интеллегенция»[20,268],политические аван-
тюристы, как правило, задешево приобретают политический капитал 
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из отношений «НПО – государство». Мотивом же и императивом для 
гражданского общества является основанное на моральных принци-
пах, согласованное сотрудничество этих двух структур во имя обще-
ственного блага. Ярким примером могут послужить итоги украинско-
го «Майдана». Исследователи вынуждены признать, что «вместо того, 
чтобы поддержать и развить новые ценности, укрепить гражданское 
общество большинство вождей Майдана стали пользоваться им, как 
подиумом, для демонстрации своей экстравагантности в одежде и вы-
сказываниях, организовали «выволочку» своим оппонентам наделали 
несусветное число детских ошибок в управлении. И, возникшее на не-
сколько недель доверие народа к власти, стало быстро утрачиваться. 
Гражданское общество почувствовало себя инструментом, которым 
вновь воспользовались для достижения власти, даже не командой, а 
разношерстной группой случайных людей, которые, в лучшем случае, 
недостаточно профессионально подготовлены, а в худшем, отличают-
ся низким уровнем общей социализации»[21,136].В результате, отме-
чает Юрий Сурмин, благие лозунги требования свободы и справедли-
вости приобрели утопический и деструктивный характер, «Майдан» 
повлек за собой целый ряд негативных процессов: социальное ижди-
венчество, бюджетное растранжиривание национального богатства, 
снижение инвестиционной активности, усиление экономической от-
сталости, рост цен и инфляционных процессов, отличился хаотиза-
цией общественного сознания»[21,136]. 

 На разрушительное стихийное использование гражданского обще-
ства, которое может ослабить способность государства решать свой-
ственные ему задачи, указывают и исследователи, анализирующие 
кризисную ситуацию, сложившуюся 7 апреля 2010 года в Кишиневе, 
делая вывод о необходимости формирования «здорового граждан-
ского общества» [22,263]. В нашем понимании гражданского общества 
как общества с благими намерениями и моральными ценностями, 
массовые волнения не способны сохранить названные ценности, по-
скольку толпа, характеризующаяся случайностью связей и отчужден-
ностью индивидуумов, где члены массы, «как правило, испытывают 
замешательство и неуверенность в своих действиях» [23,554], неспо-
собна четко осмыслить высшие идеалы, общее благо и не успевает за-
пастись моральным багажом. 

 Для постсоветских государств, к которым относится и Молдо-
ва, характерна та особенность, что введение рыночной экономики и 
демократии происходит одновременно, то есть реформа экономиче-
ского устройства общества происходит путем принятия политиче-
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ских решений. Такая задача – учреждение рыночной экономики – не 
стояла ни в одном из прежних переходов к развитию демократии. В 
условиях реформирования постсоветского государства массы «по 
большей части вдохновляются в политических вопросах элитами» 
[18,48]. Последнее утверждение в значительной мере относится и к 
гражданскому обществу Республики Молдова. Вспомним, как в конце 
80-х –начале 90-х годов Парламент поддержал «Народный фронт» в 
его стремлении к национальному возрождению молдавского народа 
и гражданские объединения других этносов, которые всколыхнули 
своих соплеменников, чтобы в едином порыве «создать независимое 
государство, придать новое звучание национальным ценностям, …де-
мократическим завоеваниям молдавского народа» [24,73-84]. Однако 
исторический опыт доказывает, что более естественным для общества 
в целом является процесс демократизации через формирования норм 
«общего согласия и добровольного выбора». Этот тип взаимоотноше-
ний между обществом и его членами через самоуправление зарож-
дался в европейских городах-коммунах, а окончательно оформился и 
укрепился на почве буржуазного производства в Новое время в Ев-
ропе – в демократически самоорганизовавшихся государствах граж-
дан. Как известно, такое общество самоопределилось прежде всего в 
Голландии ХII века, энергично формирмировалось в Англии ХII-ХIII 
веков, получило мощный толчок в период Великой французской ре-
волюции конца Х111 века, позже обрело такую возможность на почве 
Италии, Испании, Германии. Только в условиях «созревания» сообще-
ства граждан в нем самом возникает потребность соответствующей 
политической воли. Перефразируя известную марксистскую фор-
мулу, о таких условиях мы можем сказать: «когда низы хотят, верхи 
могут изменить жизнь». Из такой критической (революционной) си-
туации затем «вырастают» реформы в экономике, политике и идеоло-
гии, а движение к демократическому бытию делает возможной и на-
сущной закладку его фундамента – гражданского общества. Только 
в таком контексте гражданское общество как атрибут демократии в 
своей деятельности ведет поиски наиболее справедливых, наиболее 
гуманных, наиболее демократичных путей способов организации со-
циальных отношений. Однако в результате перестройки и революци-
онных перемен в государствах постсоциалистического пространства 
не создалось ощущения справедливого мирного порядка, ибо в основе 
нового экономического миропорядка не было главного – настоящей 
справедливости. В отличие от Запада, где первоначальное накопление 
капитала, в основном, происходило, благодаря скромности, бережли-
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вости и трудолюбию, в государствах молодой демократии «рыцари 
первоначального накопления» получили все и сразу, приватизировав 
государственную, а, значит, общественную собственность. Неспра-
ведливость же, лежащая в основе распределения собственности, по-
рождает несправедливость и коррупцию на рынке труда, усугубляет 
взаимоотношения между политикой и моралью. Горькая реальность 
Республики Молдова (Украины, России и др.) состоит в том, что про-
стые граждане страны вынуждены беспокоиться не столько об обще-
ственном благе, сколько о самом физическом выживания, обеспече-
нии самых элементарных потребностей. Исследователи отмечают от-
сутствие в Республике Молдова ощутимого «среднего класса», кото-
рый во всяком государстве является основной средой для формирова-
ния здорового, активного и справедливого гражданского общества» 
[25,80]. К сожалению, согласно докладам международных экспертов, 
Республика Молдова по уровню жизни является одной из беднейших 
в Европе, где значительная часть населения, влачащая нищенское су-
ществование, озабочена, главным образом, проблемами выживания, 
принуждающими его к массовой трудовой миграции [26], в то время 
как «признаками гражданского общества являются: высокое сознание 
людей, высокая материальная обеспеченность их на основе владения 
ими собственностью …»[27, 45-46]. Об этом на заре гражданского об-
щества высказывался Аристотель: «Так как в государственном строе 
три начала притязают на равную значимость: свобода, богатство, 
добродетель, то ясно, что политией следует называть такой государ-
ственный строй в котором имеется смешение двух начал – состоя-
тельного и неимущего – отмечал античный философ.-Те государства 
имеют хороший государственный строй, где средние представлены в 
большом количестве, где они, в лучшем случае, сильнее обеих крайно-
стей, по крайней мере, каждой из них, в отдельности» …»[28, 145-146]. 

 Таким образом, для становления моральности в сфере экономи-
ческих отношений особенно важным является отстаивание граждан-
ским обществом права индивидуума на собственность. В условиях 
преодоления рудиментов тоталитаризма, отрицавшего частную соб-
ственность и ратовавшего за обезличивание человека, гражданское 
общество становится на защиту собственности, ибо собственность 
влияет на моральное развитие самосознания личности в сторону фор-
мирования достоинства и ответственности. Сегодня особенно акту-
альны рассуждения Аристотеля: «кто обладает собственностью, тот 
обладает добродетелью…»[29, 83]. Наличие собственности выступает 
базисным фундаментальным условием свободы личности в граждан-
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ском обществе. Это утверждали многие мыслители человечества, об 
этом неопровержимо свидетельствует практика жизнедеятельности 
общества. 
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Summary
The article addressed issues related to treatment in the literature of the es-
sence, content, typology of the phenomenon of “transition”. It is noted that 
transition characteristics configure antagonism between the previous totali-
tarian and the new democratic regime. It also considers the two interpreta-
tions of the notion of transition – as a transition from a totalitarian to a 
democratic system that occurred in the states of Southern Europe and Latin 
America, and secondly – as a process of changes of a society which was orga-
nized on socialist socioeconomic model into a society based on democratic 
values   and a capitalist socioeconomic model that operates on market econ-
omy principles, which emerged after the fall of communism in the countries 
of Central and Eastern Europe and of the former USSR. While treating the 
problems which countries that have started radical social transformation and 
democratic transition faced or are facing, the article attempts to distinguish 
the modernization theory and transitlogy and to substantiate a new concept 
of completed democratic transition, which represents the stage of creation in 
these states of a democratic regime and the end of the transition process.

în ultimele patru decenii problema tranziţiei de la societatea totalitară 
spre societatea democratică, în general, şi cea a tranziţiei postcomuniste, în 
mod particular, a devenit o temă curentă a gândirii filosofice, sociologice, 
politologice şi istorice, deoarece schimbările şi transformările sociale care 
s-au produs la răscrucea sec. XX şi XXI în multe ţări ale lumii necesitau a fi 
investigate. În linii mari, în literatura de specialitate tranziţia este concepută 
ca un proces social care are ca scop crearea sau recrearea instituţiilor pieţei, 
un proces istoric, politic, cultural (constând în schimbarea comportamente-
lor, mentalităţilor, eticii, valorilor, stimulentelor) prin care se asigură trece-
rea de la economia bazată pe planificare la economia de piaţă, procesul de 
trecere de la totalitarism şi autoritarism spre democraţie. Tranziţia, în opi-
nia sociologului român D. Sandu, „înseamnă schimbare, adică o mulţime 
de situaţii intermediare între două stări de relativ echilibru, identificate prin 
experienţă, cunoaştere sau proiect. În cazul tranziţiei postcomuniste, origi-
nea este socialismul real al anilor ’80 ai secolului XX, iar destinaţia vizată, 
explicit sau implicit, o constituie economia de piaţă şi democraţia, capita-
lismul democratic asociat cu bunăstarea, competiţia şi libertatea”[21, p. 9]. 
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Cuprinzând mai toate domeniile vieţii sociale şi activităţile omului, tran-
ziţia a antrenat deopotrivă economia şi cultura, ştiinţa şi învăţământul, poli-
tica şi libertatea de gândire şi acţiune, sfera relaţiilor interumane, mentalita-
tea, obiceiurile, tradiţiile şi comportamentul, condiţiile de muncă şi calitatea 
vieţii, chiar şi sfera traiului. 

Th. Carothers, vicepreşedintele Fundaţiei Carnegie, distinge în sfera de 
acţiune a tranziţiei, pentru ultimii 40 de ani, o serie de tendinţe care se exer-
cită în şapte regiuni ale globului, dar care converg spre o schimbare şi remo-
delare a peisajului politic al lumii: 

– prăbuşirea regimurilor autoritare de dreapta din Europa de Sud la ju-
mătatea anilor 1970; 

– înlocuirea dictaturilor militare cu guverne civile rezultate din alegeri în 
America Latină între sfârşitul 1970 şi sfârşitul 1980;

– declinul regimurilor autoritare în Estul şi Sudul Asiei cu începere de la 
jumătatea 1980;

– colapsul regimurilor comuniste din Europa Răsăriteană la sfârşitul 
1980; 

– dezmembrarea U.R.S.S.-ului şi constituirea a 15 state postsovietice în 
1991; 

– declinul regimurilor cu partid unic în multe zone ale Africii subsaha-
riene în prima jumătate a lui 1990; 

– o tendinţă slabă, dar sesizabilă, de liberalizare în unele state din Ori-
entul Mijlociu în 1990, care s-a materializat destul de plenar în 2011 
în cadrul aşa-zisei „primăveri arabe” în Tunisia, Egipt, Libia, Yemen, 
Oman, Siria etc. 

Cauzele, modalităţile şi cadenţa acestor diferite tendinţe variază în mod 
considerabil, remarcă Th. Carothers. Însă ele prezintă o caracteristică do-
minantă, care se manifestă simultan în numeroase ţări din fiecare regiune, 
şi anume trecerea de la un regim dictatorial către o guvernare mai liberală 
şi, adesea, mai democratică. Rezultanta acestor şapte tendinţe, politologul 
american S. Huntington o numeşte al „treilea Val al democraţiei” (primul 
s-a produs în secolul al XIX-lea şi a inclus democraţiile numite de el „fonda-
toare” – Marea Britanie, Franţa, S.U.A şi alte state ca Argentina, Chile, Co-
lumbia, Uruguay; a-l doilea Val s-a declanşat după cel de-al Doilea Război 
Mondial şi a cuprins Germania, Italia, Austria, Japonia, dar şi India etc.). De 
acest proces al tranziţiei au fost atinse peste 100 de ţări din America Latină, 
din Europa de Sud şi de Est şi fosta U.R.S.S., din Africa subsahariană, din 
Asia şi Orientul Mijlociu.

Al treilea Val al democraţiei a dat naştere unui nou tip de tranziţie – 
tranziţia postcomunistă, care a pus începutul unui nou model de tratare a 
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discursului academic şi anume abordarea „tranzitologistă”. Utilizarea noţi-
unii de „tranziţie” obţine astfel un câmp de referinţă destul de vast. În acest 
sens, politologul italian D. Fisichella remarca că, în contextul provocat de 
prăbuşirea regimului comunist, „conceptul de tranziţie nu este altceva decât 
transpunerea vechii noţiuni de epocă critică” [7, p. 32]. Putem să deducem 
de aici că, într-o astfel de coexistenţă conflictuală între vechiul şi noul regim 
politic, sub aspect strict politic, tranziţia vizează situaţia particulară în care 
se contrapun două sau mai multe grupări sociale care nu sunt capabile într-
o anumită perioadă să se impună în mod hotărât şi deplin. În general, carac-
teristicile tranziţiei configurează antagonismul dintre regimul precedent de 
tip totalitar şi noul regim democratic.

În acest context, potrivit analizei contemporane, un punct de reper în 
literatura de specialitate îl constituie cele doua modele de interpretare a no-
ţiunii de „tranziţie”. Într-o primă interpretare, noţiunea indică trecerea gra-
duală de la un set de circumstanţe la un altul, o trecere non-specifică ce nu se 
suprapune, în mod particular, schimbărilor din Centrul şi Estul Europei. Pe 
acest fundal, noţiunea a explicat totuşi căderea sistemului totalitar comunist 
şi trecerea de la o societate lipsită de democraţie la democraţie. Totodată, la 
nivel global, a devenit evident că nu este vorba doar de abandonarea „aşa-
ziselor democraţii populare”, ci şi de transformările economice şi recon-
strucţia ideologică. Pe de altă parte, schimbările radicale care s-au produs în 
statele din fostul lagăr socialist au condus în mod inevitabil la apariţia unor 
noi argumente teoretice prin care vidul de influenţă a Estului (U.R.S.S.) se 
cerea a fi umplut de Vest (statele din Europa Occidentală). Pe acest fundal 
a apărut ipoteza de lucru a unor analişti potrivit căreia modulul de tranziţie 
propus Estului trebuie să fie integrat în mod obligatoriu modalităţii globale 
de analiză a tranziţiei.

Cea de-a doua direcţie, care este una duplicitară, dar în linii mari, uni-
vocă, vizează modelele clasice ale tranzitologiei delimitate pe baza valului de 
democratizare din Europa de Sud în anii ’70 (Spania, Portugalia şi Grecia). 
Însă aceste teorii şi-au dovedit limitele doar atunci când au fost transpuse 
în Europa de Est. În aprecierea profesorului belgian De Waelle [a se vedea: 
5], diferenţele sunt foarte mari, cea mai importantă având în vedere obiectul 
tranziţiei, şi anume că în aproape toate ţările din Europa Centrală şi de Est, 
sub aspect tipologic, se realizează concomitent o tranziţie politică şi econo-
mică. Totodată, analiza comparativă a tranziţiei Est-europene cu tranziţia 
Chinei sau a altor ţări din Asia ne demonstrează faptul că există deosebiri 
substanţiale dintre stadiul reformei politice, economice şi socioculturale şi 
nemulţumirile şi riscurile ce compromit reforma [a se vedea: 10]. 

În anii ’70-90 ai sec. al XX-lea a crescut destul de rapid interesul trecerii 
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de la diverse tipuri de dictatură (autoritarism şi totalitarism) spre democra-
ţie, care era legat de procesele sociale care s-au produs începând cu 1974, 
prin prăbuşirea dictaturilor din Europa de Sud (Portugalia, Grecia, Spania), 
urmată de înlocuirea regimurilor militare dintr-o serie de ţări latino-ame-
ricane (Argentina, Uruguay, Brazilia, Chile etc.), de înlocuirea regimurilor 
comuniste din Europa de Est (după 1989) şi fosta U.R.S.S. (după 1991). 
În lucrările dedicate tranziţiei, atenţia este concentrată asupra condiţiilor 
şi premiselor care au favorizat această tranziţie, asupra forţelor ei motrice, 
a căilor, stadiilor, tipurilor şi modelelor trecerii de la totalitarism spre de-
mocraţie. Pentru a trata şi studia problemele ce au apărut în societate s-a 
constituit noua disciplină ştiinţifică – tranzitologia, care poartă un caracter 
destul de limitat pe motiv că este construită pe experienţa occidentală. Noţi-
unea „tranziție” are, potrivit literaturii de specialitate, două sensuri. Primul 
este cel de transitio, o „trecere (lentă sau bruscă) de la o stare la alta, de la 
o situaţie, de la o idee la alta”. Al doilea sens este cel dat de politologi şi 
economişti în urma căderii U.R.S.S-ului: un proces de schimbare proiec-
tată a unei societăți organizate pe modelul  socioeconomic socialist într-o 
societate organizată pe modelul socioeconomic de tip capitalist fundat pe 
principiile economiei de piață.

 În cadrul descrierii proceselor sociale în societăţile democratice aceasta 
emană din normele universale. Prin urmare, în limitele tranzitologiei noi 
putem judeca numai despre faptul dacă o societate concretă se apropie sau 
nu de modelele occidentale. Totodată, trebuie să remarcăm că tranzitologia 
apuseană posedă două dimensiuni: prima, care studiază „perioada de trece-
re” ca atare şi este legată de noţiunea tranzition, şi a doua, care investighează 
modelul perioadei de trecere, adică transformarea regimului politic – trans-
formation. În literatura de specialitate, deseori noţiunea de „transformare/
tranziţie” este asociată cu noţiunea de „reformă”, care, de asemenea, este 
clasată la varietăţile de schimbări sociale. În această privinţă, ne raliem opi-
niei sociologilor ruşi, care susţin că prin reformă, de obicei, se subînţelege 
„transformarea, restructurarea unei oarecare laturi a vieţii sociale, care nu 
ar distruge bazele structurii sociale existente” [26, p. 447]. În acelaşi timp, 
noţiunea de „transformare” este extrem de amplă şi o depăşeşte pe cea de 
schimbare, care poate fi graduală, structurală, lentă, rapidă etc. Aceeaşi opi-
nie o împărtăşeşte şi D. Sandu, care susţine că „perspectiva tranziţiei este 
mai complexă, implică mai mulţi termeni de referinţă decât abordarea de 
tip reformă. Perspectiva tranziţiei este mai largă şi pentru că include şi acele 
schimbări care sunt asociate cu efectele propriu-zise ale proceselor de de-
mocratizare şi dezvoltare a economiei de piaţă. Conceptul de tranziţie are, 
în plus, şi o notă de evaluare. Tranziţia este o „trecere” de la o stare la alta” 
[21, p.10].
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Tranzitologia s-a dezvoltat către sfârşitul anilor ’60 ai secolului XX, şi 
de atunci sunt examinate diferite tipuri de regimuri politice şi trecerea lor 
de la totalitarism spre democraţie, începând cu cele din America de Sud. În 
literatura de specialitate exista o definiţie a conceptului de tranziţie din acea 
perioadă, care spune că „procesul tranziţiei nu e altceva decât un interval 
între două regimuri politice diferite [a se vedea: 16]. Totuşi, rezultatul unei 
tranziţii politice din acea vreme era complet deschis. O dictatură militară 
sud-americană putea atunci să fie înlocuită de un sistem liberal democratic 
şi de un tip de democraţie socialistă sau chiar de un tip de dictatură comu-
nistă sau maoistă. Revoluţiile care au început în 1989 în ţările din Europa 
Centrală şi de Est au condus la revenirea la ideile liberale referitoare la su-
premaţia legii, guvernarea parlamentară şi justiţia independentă. Totoda-
tă, nu numai ideile liberale au fost descoperite de ţările postsocialiste, ci şi 
valorile liberale, care renasc în aceste state cu adevărat. Transformările în 
cauză au dus la renunţarea lor la sistemul socialist şi la eliberarea de domina-
ţia U.R.S.S.-ului. Tranziţia politică şi cea economică sunt tratate altfel decât 
cele precedente, având un obiectiv bune definit, accederea spre democraţia 
liberală capitalistă. Prin urmare, tranzitologia concepe procesul de tranziţie 
postcomunistă a acestor state într-un mod complet determinist – acceptarea 
valorilor democratice şi a economiei de piaţă. 

În această ordine de idei, tranziţia postcomunistă este interpretată ca un 
proces social care are ca scop crearea instituţiilor pieţei, un proces istoric, 
politic, cultural (constând în schimbarea comportamentelor, mentalităţilor, 
eticii, valorilor, stimulentelor) prin care se asigură trecerea de la economi-
ile bazate pe sistemul de planificare socialist la economia de piaţă. Punctul 
de pornire al ei îl reprezintă societatea socialistă, având în plan economic 
ca indicatori caracteristici proprietatea de stat şi piaţa închisă controlată de 
stat, iar în plan social-politic – unipartitismul, cenzura, impunerea valorilor 
şi conduitelor de un anumit tip, uniformizarea claselor sociale şi a stilurilor 
de viaţă.

Tranziţia de la socialismul totalitar la democraţie constituie un fenomen 
greu de definit şi a cărei evoluţii este dificil de prognozat, întrucât este un 
experiment istoric contemporan, şi din această cauză nivelul de incertitudi-
ne este destul de ridicat.

În acelaşi timp, în literatura de specialitate se consideră că pentru a ac-
cede la democraţie trebuie respectați mai mulți factori obiectivi, externi. 
Spre exemplu, filosoful germano-american C. Hempel consideră că unul 
din factori ar fi Legea Generală a Istoriei [a se vedea: 8], iar profesorul po-
lonezo-american Adam Przseworski susţine că aceşti factori sunt economia 
sau, spre exemplu, numai geografia. În opinia lui, „geografia este într-adevăr 
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singurul motiv de a spera că ţările Est-europene vor urma calea democraţiei 
şi a prosperităţii” [a se vedea: 17]. Pentru alţi tranzitologi, spre exemplu, 
pentru profesorul american J. Muller [a se vedea: 15], calea spre democraţie 
este determinată în mod natural sau, pentru profesorul finlandez T. Vanhe-
nen, chiar în conformitate cu teoria selecţiei naturale a lui Charles Darwin 
[a se vedea: 25].

În investigarea acestui fenomen social specific există două mari tipuri de 
tradiţii teoretice: tranzitologia şi teoria modernizării, care au dominat şi au 
deformat, într-o oarecare măsură, studiile cu privire la ceea ce a însemnat 
teoriile despre tranziţia postcomunistă.

Unul dintre cei mai importanţi critici cu privire la ceea ce înseamnă te-
oriile cu privire la tranziţia postcomunistă este profesorul american St. Co-
hen. Pentru el, tranzitologia este puţin mai mult decât o reformulare a teori-
ei modernizării. „Concepţiile şi teoriile despre modernizare au făcut pentru 
mult timp parte din studiile efectuate de savanţii din Rusia, şi pentru toate 
noile pretenţii ale tranzitologiei din ştiinţele sociale este ea însăşi puţin mai 
mult decât o versiune care este echivalentă cu tranziţia la democraţie şi piaţa 
liberă” [a se vedea: 3].

Alţi critici, precum savanţii americani P. Reddway şi D. Glinski, spre 
exemplu, argumentează că „ştiinţa tranzitologiei a fost o altă progenitură in-
fluentă a paradigmei modernizării” [a se vedea: 19]. St. Cohen, P. Reddway 
şi D. Glinski sunt cei mai viguroşi critici a ceea ce ei percep ca fiind un trend 
dominant în studiul tranziţiilor postcomuniste. Ei susţin că apropierea tran-
zitologiei de studiile postcomuniste este imprimată de o perspectivă teleolo-
gică bazată pe presupunerea unui singur final posibil, şi anume democraţia 
liberală. Această presupunere a unui progres istoric linear continuă să de-
formeze analizele tranzitologiste, dat fiind faptul că regresul, stagnarea, sau 
drumul multilinear al dezvoltării poate caracteriza mai bine traiectoria unei 
tranziţii postcomuniste.

În acest caz apare, în mod legitim, întrebarea: într-adevăr teoria moder-
nizării şi tranzitologia pot fi echivalente? Tranzitologia a luat de-a lungul 
timpului mai multe înţelesuri, a stârnit confuzii şi neclarităţi în deja com-
plicatele dezbateri din literatura de specialitate. Anumite critici se referă în 
mod explicit la tranzitologie ca la o parte a literaturii dezvoltate prin inter-
mediul studiilor efectuate despre regimurile de democratizare în Europa de 
Sud şi America Latină. Unii tranzitologi argumentează că modul de analiză 
a acestor teze sunt, în acelaşi timp, defectuoase şi hegemonice pentru studi-
ile postcomuniste [a se vedea: 1, 12, 24]. 

Alţi critici consideră că tranzitologia reprezintă, mai degrabă, o apropi-
ere de studiile asupra schimbărilor politice, economice şi sociale, schimbări 
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care conceptualizează aceste procese ca pe o tranziţie cu un punct final pre-
determinat [a se vedea: 2, 22, 23]. Ei propun o teorie a schimbării fundată 
pe noţiunea de transformare aproape încheiată, o formulare care le permite 
să creadă despre noţiunea „tranziţie” că este în mod inerent plin de calităţi 
teleologice. Pe de altă parte, profesorul american Th. Cohen [4, p. 6-16] pre-
zintă o obiecţie dominantă în ceea ce priveşte utilizarea modelului deductiv 
din ştiinţele sociale, care nu reuşeşte să ofere un bilanţ al unicităţii regiunilor 
postcomuniste. De asemenea, Th. Cohen se întreabă dacă noţiunea „tranzi-
ţie” despre care el crede că implică progresul ar trebui sa fie aplicat ţărilor 
care au trecut prin experienţa crizei politice şi economice.  

În articolul Tranziţia la democraţie: către un model dinamic, care este 
considerat a fi textul de bază al tranzitologiei, politologul şi sociologul ger-
mano-american D. Rustow [20, p. 337-363] îşi explică demersul său teoretic 
pornind de la următoarele teze: 

– factorii care menţin stabilitatea unei democraţii pot să nu coincidă cu 
factorii care au generat-o; 

– corelarea nu coincide cu cauzalitatea: o teorie care explică emergenţa 
democraţiei trebuie să se concentreze pe ultima; 

– nu toate legăturile cauzale conduc de la factori economici şi sociali spre 
factori politici (sfera politicului este văzută separat de cea economică 
şi socială); 

– nu toate legăturile cauzale conduc de la credinţe şi atitudini spre acţi-
uni; 

– geneza democraţiei nu este neapărat uniformă teritorial, pot exista mai 
multe căi spre democraţie; 

– geneza democraţiei nu este neapărat uniformă temporal: diferiţi factori 
pot deveni cruciali în timpul fazelor succesive; 

– geneza democraţiei nu este neapărat uniformă social: în acelaşi loc şi 
timp, atitudinile care o promovează pot să nu coincidă, în cazul politi-
cienilor şi cetăţenilor.

Prin urmare, D. Rustow a invocat ideea că dezvoltarea democraţiei de-
pinde de un set de precondiţii economice şi sociale (o primă şi singură con-
diţie de bază pentru geneza democraţiei fiind aceea a unităţii naţionale, de-
finită ca un acord preexistent cu privire la graniţele statelor-naţiune şi lipsa 
în cadrul unei majorităţi vaste de cetăţeni a îndoielii cu privire la apartenen-
ţa faţă de o anumită comunitate politică). În această ordine de idei, putem 
constata că între forţele politice din Republica Moldova nu este încheiat un 
compromis, nu există un consens, nu este adoptată o decizie cu privire la 
strategia de dezvoltare de mai departe a ţării noastre, care să stabilească în 
mod cert vectorul şi priorităţile dezvoltării noastre. Unele forţe politice se 
exprimă în mod cert asupra vectorului european, altele – în favoarea vecto-
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rului răsăritean, de aici şi „succesele” şi avatarurile tranziţiei moldoveneşti. 
În majoritatea ţărilor postcomuniste care au obţinut succese în realizarea 
obiectivelor tranziţiei acest consens a existat (România, Bulgaria, Cehia, Slo-
vacia, Ungaria, Statele Baltice etc.). Lipsa acestui consens politic reprezintă, 
în opinia noastră, una din cauzele care împiedică obţinerea unor succese în 
calea realizării obiectivelor tranziţiei din ţara noastră. 

D. Rustow a pus accentul şi pe rolul actorilor umani în procesul demo-
cratizării, argumentând că democraţia rezultă dintr-o luptă între fracţiunile 
elitelor, adică în societatea potenţial candidată la democratizare trebuie să 
existe un conflict, protagoniştii căruia sunt reprezentanţii unor forţe care-şi 
formulează revendicări politice (clasele sociale), care duce la decizia delibe-
rată din partea liderilor politici de a accepta diversitatea în unitate şi de a in-
stituţionaliza unele aspecte cruciale ale procedurii democratice [20, p. 357]. 

Politologul descrie un model de tranziţie spre democraţie în câteva faze: 
1. Condiţiile de bază; 2. Faza preparatorie; 3. Faza decizională; 4. Faza de 
habituare. Însă, în opinia lui, diversitatea răului tangibil a făcut ca „singurul 
drum” să se dividă într-o multitudine de drumuri, tranziţia fiecărei societăţi 
fiind influenţată de natura conflictului menţionat anterior. Pentru rezolva-
rea conflictului, elitele în concurenţă ajung să caute un compromis, în urma 
căruia sunt instituite reguli noi, care să asigure un nou statu-quo favorabil 
pentru ambele părţi. Un exemplu pe care ni l-a oferit D. Rustow este cel al 
Revoluţiei Glorioase din Anglia, produsă în 1688, ce a condus la limitarea 
puterii executive şi care a oferit prerogative Parlamentului ca instituţie deli-
berativă. Compromisul încheiat şi noua stare de lucruri sunt văzute ca rezul-
tat al unei decizii conştiente şi asumate la nivelul conducerii politice. Decizia 
în favoarea unei guvernări democratice este punctul final al unei negocieri 
între moderaţii din ambele tabere, care au ajuns să constituie o nouă majo-
ritate şi să marginalizeze extremele din ambele părţi. Apoi urmează etapa 
de habituare, în decursul căreia atât elita conducătoare, cât şi cetăţenii se 
acomodează noii stări de fapt. 

În anii ’80, un grup proeminent de cercetători au organizat proiectul 
Tranziţii, o agendă de cercetare dedicată colapsului autoritarismului în Eu-
ropa de Sud şi America Latină, agendă ce a fost inspirată din lucrarea lui  
D. Rustow. Acest grup a respins explicaţiile macrostructurale care au domi-
nat literatura despre democratizare de-a lungul perioadei teoriei moderni-
zării, susţinând că acestea sunt pesimiste şi inaplicabile în construirea neaş-
teptatei democratizări începută în unele ţări încă din 1970-1980.

Din proiectul Tranziţii au rezultat o serie de idei despre democratizare 
care au structurat dezbaterea despre schimbarea regimurilor totalitariste în 
Europa de Sud, în America Latină şi eventual Asia, Africa şi statele postco-
muniste. În lucrarea lui G. O’Donell şi Ph. Schmitter – Transitions from Au-
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thoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies, există 
un sumar al tuturor acestor idei care au format miezul a ceea ce a devenit 
cunoscut ca „literatura tranziţiei” sau, alternativ, „tranzitologie”.

În primul rând, cei care sprijină tranzitologia argumentează că nu ar tre-
bui să existe nici un set de precondiţii pentru ca democraţia să prindă rădă-
cini. Democratizarea este posibilă, deşi mai mult sau mai puţin accesibilă 
într-o varietate a contextelor structurale. 

În al doilea rând, variabila cauzală primară în perioada tranziţiei este 
elita şi, în particular, interacţiunea strategică între liderii regimului format 
şi reprezentanţii forţelor opoziţiei. În mod consecvent, societatea civilă şi 
importanţa partidelor politice intră în joc într-un stadiu relativ tânăr în pro-
cesul de tranziţie. 

În al treilea rând, diferitele patternuri ale interacţiunii elitelor, sau diferi-
tele moduri de tranziţie, au un impact asupra prospectelor pentru democra-
tizare şi influenţează viitorul instituţiilor şi calitatea democraţiei. 

Tipul de tranziţie pe care tranzitologii o consideră a fi sigură pentru 
succesul democraţiei implică acorduri formale şi informale. Aceste acor-
duri, de multe ori, au căutat să neutralizeze influenţa celor puternici fără să 
prăbuşească regimul autoritar şi radical. Spre exemplu, profesorul american  
T. Karl susţine că această evidenţiere asupra negocierii tranziţiei ne duce la 
concluzia că tranziţia revoluţionară şi nivelul înalt al mobilizării maselor mai 
degrabă pun în pericol decât încurajează procesul democratizării [9, p. 1-21]. 

Totodată, atâta timp cât tranzitologia a dominat studiul regimului 
schimbat în mai multe părţi ale globului, unii adepţi ai sistemului totalitar 
comunist au încercat, mai ales în U.R.S.S., să creeze sau să promoveze o 
nouă versiune a teoriei modernizării, axată pe premise teleologice şi etno-
centrisme pentru a explica liberalizarea perioadei „perestroika” gorbacio-
vistă în 1987-1991, care a fost o încercare de revigorare a sistemului politic 
sovietic [11, p. 479-494] şi care s-a finalizat cu un eşec total în vara anului 
1991. Aceştia interpretează căderea regimului autoritar determinată de către 
factorii macrostructurali, precum şi de scăderea nivelului în cazul sănătăţii, 
educaţiei şi al tehnologiei informaţiei.

Profesorul american L. Pye [18, p. 7], spre exemplu, în adresa sa prezi-
denţială din 1990 către Asociaţia de Ştiinţe Politice Americană s-a referit la 
criza globală a autoritarismului ca fiind o justificare a teoriei modernizării 
şi a insistat asupra faptului că factori ai democratizării au fost identificaţi 
ca fiind variabile critice de către teoriile următoare despre modernizare şi 
dezvoltare politică. 

În ciuda distincţiei evidente între teoria modernizării şi tranzitologie, 
mulţi critici argumentează că aceste două şcoli de gândire sunt construite 
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împreună datorită asumpţiilor pe care le împart cu privire la o soartă teleo-
logică în ceea ce priveşte inevitabilitatea democraţiei liberale şi credinţa în 
posibilitatea dezvoltării teoriilor cu privire la tranziţie, care rămân viguroase 
în spaţiu şi timp.

În literatura de specialitate occidentală există şi conceptul de tranziţie 
democratică împlinită (completed democratic transition). În acest context, 
este necesar să precizăm că noţiunea de democraţie consolidată se conjugă 
cu conceptul de tranziţie democratică împlinită. În acest sens, contribuţia 
americanilor J. Linz şi A. Stepan a stimulat dezbaterile ulterioare cu privire 
la necesitatea sistemului politic de a fi depăşit etapa tranziţiei democratice. 
Autorii avertizează că noţiunile de „democraţie consolidată” şi „tranziţie 
democratică împlinită” trebuie privite sub aspect interdependent: succesul 
unei democraţii consolidate este garantat de o tranziţie democratică preala-
bilă [13, p. 5 ; 6, p. 94-95 ; 14, p. 4-5]. În contextul problematicii referitoare 
la distincţia dintre democraţia împlinită şi democraţia consolidată, trebuie 
să avem în vedere următoarea observaţie: „O tranziţie democratică este con-
siderată împlinită atunci când a atins un suficient grad de consens asupra 
procedurilor politice necesare instaurării unei guvernări alese, când o astfel 
de guvernare accede la putere ca rezultat al alegerilor libere şi transparente, 
când guvernarea aleasă deţine de facto autoritatea asupra deciziilor referi-
toare la politici noi şi când puterile executivă, legislativă şi judecătorească, 
aprobate de noua democraţie, nu trebuie să împartă de iure atribuţiile pro-
prii cu alte instituţii” [13, p. 3]. 
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Summary
In the article is studied the phenomenon of devolution that is approached as 
a process of transmitting the power functions from central to regional struc-
tures, ierrarhic lower. The devolution is analyzed in relation to other concepts 
like are decentralization, deconcentration, independence, territorial self-
government. The conclusion is that devolution, although it may have some 
negative consequences, proves to be an important mechanism for ensuring the 
territorial integrity of unitary states.

S tatele contemporane reprezintă prin excelență sisteme complexe 
stratificate, cu mai multe niveluri şi capacități instituționale. În condiţiile 
democrațiilor contemporane, însoțite de descentralizare decizională, iar în 
mai multe cazuri şi teritorială, un stat unitar prin forma de organizare nu 
trebuie să fie în mod indispensabil strict centralizat. Din jumătatea a doua 
a secolului XX, în Europa devin tot mai sesizabile tendinţe de redistribuire 
a competenţelor structurilor centrale de stat pe plan vertical, transferul rea-
lizîndu-se în două direcţii: fie unităţilor administrativ-teritoriale din cadrul 
statelor (subiecţilor federaţiei, formaţiunilor autonome şi municipale), fie 
către instituţiile suprastatale cu putere legală (Uniunea Europeană). În re-
zultat, la începutul secolului XXI, pe harta politică a Europei aproape că nu 
mai regăsim sisteme unitare centralizate în formă clasică de organizare a 
puterii în interiorul statului, fiind prezente în schimb organe de conducere 
regională, iar gradul lor de autonomie variază de la devoluţia administrativă 
în Franţa până la organizarea federativă în Germania, Austria sau Belgia. 

Pe măsura schimbării situaţiei regiunilor în contextul „noului regiona-
lism” [mai detaliat vezi 26] se produce reconceptualizarea relaţiilor dezira-
bile între guverne şi autorităţile locale, fiind elaborate un set de idei precum 
cele ce vizează nivelul de dezvoltare al autonomiei locale, separarea puterilor 
în stat, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, gradul de flexibilitate care 
trebuie să existe pentru a adapta un nivel al puterii la altul. Considerăm că 



99

Fenomenul devoluției: repere teoretico-metodologice de investigație

anume emergenţa regiunilor subnaţionale, în mod paradoxal, facilitează 
enorm procesele de integrare în societatea modernă. 

Totuşi, precizăm că multe dintre schimbările legislative care însoţesc 
noua viziune globală a entităţilor regionale şi locale abia încep să se coa-
guleze. În acest sens, unul dintre fenomenele dezvoltării regionale care a 
atras atenţia cercetătorilor în cea de-a doua jumătate a secolului XX a fost 
fenomenul „devoluţiei”. Notăm că, deoarece investigațiile se concentrează 
asupra fenomenului de „devoluţie”, printre priorităţi se numără explorarea 
noilor forme de implicare a regiunilor în procesul decizional politic la nivel 
intrastatal, formele noi fiind exprimate prin crearea de instituţii şi adaptarea 
instituţională a procesului de devoluţie la sistemul actual de guvernare. Ca-
racterul multidimensional şi multilateral al fenomenului de devoluţie condi-
ţionează necesitatea aplicării unui ansamblu de macro-abordări ştiinţifico-
metodice la baza cărora se află diferite temeiuri conceptuale. 

Subliniem, definirea conceptuală se înscrie ca o problemă tradiţională 
de cercetare, care se manifestă prin apelarea la diferite repere şi abordări 
ale aparatului categorial-ideatic, extrăgînd generalul şi delimitînd particula-
rul, devoluţia nefiind excepţie. Conceptul „devoluţie” (din latină devolutio 
– transmitere, devolvere – a desfăşura, a rostogoli în jos) a fost fundamentat 
politico-juridic prin verbul englez „to devolve”, care în traducere înseamnă 
„a transmite”, „a delega”. Acest concept a devenit larg răspândit în cercurile 
politice britanice la hotarul dintre secolele XIX şi XX în legătură cu activi-
zarea mişcării de eliberare naţională din Irlanda de Nord, atunci când irlan-
dezii au început să ceară adoptarea legii Home Rule (Home rule all round) 
– autoguvernare prin instituirea parlamentului irlandez la Dublin [3, p. 2]. 
Conform lui J. Morton, pentru prima dată termenul a fost folosit în 1898 de 
către John Redmond, liderul naţionaliştilor irlandezi, care a numit devoluţia 
un paliativ în calea acordării Irlandei a dreptului la Home Rule [15, p. 87-
88], cererile de autoguvernare fiind însoţite de discuţii privind modalităţile 
de delegare a prerogativelor regiunii. În decursul primei jumătăţi a secolului 
XX, în cadrul sistemului teritorial-politic al Regatului Unit, conceptul de 
devoluţie se referea cu predilecție la devoluţia administrativă şi prevedea nu 
mai mult decât învestirea puterilor locale cu un set de prerogative adminis-
trative în regiunile istorice. 

Odată cu instaurarea guvernării laburiştilor în Regatul Unit, în 1974, de-
voluţia primeşte o nuanţă politică, alcătuind una din prevederile programa-
tice prioritare ale campaniei electorale. În cadrul proiectelor de reformare a 
autoguvernării regionale, lozincile devoluţiei erau concepute ca fiind nece-
sitate de a acorda regiunilor nu doar funcţii administrative, ci şi putere po-
litică, prin crearea instituţiilor politice regionale noi în vederea soluţionării 
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problemelor social-economice de caracter regional. Astfel, conceptului de 
devoluţie i se atribuiau conotaţii politice, fapt care presupunea delegarea 
competenţelor la nivel regional şi structurarea instituţională a acestui proces 
prin formarea de noi autorități politice şi mecanisme de adoptare a decizi-
ilor politice. Precizăm, ulterior acest concept a suferit schimbări, devenind 
un termen obişnuit în literatura ştiinţifică din Vest în domeniul politologiei 
şi dreptului public (constituţional şi administrativ), el fiind utilizat în calita-
te de caracteristică a procesului de transmitere a puterii nu doar în Regatul 
Unit, ci şi în alte ţări. 

În literatura juridică de specialitate ,termenul „devoluţie” este folosit 
pentru a desemna „transferul sau tranziţia de la o persoană la alta a unui 
drept, responsabilităţi, titlu, imobil sau oficiu, transferul de proprietate de la 
o persoană la alta” [2, p. 453]. Însă într-un context mai restrâns de accepții, 
care ne interesează detaliat, devoluţia presupune procesul de transmitere a 
puterii de la guvernul central către nivelul regional de autoritate sau unul 
ierarhic inferior. 

În plan politico-juridic, potrivit lui D. Robertson, devoluţia semnifică 
„procesul de transmitere a puterii de către guvernarea centrală nivelului re-
gional sau altui nivel ierarhic inferior” [21, p. 144]. În aceeaşi ordine de idei, 
Dicţionarul Oxford defineşte termenul de devoluţie ca pe „transmiterea sau 
delegarea competenţelor la nivelul inferior, din partea guvernării centrale 
către autorităţile locale sau regionale” [19, p. 318]. A. Heywood propune 
următoarea definiţie: „devoluţia este transferul de putere de la autorităţi-
le centrale la cele regionale”, prin „crearea autorităţilor competente” [8, p. 
173], funcţionînd în calitate de intermediari guvernamentali între structu-
rile centrale şi cele regionale. În acelaşi context se pronunță şi V. Bogdanor, 
devoluţia implică, conform opiniei sale, transmiterea competenţelor de la 
organele superioare de putere politică la cele ierarhic inferioare. Specificând 
conceptul de devoluţie, el evidenţiază trei elemente care alcătuiesc acest pro-
ces: „transmiterea prerogativelor către organul selectat, aflat în subordinea 
autorităţilor centrale, conform principiului geografic, a funcţiilor îndeplini-
te la moment de miniştri şi Parlament” [3, p.2].

Subliniem totuşi că nu se dovedeşte a fi un exercițiu simplu, după cum 
s-ar crea impresia la prima vedere, de a defini conceptul „devoluție”, dat fi-
ind că este folosit în mai multe accepții şi alături de altele, cum ar fi „descen-
tralizare”. Este de precizat că în lexiconul oamenilor politici, dar şi al celor 
de ştiinţă din Republica Moldova, acest termen încă nu a intrat în uz şi se 
foloseşte foarte rar, doar de unii experţi în domeniul administraţiei publice 
locale pentru a descrie, în special, caracteristicile specifice ale regionalizării 
din Regatul Unit, situaţie care este, de altfel, atestată şi pe întreg spaţiul fos-
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tei URSS. Astfel, A. Gromîko deosebeşte în devoluţia britanică dispersarea 
suveranităţii puterii centrale [28, p. 12]. Abordînd devoluţia în calitate de 
reformă constituţională în Regatul Unit, S. Ţurcan şi A. Volentir definesc 
esenţa acestui fenomen prin formarea instituţiilor politice în regiunile isto-
rice ale Regatului, ca un „remediu la o centralizare excesivă a statului, astfel 
încât noile structuri regionale de guvernare să fie în măsură să răspundă 
mai adecvat nevoilor locale ale regiunilor cu particularităţi istorice” [22,  
p. 311]. Notăm, ei sunt predispuşi să examineze devoluţia prin intermediul 
conceptului de descentralizare, catalogînd-o ca pe „o descentralizare deo-
sebită a puterii de stat” , considerînd că sistemul care s-a format în Regatul 
Unit în rezultatul devoluţiei „este asemănător cu o formă a federalismului 
(asimetric – n.n.)” [22, p. 312]. Totodată ,cercetătorii scot în evidenţă uni-
citatea fenomenului, numindu-l „descentralizare treptată (a puterii – n.n.), 
ce-i drept, din ce în ce mai aprofundată, astfel încât uşor trece peste limitele 
unei simple descentralizări, caracteristică statului unitar, şi se îndreaptă spre 
o nouă formă de organizare a statului, o formă specifică, unică prin esență” 
[22, p. 325]. 

Prin urmare, caracterizînd procesele de transmitere a prerogativelor de 
putere către regiunile în sfera politico-juridică din Republica Moldova se fo-
loseşte noţiunea de „descentralizare”, care se dovedeşte a fi un termen foarte 
general şi necesită o mai mare precizare. În sens larg, descentralizarea se 
referă la procesul de delegare a competenţelor şi obligaţiilor de conducere de 
la puterea centrală către alte puteri, de regulă autorităţilor locale. Descentra-
lizarea trebuie privită ca un proces complex, care include în sine probleme 
precum capacitatea structurilor administraţiei publice centrale de a trans-
mite, iar structurilor locale – de a prelua şi gestiona eficient competenţele de 
conducere, determinarea volumului de competenţe care trebuie transmis; 
mecanismul de transfer al puterii legale; mecanismul de interacţiune a cen-
trului cu periferia, problemele de reformare etc. 

În opinia noastră, definiţia descentralizării reflectă şi esenţa devoluţiei, 
însă nu trebuie să uităm că în cazul a două dintre cele mai răspândite for-
me de organizare teritorială a statului, unitară şi federativă (în cazuri foarte 
rare atestăm confederală), descentralizarea poate avea loc în cadrul ambelor 
formate. Unele sisteme federale, cum ar fi în SUA sau Germania, se disting 
printr-un nivel semnificativ de descentralizare. Devoluţia, la rândul său, re-
prezintă linia de demarcațiune care permite de a face distincţia între aceste 
două forme: transmiterea unor sau altor competenţe de la instituţiile supe-
rioare către cele inferioare, cel mai frecvent, de la o structură ierarhic supe-
rioară către una inferioară, şi marchează limita maximă de descentralizare 
care poate fi atinsă de un stat unitar, fără a se transforma în federaţie. 
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În Statele Unite, de asemenea se aplică conceptul de devoluţie, dar care se 
referă exclusiv la transferul de putere în sensul direct al cuvântului şi nu in-
fluenţează în niciun fel asupra formei de guvernământ, federaţie, stipulată în 
Constituţia americană. T. Lowi este de părere că în condițiile federalismului 
Statelor Unite comportamentul decizional este reglementat eficient de către 
structurile inferioare ale administrației. Prin urmare, devoluţia este esenţi-
ală pentru „funcționalitatea instituţiilor şi exercitarea metodelor de control 
social local”, ele fiind necesare în vederea soluţionării problemelor care se 
află în competența autorităților de nivelul respectiv. T. Lowi susține că tur-
nurile neoliberale şi paternale reprezintă două laturi ale aceleiaşi tranziţii 
către „politicile guvernului care folosesc controlul social sporit la nivel lo-
cal pentru a atenua efectele colaterale ale inegalităţilor extreme. … Datorită 
federalismului, (Statele Unite – n.n.) răspunde necesităţilor de ordin social 
prin intermediul devoluţiei” [13].

J. Kincaid defineşte şase obiective ale devoluţiei:„prestarea şi produce-
rea mai eficientă a serviciilor publice; ajustarea mai bună a costurilor şi be-
neficiilor de către guvern în favoarea cetăţenilor; sincronizarea mai bună a 
relației dintre bunurile publice şi caracteristicile lor spaţiale; competenţă, 
experimentare şi inovaţie sporită în sectorul public; receptivitate mai mare 
la preferinţele cetăţenilor şi răspundere mai transparentă în elaborarea poli-
ticilor [11, p. 13]. El deosebeşte devoluţia de transformări similare, dar care 
se dovedesc a fi diferite, cum ar fi „descentralizarea”, „delegarea” sau „de-
reglementarea”. Devoluţia are menire de a asigura cedarea unei funcţii de 
către o structură guvernamentală superioară unei ierarhic inferioare, aflată 
în subordine completă şi permanentă. Prin urmare, devoluția nu poate să se 
producă în cadrul guvernului federal şi a statelor, adică subiecții federației 
care se conduc de Constituţia Statelor Unite, dat fiind că sistemul federal 
din SUA este unul de suveranitate duală, în care atât guvernul federal, cât şi 
statele dispun de prerogative de putere specificate în Constituţie, guvernul 
federal nedispunînd de autoritatea de a transfera responsabilităţi. J. Kincaid 
susține că ceea ce se numeşte devoluţie în SUA trebuie catalogată mai degra-
bă ca fiind „restaurare” sau „rebalansare” a puterilor între guvernul federal 
şi state pentru a corespunde mai strîns prevederilor pe care autorii Constitu-
ţiei le-au avut în vedere [11, p. 16]. Cercetătorul atribuie apariţia mişcării de 
„devoluţie” din Statele Unite la simpla atracţie a comunităţii internaţionale 
de ideea în sine, mişcări care se pronunțau în favoarea descentralizării, de-
voluţiei, dereglementării şi altor procese de acest gen, ele fiind răspândite pe 
larg în lume. Însă faima mondială a acestui fenomen, specifică J. Kincaid, îşi 
datorează influenţa Statelor Unite. 

Comparând devoluţia cu federalismul prin exemplul Regatului Unit şi 
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Statelor Unite ale Americii, S. O’Connor menţionează în raportul său adre-
sat Curții Supreme a SUA: „Federalismul reprezintă o adevărată divizare a 
puterii, în timp ce devoluţia este o simplă delegare” [16, p. 502]. Reafirmăm 
în această ordine de idei, că în SUA conceptul de „devoluţie” este folosit cu 
sensul său direct, „transmitere”, pentru a caracteriza esenţa delegării puterii 
din centrul federal către subiecţii federaţiei în contextul derulării „noului 
federalism”, cauză din care nu este compatibil cu procesele devolutive din 
statele unitare. 

Sistemul federal de asemenea este unic în esenţa sa, întrunind o rețea 
complexă de interconexiuni dintre puterile federale şi subiecţii federaţiei, 
care sunt determinate nu doar de constituţia statului, dar şi de întreaga sumă 
de condiţii politice, istorice, geografice, culturale şi sociale, care se produc în 
fiecare caz. Deja am subliniat că descentralizarea este specifică şi federaţiilor, 
ele partajîndu-se în descentralizate (SUA – independenţa politică a statelor) 
şi centralizate (Federaţia Rusă – puterea legislativă şi executivă sunt practic 
contopite într-un tot întreg). Însă, conform lui A. Heywood, tuturor fede-
raţiilor le sunt caracteristice unele trăsături comune: „două niveluri relativ 
independente ale administraţiei publice”, prerogativele guvernului federal şi 
ale subiecţilor federaţiei fiind partajate astfel încât să se excludă imixtiunile 
unui nivel în afacerile celuilalt; „Constituţia scrisă” însumează obligaţiile şi 
drepturile fiecărui nivel al administraţiei publice, ele sînt consfinţite într-o 
lege oficială, codificată, relaţiile dintre centru şi periferie fiind reglementate 
cu stricteţe; Curtea Constituţională cu sarcina sa de a interpreta prevederile 
Constituţiei şi, prin urmare, în caz de necesitate, să soluţioneze contradic-
ţiile dintre centrul federal şi subiecţii federaţiei; legătura dintre instituţiile 
sistemului politic [8, p. 168-169].

Invocînd „pluralismul federalismului” [17, p.14] cu toate tipurile posibi-
le de sisteme federale, unele dintre ele exprimîndu-se forme asemănătoare 
cu formulele rezultate din aplicarea devoluţiei, ținem să subliniem că fe-
deralismul şi devoluţia se dovedesc a fi procese diferite. Definirea federa-
lismului prin prisma descentralizării este firească, pentru că federalizarea 
prezintă în sine doar o situaţie particulară a descentralizării, însă este impor-
tant de precizat că ar fi o greşeală de a reduce descentralizarea la federalism. 
Împărtăşim supoziția lui V. Bogdanor, care face diferenţă distinctă între 
devoluţie şi federalism, precizând că în cazul federalismului suveranitatea 
şi puterea se împart (divide), dar nu se transmit (devolve) [3, p. 3]. Deşi ju-
risdicţia autorităților federale şi a organelor devolutive poate să se răsfrângă 
asupra unui anumit teritoriu, structurile din urmă nu participă la împărţi-
rea suveranităţii. Comparativ cu federaţia, devoluţia presupune o abordare 
mai flexibilă a delimitării competenţelor dintre centru şi regiuni, permițînd 
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identificarea necesităţii şi nivelului de descentralizare într-o regiune sau alta 
precum şi un set de competenţe şi obligaţii ale autorităţilor regionale. 

Notăm că asemenea manieră solicită o abordare diferenţiată a delimi-
tării competenţelor dintre diferite puteri, dat fiind că permite înzestrarea 
regiunilor cu acel volum de putere de care au nevoie pentru realizarea nece-
sităţilor proprii în mod independent. În regiunile devolutive cu posibilități 
limitate setul de competenţe de conducere care se transmit din centru poate 
fi limitat la etapa iniţială, pînă în momentul în care potenţialul necesar pen-
tru îndeplinirea tuturor funcţiilor va fi atins. Competenţele păstrate de către 
puterile centrale se transmit treptat, în cazul în care este necesar, puterilor 
regionale, pe măsura perfecţionării mecanismelor de gestionare, în acest caz 
autorităţilor centrale fiindu-le mai uşor să realizeze controlul asupra proce-
sului devolutiv. Deținînd setul de elemente şi proprietăţi reliefate mai sus, 
devoluţia poate fi considerată drept o formă hibridă, care permite statului să 
obţină trăsături ale federalismului prin păstrarea formei unitare (a structurii 
de stat). 

Prin urmare, în cadrul procesului de devoluţie, competenţele se deose-
besc în funcţie de deţinător. În această ordine de idei, deosebim competenţe 
transmise, păstrate şi rezervate:

a. competenţe transmise – sunt prerogative care se transmit organelor 
subnaţionale. De regulă, aceste funcții ţin de asemenea sfere precum învă-
ţământul, sportul, cultura şi arta, ocrotirea sănătăţii, transportul, turismul, 
mediul ambiant, însă pot fi deosebite în fiecare caz concret. 

b. competenţe păstrate – sunt prerogativele care rămân sub controlul 
puterilor centrale până când nu este luată decizia că puterile subnaţionale 
se dovedesc a fi capabile să le gestioneze. Aceste funcții pot fi, spre exemplu, 
probleme care ţin de impunerea fiscală. 

c. competenţe rezervate – sunt prerogativele care aparţin exclusiv 
autorităților centrale şi nu pot fi transmise regiunilor devolutive: probleme-
le care vizează constituţia, politica externă, politica de apărare şi securitatea 
naţională. 

Analizând din punct de vedere teoretic şi instrumental problema autogu-
vernării teritoriale ca mecanism de rezolvare a conflictelor etnice, S. Wolff 
face distincţie între următoarele forme de autoguvernare teritorială de or-
ganizare a statelor: 

1. „confederaţia: autoguvernare extinsă fără gestionarea comună insti-
tuţionalizată” [27] – o formă destul de rar întîlnită de asociaţie benevolă de 
state suverane, care transferă o parte din competenţele autorităţilor comune 
(cum ar fi, în domeniul apărării). Drept exemplu S. Wolff propune situaţia 
Elveţiei, „federaţia: autoguvernare extinsă prin gestionarea comună institu-
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ţionalizată” – structură consfinţită prin constituţie, în care întreg teritoriul 
statului este divizat în unităţi politice separate, care beneficiază de anumite 
competenţe exclusive în domeniile executiv, legislativ şi juridic, dar nu de-
pind în totalitate de guvernul central; 

3.„organizarea federativă (federacy arrangement): autoguvernare extinsă 
consfinţită prin constituţie pentru formaţiuni separate” – distincţia esențială 
de federaţie, conform lui S. Wolff, este lipsa necesităţii existenţei unei astfel 
de unităţi pe întreg teritoriul ţării, subliniind statutul unitar al statului. Con-
trar lui S. Wolff, considerăm că „organizarea federativă” pe care o descrie 
prezintă în sine o modalitate de organizare teritorială a federaţiei, iar sensul 
definiţiei se reduce la esenţa federalismului asimetric şi vizează autonomia, 
dar nu autoguvernarea teritorială. 

S. Wolff susține că „devoluţia reprezintă o autoguvernare largă în ca-
drul formaţiunilor separate, consfinţită într-o constituţie obişnuită” [27]. 
Suntem de părere că el defineşte devoluţia ca pe o formă de autoguvernare 
teritorială, deşi aceasta reflectă mai degrabă procesul în sine de transmitere 
a puterii şi gradul ei de autonomie. S. Wolff subliniază că devoluţia poate 
fi aplicată cu referință la regiunile separate dintr-un stat unitar, gradul de 
protecţie juridică fiind mai slab: ea poate fi mai uşor de anulat şi se răsfrîn-
ge doar asupra protecţiei prin dreptul cutumiar, dar nu cel constituţional. 
Putem rezuma preliminar că forma descrisă de S. Wolff se dovedeşte a fi 
mai curând rezultatul devoluţiei de nivel mediu: în cazul în care devoluţia 
nu este consfinţită prin constituţie, aceasta va primi mai degrabă o formă 
executivă. 

Ultima formă de autoguvernare teritorială, potrivit lui S. Wolff, este des-
centralizarea: „competenţe executive şi administrative la nivel local”. Ca şi 
în cazul precedent, considerăm că descentralizarea reflectă mai mult un pro-

Tabelul ne aparţine
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ces decât o formă, iar rezultatele lui pot fi diferite. După cum s-a menţionat 
descentralizarea este proprie atât statelor unitare, cât şi celor federative, iar 
delegarea competenţelor executive şi administrative la nivelul local de gu-
vernare reprezintă rezultatul devoluţiei administrative din perspectiva unui 
grad redus de descentralizare. 

Sintetizând formele definite de S. Wolff şi materialul teoretic abordat 
mai sus cu privire la devoluţie, venim cu următoarea formulă referitoare 
la posibilităţile de autoguvernare în cadrul celor trei forme de organizare 
teritorială de stat:

Aşadar, devoluţia poate primi trei forme: 
1. administrativă, se realizează practica de transmitere a responsabilită-

ţilor de la autoritățile puterii centrale la structurile teritoriale, dar care se 
află în subordinea centrului. Această formă se dovedeşte a fi de intensitate 
redusă, fiind cunoscută ca descentralizare tipică a puterii, cu dreptul de a 
aplica legile şi politica stabilite de centru. La începutul secolului XX, prin 
devoluţie se înţelegea anume această formă de transmitere a puterii, proces 
care se realiza prin intermediul autorităților desconcentrate, dar nu numai. 
La rîndul ei, desconcentrarea reprezintă structura de la suprafaţă, orizonta-
lă, în raport cu descentralizarea. În conformitate cu poziţia desconcentrării, 
esenţa puterii se reduce la sublinierea faptului că are loc o anumită redistri-
buire a puterii la nivelurile de administraţie guvernamentală: desconcentra-
rea presupune doar transmiterea competenţelor de la organele superioare 
ale ierarhiei de stat către autoritățile inferioare şi se exprimă prin diferite 
forme de administraţie locală, cu desemnarea funcţionarilor de stat care re-
prezintă instituțiile puterii centrale în regiune. De regulă, desconcentrarea 
prerogativelor de putere se produce în contextul devoluţiei administrative, 
cu o deosebire importantă: desconcentrarea nu prevede alegerea organelor 
puterii inferioare, ci în exclusivitate desemnarea lor de sus;

2. executivă, prevede că prerogativele autorităților puterii de stat sunt 
transmise miniştrilor guvernelor, de regulă, în baza împuternicirilor lega-
le. Puterile regionale pun în aplicare deciziile luate de guvernul central, dar 
totodată pot introduce rectificările lor în realizarea deciziilor adoptate în 
cadrul instituțiilor ierarhic superioare;

3. legislativă, este exercitată în circumstanțele când competenţele ce vi-
zează unele probleme ale sferei legislative sunt transmise instituţiilor legis-
lative în regiunile devoluţionate. În cadrul unei asemenea formule se con-
solidează autonomia şi se presupune prezenţa instituțiilor regionale alese, 
cărora li se transmite responsabilitatea pentru realizarea politicii precum 
şi o anumită independenţă financiară. Fiind formate, acestor structuri li se 
atribuie anumite funcţii, acumulează autoritate de putere şi primesc „legiti-
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mitate democratică” bine definită. Această formă reprezintă limita supremă 
a devoluţiei într-un stat unitar, în condițiile cînd delimitările de federalism 
devin puțin sesizabile. Cît despre organizarea teritorială, statul primeşte 
anumite trăsături ale federalismului, dar în acelaşi timp rămânând unitar. 
Anume din această cauză astfel de forme sunt confundate cu organizarea 
federativă. 

Considerăm esențial de a introduce în circuitul ştiințific cu titlul de no-
utate şi în acelaşi timp de ipoteză conceptul „devoluţie progresivă”, apli-
cat din punctul de vedere al examinării aspectelor negative în cazul spori-
rii şanselor de aprofundare excesivă a procesului devoluționist. „Devoluţia 
progresivă”,conform definiţiei noastre, constă într-un proces inevitabil de 
transmitere a prerogativelor de putere în condițiile imposibilității soluțiilor 
optimale în formula statului unitar, dat fiind că în cel mai bun caz urmează 
federalizarea, iar în cel mai rău – separarea unei părți a statului atunci când 
regiunile devoluţionate sunt predispuse spre separatism. Avantajul devolu-
ţiei pentru stat constă în faptul că prezintă o soluție eficientă a conflictelor 
teritoriale rezultate din problemele autodeterminării, ea propune forma ne-
cesară pentru salvgardarea caracterului unitar al entității statale. Din aceste 
considerente, se dovedeşte a fi importantă pentru statele care nu doresc să 
avanseze către perspectiva de federalizare sau chiar să piardă din teritorii, ci 
urmăresc să găsească remediu în procesul de transmitere a competenţelor 
de conducere regiunilor, astfel încânt soluţia să fie convenabilă pentru toate 
părţile şi să nu servească pe viitor drept stimul pentru devoluţii progresive. 

Prin urmare, devoluţia reprezintă delegarea de către autoritățile puterii 
centrale a unei părţi din competenţele sale organelor puterii unităţilor ad-
ministrativ-teritoriale sau regiunilor autonome, fără acordarea statutului de 
subiect al federaţiei în contextul că, guvernul îşi păstrează responsabilitatea 
pentru direcţiile principale ale politicii şi legislaţiei în toate domeniile. În 
aceeaşi ordine de idei se pronunţă şi W. Hazleton, care tinde să considere 
devoluţia ca fiind o problemă ce ţine exclusiv de afacerile interne ale state-
lor, în sens că transmiterea prerogativelor de putere, indiferent de volumul 
lor, nu influenţează independenţa statului sau integritatea lui teritorială din 
punctul de vedere al dreptului internaţional: puterea se transmite regiunilor 
cu statut distinctiv, dar care sunt parte componentă a unei ţări. Spre de-
osebire de sistemul federal, în care puterea este divizată, iar competenţe-
le se coordonează şi se împart între puterile federale şi subiecţii federaţiei, 
instituțiile devolutive rămân în subordine [7, p. 26]. 

Este de precizat că dezbaterile ştiinţifice cu privire la devoluţie se con-
centrează cu precădere asupra problemelor de eficienţă a gestionării. Pro-
motorii devoluţiei susţin, de regulă, că nivelurile subnaţionale (regionale) de 
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guvernare demonstrează rezultate mult mai eficiente, deoarece sunt strâns 
legate de comunităţile de referință – mai aproape de popor. Mai mult chiar, 
unii susțin că devoluţia este absolut necesară din cauza că permite experi-
mentele şi inovaţiile în politică [18]. Alte argumente în favoarea devoluţiei 
se reduc la următoarele: puterile regionale reacţionează într-o măsură mai 
mare şi mai rapid la necesităţile cetăţenilor, ele sunt mai atente la solicitările 
lor, decât autoritățile centrale;organele autorizate din regiuni contribuie la 
participarea în politică a cetăţenilor, iar un control subnaţional sporeşte le-
gitimitatea deciziilor politice [6]. 

Argumentele în favoarea devoluţiei sunt, potrivit lui A. Kay, de două ti-
puri: consecvenţiale şi deontologice. Argumentele consecvenţiale vizează că 
devoluţia este oportună întrucât aduce rezultate pozitive dorite, cum ar fi re-
alizarea unei strategii mai bune de dezvoltare economică, pe cînd argumen-
tele deontologice denotă că devoluţia este valoroasă în sine, drept exemplu 
servind reducerea deficitului de democraţie [10, p. 51]. 

Însă există şi opinii contrare. Este de remarcat faptul că în biologie de-
voluţia înseamnă de-evoluţie, adică degenerare evolutivă, simplificare şi de-
cădere maximă. Considerăm că definiţia biologică este inaplicabilă în cazul 
interpretării politologice a acestui fenomen, însă poate rezona cu lozincile 
unor oponenţi ai devoluţiei, cărora le este frică de diminuarea puterii cen-
trale. Adversarii devoluţiei îşi susţin argumentele prin problemele de egali-
tate, ei susţin că, deşi structurile de resort pot fi mai eficiente, regiunile mai 
sărace sunt puse într-o situaţie extrem de dezavantajoasă. Astfel, devoluţia 
poate spori inegalitatea dintre regiuni, întrucât unele dintre acestea sunt slab 
dotate, se confruntă cu lipsa de specialişti calificaţi şi de potenţial politico-
generator pentru gestionare. Unii oameni de ştiinţă chiar prezic „prăbuşirea 
în abis” ca rezultat al devoluţiei, printre ei înscriindu-se şi A. Webb, care 
abordează devoluţia ca fiind „un salt constituţional şi politic în întuneric” 
[23, p. ix], temerile sale avînd la bază imprevizibilitatea rezultatelor aplicării 
acestui proces. D. McKay se pronunță în acelaşi context de idei, dar totodată 
exprimă opinia că descentralizarea conform Constituţiei nu înseamnă ne-
apărat descentralizarea statului de facto [14, p. 5]. Considerăm necesar de 
a specifica în acest context de idei că totuşi în mod ideal devoluţia permite 
utilizarea şi realizarea maximal eficientă a potenţialului uman, urmărindu-
se atingerea nivelului cuvenit al calităţii vieţii cetăţenilor din stat, deoarece 
însuşi faptul transmiterii puterii în procesul de descentralizare este o proble-
mă constituţională, politică şi organizaţională de importanţă majoră. În po-
fida faptului că nimeni nu contrazice necesitatea descentralizării, în practică 
deseori realizarea unor asemenea idei se produce în moduri diferite din ca-
uza necunoaşterii subtilităţilor şi particularităţilor acestui proces complex, 
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fiind frecvent însoţită de tendinţe opuse – fie centralizarea, fie dezamorsarea 
sau rezolvarea conflictelor complicate din interiorul statelor. 

De regulă, susțin Ch. Williams şi G. Mooney, devoluţia are loc într-
un stat multinaţional unitar, cu stări de spirit etnice sau de altă natură şi 
predispoziții bine pronunțate către autodeterminare naţională [24, p. 494]. 
M. Keating consideră că un stat naţional se dovedeşte a fi întotdeauna „o 
forţă puternică de implementare a unicităţii culturale prin învăţământul 
general, guvernare şi politici lingvistice oficiale, iar începând cu cel de-al 
Doilea Război Mondial mass-media, în special televiziunea, a contribuit la 
consolidarea acestor modele naţionale. În majoritatea ţărilor se exercită o 
presiune socială considerabilă pentru asimilarea obiceiurilor şi formei do-
minante a limbii vorbite, cu mari dificultăți reuşindu-se mascarea urii faţă 
de culturile şi limbile periferiei” [29, p. 90]. Considerăm că această supoziție 
nu este lipsită de încărcătură, dar în acelaşi timp subliniem că deoarece gu-
vernul central trebuie să reprezinte interesele întregului popor, nu doar a 
unui sau cîtorva segmente, slăbiciunea centrului conduce, de regulă, spre 
conflicte şi competiţie neloială între diferite regiuni, reprezentate de grupuri 
de diferită factură. 

Notăm de asemenea că uneori devoluția are ca misiune să contribuie la 
depăşirea crizei ineficienţei puterii într-o lume modernă care se transformă 
accelerat. Devoluţia, tradiţional, este asociată cu diversitatea, susține J. Cost-
Font, deoarece permite guvernelor să experimenteze şi să administreze un 
proces consecvent de reforme [4, p. 486], posibilităţile ei într-un stat fiind 
determinate de o serie de factori – geografici, istorici, culturali, economici 
şi politici. Însă rolul determinant revine sistemului constituţional, dat fiind 
că defineşte sursa suveranității şi prezintă formatul relaţiilor dintre centru 
şi periferie. 

În statele afectate de puteri centrifuge etno-naţionaliste, devoluţia, în 
combinaţie cu principiile de convieţuire şi garanţiile drepturilor şi liber-
tăţilor omului, se dovedeşte a fi o alternativă destul de flexibilă a secesio-
nismului. În asemenea conjunctură accentul este pus pe dreptul național 
la autodeterminare – autoguvernare democratică, participare constructivă, 
garanţii de respectare a drepturilor şi libertăţilor omului, protecţie egală a 
tuturor grupurilor şi comunităţilor etnice. Referitor la acest subiect, H. Han-
num acreditează ideea că „autodeterminarea se referă, în primul rând ,la 
oameni, nu la teritorii” [9, p. 15].

Într-adevăr, problema statutului formaţiunilor autonome a fost întot-
deauna una delicată, în ultimul timp fiind instituționalizate autorități legale 
abilitate cu un statut lărgit de autonomie ca răspuns la tendinţele centrifuge 
în aprofundare, obiectul urmărit vizează concilierea pe verticală. În cadrul 
statului democratic contemporan, autonomia a fost stabilită pentru prima 
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dată în anul 1921, în Finlanda, pe insulele Aland. Ulterior, asemenea meca-
nisme de divizare a puterii au fost esențial extinse, către anul 2009, potrivit 
estimărilor lui Th. Benedikter, se numărau cel puţin 60 de regiuni autonome 
în 20 de ţări ale lumii [1, p. 8]. Mai ales după cel de-al Doilea Război Mon-
dial, ideea de autonomie ca mecanism de apărare a minorităţilor naţionale 
şi de soluţionare a conflictelor politice şi etno-naţionale a devenit o realitate 
politică în diferite ţări europene. 

Subliniem că n-a fost elaborată o definiţie unică, general acceptată a au-
tonomiei precum şi un consens între cercetători şi oameni politici referitor 
la semnificaţia autonomiei politice. Autonomia poate fi definită ca un mij-
loc intern de împărţire a puterii, orientat spre păstrarea specificului etnic şi 
cultural al regiunii şi asigurarea dimensiunii de bază a autoguvernării de-
mocratice regionale. R. Lapidoth menţionează că autonomia este un mod 
de divizare a puterii, cu scopul de păstra unitatea statului, respectând di-
versitatea populaţiei [12, p. 3]. El defineşte şi autonomia teritorial-politică 
în calitate de metodă de organizare, în scopul de a oferi mijloace pentru ca 
un grup care se deosebeşte de restul populaţiei, dar constituie majoritatea 
într-o anumită regiune, să poată să-şi exprime individualitatea [12, p. 33]. 

În altă opinie S. Wolff califică autoguvernarea teritorială ca pe un set de 
„competenţe instituționalizate juridic ale comunităţilor delimitate teritorial 
în cadrul hotarelor recunoscute la nivel internaţional ale statelor existente, 
care permit exercitarea funcţiilor politico-statale independent de alte surse 
ale puterii din stat, dar în conformitate cu sistemul lui de drept” [25, p. 9], 
printre tipurile de autoguvernare propuse figurînd şi autonomia. 

Necesităţile regionale în devoluţie se bazează deseori pe pretenţii faţă de 
autoguvernare, iar temeiul politico-juridic al devoluţiei se referă la situaţia 
în care unei anumite regiuni i se acordă un statut special comparativ cu alte 
regiuni ale ţării, de regulă, în scopul de a diminua cererile separatiste. C. Pal-
ley susţine că autonomia politică poate varia de la devoluţia puterii printr-o 
comunitate nu prea mare, prin regionalism, până la federalizare, aducând 
exemplul Tirolului de Sud, insulelor Aland, minorităţilor germane din Da-
nemarca şi daneze din Germania – toate servind în calitate de autonomie 
[20, p. 5]. Însă practica demonstrează că, dacă este prezent doar unul sau câ-
teva grupuri etnice care populează un teritoriu mic al statului şi au nevoie de 
autoguvernare, nu există necesitatea federalizării totale a statului. Astfel, în 
unele cazuri, un anumit grup etnic sau o regiune separată pot solicita unele 
competenţe pentru autoguvernare de care nu au nevoie alte unităţi teritori-
ale din stat. Devoluţia permite puterilor regionale, aşa-numitelor autorități 
legale, în prezenţa potenţialului necesar, să îndeplinească un spectru larg de 
competenţe care le-au fost transmise de instituțiile puterii centrale. 
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Se cuvine de subliniat însă că o asemenea variantă nicidecum nu se 
dovedeşte a fi o panacee pentru varietatea posibilităţilor de evoluție a eveni-
mentelor şi poate provoca chiar o reacţie inversă, generîndu-se în anumite 
situaţii tendinţe separatiste. În contextul unei anumite conjuncturi politice, 
unităţile autonome tind să-şi sporească diferenţierea identitară, solicitând o 
mai mare devoluţie a puterii, ceea ce, la rândul său, poate conduce la creşte-
rea şanselor de conflict. Faptul că devoluţia presupune un proces care trece 
prin mai multe experimente, încercări şi greşeli nu o face ca aceasta să devi-
nă o soluţie în sine a problemei, dar poate să contribuie la evitarea calculării 
greşite a efectelor tranzitorii. În circumstanțe mai puțin favorabile, rezulta-
tele pozitive înregistrate de devoluţie rămân înjumătăţite, nefiind aplicate 
în mod eficient şi corespund mai degrabă descrierii de „speranţe viitoare”. 

Conform accepției lui Th. Benedikter, autonomia este în esenţă asimetri-
că şi specifică pentru fiecare situaţie aparte. Prerogativele puterilor centrale 
rămân, de regulă, problemele apărării, politicii externe, politicii monetare şi 
probleme de caracter constituţional. În practică există o deosebire conside-
rabilă între nivelurile de autonomie, însă acestea trebuie să corespundă în 
totalitate anumitor criterii minimale [1, p. 9]. Autonomia teritorială regio-
nală este considerată drept formă de protecţie mult mai avansată a minorită-
ţilor etnice în condiţiile divizării competenţelor legislative şi executive între 
puterile centrale şi regiunile devoluţionate care le reprezintă, asigurîndu-se 
şi garantîndu-se drepturile lor fundamentale la autodeterminare internă, 
însă fără schimbarea hotarelor externe şi a integrităţii statului. 

În această ordine de idei, bazându-ne pe începuturile pozitive ale pro-
cesului de devoluţie, mecanismul ei poate fi catalogat ca un compromis în-
tre statul care pledează pentru integritatea teritorială şi grupurile care luptă 
pentru dreptul la autodeterminare. Autoritățile centrale nu se dovedesc a fi 
favorabile ideii de a transmite competențe de putere, din mai multe moti-
ve, cum ar fi: teama că devoluţia ar putea deveni primul pas în calea stări-
lor de spirit separatiste ale regiunii; devoluţia puterii într-o regiune poate fi 
interpretată ca un semn de discriminare la adresa altora, fapt care, la rân-
dul său, poate atrage după sine o reacţie în lanţ şi să se transforme într-un 
proces necontrolat, situație în care este important să se țină cont de expe-
rienţa devoluţiei asimetrice din unele ţări, ca de exemplu în Regatul Unit 
al Marii Britanii şi Irlandei de Nord; procesele de devoluţie din anumite 
regiuni pot avea repercusiuni asupra afacerilor regionale ale statelor străine 
care au o anumită legătură cu grupurile beneficiare de aplicare a politicilor 
devoluționiste, însă nu este mai puțin adevărat că nedorinţa de a acorda 
drepturi la autodeterminare poate la fel de bine amplifica acest risc. Prin 
urmare, partea negativă a procesului de devoluţie este că poate servi drept 
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catalizator pentru un conflict etnopolitic, cu posibilitatea dezintegrării sta-
tuAvând în vedere că procesele devolutive sunt caracteristice pentru statele 
unitare, care oferă diferitor regiuni anumite competenţe, devoluţia, de re-
gulă, primeşte forme asimetrice, în dependență de necesitățile concrete în 
autoguvernarea fiecărui subiect în parte, în calitate de exemplu edificator 
servind cazul Regatului Unit, în dependenţă de necesităţile concrete în auto-
guvernarea fiecărei regiuni în parte. Devoluţia asimetrică defineşte situaţia 
în care puterile sub-naţionale sunt examinate în mod diferit la capitolele 
guvernarea, finanţarea şi transmiterea prerogativelor de putere. În viziunea 
noastră, abordarea asimetrică oferă un aşa-numit „meniu de opţiuni” în ve-
derea diferențierii spectrului de opţiuni şi competenţe pentru regiunile de-
voluţionate. Măsurile asimetrice pot avea un caracter provizoriu sau perma-
nent, în dependență de necesităţile regiunilor în parte. Procesul de devoluţie 
se confruntă cu anumite dificultăţi, care se identifică uşor într-o societate 
democratică imatură şi/sau într-o societate cu prezențe naţionaliste puterni-
ce. Pentru realizarea cu succes a devoluţiei se impun administrarea politică 
eficientă, mecanisme democratice active, linii directorii clare spre descen-
tralizare ancorate pe armonizarea bazei legislative. R. Davies, fost Secretar 
de Stat pentru Afacerile din Țara Galilor, consideră că „devoluţia este un 
proces, şi nu un eveniment” [5, p. 15], această frază devenind emblematică 
pentru implementarea fenomenului devoluționist. 
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Summary
The article represents an excerpt of the results of a comparative study on lus-
tration in Eastern Europe. It analyses the cases of Czech Republic, Slovakia, 
Poland, Hungary, Bulgaria, Albania, Slovenia and Republic of Moldova. The 
conclusion is that the eastern countries have taken different ways regarding 
concrete methods, and in some of the countries this process could not lead to 
a wipe of the communist party’s activists and secret police’s agents from the 
post-communism’s elite.

Confruntarea cu dureroasele episoade istorice nu este uşoară pentru ni-
cio societate. Acest proces a fost deosebit de dificil în fostele țări comuniste, 
care în majoritatea lor nu au reuşit să-i atragă la răspundere pe cei vinovați 
de crimele comise în perioada comunistă. În unele state, în special în Rusia, 
Belarus şi republicile Asiei Centrale, demnitarii care au inițiat represiunea 
disidenților în perioada sovietică sunt din nou în poziții înalte. Şi în Europa 
Centrală şi de Sud-Est eforturile de a repara crimele comise de regimurile 
comuniste au avut, de cele mai multe ori, carențe serioase. 

Experiența noilor democrații sugerează că procesul asumării trecutu-
lui dictatorial reprezintă cheia construirii unei democrații stabile şi legiti-
me. Majoritatea experților în domeniu susțin că democratizarea nu poate 
fi ănfăptuită cu succes în lipsa unei reevaluări oneste a trecutului, care să 
ofere dreptate victimelor regimului communist. Conform lui Guillermo 
O’Donnell şi Philippe Schmitter, “este dificil să ne imaginăm cum o soci-
etate s-ar putea întoarce la o funcționare cât de cât normală, care ar oferi 
sprijin ideologic şi social democrației politice, fără ca ea să-şi asume, într-o 
formă sau alta, cele mai dureroase elemente ale propriului său trecut” [1, 
30]. Procesul de asumare a trecutului în perioadele de tranziție politică oferă 
un fundament solid noilor democrații, doarece el constituie soluția interme-
diară între a uita complet trecutul şi a lansa campanii violente de răzbunare, 
două opțiuni la fel de acceptabile, care împiedică noile regimuri democrate 
să-şi câştige necesara legitimitate politică [2].

În Europa de Est şi în fosta Uniune Sovietică, cererile de decomunizare 
s-au concentrat asupra partidelor comuniste şi instrumentelor lor de repre-
siune – serviciile secrete de informații. Poliția politică secretă comunistă a 
fost organizată ca un extins aparat represiv în care ofițerii şi informatorii 
aveau sarcina de a controla disidența, a descuraja opoziția antiguvernamen-
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tală, a cenzura mediile intelectuale, artistice şi jurnalistice şi a-i proteja pe 
liderii de partid, cărora le raportau direct activitatea lor.

Drept urmare, la sfârşitul anilor ’90 ai sec. XX, majoritatea țărilor est-
europene adoptaseră o legislație care permitea fie îndepărtarea foştilor lideri 
comunişti sau agenților secreți din procesul politic postcomunist, fie accesul 
cetățenilor la dosarele secrete. Însă aceste legi au fost foarte diferite în ceea 
ce priveşte amploarea, stringența şi gradul de implementare. Țările Europei 
de Est nu au adoptat un model unic de lustrație pentru înlăturarea aceloraşi 
categorii sociale din aceleaşi posturi publice. Termenul de lustrație desem-
nează procesul de îndepărtare a foştilor demnitari comunişti şi a foştilor 
agenți ai poliției politice din procesul politic postcomunist. Puțini ştiu că 
acelaşi cuvânt, în varianta sa cehă, lustrace, era folosit chiar de către poliția 
politică cehoslovacă pentru a caracteriza verificarea loialității cetățenilor 
față de Partidul Comunist. 

Albania
În decembrie 1991, Guvernul de coaliţie dominat de democraţi a intro-

dus legea relaţiilor de muncă, ce a permis demiterea angajaţilor din între-
prinderile şi agenţiile de stat fără motiv explicit sau drept de apel. Organi-
zaţia internaţionala “Human Rights Watch” a estimat că legea a permis ca 
“favoritismul politic şi personal să determine procesul”. Aproape 250.000 
persoane – în mare parte simpatizanţi socialişti fără legatură cu structurile 
de conducere ale vechiului regim – şi-au pierdut locul de muncă [3]. După 
ce socialiştii au preluat puterea în 1997, la fel de mulţi angajaţi au fost de-
mişi, expunând lustraţia albaneză criticii de a fi o simplă reglare de conturi 
mai mult decât un proces de reconciliere naţională. Politizarea administra-
ţiei a fost atât de acută, încât după alegerile din 2005 premierul Sali Berisha 
a asigurat populaţia că un nou val de demiteri nu va urma. 

În 1995, Parlamentul albanez a adoptat două legi privind lustraţia: Legea 
genocidului şi a crimelor împotriva umanităţii comise în Albania în timpul 
regimului comunist din motive politice, ideologice şi religioase şi Legea pri-
vind verificarea caracterului moral al oficialilor şi al altor persoane conectate 
cu apărarea statului democratic, ulterior amendată de decizia Curţii Con-
stituţionale din 31 ianuarie 1996. Intenția acestei legi a fost protejarea noii 
democraţii albaneze prin limitarea accesului la procesul politic a persoane-
lor cu tendinţe antidemocratice, dar de fapt ele au fost folosite de Partidul 
Democrat pentru a curăţa scena politică locală de persoanele antidemocrate 
şi de cele care se ridicau împotriva sa. 

Legea genocidului permitea condamnarea, prin intermediul procuroru-
lui general, a crimelor împotriva umanităţii comise de regimul comunist. 
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Demnitarii comunişti puteau fi acuzaţi de crime împotriva umanităţii, nu 
doar de corupţie, cum fusese cazul înainte de 1994. Persoanele găsite vino-
vate erau excluse din posturi publice până în anul 2002 pe baza implicării 
lor personale în acte reprobabile. Până în ianuarie 1996, procurorul general 
a ordonat arestarea a 24 foşti lideri comunişti, dintre care mulţi erau deja 
în închisoare condamnaţi pentru implicarea în acte de corupţie. Succesorul 
lui Hodja, Ramiz Alia, a fost condamnat în 1994 pentru crime economice, 
eliberat în 1995 şi rearestat în februarie 1996 în baza legii genocidului sub 
acuzaţia că ar fi ordonat incarcerarea a mii de cetăţeni înainte de 1991, uci-
derea celor ce incercaseră să părăsească ilegal ţara, deschiderea focului de 
către poliţie asupra celor ce au răsturnat monumentul lui Hodja din Tirana 
şi uciderea a patru persoane pe 2 aprilie 1991 la Shkodёr. Alia a fugit din 
ţară în 1997, înainte de a fi condamnat, dar alți demnitari comunişti au pri-
mit sentinţe variind de la cinci ani la închisoare pe viaţă. Legea genocidului 
a permis şi o lustraţie extrem de limitată. Persoanele dovedite a fi autori, 
conspiratori sau executori ai crimelor comuniste împotriva umanităţii şi cei 
care au deţinut anumite poziţii publice înainte de 31 martie 1991 nu pu-
teau ocupa posturi în administraţia publică, justiţie sau mass-media până 
în 2002. Poziţiile publice ce duceau la lustraţie erau cele de fost membru al 
conducerii Partidului Muncii şi al Adunării Naţionale, Preşedinte al Curţii 
Supreme, procuror general şi ofiţer şi informator al Sigurimi, dar nu cei care 
au deţinut asemenea poziţii şi “au acţionat împotriva liniei oficiale sau s-au 
distanţat de ea în mod public”. Cu câteva excepţii notabile, cei găsiţi vinovaţi 
erau deja în închisoare şi oricum nu ar mai fi putut ocupa posturi publice 
până în 2002.

Verificările au fost operate de un comitet cu drepturi exclusive de a folosi 
dosarele fostei Sigurimi şi ale Partidului Muncii. Articolul 1 al Legii verifi-
cării stabilea lista poziţiilor ce se aflau în atenţia comitetului: deputaţi, pre-
şedintele republicii, membri ai aparatului de stat central şi local, directori 
de instituţii bancare şi financiare, ofiţeri de armată, membri ai poliţiei, ser-
viciilor secrete şi ai corpului diplomatic, judecători şi procurori, rectori de 
universităţi, directori ai radioteleviziunii de stat. Comitetul determina apar-
tenenţa persoanelor verificate la următoarele categorii: membri ai guverne-
lor comuniste, ai Biroului Politic, Comitetului Central, Consiliului Prezi-
denţial şi ai Curţii Supreme, ofiţeri, agenţi şi colaboratori ai Sigurimi şi ai 
serviciilor externe de informaţii, ofiţeri din penitenciare şi lagăre de muncă, 
denunţatori, investigatori, procurori şi judecători implicaţi în procese po-
litice. Comitetul includea şapte membri: preşedintele numit de parlament, 
vicepreşedintele şi un alt membru numiti de guvern, câte un membru numit 
de miniştrii Justiţiei, de Interne şi ai Apărării şi un membru numit de Servi-
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ciul Naţional de Informaţii. Teoretic comitetul era independent, însă practic 
marja sa de libertate a fost limitată, deoarece componenţa îi era determina-
tă de majoritatea parlamentară democrată. Lideri democratici precum Sali 
Berisha şi Spartak Ngjela au recunoscut în 2005 că natura lor partizană a 
influenţat negativ eficacitatea şi imaginea publică a comitetului. Dacă per-
soana investigată refuza să renunţe la poziţia publică, comitetul făcea public 
verdictul său, pe baza căruia guvernul putea să iniţieze procedura de demi-
tere. Persoana investigată putea contesta decizia în termen de şapte zile în 
Curtea de Casaţie.

Articolele 7 si 9 ale Legii verificării prevedeau că toţi candidaţii la poziţi-
ile din articol 1 trebuiau verificaţi în prealabil de comitet. Un amendament 
ulterior a exceptat candidaţii la alegerile locale, incluzându-i pe cei pentru 
primării şi prefecturi. În cazul în care comitetul o includea într-o categorie 
prevazută în articol 2, persoana nu putea candida până în 2002. Dacă încerca 
să se înregistreze înainte de acea dată, comitetul îi dezvaluia public dosarul 
şi informa Biroul Electoral, ce trebuia să impiedice candidatura. Verificări-
le puteau fi iniţiate de instituţii, de membri ai partidului, în cazul liderilor 
politici, sau de persoana în cauză. Cei care erau deputaţi la momentul pro-
mulgării legii au fost supuşi verificării doar în cazul în care au candidat în 
alegerile din iunie 1996.

În primele luni de activitate, comitetul a recomandat ca 139 persoane 
(10% dintre candidaţii care în alegerile din mai 1996 au încercat să ocupe 
un loc în Parlament) să nu candideze în alegeri. Dintre aceştia, 45 erau soci-
alişti, 23 social democraţi, 3 democraţi, 11 reprezentau Alianţa Democrată 
şi 13 Partidul Republican. Şapte dintre cei 11 lideri ai Partidului Socialist 
au fost declaraţi neeligibili. Deoarece revelarea publică se putea face doar 
cu consimţământul persoanelor investigate, numele candidaţilor declaraţi 
neeligibili nu au fost făcute publice şi astfel albanezii nu vor şti niciodată 
natura acuzaţiilor ridicate împotriva lor. Doar 57 dintre cei acuzaţi au con-
testat decizia. Curtea de Casaţie a dat dreptate numai la şapte dintre aceştia. 
Organizaţii internaţionale precum Human Rights Watch şi OSCE au criticat 
termenul strâns de depunere a contestaţiilor, partizanatul comisiei de verifi-
care şi caracterul secret al verificărilor.

Negocierile Preşedintelui Berisha cu opoziţia socialistă din 1996 au dus 
la acceptarea unui compromis, prin care candidaţii la alegerile locale, dar 
nu cei pentru funcţiile de primar şi prefect, au fost exoneraţi de verificare. 
Protestele populare ce au urmat căderii schemelor piramidale au dus la for-
marea unui guvern de “reconciliere naţională” şi organizarea de noi alegeri 
generale în iunie 1997. Un nou “contract politic” amenda Legile lustraţi-
ei prin Legile nr. 8215 şi nr. 8220. Doar foştii membri ai Biroului Politic, 
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foştii agenţi secreţi şi cei vinovaţi de crime împotriva umanităţii urmau a 
fi lustraţi. Miniştri comunişti ca Fatos Nano şi Skendër Gjinushi au putut 
candida în alegeri. Cu o majoritate parlamentară, socialiştii au putut folosi 
lustraţia în propriul lor avantaj, reorganizând administraţia centrală, justi-
ţia, universităţile şi mass-media publică şi înlocuind simpatizanţii demo-
craţi cu proprii lor membri. La cererea noilor procurori numiţi de socialişti, 
tribunalele au reexaminat acuzaţiile de crimă împotriva umanităţii ridicate 
împotriva unor oficiali comunişti ca Ramiz Alia, Hekuran Isai şi Simon Ste-
fani. În octombrie 1997, Curtea Supremă i-a achitat pe toţi pe motiv că nu 
puteau fi traşi la răspundere pentru fapte recunoscute ca legale în momentul 
în care au avut loc. La 15 ianuarie 1998, Preşedintele Nafiz Bezhani al noului 
comitet de verificare numit de socialişti a cerut Parlamentului să modifice 
legea verificării, restrângând numărul cazurilor supuse lustraţiei de la toţi 
agenţii secreţi doar la şefii Ministerului de Interne şi ai Sigurimi. Judecăto-
rii şi procurorii comunişti nu mai erau lustraţi, iar colaborarea cu Sigurimi 
era pedepsită doar dacă se referea la investigaţiile de natură politică. În mai 
1998, comitetul a anunţat că a verificat 3.000 demnitari şi a recomandat lus-
trarea a doar 81 dintre ei. Nu este clar câţi dintre aceştia şi-au pierdut postu-
rile. Ulterior, comitetul nu a mai funcţionat, iar la 31 decembrie 2001 Legea 
verificării şi-a încetat aplicarea.

Bulgaria
În Bulgaria, lustraţia a fost o încercare de a-i împiedica pe liderii comu-

nişti şi ofițerii poliţiei politice să ocupe poziţii importante în stat. Termenul 
a fost folosit pentru prima dată în 1991 de primul Guvern al Uniunii For-
ţelor Democratice (UFD), dar spre sfârşitul anilor ‘90 era deja perceput ca 
incorect politic. Lustrația a figurat inițial în Legea băncilor din 1992, ce bara 
accesul la poziţiile de conducere din sistemul bancar a foştilor activişti de 
partid şi a agenţilor şi colaboratorilor poliţiei politice (KDS). Dezbaterea pu-
blică pe tema lustraţiei a început însă în decembrie 1992, când parlamentul a 
adoptat legea privind introducerea unor cerinţe adiţionale pentru membrii 
structurilor de conducere din instituţiile ştiinţifice şi Comisia Supremă de 
Acreditare, condamnată de Partidul Socialist Bulgar ca persecuţie politică şi 
vânătoare de vrăjitoare şi abolită în 1995 de majoritatea parlamentară soci-
alistă. Aplicată universităţilor, institutelor ştiintifice şi Academiei de Ştiinte, 
Legea bara accesul la funcţiile de conducere, inclusiv şef de serviciu per-
sonal, a foştilor nomenclaturişti, ofiţerilor şi informatorilor KDS-ului, şi a 
celor care au predat discipline ideologice în şcoli [4]. Tot în 1992, Guvernul 
a formulat Legea decomunizării, o propunere de lustraţie care marginaliza 
anumite categorii de factori decizionali comunişti din poziţii de conducere 
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în executiv, companii de stat, mass-media şi alte organizaţii. Preşedintele 
Jelev a criticat Legea pe motiv că “reconcilierea naţională şi reforma eco-
nomică reprezintă adevărata decomunizare”. Căderea guvernului UFD la 
sfârşitul acelui an a pus capăt încercărilor de decomunizare, cu atât mai mult 
cu cât proiectul nu a primit susţinere populară. Noul guvern socialist nu a 
fost înclinat să redeschidă subiectul lustraţiei.

După ce a preluat puterea în 1997, Uniunea a încercat să resusciteze tema 
lustraţiei printr-o propunere de constituire a unei comisii speciale autorizate 
să facă publică identitatea agenţilor secreţi din rândul clasei politice bulgare. 
Articolul 26 al Legii privind radioteleviziunea publică din noiembrie 1998 
prevedea că foştii agenţi şi colaboratori ai poliţiei politice nu puteau fi mem-
bri ai nou-creatului Consiliu Regulator al Mass-Mediei. În februarie 2002, 
Consiliul a pierdut un membru, după ce acesta a fost demascat ca fost agent 
secret. Candidaţii pentru aceste poziţii sunt obligaţi să semneze declaraţii 
privind (ne) colaborarea lor cu poliţia politică. Condiţii similare se aplică 
membrilor de parlament şi consiliilor locale după ce în 2001 Legea privind 
alegerile membrilor de parlament, a primarilor şi a consilierilor municipali 
a fost modificată. După propriile declaraţii, comisia specială a verificat toţi 
candidaţii propuşi pentru a ocupa aceste poziţii, iar comitetele electorale 
regionale au publicat rezultatele acestor verificări. Este important de men-
ţionat că verdictele comisiei rămân simple recomandări şi nu sunt urmate 
de înlaturarea celor dovediţi drept colaboratori din viaţa politică postco-
munistă. Partidele politice nu sunt obligate să exludă de pe listele electorale 
pe cei demascaţi ca foşti agenţi secreţi. Deşi implementată doar la alegerile 
generale din 2001, Legea a generat un scandal public, în care integritatea 
unor cunoscute figuri publice care şi-au lansat carierele în comunism a fost 
pusă sub semnul întrebării.

Cehoslovacia*
Adunarea Federală a adoptat Legea 451 în octombrie 1991 (Legea 

lustrației), văzută şi ca instrument de prevenire a unei reintoarceri la comu-
nism. Legea i-a vizat pe toţi cei care au fost agenţi şi informatori ai securităţii, 
lideri ai Partidului Comunist, miliţieni, ofiţeri politici ai Corpului Securităţii 
Naţionale, membri ai comitetelor ce au înscenat procesele politice de după 
instaurarea regimului comunist în 1948, cei care au studiat în şcoli KGB cel 
puţin trei luni şi gazdele caselor conspirative. Aceste persoane nu puteau fi, 
pentru următorii cinci ani, alese sau numite în structurile guvernamentale 
federale şi republicane: ofițeri de armată cu grad superior, colonei, conducă-
tori ai întreprinderilor de stat, ai agenţiei naţionale de presă, ai radiotelevi-

* Din 1 ianuarie 1993 Republica Cehă şi Slovacia.
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ziunii de stat, universităţilor şi Curţii Supreme, judecători şi procurori. Cei 
care deja ocupau sau candidau pentru astfel de poziţii trebuiau să fie certifi-
caţi de Ministerul de Interne. Cetăţenii nu aveau acces la dosarul lor secret, 
dar puteau cere o analiză a acestuia. Partidele politice, editurile şi posturile 
de radio şi televiziune puteau cere verificarea angajaţilor lor doar cu acordul 
acestora din urmă. Rezultatele controalelor puteau fi făcute publice tot cu 
acordul persoanelor verificate [4]. 

După dezmembrarea Federaţiei, legislaţia cehoslovacă a rămas în vigoare 
în ambele ţări – Republica Cehă şi Slovacia. În 2002, după formarea unui gu-
vern de centru-dreapta, Slovacia a adoptat o lege ce permitea accesul public 
la dosarele privind activitatea serviciilor secrete în perioada 1939-1989. Le-
gea însărcina Institutul Memoriei Naţionale cu deconspirarea unor categorii 
de colaboratori secreţi, fără însă a prevedea vreo sancţiune, şi condamnarea 
crimelor împotriva umanităţii. Institutul este condus de un colegiu format 
din persoane fără cazier juridic care nu au fost niciodata membri ai Partidu-
lui Comunist. 

În Cehia, parlamentul a extins termenul limită de aplicare a legii lustraţi-
ei de două ori, în 1995 şi 2000, în ciuda opoziţiei preşedintelui Vaclav Havel. 
Actul 245/1995 a extins legea pe încă cinci ani, în timp ce Actul 422/2000 a 
extins-o indefinit până la adoptarea unor noi legi privind siguranţa şi admi-
nistraţia publica. În plus, parlamentul ceh a respins un număr de propuneri 
de abrogare a legii venite din partea comuniştilor. 

De la 4 octombrie 1991, data la care legea a intrat în vigoare, şi până în 
noiembrie 2005, Ministerul de Interne al Cehiei a intocmit 451.000 certifi-
cate de lustraţie. Dintre acestea, doar 2% au fost pozitive, încadrând persoa-
na respectivă într-una dintre categoriile specificate de lege, fără a specifica 
natura colaborării. Validitatea unor decizii de exceptare de la lustraţie a fost 
pusă sub semnul întrebării în iunie 2001, când Ministrul de Interne Stanis-
lav Gross a declarat că la începutul anilor 90 cam 100 de agenţi ai securităţii 
au fost în mod fals exoneraţi de lustraţie şi au putut astfel să ocupe pozi-
ţii guvernamentale. Ministerul a anunţat că va reverifica 150.000 decizii de 
exonerare, dar nu se cunoaşte dacă într-adevar a făcut-o. În august 2005, 
judecătoarea Jitka Horová a fost demascată drept colaboratoare a securităţii. 
După demiterea sa, ministrul Justiţiei, Pavel Nmec, a ordonat verificarea 
altor 60 de judecători. 

Polonia
La 24 august 1989, Tadeusz Mazowiecki a respins examinarea trecutului 

ca trădând spiritul Mesei Rotunde, ce permisese transferul de putere către 
forţele opoziţiei, şi a anunţat că “o linie groasă” va separa prezentul de tre-
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cut, poziţie susţinută de Aleksander Kwasniewski, liderul Uniunii Stângii 
Democrate, succesorul comuniştilor, şi intelectualul Adam Michnik, un li-
der al Solidarităţii. Toţi cetăţenii, inclusiv comuniştii, puteau să înceapă o 
nouă viaţă dacă îmbrăţişau principiile democratice. Politica “liniei groase” 
a blocat adoptarea lustraţiei într-o perioadă în care majoritatea polonezilor 
erau în favoarea verificării legăturilor politicienilor cu fosta poliţie politică, 
Sluzba Bezpieczenstwa sau SB, şi doar unul din trei se opuneau lustraţiei[5].

Căderile de guvern ca urmare a scandalurilor legate de arhivele secrete au 
arătat atât dreptei, cât şi stângii poloneze costurile ridicate impuse de lipsa 
unei lustraţii controlate. În 1992, cabinetul minoritar de centru-dreapta al 
lui Jan Olszewski a pierdut încrederea parlamentului, după ce ministrul de 
Interne Antoni Macierewicz a acuzat 64 de politicieni, între care Walesa şi 
alţi disidenţi, că ar fi figurat în arhivele secrete drept colaboratori. În scan-
dalul public ce a urmat, ministrul a recunoscut că, de fapt, unii dintre cei 
numiţi apăreau drept candidaţi la recrutare. Trei ani mai târziu, cabinetul 
de stânga al lui Jozej Oleksy a căzut, după ce preşedintele Walesa, la final de 
mandat, l-a acuzat pe premier de spionaj în folosul KGB-ului. Fost demnitar 
comunist, Oleksy a întreţinut legături cu un agent KGB şi, conform fostului 
ministru de Interne, Krzysztof Kozlowski, nu a realizat că “în 1989 Polonia 
a devenit un stat suveran în care contacte ce în anii 80 erau normale deveni-
seră acte de spionaj. Înainte, nimeni din partid nu le condamna. Din contra, 
ele permiteau activiştilor de partid să promoveze mai rapid”. Acesta este 
contextul în care majoritatea partidelor politice poloneze şi-au reconsiderat 
poziţia faţă de lustraţie [5].

Pentru a-şi apăra colaboratorii, a-şi onora promisiunea de a ajuta ţara să 
se îndeparteze de trecutul său comunist şi a controla procesul de verificare, 
la 1 februarie 1996 noul Preşedinte Kwasniewski a introdus în parlament o 
propunere de lustraţie moderată, ce caută să protejeze statul de foştii agenţi 
secreţi şi să ajute persoanele nevinovate să se apere de acuzaţii mincinoase. 
O Comisie de Încredere Publică, formată din judecători numiţi direct de 
Preşedinte, trebuia să stabilească legăturile cu SB ale persoanelor cu funcţii 
publice. Parlamentul a respins propunerea pe motiv că viza doar informato-
rii, nu şi agenţii secreţi sau activiştii de partid ce dirijaseră activitatea poliţiei 
politice. În schimb, în aprilie 1997 parlamentul a adoptat o contra-propune-
re iniţiată de o serie de partide mici. Legea lustraţiei permitea cetăţenilor să 
cunoască activitatea trecută a celor care îi reprezentau, garanta că persoane-
le publice nu mai erau expuse şantajului şi depolitiza problema colaborării 
cu SB legislând-o.

Legea lustraţiei a vizat doar liderii comunişti ce avuseseră legături cu 
SB-ul şi nu impunea sancţiuni pentru colaborare. Toţi oficialii aleşi, de la 
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guvernator de provincie până la Preşedinte, membrii cabinetului, avocaţii, 
notarii, judecătorii şi procurorii şi membrii mass-mediei publice trebuiau să 
depună declaraţii semnate în care să specifice dacă au colaborat sau nu cu 
poliţia secretă comunistă. O Curte de Lustraţie formată din 21 de judecă-
tori, verificaţi la rândul lor, analizează acurateţea declaraţiilor. Colaborarea 
trebuia să fie conştientă, secretă şi legată de activităţile operaţionale ale SB-
ului. Simpla semnare a unui angajament nu demonstra colaborarea dacă nu 
există dovada unor activităţi efectuate în folosul poliţiei politice sub forma 
de rapoarte de informare. Persoanele cu poziţii publice şi candidaţii pentru 
astfel de poziţii care semnau declaraţii false nu puteau să mai ocupe astfel 
de posturi pe o perioadă de zece ani, numele lor fiind publicate în oficiosul 
guvernamental, echivalentul Monitorului Oficial din Republica Moldova. În 
schimb, cariera politică şi imaginea publică a celor ce îşi admiteau colabora-
rea nu erau deloc afectate. În cazul aleşilor, electoratul putea decide dacă să 
îi susţină sau nu în alegeri. Curtea de Lustraţie avea acces la arhivele secrete 
păstrate de Serviciul de Informaţie şi Ministerele de Apărare şi de Interne, 
verdictele sale putând fi contestate în termen de 14 zile. Decizia Curţii de 
Apel era definitivă, toţi cei găsiţi vinovaţi trebuind să renunţe la funcţii ime-
diat. În iunie 1998, parlamentul a recunoscut Curtea de Apel din Varşovia 
drept Curte de Lustraţie şi a permis membrilor de parlament să iniţieze pro-
cedura de lustraţie prin aşa-numitul denunţ parlamentar. 

Dupa realegerea sa în 2000, presedintele Kwasniewski a prezentat parla-
mentului amendamente ce reduceau sfera de aplicabilitate a legii. Persoane-
le ce colaboraseră cu structurile de spionaj exterior, contraspionaj şi grăni-
ceri erau exceptate, deşi istoricii polonezi au insistat ca toate departamentele 
fostului Minister de Interne din perioada comunistă fuseseră represive. Pre-
şedintele Curţii de Lustraţie trebuia să anunţe persoanele suspectate de fals 
în declaraţii înainte de începerea verificărilor. Definiţia colaborării a fost 
restrânsă doar la acele activităţi de spionaj care aduseseră prejudicii bisericii, 
opoziţiei anticomuniste, sindicatelor şi “aspiraţiilor naţionale de suveranita-
te”, efecte care erau dificil de probat indiscutabil. Preşedintele Kwasniewski 
a promulgat o versiune amendată a legii, ce ţinea cont de obiecţiile Curţii 
Constituţionale ca răspuns la o petiţie înaintată de opoziţie.

Curtea de Lustraţie a fost precaută în a demasca persoanele publice ca 
foşti colaboratori secreţi. Până la mijlocul lui 1999, doar 300 din cei 23.000 
de oficiali ce semnaseră declaraţii şi-au recunoscut fosta colaborare. Doar 
şapte politicieni au fost lustraţi în acea perioadă, în mare parte pentru că 
tipul de dovezi găsite în arhivele secrete ar fi oferit “probe circumstanţiale” 
insuficiente din punctul de vedere al Curţii Constituţionale. În 2000, Curtea 
de Lustraţie i-a achitat pe candidaţii prezidenţiali Kwasniewski şi Walesa, 
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acuzaţi de colaborare cu poliţia secretă. Acuzaţiile de colaborare au con-
tinuat. În 1999, Ministrul de Interne Janusz Tomaszewski şi-a dat demisia 
când Curtea de Lustraţie a început verificările în cazul său. Comisarul pen-
tru integrare europeană Slawomir Wiatr a recunoscut că a colaborat “voit 
şi ascuns” cu SB-ul, dar a putut să îşi menţină poziţia. În 2005, premierul  
Marek Belka a fost acuzat de colaborare cu SB-ul, dar a insistat că informaţia 
pe care a furnizat-o poliţiei politice era lipsită de importanţă. Belka şi-a pier-
dut poziţia când partidul său nu a mai câştigat alegerile din 2005[6]. Deoa-
rece procedura de lustraţie a fost lentă, verdictele au fost formulate adeseori 
după ce politicienii îşi terminaseră mandatele.

Ungaria
La 13 mai 1991, guvernul Antall a introdus în parlament prima sa pro-

punere legislativă de lustraţie (nr. 2294) ce permitea investigaţii pentru a de-
termina dacă categoriile prevăzute la Secţiunea 2 fuseseră ofiţeri de carieră, 
ofiţeri acoperiţi sau informatori ai Departamentului III/III. Secţiunea 2 per-
mitea verificarea deputaţilor, miniştrilor şi persoanelor numite de guvern; 
secretarilor de stat şi directorilor din ministere; preşedintelui republicii; pre-
şedintelui parlamentului şi preşedintelui Curţii Constituţionale; directorilor 
întreprinderilor de stat; ambasadorilor; guvernatorului şi viceguvernatorilor 
Băncii Naţionale şi preşedinţilor băncilor în care statul era acţionar majori-
tar; magistraţilor, procurorilor şi judecătorilor Curţii Supreme; primarilor 
de oraşe, preşedinţilor de consilii locale şi regionale; profesorilor universi-
tari şi şefilor de catedră; directorilor radioului, televiziunii, agenţiei de presă 
şi ai ziarelor cu un tiraj mai mare de 50.000 de exemplare. Preşedinţii repu-
blicii, parlamentului şi Curţii Constituţionale şi prim-ministrul supervizau 
lustraţia cu ajutorul Ministerului de Interne şi al Comisiei Parlamentare a 
Securităţii Publice. Persoana verificată era rugată să îşi prezinte demisia. 
Daca refuza, procedura de demitere putea fi iniţiată. În cazul în care demisia 
nu era dată sau iniţiată, colaborarea era făcută publică. Verificările erau ope-
rate de comisii de lustraţie formate din trei judecători [7, 155-184].

Legea a fost ulterior modificată prin Actul Parlamentului LXVII/1996. 
Noul Oficiu Istoric era custodele tuturor dosarelor secrete ce nu aduceau 
atingere securităţii naţionale. Serviciile de informaţii postcomuniste erau 
singurele în masură să decidă ce materiale puteau fi transferate Oficiului. 
Legea a limitat lista categoriilor supuse lustraţiei la deputaţi, Preşedintele 
republicii, membrii cabinetului, preşedintele şi vicepreşedinţii Oficiului 
de Audit, avocatul poporului, membrii Curţii Constituţionale, preşedinţii 
şi vicepreşedinţii Curţii Supreme, procurorul general şi adjuncţii acestuia, 
guvernatorul şi viceguvernatorii Băncii Naţionale, preşedintele şi vicepreşe-
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dinţii Oficiului de Concurenţă. Acestora li se adăugau preşedinţii şi vicepre-
şedinţii radioului, televiziunii şi agenţiei de ştiri de stat “ce puteau influenţa 
opinia publică direct sau indirect”. În 2000, aceste categorii au fost extinse 
la reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri ai partidelor politice ce primeau fi-
nanţare bugetară. Verificările trebuiau să determine dacă aceşti funcţionari 
publici colaboraseră cu Departamentul III/III, singurul recunoscut drept 
braţul represiv al regimului comunist. 

Dupa ce în 2002 premierul Peter Medgyessy a fost acuzat că fusese ofiţer 
acoperit în Directoratul III/II (contrainformaţii), guvernul a introdus două 
noi propuneri legislative. Prima, adoptată la 23 decembrie 2003, crea o nouă 
Arhivă Istorică a Serviciilor Publice de Securitate, care devenea custodele 
tuturor arhivelor secrete comuniste şi le punea la dispoziţia publicului in-
teresat. Deoarece ofiţerii poliţiei politice colectaseră informaţie prin ordin 
de stat, nu în interes propriu, numele acestora era făcut public. Doar acele 
documente a caror publicare aducea daune statului postcomunist rămaneau 
secrete. Din nou, doar serviciile de informaţii puteau stabili care documen-
te aduc atingere securităţii naţionale. A doua propunere, ulterior respinsă, 
permitea “desecretizarea colaborării cu serviciile secrete a persoanelor cu rol 
public” într-un efort de a revela nu trecutul, ci posibilitatea ca unii factori 
de decizie politică actuali să fie influenţaţi de fosta lor apartenenţă la poliţia 
politică. Iniţiatorii propunerii insistau că, dacă reprezentanţii mass-mediei 
sunt supuşi verificărilor, atunci şi liderii sindicatelor şi ai grupurilor reli-
gioase ar trebui să fie. Pentru ei, lustrarea bisericilor era justificată de rolul 
lor social şi de formatori de opinie şi de contribuţiile financiare pe care le 
primesc de la buget.

Prima comisie de lustrare a fost constituită în 1994, dar doi din cei trei ju-
decători au fost ulterior îndepărtaţi pe motive de incompatibilitate. Din cei 
şase judecători numiţi în 1995, patru au devenit membri permanenţi, cărora 
li s-au adăugat cinci noi judecători în 2000. Comisiile nu dispun de arhivişti 
proprii şi ca atare trebuie să se bazeze pe Oficiul Istoric. Comisiile pot adop-
ta decizii declaratorii care sunt publicate şi atestă că persoana a conlucrat cu 
poliţia politică, decizii dispensatorii ce admit existenţa informaţiilor incrimi-
natorii, dar şi faptul că acestea nu sunt suficiente pentru a proba activitatea, 
şi decizii de terminare a procedurilor dacă persoana verificată a demisionat 
din funcţie sau şi-a terminat mandatul între timp. Comisiile de lustraţie se 
bazează pe Codul Administrativ, persoanele verificate având drept de apel la 
tribunal. Comisia îşi formulează verdictele pe baza dosarelor secrete, primi-
te iniţial de la Ministerul de Interne, sau a unor informaţii obţinute din alte 
surse. Iniţial, comisia audia fiecare persoană verificată, dar după 2000 doar 
persoanele pentru care arhiva secretă conţinea informaţii incriminatorii au 
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fost audiate. Colaborarea este dovedită de existenţa a două din urmatoarele 
piese: un angajament semnat, rapoarte de informaţii, onorariu sau fişa de 
evidenţă. O treime dintre cei verificaţi au renunţat la mandat, cam jumătate 
au primit dispensaţii şi numai cinci decizii au fost publicate. 

Slovenia
În Slovenia, lustraţia a luat forma amendamentului UDBa (Udbovski 

Amandma), a rezoluţiei privind ilegalitatea regimului totalitar comunist şi 
a legii privind suprimarea consecinţelor regimului totalitar comunist. Nici 
una dintre aceste iniţiative nu a avut succes. Amendamentul UDBa, propus 
în iulie 1992 şi aplicat legii alegerilor parlamentare, caută să blocheze posi-
bilitatea ca foştii colaboratori secreţi să ocupe fotolii în Adunarea Naţională. 
Amendamentul stipula că, înaintea alegerilor şi a acceptării unei poziţii, fie-
care candidat să semneze o declaraţie scrisă detaliind colaborarea, înainte de 
alegerile din primavara lui 1990, cu Poliţia Politică (SDV) şi serviciile de in-
teligenţă iugoslave sau străine. Cei care admiteau o asemenea colaborare nu 
mai puteau candida pentru un fotoliu parlamentar, iar cei care minţeau în 
privinţa trecutului lor printr-o declaraţie falsă îşi pierdeau poziţia. Declara-
ţia era un document public înregistrat la Comisia Electorală. În septembrie 
1992, amendamentul a fost respins de parlament. Coaliția DEMOS [8] care a 
dominat scena politică în anii 1990-1992 a preferat să se concentreze asupra 
crimelor comuniste comise în al Doilea Război Mondial sau împotriva rezis-
tenţei interne. Eforturile sale au contribuit la reabilitatea victimelor procese-
lor politice din anii ‘40, la reconsiderarea rolului colaboratorilor şi partizani-
lor şi la restituirea proprietăţilor naţionalizate după război. Însa DEMOS nu 
a vrut, şi poate nu a putut, să analizeze activitatea Poliţiei Politice iugoslave 
din alte perioade ale dominaţiei comuniste sau a liderilor politici comunişti 
ce au făcut abuz de putere. În 1992 cabinetul lui Drnovsek a creat o Comisie 
Parlamentară de Investigare a Crimelor de Masă Postbelice, a Proceselor 
Dubioase şi a Altor Iregularităţi. Comisia a operat între 1992 şi 1996 sub 
conducerea vicepremierului Joe Punik, dar nici unul dintre rapoartele sale 
nu a fost făcut public.

În 1997 forţele de centru-dreapta au ridicat iar problema lustraţiei. Îna-
intea alegerilor din acel an, social-democraţii şi creştin-democraţii au înain-
tat parlamentului două documente: rezoluţia privind ilegalitatea regimului 
totalitar comunist şi aşa-numita lege a lustraţiei. Ministrul Apărării, Jan Jan-
za, a susţinut că NATO cerea Sloveniei să-şi confrunte demonii trecutului 
comunist înainte de a i se putea încredinţa secretele alianţei. Public s-a con-
siderat că insuccesul ţării de a fi admisă printre primele candidate NATO 
din Europa de Est se datora lipsei lustraţiei. Discutată în aceeaşi perioadă, 
Rezoluţia condamna fostul regim, fără a prevedea sancţiuni contra indivi-
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zilor sau instituţiilor asociate acestuia. Conform Rezoluţiei, în Slovenia pe-
rioada comunistă se imparţea în trei etape: etapa totalitară, etapa socialist 
realistă şi etapa socialismului cu faţa umană. Partidul Comunist era făcut 
responsabil pentru susţinerea pe care o acordase regimului.

Republica Moldova
În Republica Moldova, problema dată a fost diferită comparativ cu țările 

din estul Europei. Lustrația a reprezentat mai mult excepția decât regula, ea 
nu a fost luată deloc în considerație şi nu a putut să fie convinsă în legisla-
tivul republican. Parlamentul moldovenesc a înregistrat propuneri privind 
lustrația doar pentru a le abandona fără o examinare riguroasă sau a le res-
pinge din rațiuni morale, politice sau tehnice [2]. Propunerile legislative au 
fost introduse numai pentru a fi respinse de Parlament, care nu dorea să-şi 
asume riscul de a implementa o decomunizare târzie. Arhivele secrete au 
rămas închise publicului larg şi nici un lider al partidului comunist sau agent 
al KGB-ului nu a fost judecat pentru încălcarea drepturilor omului în peri-
oada sovietică. După mai mult de un deceniu de la obținerea independenței, 
lustrația reflecta marea diviziune din sânul societății moldoveneşti, sfâşiată, 
pe de o parte, de dorința de a menține relații strânse cu Moscova, şi, pe de 
altă parte, de dorința de a-şi demonstra independența față de ea.

Dacă fiecare țară comunistă est-europeană a avut propriul său serviciu 
secret, Republica Moldova a fost plasată sub ochiul atent al KGB-ului. KGB-
ul a avut grijă să trimită în Rusia, imediat după ce primele îndemnuri la 
secesiune s-au făcut auzite, majoritatea dosarelor secrete pe care le arhivase 
cu răbdare în fiecare republică sovietică. Ca urmare, Republicii Moldova i-a 
fost imposibil să acorde cetățenilor ei acces la dosarele întocmite pe numele 
lor de către structurile de securitate sovietice, deoarece majoritatea dosare-
lor se aflau în afara hotarului ei.

În anul 2000, în Parlamentul Republicii Moldova a fost dezbătută o pro-
punere legislativă pe tema lustrației, introdusă de deputații PPCD. Propune-
rea le acorda moldovenilor acces la dosarele secrete ale NKVD-ului şi KGB-
ului şi le interzicea foştilor agenți ai serviciilor secrete accesul la funcțiile 
publice în instituțiile puterii de stat şi mass-media. Însă la 31 mai 2001 ma-
joritatea parlamentară a partidului comunist a respins propunerea, care ar fi 
pus capăt carierei politice a multor reprezentanți ai săi [9]. 

În Republica Moldova a fost arătat foarte puțin interes pentru reconsi-
derarea trecutului recent prin folosirea lustrației, accesului la dosare sau a 
proceselor. Politica memoriei nu a reprezentat o prioritate, statul Republica 
Moldova a rezistat dorinței de a-şi reevalua trecutul său, şi de aceea el a fost 
înclinat mai mult să ierte şi să uite.
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* * *
Ţările est-europene au urmat diferite căi în ce priveşte metodele con-

crete de lustraţie, atât în sancţiunile pe care aceasta le atrage după sine, cât 
şi categoriile sociale vizate pentru înlăturare. Serviciile secrete, judecătorii 
şi procurorii, şi clasa politică au fost segmentele cel mai adesea verificate. 
Dar dacă toate procesele de lustrare au inclus verificarea, nu toate au inclus 
sancţiuni pentru deconspirare ca fost instrument al represiunii comuniste. 
Prin urmare, doar în unele ţări procesul de lustraţie a dus la curăţirea elitelor 
postcomuniste de activiştii de partid comunist şi de agenţii şi colaboratorii 
secreţi ai politiilor politice secrete. 
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Summary
The communicative dimension of political life in the contemporary society 
gains a particular significance and a special status. In the new circumstances, 
the mass media mechanisms have a leading role, contributing in this way at 
the establishing of the dynamics level and transformations that are taking 
place in the society of transition. Being a determinant factor in the political 
involvement of the mass media in our country, the political communication 
is represented by various forms of interaction between the political organi-
zations, citizens/voters and the media. Until two decades ago, the political 
communication in the Republic of Moldova was dominated by a linear in-
teraction, the relationship between politics sphere and citizens being a “top 
– down” type. Today, the linear model of the political communication is con-
sidered to be exceeded and is replaced by a new model in which the mass 
media plays a reflector role, and also a “showcase” role promoted by politi-
cal principles. Thus, the relationship between the mass communication and 
the political one becomes stronger, through the development of representa-
tive forms of democracy and through the development of mass media, as well 
thanks to the active participation of citizens in political life. This shows a 
degree of political awareness that can be defined as a set of representations, 
ideas, concepts, knowledge and attitudes of social subjects that notify the po-
litical sphere, manifest attitudes towards political power and political partici-
pation. The political consciousness in the Republic of Moldova is an elective 
and transitional one. In general, the mechanisms and the dynamics that are 
governing the contemporary political communication include basic elements 
of strategic political marketing and new online communication practices.

De rând cu accentuarea gravității unor probleme de ordin social, eco-
nomic şi cultural, evoluţia vieții politice din Republica Moldova după 1989 
poartă în mod manifest însemnele provocărilor survenite în urma unor ati-
tudini şi comportamente noi declanşate în activitatea partidelor, actorilor 
politici şi, nu în ultimul rând, a instituțiilor mediatice. Astfel, dimensiunea 
comunicaţională a vieţii politice obţine în societatea contemporană o sem-
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nificaţie particulară şi un statut deosebit. Mijloacele de comunicare în masă 
îşi adjudecă, în noile circumstanţe, un rol principal, contribuind astfel la 
stabilirea nivelului dinamicilor şi ponderii transformărilor ce au loc într-o 
societate aflată în tranziție. Sociologul francez Patrick Champagne afirmă: 
„Politica reprezintă o luptă simbolică, în care fiecare actor tinde să mono-
polizeze spațiul public, sau cel puțin, să convingă un public cât mai vast de 
corectitudinea şi obiectivitatea sa… încercând să-i impună propria viziune 
asupra dezbaterii” [1, p. 175]. Afirmația vine să explice imperativul partici-
pării directe şi active a mijloacelor de comunicare în masă la procesele poli-
tice ce au loc în societate. 

Factor determinant în implicarea politică a mass-mediei din Republi-
ca Moldova, comunicarea politică este reprezentată prin variate forme de 
interacțiune dintre organizațiile politice, cetățeni/alegători şi media, care 
conduc la stabilirea de noi direcții de cercetare atât în domeniul politic, cât 
şi în cel mediatic. Particularitățile coabitării acestor două sisteme constituie 
sursa multiplelor interogații şi dezvăluiri. 

Comunicarea politică din Republica Moldova până acum două dece-
nii era dominată de un raport de tip linear, relația dintre sfera politică şi 
cetățeni fiind de tipul „top – down”. 

 Sfera politică 

Mass-media 

Cetăţenii/Publicul 

Comunicarea politică – proces linear
Sursa: Viganò D. Dizionario della Comunicazione. 

Roma: Carocci Editore, 2009, p. 1094.

Pe parcursul ultimelor două decenii, relația dintre comunicarea de masă 
şi politică devine tot mai strânsă, datorită evoluției formelor de democrație 
reprezentativă, precum şi dezvoltării mijloacelor de comunicare în masă. 
După 1990, media din țara noastră oferă un spațiu important abordării poli-
ticii, context în care pot fi identificate trei tendințe principale ce se referă la: 

1. media care joacă rolul de amplificator în procesul de participativitate 
politică; 
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2. media care apar în ipostază de instrument creator de iluzii într-o 
democrație tânără, neconsolidată;

3. media funcționând în procesul de stabilire a agendei politice, bazate pe 
logică, critică, reflectare complexă a realității, pe de o parte, şi tendința 
de a construi realitatea, pe de altă parte. 

 Sistemul Politic Organizaţii Nonguvernamentale / 

Societatea civilă 

Mass-media 

Publicul 

Cetăţenii/Electoratul 

Nivele de comunicare politică

Sursa: Viganò D. Dizionario della Comunicazione. 
Roma: Carocci Editore, 2009, p. 1095.

Interrelaționarea dintre sistemul mediatic, opinia publică şi politic trans-
formă logica comunicării unidirecționale în multidirecțională. Jürgen Ha-
bermas susținea în legătură cu acest fenomen: „În activitatea comunităţii 
politice se întâlnesc şi se interferează două procese contrare: pe de o parte, 
constituirea comunicaţională a puterii legitime, care apare în cadrul proce-
sului de comunicare, liberă de oricare constrângeri, pe de altă parte, o astfel 
de asigurare a legitimităţii prin intermediul sistemului politic, cu ajutorul 
căreia puterea administrativă încearcă să dirijeze comunicarea politică” [2, 
p. 50]. Drept rezultat, rolul jucat de media este unul dublu, din certe per-
spective conferind vizibilitate şi transparență acțiunii politice, din alte per-
spective, depistând căi de cooperare şi negociere.

Comunicarea politică poate fi interpretată ca: a) un proces ce cuprinde 
toate formele de comunicare; b) un cadru în care se face referire la „captarea 
atenției”, astfel încât emițătorii încearcă prin toate căile să influențeze pu-
blicul, electoratul. Respectiv, sunt: a) determinate tehnicile ce urmează a fi 
aplicate de către actorii politici cu scopul de a atinge obiectivele propuse; b) 
aplicate toate formele de comunicare de către actorii non-politici implicați, 
fie direct sau indirect, în acțiunile politice; c) stabilite modalitățile de reflec-
tare a realității politice şi a activității politicienilor. Autorul italian Dario 
Viganò constată, în acest context, că: „comunicarea politică are la bază toate 
formele de discurs politic, conținutul cărora nu se limitează doar la transmi-
terea mesajelor verbale sau vizuale, manifestând un caracter multiaspectual, 
complex, evidențiind aspecte de tip simbolic şi ritual” [3, p. 1096].
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Astăzi modelul linear al comunicării politice este considerat ca fiind 
depăşit. Brian McNair propune un nou model, incluzând diverse elemente 
ale procesului de comunicare politică, în care mass-media joacă atât rolul de 
mediator, cât şi rolul de „vitrină” a principiilor împărtăşite de politic. Într-
un atare model, comunicarea nu se limitează la un raport direct între politi-
că şi cetățeni în interiorul unui act de comunicare logic de tip transmisiv, ci, 
datorită mediatizării, în cadrul lui apar stabilite variate tipuri de conexiuni 
între cetățeni şi organizațiile politice. Analiza legăturilor dintre comunica-
rea de masă şi politică implică noțiuni precum „sfera publică” şi „opinia pu-
blică”. După cum afirmă cercetătorul italian Gianpietro Mazzoleni, „sfera 
publică reprezintă cadrul în care media ocupă rolul de bază în comunicarea 
ascendentă şi descendentă dintre cetățeni şi sistemul politic” [4, p. 19]. 

 

 

Establishment
(statul, parlamentul, guvernul)

Sindicate
Opinia publică

Grupuri de presiune Partide politice

Structuri economice
Finanţatorii

 Organizaţii publice

Cetăţenii

Bloguri, site-uri
Structuri                         
sociale                        
politice

Ştiri                                        
Editoriale                               
Dezbateri                               
Sondaje

Media şi sfera publică

Sursa: Viganò D. Dizionario della Comunicazione. 
Roma: Carocci Editore, 2009, p. 1099.

Evaluarea gradului de participativitate la viața politică din perspectiva 
comunicațională, în contextul apariției noilor mijloace de comunicare în 
masă, pune în evidență noi modalități de influențare, calificate în prezent 
ca fiind cele mai complexe, datorită posibilităților oferite în direcția trans-
miterii mesajelor sub multiple forme, în cel mai scurt timp posibil ori chiar 
simultan. O participare echilibrată a cetățenilor la viața politică poate surve-
ni în urma desfăşurării unei activități politice echilibrate precum şi în urma 
reflectării sistematice şi pertinente a evenimentelor politice şi acțiunilor po-
liticienilor, marcată de factori dinamici constructivi, astfel încât are loc si-
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mularea funcționalității sferei publice, create să garanteze relații stabile între 
părțile ei componente. 

În acest sens, G. Mazzoleni prezintă două modele de comunicare politică: 
1. modelul publicistic dialogic al comunicării politice; 2. modelul mediatic 
al comunicării politice [5]. Primul are la bază ideea că media nu reprezintă 
„spațiul public”, dar contribuie la crearea acestuia, important fiind proce-
sul comunicativ, în care este implicat sistemul mediatic, publicul şi sistemul 
politic, ca să fie dinamic şi relațional. Cu alte cuvinte, raportul dintre aceşti 
trei actori determină crearea unui spațiu ce urmează a fi împărțit (în această 
reprezentare schematică ocupă o poziție centrală – d – cadrul „comunicării 
politice mediatizate”). 

Modelul publicistic dialogic al comunicării politice

Sursa: Mazzoleni G. La comunicazione politica. 
Bologna: Il Mulino, 2004, p. 23.

Prin acțiunile lor, media, publicul şi politicul, reprezintă factori interni 
şi externi de natură evolutivă, ce creează posibilități de dialog dependente 
de fiecare actor implicat în formula (a-b-c) în care mass-media apare ca şi 
catalizator al interacțiunilor, dar nu şi ca restructurator al arenei publice. 

În parametrii celui de-al doilea model, comunicarea şi relaționarea dintre 
sistemul politic – cetățeni şi sistemul mediatic, are loc în interiorul „spațiului 
public mediatizat”. Sistemul mediatic, în acest model, reprezintă canalele 
prin intermediul cărora sunt activizate diverse mecanisme în procesul de 
comunicare politică, condiționând crearea relațiilor între sistemul politic şi 
cetățeni (P şi C) şi obligând, în anumite condiții, partidele, liderii politici 
şi cetățenii să se adapteze la normele ce domină procesul comunicării de 
masă [6], să accepte aşa-numita „logică mediatică” [7]. Acest model, după 
cum este lesne de observat, se caracterizează prin rolul prioritar pe care şi-l 
asumă mass-media în cadrul procesului politic, în sfera publică. Dacă în 
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modelul precedent media reprezenta unul dintre actori funcționali pentru 
spațiul public, de data aceasta are loc propriu-zis „identificarea” mass-me-
diei cu spațiul public. Tocmai în acest caz se manifestă plenar fenomenul, 
calificat de cercetători ca „mediatizare a politicii” [8].

Modelul mediatic al comunicării politice

Sursa: Mazzoleni G. La comunicazione politica. 
Bologna: Il Mulino, 2004, p. 24.

Cercetările întreprinse în cadrul importantelor direcții investigative – co-
municarea electorală, analiza informațiilor politice, retorica politică, semi-
otica limbajului politic, cultura și conștiința politică ș. a., au confirmat val-
abilitatea ipotezelor lansate cu privire la tendințele actuale ale comunicării 
politice. H. Blumer, D. Dayan şi D. Wolton, de exemplu, în urma unor 
observații pertinente ale practicii politice din diverse țări din Europa, au 
evidențiat opt elemente principale ce marchează parametrii dezvoltării 
comunicării politice actuale: a) depăşirea sistematică a modelului „efec-
telor limitate” al lui P. Lazarsfeld; b) adoptarea perspectivelor „hibrid”;  
c) focalizarea atenției asupra variabilelor sistemice ale comunicării politice; 
d) adoptarea unei perspective holistice care nu se limitează la analiza com-
portamentelor electorale; e) analiza interacțiunilor dintre sistemul mediatic 
şi sistemul politic; f) impactul cercetărilor cu privire la influența mijloacelor 
de comunicare în masă asupra opiniei publice, influențarea atitudinilor şi 
formarea comportamentelor; g) atenția prioritară asupra cazurilor particu-
lare în societățile în care se trece de la un sistem politic la altul şi determin-
area formelor de comunicare politică; h) repetarea sistematică a studiilor în 
direcția aceloraşi argumente [9, p. 64].

În contextul transformărilor ce au avut loc în spațiul Europei Centrale şi 
de Est începând cu anii 1989-1990, instituțiile mediatice au avut un rol deci-
siv. Este elocvent în această ordine de idei şi exemplul Republicii Moldova, 
al cărei sistem politic a fost şi el vizibil marcat de procesul de trecere de la 



134

Victor Moraru, Mariana Tacu

un tip de guvernare la altul. Introducerea modificărilor în Constituția RSSM 
în 1989, oficializarea Guvernului în calitate de putere executivă, declararea 
suveranității, declararea independenței, adoptarea simbolurilor politice noi, 
adoptarea Constituției la 29 iulie 1994 şi crearea noilor instituții statale au 
constituit paşi importanți în edificarea sistemului politic din țara noastră. 
Tot în această perioadă a avut loc aderarea la principalele instrumente 
internaționale cu privire la apărarea drepturilor omului, documentele fun-
damentale ale Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Actul 
Final al Conferinței de la Helsinki şi Carta de la Paris [10, pp. 86-88].

Un rol deosebit în procesul instituționalizării sistemului politic, de dez-
voltare a conştiinței politice a cetățenilor, a educației electoratului, a for-
mării unei culturi politice a maselor revine în acest context mass-mediei. 
Important este cum reacționează publicul şi reprezentanții politicului la 
problemele care apar într-o societate în tranziție şi devin reflectate sistema-
tic de mijloacele de comunicare în masă, cum conlucrează pentru a răspun-
de problemelor societății şi care sunt criteriile de selectare a modalităților de 
comunicare. O încercare de a prezenta în mod sintetizat răspunsul la aceste 
întrebări ilustrează Tabelul ce urmează: 

Tabel. Evoluția practicilor de comunicare politică și mediatică 
în Republica Moldova

Etape: I II

Perioada: până la 1989 1989 – 2001 2001 – 2009 2009 – prezent

Itemi ce deter-
mină practicile 
de comunicare 
politică și media-
tică. 

Sistemul comu-
nicării politice:

- concen-
trat asupra 
activității 
unicului par-
tid de guver-
nământ; 

- marcat de 
procesul de 
interrelaționare 
a politicului cu 
mass-media;

- interrelațio-
narea activă şi 
manifestarea 
anumitor forme 
de conlucrare 
între sistemul 
politic şi siste-
mul mediatic; 

- se bazează atât pe 
funcționalitatea me-
diei tradiționale, cât 
şi pe new media.

Stiluri și forme 
de comunicare 
politică domi-
nante: 

- mesaje prac-
tice stereoti-
pizate; 

- construirea 
imaginii unui 
lider politic, 
partid prin 
intermediul 
mass-mediei;

- construirea şi 
consolidarea 
imaginii unui 
lider politic, 
partid prin 
intermediul 
mass-mediei;

- fragmentată, mul-
tiaspectuală, polidi-
mensională. 
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Media frecvent 
utilizate:

- presa de 
partid;

- mass-media 
de stat, publică 
şi privată, presa 
centrală şi lo-
cală;

- media 
tradițională şi 
new media în 
general;

- media tradițională 
şi new media: 
rețelele de socia-
lizare Facebook şi 
Twitter.

Mijloace publici-
tare dominante:

- publicitate 
în presă, 
întâlniri orga-
nizate;

- publicitate în 
presa scrisă şi 
presa electroni-
că, publicitate 
stradală, afişaje, 
manifesări;

- publicitate în 
presa scrisă şi 
presa electroni-
că, publicitate 
stradală, afişaje, 
manifesări,
internet;

- publicitate în presa 
scrisă şi presa elec-
tronică. Internet: 
Youtube, Facebook, 
Twitter.

Direcțiile cam-
paniilor, deter-
minate de:

- leadership 
de partid;

- manage-
mentul intern, 
consultații cu 
experți externi; 

- manage-
mentul intern, 
consultații cu 
experți externi, 
monitorizări 
efectuate de 
instituții specia-
lizate;

- strategii de mar-
keting politic/elec-
toral, monitorizări 
sistematice efec-
tuate de instituții 
internaţionale şi 
naţionale.  

Paradigme do-
minante:

- logica 
de partid 
(ideologia 
bolşevică); 

- logica politică 
şi de partid, 
logica comuni-
cării de masă;

- logica de mar-
keting politic/
electoral şi lo-
gica de market-
ing mediatic;

- logica de ne-
gociere (cererea 
opiniei publice, 
oferta politicului şi 
nivelul de acoperire 
informațională).

Durata campa-
niilor electorale:

- campanii 
scurte;

- campanii 
lungi;

- campanii 
lungi;

- campanii perma-
nente.

Cheltueli elec-
torale:

- stabile; - în creştere; - foarte mari; - exagerate (ex: în 
2009, cheltuielile 
partidelor au cres-
cut, practic, de 4-5 
ori în comparaţie cu 
cheltuielile pentru 
scrutinul parlamen-
tar din anul 2005).

Caracteristici și 
particularități 
ale electoratu-
lui:

- comporta-
ment stabil, 
latent, legat 
de atitudini 
şi credințe 
comune gru-
pului;

- eroziunea 
fidelității, 
căutarea unei 
identități po-
litice;

- conştiință 
politică electivă 
de tip tranzi-
toriu, axată pe 
necesități şi 
avantaje;

- comportament 
ghidat de dorința de 
schimbare.

Notă: Etapele stabilite sunt marcate de trecerea de la un sistem politic totalitar/autoritar la 
unul democratic;
Perioadele prezentate corespund anilor în care au avut loc schimbări majore la nivel politic; 
Itemii ce determină practicile de comunicare politică și mediatică evidențiază caracteris-
tici şi particularități ale sistemului mediatic, politic, precum şi ale electoratului.

Sursa: Elaborat de autori.
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Mass-media democratice trebuie să fie libere din punct de vedere struc-
tural şi să ofere publicului informații actuale şi imparțiale. Reversul acestei 
afirmații însă se regăseşte în majoritatea concluziilor rapoartelor de moni-
torizare a mass-mediei din Republica Moldova, realizate în ultimii ani de 
organizații specializate naționale şi internaționale, care constată că majori-
tatea instituțiilor mass-media, indiferent de statutul acestora, nu relatează 
într-o manieră neutră şi imparţială ceea ce se desfăşoară pe arena politică 
autohtonă. 

Reieşind din acest context, poate fi semnalată şi în Republica Moldova 
prezența celor trei categorii de realitate politică, atestate de cercetători occi-
dentali: realitatea politică obiectivă, realitatea politică subiectivă şi realitatea 
politică construită [11, p. 57].

1. realitatea politică obiectivă se referă la evenimentele politice ce au loc 
în societate, respectând ordinea desfăşurării acestora şi reflectarea echilibra-
tă a tuturor aspectelor acestora; 

2. realitatea politică subiectivă vizează capacitățile de percepere a eveni-
mentelor politice de către actorii politici şi de către cetăţeni; 

3. realitatea politică construită are la bază modalitățile de reflectare, atent 
selectate de către mijloacele de comunicare în masă.

Într-o societate democratică, libertatea de exprimare şi diversitatea me-
diatică, vitale pentru garantarea pluralismului opiniilor, pentru o reprezen-
tare politică adecvată şi pentru implicarea şi participarea activă, conştientă a 
cetățenilor la viața politică, reprezintă valori de o majoră importanță, iar ni-
velul de cultură politică, de cunoştințe politice al cetățenilor este determinat 
de calitatea produsului informațional, de activitatea instituțiilor mediatice, 
de gradul de asimilare în societate a valorilor democratice. 

În acest sens, cercetătorii americani M. Delli Carpini şi S. Keeter fac 
referință la trei modele de distribuire a cunoştințelor politice: 1. mode-
lul democrației elitare; 2. modelul democrației pragmatice; 3. modelul 
democrației puternice.

 Nivelul înalt de 
cunoștințe politice

Nivelul scăzut de 
cunoștințe politice

 Democrația elitară      Democrația pragmatică   Democrația puternică

Posibilități de distibuire a cunoștințelor politice

Sursa: Mazzoleni G. La comunicazione politica. 
Bologna: Il Mulino, 2004, p. 269.
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În opinia autorilor, cea mai eficientă formă de distribuire a cunoştințelor 
politice este reprezentată de democrația pragmatică, rezultat „al culturii po-
litice în cadrul căreia asimilarea informațiilor cu caracter politic este o nor-
mă civică” [12, p. 153], informațiile fiind accesibile datorită mass-mediei, în 
condițiile accesului deplin la informații.

În prezent, relația dintre sistemul politic şi sistemul mediatic din Republi-
ca Moldova este determinată, într-o mare măsură, de calitatea comunicării 
politice. În circumstanțele în care dinamismul şi eficiența transformărilor 
țin de gradul de implicare a fiecărei părți în exercitarea funcțiilor, contri-
buind astfel la optimizarea organizării sociale şi la amplificarea dialogului 
social-politic democratic, cristalizarea opiniilor create prin intermediul mi-
jloacelor de comunicare în masă contribuie la derularea firească a proceselor 
politice din societate. 
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Summary
The geopolitical approach of the minorities requires a study from two perspec-
tives. The first is how the minority holding State that must assess and avoid 
the internal risks generated by them for the maintaining the stability and 
integrity of the sovereign territory, and the second is how a state’s geopolitical 
designs or realize their interests in another through which it holds minority 
latter. The minorities can be handled and processed in a geopolitically desta-
bilizing important if their share in the total population is high, and the legal 
framework is inadequate. Therefore this study highlights the important issues 
that need state to be in sight to avoid potential risks.

Pe mapamond sunt puține state omogene etnic şi religios. Majoritatea 
celor două sute de state sunt eterogene din punct de vedere etnic. În marea 
majoritate a acestora, convieţuiesc, pe lângă populaţia majoritară, şi grupuri 
etnice diferite. Nu trebuie neglijat nici aspectul de proliferare a minorităţi-
lor ca trăsătură importantă a perioadei actuale. Eterogenitatea populației va 
creşte în viitor în multe state ca urmare a migrației populației. Se poate apre-
cia că minorităţile sunt de numărul miilor, fiind diferite de majoritate prin 
rasă, culoare, etnie, limbă, cultură, religie. Minorităţile au apărut în diferite 
epoci istorice, având la bază diverse cauze, situaţia actuală a acestora fiind 
diferită de la ţară la ţară.

Termenul de minorităţi desemnează ansambluri stabile de populaţie care 
se caracterizează prin eterogenitate în raport cu ansamblul în cadrul căruia 
îşi desfăşoară existenţa [1, p.457). Minoritatea poate fi naţională, etnică sau 
religioasă. Minoritate naţională desemnează un grup social care se consideră 
parte a altei națiuni decât majoritatea populației din țara în care locuieşte [2, 
p.179]. Minorităţile naţionale apar ca rezultat al următoarelor situaţii: trage-
die geopolitică, minoritatea fiind ruptă din cadrul statelor naţionale (cazul 
Alsaciei şi Lorenei pierdute de Germania în anul 1918); trasare arbitrară a 
frontierelor (albanezii împărţiţi între Albania şi fosta Iugoslavie); migraţie 
intensă pe teritoriul altor state (chinezii în statele din Asia de Sud-Est); pier-
derea statalităţii (scoţienii); neconstituirea unui stat propriu (kurzii, corsica-
nii, bascii), minoritatea dezvoltându-şi conştiinţa naţională.
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Minorităţile etnice se referă la acele populaţii care nu au atins niciodată 
stadiul naţional, adică nu au creat propriul stat, iar conştiinţa naţională nu 
a ajuns la un nivel suficient de cristalizare şi afirmare (indienii din America 
de Sud, marile etnii africane, anumite etnii din Federaţia Rusă etc.). Aceste 
minorităţi locuiesc în ansambluri statale mai mult sau mai puţin omogene. 

În ceea ce priveşte minorităţile religioase, acestea pot coincide cu mino-
rităţile naţionale (ungurii din România şi Serbia) sau etnice (kalmâcii din 
Federaţia Rusă), sau formează o minoritate religioasă în cadrul aceleiaşi na-
ţiuni (de ex.adjarii din Georgia, pomacii din Bulgaria). 

Analiza minorităților în cadrul geopoliticii interne a statului
Statele care posedă minorități trebuie să le analizeze din perspectiva geo-

politicii interne. Acestea se transformă în actori interni activi şi pot provoca 
relații conflictuale atât cu centrul statului, cât şi cu populația majoritară. 
Pentru a elucida felul cum minoritățile se pot transforma în actori geopoli-
tici, în cadrul studiului au fost scoase în evidenţă următoarele aspecte:

Localizarea geografică a minorităţii în cadrul statului
Pentru orice stat este important unde este localizată minoritatea, deoa-

rece are consecinţe diferite asupra stabilităţii şi securităţii statului. Ea poate 
reprezenta o enclavă, fiind înconjurată de majoritate (ungurii din România) 
sau poate crea o semienclavă, minoritatea situându-se la marginea statului 
(găgăuzii şi bulgarii din Republica Moldova). Localizarea minorităţii la o 
zonă de hotar poate duce la un control mai dificil asupra acelei porţiuni de 
teritoriu din partea statului sau la o eventuală schimbare a frontierei, deoa-
rece minoritatea realizează mai uşor contactele cu exteriorul. În asemenea 
situaţie, minoritatea poate prelua controlul asupra graniţei, aşa cum s-a în-
tâmplat în cazul albanezilor din Kosovo sau al ruşilor din Transnistria. Dacă 
minoritatea reprezintă o enclavă, aceasta nu poate fi controlată în toate ca-
zurile. România controlează enclava maghiară din Harghita şi Covasna, pe 
când Azerbaidjanul nu a reuşit să menţină Karabahul de Munte, deoarece 
Armenia a ocupat nu doar această zonă, dar şi raionul Lakcin, teritoriul azer 
interpus între Karabahul de Munte şi statul armean. Contează şi distanţa în-
tre enclavă şi graniţa de stat, deoarece aceasta determină specificul raportu-
rilor între centru şi enclavă. Dacă Tatarstanul din cadrul Federaţiei Ruse era 
amplasat într-o zonă de hotar, atunci şi raporturile între Kazan şi Moscova 
puteau evolua sub o altă formă.

Pentru stat este o problemă atunci când zona locuită de minoritate e se-
parată de restul teritoriului printr-un element natural. Dacă nu era râul Nis-
tru ca element natural, rezolvarea problemei transnistrene ţinea, posibil, de 
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domeniul trecutului. Iar în cazul Ucrainei, peninsula Crimeea reprezintă un 
dezavantaj pentru Kiev.

Condiţiile istorice care au determinat includerea minorităţii în ca-
drul statului 

Sunt importante condiţiile în care minoritatea s-a încadrat în stat, de-
oarece de acestea depind şi relaţiile între etnia majoritară şi minoritate. În 
general, condiţiile care contribuie la prezenţa unei minorităţi în cadrul unui 
stat sunt:

◆ cucerirea teritorială, cum este cea a Rusiei, Turciei, Imperiului Habs-
burgic etc.;

◆ trasarea arbitrară a frontierelor de către statele puternice (cazul Ţări-
lor Baltice, Poloniei, României, după semnarea în 1939 a Pactului Rib-
bentrop-Molotov de URSS şi Germania; cazul Georgiei şi Armeniei în 
urma înţelegerii din 1922 între Turcia şi Rusia Sovietică);

◆ mutări de populaţie (deportări), întreprinse de anumite state pentru a 
schimba componenţa etnică din cadrul unei regiuni omogene. În seco-
lul al XIX-lea, Imperiul Rus a adus în Basarabia bulgari şi găgăuzi, care 
actualmente reprezintă minorităţi etnice în Republica Moldova;

◆ migraţia populaţiei autohtone din colonii în statul-metropolă (o bună 
parte din populaţia ţărilor arabe, în special din Algeria, a migrat în 
Franţa, ceea ce în prezent alcătuieşte un procent important din popu-
laţia ţării);

◆ crearea şi menţinerea de pârghii administrative. Asemenea situaţii 
sunt caracteristice fostelor colonii, care s-au rupt de metropolă. Ca să 
stăpânească mai sigur statul cucerit, metropola aducea în funcţiile de 
administratori pe propriii conaţionali. După obţinerea independenţei, 
fostele colonii s-au pomenit cu minoritate care reprezenta fosta metro-
polă (fostele republici sovietice, fostele colonii franceze, engleze etc.).

Condiţiile care au determinat includerea unei minorităţi în cadrul sta-
tului determină relaţiile între etnia majoritară şi minoritate. În mare parte, 
relaţiile devin conflictuale, dacă minoritatea se luptă pentru independenţă 
(bascii) sau doreşte o reunificare cu statul de origine (albanezii).

Diferenţele caracteristice ale identităţii minorităţii în raport cu cea a 
majorităţii

Particularităţile identitare ale unui grup sunt formate, în primul rând, 
din elemente etno-lingvistice sau religioase. Gradul de eterogenitate depin-
de de incompatibilitatea acestor elemente. Între o minoritate şi majoritate 
pot fi diferenţe:
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◆ de etnie, în schimb, să împărtăşească aceeaşi religie (georgienii, arme-
nii, moldovenii în cadrul URSS sau maghiarii şi germanii în Imperiul 
Habsburgic);

◆ de religie sau confesiune, dar să fie de aceeaşi etnie sau să aparţină acelu-
iaşi fond etnic. În prezent sunt situaţii când elementul religios fisurează 
o comunitate etnică. Aceste caracteristici sunt la georgieni şi adjari în 
cadrul statului georgian sau la sârbi şi bosniaci în cadrul fostei Iugos-
lavii. Georgienii şi sârbii sunt creştini, pe când adjarii şi bosniacii sunt 
musulmani. Albanezii sunt de aceeaşi etnie, însă aparţin la două religii 
diferite: musulmană (majoritari) şi creştină (minoritari). Comunitatea 
creştină se împarte în două confesiuni: ortodocşi şi catolici. Ucrainenii 
şi belaruşii sunt creştini, însă, confesional, există comunităţi minorita-
re catolice belaruse şi ucrainene în ambele state. Mai sunt situaţii când 
minorităţile au origine etnică comună cu majoritarii, adică un fond 
etnic comun, dar sunt diferiți în plan religios şi confesional. Slovenii şi 
croaţii catolici în raport cu sârbii ortodocşi din fosta Iugoslavie aparţin 
aceluiaşi fond etnic slav de sud. La fel, găgăuzii creştin-ortodocşi şi tur-
cii musulmani din fostul Imperiu Otoman aparţin aceluiaşi fond etnic 
oguz turanic.

Aceste diferenţe creează fisuri în relaţiile dintre minoritate şi majoritate. 
Însă dacă în stat locuiesc două sau mai multe minorităţi, este necesar să se 
analizeze diferenţele caracteristice care sunt între aceste minorităţi, precum 
şi caracteristicile fiecărei minorităţi în parte în raport cu grupul majoritar. 
Este important de studiat cât de diferite sunt grupurile minoritare din punct 
de vedere etnic sau religios, apoi să se analizeze diferenţele şi asemănările 
după aceleaşi elemente caracteristice între majoritari şi fiecare minoritate. 
Cu cât mai mari sunt deosebirile între grupurile minoritare, cu atât mai mult 
îi va reuşi grupului majoritar să creeze între minorități relaţii de ostilitate. 
Pentru majoritari este important ca minoritarii să nu creeze un front comun. 
Majoritarii trebuie să identifice acele minorităţi cu care au o compatibilitate 
identitară mai mare pentru a-i transforma în calitate de aliaţi (parteneri) 
împotriva celorlalte minorităţi. După un asemenea model se desfăşoară ac-
ţiunile Moscovei în zona Caucazului de Nord. Osetinii au o mai mare com-
patibilitate cu etnicii ruşi, deoarece sunt indo-europeni şi creştin-ortodocşi, 
pe când inguşii şi cecenii sunt diferiţi de majoritarii Rusiei.

Un aspect important este dacă minorităţile se învecinează direct sau sunt 
despărţite de etnia majoritară. În cazul când se învecinează, acestea mai uşor 
se pot alia, formând o forţă comună, pentru a crea o presiune mai mare 
asupra centrului. Kurzii cu azerii din Iran se pot alia, pentru a presa mai 
puternic asupra Teheranului.
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Pentru majoritari este convenabil ca minorităţile să fie despărţite, deoa-
rece le poate domina sau micşora presiunea din partea lor. Dacă regiunea 
Kosovo se afla în vecinătate cu Voievodina, atunci albanezii s-ar fi aliat cu 
ungurii împotriva Belgradului, iar Serbia pierdea controlul şi asupra Voie-
vodinei. În Republica Moldova, alianţa între forţele găgăuze şi transnistrene 
este puternică, însă distanţa dintre aceste semienclave este convenabilă Chi-
şinăului.

Raportul procentajului dintre minoritate (minorităţi) și majoritate
Pentru orice stat ponderea minorităţii în raport cu majoritatea este un 

aspect esenţial. Cu cât mai mare este procentajul minorităţii în cadrul statu-
lui, cu atât mai mari sunt riscurile securităţii şi stabilităţii. Sunt cazuri când 
minoritatea poate reprezenta un procent mic în raport cu majoritarii, dar 
să aibă o pondere mare în politica internă şi în cea externă. Aceasta ţine 
atât de gradul de coeziune a minorităţii, cât şi de factorii externi care o pot 
instrumentaliza. În multe cazuri, în funcţie de procentaj, minoritatea poate 
obţine autonomie teritorială, dar acest lucru depinde de voinţa minorităţii, 
precum şi de puterea instituţiilor centrale ale statului. Dacă voinţa minori-
tăţii şi coeziunea sunt puternice în a se mobiliza spre obţinerea autonomiei, 
atunci scopul poate fi atins. Însă în acest caz posibilitatea obţinerii autono-
miei trebuie legată şi de potenţialul centrului statului. Un stat cu instituţii 
centrale slabe întotdeauna va ceda în faţa presiunii regiunilor, mai ales dacă 
sunt alcătuite din minorităţi. Chişinăul a cedat în faţa presiunilor comuni-
tăţii găgăuze, chiar dacă aceasta constituie doar 3,5% din totalul populaţiei, 
acordându-i autonomie teritorială. În cazul României, Bucureştiul nu a ce-
dat în faţa presiunilor comunităţii maghiare, în pofida faptului că aceştia 
constituie circa 6% din totalul populaţiei. 

Presiunea minorităţii asupra centrului depinde şi de procentajul sau 
componentele pe care aceasta le deţine în regiunea sa. Dacă ea deţine o ma-
joritate relativă în regiune, atunci îi este problematic să se organizeze şi să 
preseze asupra centrului, fiindcă centrul poate să organizeze şi să mobilizeze 
acele comunităţi cu care conlocuieşte minoritatea în regiune. Pentru stat 
este avantajos ca minoritarii să aibă conlocuitori ce reprezintă etnia majo-
ritară a statului. Anume aceştia pot fi cea mai eficientă pârghie de influenţă 
asupra regiunii. Regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei este locuită de ui-
guri (populaţie turanică şi musulmană), iar chinezii reprezintă aproximativ 
40 la sută din populaţia regiunii. Această situaţie este convenabilă Beijingu-
lui. Pentru stat este mai dificilă situaţia când minoritatea etnică reprezintă 
o majoritate absolută. În cazul Serbiei, controlul provinciei Kosovo a fost 
problematic, deoarece albanezii reprezintă circa 90% în regiune. În situaţia 
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când minoritatea etnică conlocuieşte cu un grup etnic mai mic şi diferit de 
majoritari, majoritatea etnică trebuie să atragă minoritatea de partea sa.

Statul trebuie să monitorizeze permanent raportul dintre sporul natural 
al etniei majoritate şi minoritare. Sporul diferitor etnii din cadrul aceluiaşi 
stat poate avea consecinţe geopolitice importante. Într-o perioadă îndelun-
gată, diferenţele în privinţa sporului natural pot genera răsturnări ale ra-
porturilor dintre populaţiile respective. Cazul clasic este fosta provincie iu-
goslavă Kosovo. Diferenţele dintre ritmul natural de creştere a populaţiilor 
sârbă şi albaneză au făcut ca aceasta din urmă să devină majoritară într-o 
provincie care a fost leagănul de formare a poporului sârb. Problema ritmu-
rilor inegale de creştere naturală a populaţiilor se referă la state cu populaţii 
minoritare semnificative. În cazul în care rata natalităţii minorităţii este ri-
dicată, raporturile cu populaţia majoritară se schimbă radical, iar acest fapt 
afectează stabilitatea şi poate declanşa un proces de schimbare a frontierelor 
[3, p.87]. Ritmul de creştere, dar şi forţa minorităţii pot schimba apartenenţa 
istorică a unui teritoriu. Populaţia reprezintă principalul element prin care 
se pot fixa influenţele geopolitice (diaspora rusă, chineză etc.). Configuraţia 
demografică din prezent poate schiţa raporturile geopolitice pe viitor. Nici 
o analiză geopolitică nu trebuie să facă abstracţie de evoluţia populaţiei [4, 
p.96].

Poziţia social-economică a minorităţii în raport cu cea a majorităţii 
etnice

Poziția social-economică este foarte importantă pentru manifestarea 
comportamentului minorității. Fiind deținătoare de resurse (financiare, 
economice, administrative etc.), aceasta se poate organiza mai practic şi are 
şanse să preseze mai eficace asupra majorității sau centrului. Totodată poate 
deveni mai independentă în acțiuni şi mai atractivă în privința susținerii din 
partea unor actori externi. Acest aspect trebuie analizat din două perspec-
tive:

– dacă regiunea în care locuieşte minoritatea e posesoare de resurse 
(kurzii locuiesc în zonele cele mai bogate în resurse de apă ale Iraku-
lui); trebuie analizată regiunea şi din punctul de vedere al bogăţiilor 
subpământene (în sudul Moldovei s-au găsit petrol şi gaze); trebuie de 
studiat dacă statul posedă astfel de resurse şi pe restul teritoriului sau 
doar în acea zonă (pentru Rusia menţinerea Caucazului de Nord este 
importantă, fiindcă această regiune deţine importante resurse de hi-
drocarburi);

– dacă regiunea are valoare industrială sau agricolă în economia statului. 
Regiunea Sudetă a Cehoslovaciei în perioada interbelică era zona cea 
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mai industrializată a ţării, dar germanii reprezentau populaţia majo-
ritară. În prezent, regiunile de est ale Ucrainei sunt cu un nivel mai 
ridicat de industrializare în comparaţie cu restul teritoriilor, dar aces-
tea sunt şi locuite de minorităţi ruse. Asemenea situaţii dezavantajează 
statul din punct de vedere economic, deoarece în eventualitatea unei 
separări centrul poate pierde şi o parte din sectorul economic. În 1938 
Germania a anexat regiunea Sudetă, lipsind-o pe Cehoslovacia de zona 
cea mai industrializată. Acelaşi scenariu poate să-l aplice Federaţia 
Rusă în raport cu Ucraina.

Pentru orice stat este important să se studieze şi poziţia geografică, şi cea 
geopolitică a regiunii unde locuieşte minoritatea. Crimeea pentru Ucraina 
este o regiune importantă şi din punct de vedere geografic, şi geopolitic, 
însă nu i se pot nega bogăţiile subpământene şi serviciile turistice ale aces-
tei peninsule. Cu cât mai importantă este regiunea cu populaţie minoritară 
pentru stat, cu atât mai mare poate fi presiunea emanată de centru.

Statutul juridico-politic al minorității (cadrul juridic)
Un aspect important în analiza geopolitică a minorităţii este legat de sta-

tutul juridico-politic al acesteia. Sunt minorități care au obținut statut de 
autonomie teritorială, acestea având posibilitatea să se guverneze prin or-
ganisme politice proprii (republici autonome după modelul din Federația 
Rusă, Ucraina etc.), sau pot beneficia de autonomie culturală pentru a-şi 
păstra trăsăturile culturale specifice (limba sau religia). Dar sunt situaţii în 
care minoritățile nu obțin un asemenea statut. În multe cazuri obţinerea 
unor autonomii este dependentă atât de factorii interni (specificul organi-
zării comunităţii, numărul acesteia, presiunea asupra centrului etc.), cât şi 
de factori externi (presiune din partea statelor mari sau a unor organiza-
ţii internaţionale, care revendică respectarea drepturilor asupra grupurilor 
minoritare). În general, comportamentul grupurilor minoritate din cadrul 
unui stat se manifestă în dependență de statutul juridico-politic al aceste-
ia. Dacă minoritatea nu posedă un statut juridic prin care să-şi satisfacă 
nişte interese de ordin cultural sau politic, atunci aceasta ar putea să creeze 
situații conflictuale în stat pentru a obține revendicările solicitate (găgăuzii 
în perioada 1990-1994, maghiarii din România etc.). Dar sunt cunoscute şi 
situațiile când o minoritate care posedă autonomie politică, tendința aces-
teia este să se separe de statul în care se află (bascii, irlandezii, cecenii etc.).

Nu întotdeauna minorităţile beneficiază de recunoaştere din partea 
statului, or sunt state care promovează o politică de nerecunoaştere a mi-
norităţii. O perioadă îndelungată, Bulgaria şi Iugoslavia nu au recunoscut 
populaţia românească ca minoritate. Alte state nu acordă minorităţii nici 
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chiar drepturi culturale. Imperiul Habsburgic (Austro-Ungar) nu le-a oferit 
drepturi românilor ardeleni, nerecunoscându-i ca naţiune în perioada seco-
lelor XVIII-XIX.

În anumite state unde locuiesc mai multe minorităţi nu toate se pot bucu-
ra de autonomie. Sunt grupuri minoritare care locuiesc compact, dar şi care 
locuiesc dispersat. Minorităţile care locuiesc compact nu obţin, în toate ca-
zurile, autonomie. În Georgia, abhazii, osetinii şi adjarii deţin autonomii, pe 
când armenii, care reprezintă minoritatea cea mai numeroasă de pe teritoriul 
georgian, nu posedă autonomie. În aceeaşi situaţie sunt şi azerii georgieni.

Minorităţile dispersate nu pot obţine autonomii teritoriale, deoarece ele 
nu întrunesc criteriul spaţial, în schimb pot beneficia de autonomii culturale, 
iar pentru aceasta, minoritatea dispersată trebuie să întrunească următoarele 
condiţii: să fie numeroasă; să deţină o anumită poziţie social-economică în 
cadrul statului; să dispună de resurse umane şi materiale care să contribuie 
la menţinerea autonomiei culturale. În Moldova comunităţile ucrainenilor şi 
ruşilor sunt cele mai numeroase, dar reieşind din faptul că nu locuiesc com-
pact într-o zonă anumită, acestea nu pot forma autonomii teritoriale. Găgău-
zii reprezintă un procent cu mult mai mic, însă avantajul constă în localizarea 
lor compactă. În ceea ce priveşte poziţia social-economică a ruşilor din Mol-
dova, aceştia deţin o parte importantă a businessului autohton.

Mai este necesară evidenţierea politicii centrale a statului în raport cu 
anumite grupuri minoritare. Dacă pe un teritoriu locuiesc mai multe gru-
puri etnice, centrul le favorizează pe unele, acordându-le autonomii terito-
riale, iar pe altele le separă în diferite unităţi administrative, în funcție de 
mărimea comunității în raport cu majoritatea din zonă. Când teritoriul Ba-
sarabiei a fost anexat la URSS în anul 1940, această regiune, de aproximativ 
45 mii km pătraţi, deţinea în zona de sud comunităţi integre ale găgăuzilor 
şi bulgarilor. Ca urmare a creării RSSM, comunitatea bulgarilor şi cea a gă-
găuzilor au fost împărţite de Moscova între Ucraina şi Moldova. În acelaşi 
fel s-a procedat cu osetinii, lezghinii, nogaicii etc. În alte situații, minorităţile 
pot fi marginalizate sau persecutate permanent (turcii – în Bulgaria, românii 
ardeleni – în Imperiul Habsburgic etc.).

Influenţa factorilor externi asupra comportamentului geopolitic al 
minorităţii

Nu trebuie trecută cu vederea şi influenţa pe care o au minorităţile asu-
pra direcţiilor politicii externe a statului, de aceea a doua etapă în analizarea 
(abordarea) geopolitică a minorităţii este legată de factorii externi, şi anume 
cum minoritatea se transformă în instrument geopolitic al altui stat în ca-
drul teritoriului statal din care face parte.

Statele se află într-o competiţie geopolitică. În câmpul de concurenţă ge-
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opolitică între două sau mai multe state se folosesc o multitudine de instru-
mente pentru a slăbi locul şi rolul statului advers. Pentru a reduce manifes-
tările active în acel câmp geopolitic, statele competitoare provoacă tensiuni 
reciproce în interiorul fiecăruia. Statul care se confruntă cu tensiuni interne 
poate slăbi din punctul de vedere al acţiunilor în plan extern. În general, 
toate statele pot fi destabilizate în interior prin diverse pârghii - de la cele 
economice (blocadă la exporturi şi importuri, şomaj, sărăcie, boli) şi politice 
(activarea forţelor politice radicale) până la cele culturale. Din categoria pâr-
ghiilor cu conţinut cultural fac parte minorităţile. În continuare vor fi anali-
zaţi factorii externi care transformă minorităţile în instrumente geopolitice. 
Studiul acestor factori presupune următoarele aspecte:

1. Localizarea politico-geografică a statului protector în raport cu sta-
tul unde locuiește minoritatea

De localizarea politico-geografică a statului protector depinde şi eficienţa 
comunicării cu minoritatea, de unde rezultă şi gradul de instrumentalizare 
(manipulare) a minorităţii. În cazul acesta apar următoarele situaţii:

I. Când statul protector se învecinează direct cu statul care deţine mino-
ritatea:

Localizarea minorităţii la hotar cu statul protector este problematică 
pentru statul deţinător al minorităţii. O astfel de situaţie reprezintă Ucraina 
de Est şi Crimeea în raport cu Rusia, regiunea Sudetă din Cehoslovacia în ra-
port cu Germania din perioada interbelică etc. Situația problematică rezultă 
din faptul că comunicarea între statul protector şi minoritate este în acest 
caz cea mai eficientă;

Localizarea minorităţii în interiorul statului, despărţită de către statul 
protector prin etnia majoritară, este mai puţin problematică pentru statul 
deţinător al minorităţii, deoarece comunicarea între părţi este slăbită. Drept 
exemple pot servi comunitatea maghiară din România, cea croată din Bos-
nia etc. 

II. Când statul protector se află la distanţă sau formează o vecinătate in-
directă faţă de statul care deţine minoritatea. În asemenea cazuri este redusă 
posibilitatea instrumentalizării (manipulării) minorităţii în favoarea inte-
reselor statului protector. Un exemplu poate fi minoritatea bulgară din R. 
Moldova şi Bulgaria ca stat protector, minoritatea turcă din Macedonia şi 
Turcia ca stat protector etc. 

2. Potenţialul geopolitic al statului protector în raport cu al statului 
care deţine minoritatea

Succesul statului protector de a instrumentaliza o minoritate este deter-
minat în mare parte de potenţialul geopolitic pe care îl deţine. Din punctul 
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de vedere al potenţialului geopolitic, statele sunt inegale. Acest indicator de-
termină specificul relaţiilor între două sau mai multe state. Dacă între două 
state potenţialul geopolitic este diferit, relaţiile între acestea vor fi de sub-
ordonare a celui mai slab. În cazul în care statul protector are un potenţial 
geopolitic net superior în comparaţie cu cel al vecinului direct care deţine o 
minoritate, atunci există riscul schimbării frontierelor în favoarea celui pu-
ternic. În asemenea situaţie a procedat Germania în raport cu Cehoslovacia 
în anul 1938. Dacă statul protector posedă un potenţial geopolitic mai mic în 
comparaţie cu al celui care deţine minoritatea, statul protector va crea alian-
ţe cu state puternice, pentru a obţine susţinere din partea acestora, ca să de-
posedeze de acea minoritate statul deţinător al acesteia. Bulgaria şi Ungaria 
au intrat în alianţă cu Germania nazistă pentru că aveau pretenţii teritoriale 
asupra României (Cadrilaterul din sudul Dobrogei era revendicat de bul-
gari, iar nord-vestul Transilvaniei de unguri). Sunt situaţii când statul care 
deţine minoritatea şi are un potenţial geopolitic superior faţă de al celuia 
care este protector, minoritatea riscă să fie folosită în calitate de revendicare 
teritorială. Politica fostei Iugoslavii faţă de Albania, prin intermediul mino-
rităţii albaneze, pretindea la integrarea statului albanez în cadrul federaţiei. 
Aceeaşi situaţie a manifestat-o şi Iranul, care deţine o importantă minoritate 
azeră (circa 11 mln.) în raport cu Azerbaidjanul independent. În cazul în 
care potenţialul geopolitic este aproape egal la ambele state, ele încearcă să 
coopereze sau să creeze alianţe cu statele cu potenţial geopolitic superior, 
pentru a obţine avantaje, sau să apeleze la organismele internaţionale, pen-
tru a revendica drepturi în favoarea minorităţii. Astfel, relaţiile între statul 
protector şi cel care deţine minoritatea sunt influenţate de potenţialul geo-
politic al ambelor părţi.

În general, o super-putere va putea să manipuleze o minoritate din orice 
stat indiferent de distanţa la care se află. SUA în prezent s-au transformat 
în protectorul minorităţii kurde din Irak, în pofida faptului că nu au nimic 
comun din punctul de vedere al caracteristicilor identitare. O mare putere 
poate influenţa o minoritate în dependenţă de statutul geopolitic al statu-
lui deţinător, aşa cum procedează Rusia cu anumite republici ex-sovietice 
(Moldova, Georgia, Ucraina etc.).

Puterea mijlocie influenţează minoritatea doar în cadrul vecinilor direcţi 
sau indirecţi, dar cu potenţial geopolitic mai mic, aşa cum Turcia acţionează 
în vecinătate. Puterea mică va susţine doar moral şi material o minoritate 
din cadrul altui stat, nereuşind să o transforme în instrument geopolitic. În 
categoria acestor state este inclusă România în raport cu Ucraina, Bulgaria, 
Serbia. Sunt state care, deşi au comunităţi similare (etnice sau religioase) în 
cadrul altor state, nu le pot proteja, influenţa sau instrumentaliza, deoarece 



148

Vasile Croitoru

nu deţin potenţialul geopolitic necesar. Cazul R. Moldova în raport cu co-
munitatea moldovenilor din Ucraina este un exemplu elocvent. 

Sunt situaţii când o minoritate este împărţită între două state. Dacă rela-
ţiile între aceste state sunt conflictuale, atunci cel cu potenţial geopolitic su-
perior va lansa în cadrul minorităţii ideea de a o reuni într-o singură comu-
nitate sub protecţia sau în componenţa acestuia. Partea minorităţii care se 
află în cadrul statului cu potenţial geopolitic mai mic va face presiuni asupra 
centrului pentru a se separa şi a se reuni cu cealaltă parte. Rusia i-a transfor-
mat pe osetinii georgieni în instrument de şantaj la adresa Georgiei; aceeaşi 
situaţie este şi în cazul lezghinilor azeri, folosiţi împotriva Azerbaidjanului. 
Ambele comunităţi sunt separate între două state (osetinii între Georgia şi 
Rusia, iar lezghinii între Azerbaidjan şi Rusia) şi văd un ajutor real doar în 
Moscova, în scopul reunificării acestor comunităţi. O altă situaţie o găsim 
la poporul kurd, care-i împărţit între patru state: Turcia, Iran, Irak şi Siria. 
Situaţia kurzilor este dificilă, întrucât aceste state nu doresc o reunificare a 
lor, deoarece ar forma o naţiune ce poate depăşi 22 de milioane de locuitori, 
iar în zonă ar apărea un stat ce ar depăşi demografic Irakul; astfel, s-ar crea 
un precedent în special pentru cei 11 milioane de azeri din Iran, care vor 
pleda pentru unificarea cu Azerbaidjanul.

3. Gradul de patriotism și naţionalism al minorităţii
Pentru o minoritate, noţiunile de patriotism şi naţionalism au semnifi-

caţii diferite. Ambele manifestări ţin de factorii interni şi externi. Orice stat 
doreşte să cultive un sentiment patriotic minorităţii, numai că pot avea suc-
ces doar statele cu prestigiu internaţional şi cu potenţial geopolitic ridicat. 
În asemenea situaţii, minorităţile se pot mândri cu statul în care locuiesc, 
aşa cum anumite minorităţi din cadrul fostei URSS sau din Rusia actuală ţin 
mai mult la apartenenţa față de stat decât la etnie. În cazul acestor minori-
tăţi, ele depăşesc anumite complexe (inferioritate culturală, economică etc.). 
Bascilor din Franţa le este mai convenabil să se identifice cu statul francez 
decât cu etnia. La fel, azerii din Iran mai mult se mândresc cu apartenenţa la 
statul iranian decât cu etnia. Pentru aceste etnii patriotismul prevalează în 
faţa naţionalismului.

Sunt situaţii când minorităţile nu acceptă să se identifice cu statul. Adi-
că apartenenţa la etnie (naţiune) este mai importantă decât apartenenţa la 
statul din care face parte. În astfel de cazuri minoritatea contribuie la mo-
dificarea teritoriului statului. Secolul XIX a fost cel al naţiunilor europene. 
Majoritatea naţiunilor europene în a doua jumătate a secolului XIX şi în 
prima jumătate a secolului XX şi-au creat propriile state naţionale. De pe 
ruinele Imperiilor Otoman, Austro-Ungar şi Rus au apărut o mulţime de 
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state-naţiuni, deoarece ele nu acceptau ideea de apartenenţă la aceste state. 
Exemple pot fi aduse şi din prezent. Comunităţile ruse din cadrul unor state 
greu acceptă ideea de a se identifica cu statele unde locuiesc. Cazuri similare 
sunt la bascii din Spania, corsicanii din Franţa etc.

Respingerea identificării cu statul (a patriotismului) în favoarea naţi-
onalismului nu ţine doar de conştiinţa naţională a minorităţii respective. 
Minoritatea poate manifesta un grad mai mare sau mai mic de conştiinţă 
naţională. Bulgarii din sudul Republicii Moldova posedă conştiinţă naţiona-
lă, dar sunt mai puţin activi decât găgăuzii. La fel, kurzii şi azerii din Iran se 
manifestă diferit: primii sunt activi, iar ultimii – pasivi. Respingerea poate fi 
alimentată şi din exterior, de la statele protectoare. Întotdeauna minorităţile 
vor dramatiza situaţia în care se află, din cauza drepturilor limitate sau încăl-
cate, ceea ce îi determină să apeleze la suport extern. Statul protector este cel 
mai sensibil la astfel de apeluri, de aceea el va încerca să susţină minoritatea 
sub toate formele. Dar sunt şi cazuri când statul protector devine exportator 
de naţionalism. Succesul acestui „export” depinde de potenţialul geopolitic 
pe care îl deţine statul protector în raport cu statul deţinător al minorităţii, 
precum şi de gradul de mobilizare a minorităţii în vederea presiunilor asu-
pra centrului. În perioada interbelică, Germania a ocupat regiunea Sudetă şi 
o parte din teritoriul Poloniei, atât datorită prezenţei germanilor în cadrul 
acestor state, cât şi ca urmare a exportului de naţionalism din partea Ber-
linului, iar schimbările de frontieră s-au produs ca rezultat al decalajului 
geopolitic dintre Germania, pe de o parte, şi Polonia/Cehoslovacia, pe de 
altă parte. 

Aşadar, se poate conchide că minorităţile pot afecta interesele naţionale 
vitale ale statului. Minorităţile au fost întotdeauna factori geopolitici impor-
tanţi. Ele au fost folosite ca pretext al confruntărilor sau instrument al mari-
lor puteri, care urmăreau să-şi realizeze obiectivele geopolitice. Minorităţile 
reprezintă în cadrul unui stat un eventual factor destabilizator pentru evolu-
ţia internă a sa. Minorităţile deseori sunt folosite de alte state ca pârghie de 
influenţă. Astfel, minorităţile care sunt părţi componente ale unui stat sunt 
manipulate de anumite forţe externe, pentru a provoca stări de instabilitate 
internă, chiar conflicte, cu scopul de a pregăti calea spre atingerea unor sco-
puri geopolitice [5, p.138]. Deci, minoritatea s-a transformat în instrument 
geopolitic, provocând tensiuni în relaţiile dintre state. În general, minorită-
ţile fac obiectul unor contestări acerbe, care pot declanşa conflicte regionale, 
iar apoi să-şi extindă arealul. Un exemplu este cazul Palestinei, cu opozi-
ţia sa faţă de Israel, instrumentalizată de ţările arabe. Un stat poate adopta 
un anumit tip de comportament sau atitudine faţă de o minoritate, atunci 
când aceasta este transformată în instrument de realizare a unor interese. 
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Astfel minoritatea poate fi folosită în manieră ofensivă, pentru a destabiliza 
un vecin, aşa cum procedează Rusia cu unele ţări din fostul spaţiu sovietic 
(R. Moldova, Ucraina, Lituania etc.). Însă minoritatea poate fi folosită şi în 
manieră defensivă, cum au fost kurzii în Imperiul Otoman, asiro-caldeenii 
în Irak pe timpul mandatului englez, croaţii în Imperiul Habsburgic. Mi-
norităţile pot, de asemenea, să ocupe o poziţie economică şi socială, care să 
le permită să exercite o influenţă considerabilă în ţările în care locuiesc, aşa 
cum se întâmplă cu chinezii din ţările Asiei de sud-est. Deci, minorităţile 
sunt o pârghie geopolitică majoră [6, p.458).

Atât minorităţile etnice, cât şi cele religioase sunt supuse unui proces 
continuu de asimilare. Orice stat foloseşte practici de asimilare şi dezna-
ţionalizare, pentru ca să modifice compoziţia etnică a unui teritoriu în fa-
voarea unei anumite etnii. Statele impun o singură limbă de comunicare 
(a majorităţii),în tot sistemul educaţional şi informaţional, deoarece prin 
limbă se schimbă identitatea naţională, atunci când religia nu reprezintă 
eterogenitate. Religia la fel este supusă unui amplu proces de înlocuire, de-
oarece prin aceasta se creează un sistem de credinţe şi de norme de compor-
tament omogen. Argumentele de natură etnică invocate de un stat privind 
pretenţiile sale asupra unui teritoriu, pentru a fi temeinice, trebuie să pună 
în evidenţă o corespondenţă între întinderea sa geografică şi masa etnică 
principală [7, p.139). Se poate constata că statele care deţin minorităţi pot fi 
supuse unor riscuri ce ţin de stabilitatea, securitatea şi integritatea acestora. 
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Summary 
In this article are analyzed the theoretical and methodological benchmarks 
of investigation of the programmatic activities of foreign policy of the political 
parties of the Republic of Moldova. The definition of foreign policy, program-
matic activities, electoral programs and platforms, demonstrate the impor-
tance and the impact of the political parties in national and international 
area by their participation in European and international structures of politi-
cal parties. The direction of the vector of foreign policy became relevant for the 
process of development for Republic of Moldova.  

Ca ştiinţă ce urmăreşte a descifra cum se face politica, politologia pro-
bează capacitatea de a descoperi şi descrie sensul, obiectul motivaţiei, tipu-
rile şi finalităţile activităţii social-umane cunoscute sub numele de politică. 
Din cele mai vechi timpuri, dar mai evident în lumea contemporană, poli-
tica are implicaţii pentru orice cetăţean, fie că participă sau nu la procesul 
politic propriu-zis. Într-un enunţ mai cuprinzător şi potrivit realităţii mo-
derne, politologia descrie politica ca activitate de conducere a societăţii prin 
decizii privind direcţionarea dezvoltării spre anumite obiective, mobilizarea 
şi alocarea resurselor necesare, asigurarea stabilităţii sociale, promovarea 
schimbării şi inovării în contextul dezvoltării echilibrate. Politica priveşte 
reglarea raporturilor interstatale, relaţiile statelor cu mediul internaţional.

Politologul american D. Easton considera politica drept mod de alocare 
autoritară a valorilor în societate şi expresie a diviziunii activităţilor între 
cei care decid şi cei care execută. Pentru mulţi autori politica nu este altceva 
decât o competiţie permanentă pentru putere. În limbajul specific politolo-
giei, se operează distinct între politic şi politică, apreciindu-se că dacă poli-
ticul este o componentă perenă, o trăsătură a vieţii sociale, o caracteristică 
a esenţei umane, politica reprezintă o formă dinamică de exprimare directă 
a opţiunilor în funcţie de anumite condiţii de loc, de timp şi de interesele 
sociale, prin acte oficiale la nivel de stat[1].

În acelaşi context, politica reprezintă ştiinţa şi practica de guvernare a 
unui stat, o sferă de activitate social-istorică ce cuprinde relaţiile, orientările 
şi manifestările care apar între partide, ca fiind una din cele mai sugestive 
şi mai interesante personalităţi colective, între categorii şi grupuri sociale şi 
culminând cu popoarele şi naţiunile, pentru promovarea intereselor ce se 
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catalizează în jurul procesului de obţinere şi promovare a puterii în interior 
şi în exterior.

Dicţionarul de terminologie uzuală diplomatică și de drept internaţional 
defineşte politica ca o formă de manifestare a relaţiilor sociale proprii comu-
nităţilor globale, de instruire şi menţinere, prin intermediul puterii politice 
a unui ordin care moderează conflictele sociale şi care garantează, în acelaşi 
timp, securitatea internă şi externă a respectivelor comunităţi[10]. 

Aceeaşi sursă defineşte politica externă a statului ca fiind ansamblul 
obiectivelor şi scopurilor ce urmează a fi realizate precum şi procedeele şi 
mijloacele pe care factorii de decizie politică le determină, respectiv aparatul 
diplomatic (şi militar) le aplică în relaţiile cu alte state, în definirea poziţiei 
faţă de problemele internaţionale prin considerarea obiectivelor.

Complexitatea acestei noţiuni reiese din lipsa unei înţelegeri clare a 
ceea ce este politica externă, a limitelor sale, a similitudinilor şi diferenţelor 
dintre politica externă şi relaţiile externe, relaţiile interstatale, diplomaţie, 
politica de stat, politica bunului vecin, politica transnaţională, politica in-
ternaţională, politica mondială etc. În cadrul relaţiei „politică externă – re-
laţii internaţionale”, cea dintâi este definită „drept arta întreţinerii relaţiilor 
internaţionale”, sau ca o totalitate a politicilor şi strategiilor ce urmăresc 
realizarea propriilor interese pe plan extern sau ca parte integrantă a relaţi-
ilor internaţionale. După cum remarcă unii autori, există deosebiri nu doar 
între politica externă şi politica mondială, dar şi între relaţiile internaţionale 
şi politica mondială. Politica externă a oricărui stat presupune o activitate 
diplomatică specifică de implementare de către Ministerul de Externe (sau 
alte instituţii similare) a principiilor de bază ale politicii internaţionale ale 
statului, elaborate în cadrul structurilor de stat cu scopul de a contribui la 
asigurarea realizării şi promovării intereselor naţionale ale statelor[35].

Politica externă exprimă principalul mijloc de realizare a relaţiilor din-
tre state în cadrul comunităţii mondiale. Al. Burian, în Geopolitica lumii 
contemporane, constată că prin politica externă înţelegem cursul general al 
statului în afacerile internaţionale, menită să reglementeze relaţiile statului 
respectiv cu alte state şi popoare în baza unui complex anumit de principii 
general acceptate şi în conformitate cu interesele şi scopurile sale naţionale, 
realizate prin diverse mijloace şi metode. Politica externă este legată în cel 
mai strâns mod de politica internă a statului. Din acest punct de vedere, 
sarcina acesteia constă în asigurarea celor mai favorabile condiţii internaţio-
nale pentru realizarea obiectivelor şi intereselor statului[8].

În studiul Identificări conceptuale în cadrul sintagmei „proces integraţio-
nist – interes naţional – politică externă”, autorii denotă că politica externă a 
statului trebuie să fie înţeleasă ca o categorie concret istorică – ea nu există 
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în afara spaţiului şi timpului. Esenţa factorului spaţial constă în aceea că 
lumea externă este lumea materială, care ocupă un spaţiu oarecare, caracte-
risticile căreia de multe ori creează limitele comportamentului politic al sta-
tului dat. Iar factorul temporal este determinat de aceea că politica externă 
este activitatea statului într-un interval anumit de timp. Ea are un caracter 
determinat, se realizează după cum e posibil în timpul respectiv şi este de-
terminată de faptul că statul, în această perioadă, îşi propune scopurile şi 
problemele pe care trebuie şi urmează să le rezolve[3]. Acelaşi studiu insistă 
asupra supoziţiei că „scopurile politii externe trebuie să fie determinate în 
contextul interesului naţional”.

O perspectivă cotidiană a relaţiilor internaţionale şi, respectiv, a politi-
cii externe a statelor o oferă Al. Burian, care estimează că la prima vedere 
s-ar părea că sfera relaţiilor internaţionale reprezintă o lume îndepărtată şi 
abstractă, apanajul unui cerc restrâns de oameni – şefi de state, diplomaţi şi 
militari[4], or situaţia este, totuşi, alta. Internaţionalizarea vieţii în secolul al 
XX-lea a atins dimensiuni enorme. Perfecţionarea structurii telecomunica-
ţiilor şi transportului au majorat de nenumărate ori posibilitatea contactelor 
internaţionale, a comerţului, schimbul de idei şi informaţii. Progresul teh-
nico-ştiinţific a contribuit în mod considerabil la apropierea relaţiilor dintre 
oameni. Deşi liderii statelor joacă un rol de cea mai mare importanţă în 
domeniul relaţiilor internaţionale, practic, toată lumea, într-un fel sau altul, 
participă la ele, la procesul politic din ţările în care trăiesc, aleg deputaţi şi 
preşedinţi de ţară, cu alte cuvinte, coparticipă la formarea puterii şi orienta-
rea politicii externe a ţării sale. La referendumuri, cetăţenii unor state votea-
ză pentru participarea sau neparticiparea în organizaţiile internaţionale, in-
fluenţând astfel nu numai viitorul propriei ţări, dar, într-o anumită măsură, 
viitorul grupărilor integraţioniste, viitorul altor state, parteneri geopolitici. 
Toate elementele enumerate mai sus reprezintă aspectul cotidian al relaţiilor 
internaţionale, care, la rândul lor, sunt emanate de programele partidelor 
politice şi platformele lor electorale, indiferent de poziţia ce o ocupă pe eşi-
chierul politic al statului.

Conceptul de politică externă trebuie privit în coordonate mai ample, 
pentru a-i examina izvoarele interne, instrumentele şi modelele de reali-
zare, deoarece setul acestor componente poate să se schimbe în timp şi să 
influenţeze substanţial caracterul activităţii statului. Izvoarele interne pot 
fi interpretate ca seturi ideologico-politice, social economice, instituţional-
birocratice. Prin setul de izvoare ideologico-politice se subînţelege “tabloul 
lumii” şi locul statului în cadrul acestuia, întruchipat în conştiinţa socială, în 
acceptarea elitelor politice, a liderilor de stat şi a platformelor electorale ale 
partidelor politice, conchidem noi, în baza cărora se formează principalele 
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idei privind promovarea politicii externe. Izvoarele social-birocratice presu-
pun agregarea intereselor economice şi materiale ale indivizilor şi grupuri-
lor sociale. Cel din urmă set al izvoarelor externe presupune un set de putere 
determinat, diferit pentru state în particular şi a aparatului de realizare a 
politicii. Setul de instrumente implicate în realizarea politicii externe de că-
tre stat poate fi destul de larg. La o extremă a acestui spectru se află forţa, di-
recţionată spre asigurarea intereselor statului, inclusiv metodele de violenţă, 
adică utilizarea forţei armate. Pe de altă parte, la cealaltă extremă se află 
diplomaţia, înţeleasă ca şi complex de instrumente şi metode non-violente, 
menite să asigure interesele de stat. Alte forme tradiţionale de realizare a po-
liticii externe sunt iniţierea, diminuarea sau ruperea relaţiilor, deschiderea 
reprezentanţelor statului în organizaţiile internaţionale şi regionale sau par-
ticiparea în calitate de membru în cadrul acestora; realizarea şi menţinerea 
la diferite niveluri a contactelor şi a reprezentanţelor cu alte state, partide şi 
mişcări cu care statul nu are relaţii, dar e cointeresat în menţinerea dialogu-
lui politic cu un conţinut vizat de politica externă şi relaţiile internaţionale 
privind soluţionarea unor probleme, subliniază V. Saca şi alţi autori într-un 
studiu dedicat problemelor integraţioniste ale lumii contemporane[5].

Politica externă a unui stat are ca suport potenţialul economic, demogra-
fic, tehnico-ştiinţific, militar, cultural. Acest argument se atestă în studiul lui 
Ph. Defarges Organizaţiile internaţionale contemporane, care insistă, prin 
constatare, că pe parcursul evoluţiei istorice, amplasarea geopolitică a statu-
lui a dominat în alegerea de către acesta a partenerilor şi a motivat partidele 
în trasarea prevederilor de politică externă, pentru dezvoltarea relaţiilor cu 
adversarii[7]. Condiţiile spaţiului geografic sunt considerate cauza de bază, 
a căror prezenţă implică promovarea unei anumite politici a statului. Co-
relaţia strânsă spaţiu geografic – politică externă, sub imperiul principiului 
cauzalităţii, oferă, considerăm, posibilitatea formulării unor legi şi principii 
universale valabile, care contribuie la fundamentarea teoretică a geopoliticii 
şi la structurarea piramidală a viziunilor de politică externă prevăzute în 
platformele electorale ale partidelor politice ale statelor – parteneri strate-
gici în edificarea unei politici eficiente la nivel global, continental, regional, 
național şi local. 

Un real interes pentru factorii care fundamentează stabilirea, promova-
rea şi realizarea politicii externe îl abordează şi Al. Burian, când afirmă că 
fiecare stat suveran, în calitate de subiect al relaţiilor internaţionale, îşi pro-
movează propria sa politică externă, care este determinată de o multitudine 
de factori, inclusiv de nivelurile de dezvoltare socioeconomică şi sociopoli-
tică, aşezarea geografică, tradiţiile istorice-naţionale, scopurile şi necesităţi-
le asigurării suveranităţii şi securităţii. Privite prin prisma politicii externe, 
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toate acestea sunt focalizate în concepţia interesului naţional care determină 
rolul şi locul statului în lume[9].

Transformările sistemice actuale ale politicii externe din statele postco-
muniste se desfăşoară în condiţii anevoioase de devenire şi afirmare a inte-
resului naţional. Pornind de aici, acesta din urmă, ca un concept de reper, 
se află într-o stare imatură, de acumulare a elementelor sale constituente, de 
determinare şi formare a structurii sale. Ţesutul structural al respectivului 
concept, aşa cum este definit în trilogia Proces integraţionist – interes naţio-
nal – politică externă[6], nu este identic în toate statele ex-socialiste. Faptul 
se referă atât la poziţia actorilor politici (statul, dar cu precădere partidele 
politice, prin platformele electorale şi programele promovate de acestea) în 
interiorul şi exteriorul ţării, cât şi la gradul de conştientizare a interesului 
naţional, la scopurile şi mijloacele de activitate, la realizarea normelor şi 
principiilor politice. Dacă în ţările în care deja s-au realizat obiectivele tran-
ziţiei spre democraţie (Cehia, Polonia, Ungaria, Slovenia, Ţările Baltice) se 
atestă o stabilitate evidentă a structurii interesului naţional, atunci, în cele ce 
perpetuează tranziţia, inclusiv în Republica Moldova, dimpotrivă, structura 
acestuia nu are destulă încărcătură valorică la nici unul din câmpurile sale: 
poziţional, perceptiv, teleologic, tehnologic, normativ, relaţional. Sub aceas-
tă multitudine de elemente constitutive ale interesului naţional şi în contex-
tul geopolitic actual fără precedent, realizarea acestuia, prin prevederile pro-
gramatice de politică externă ale programelor şi ale platformelor electorale 
ale partidelor politice din Republica Moldova, devine deja iminentă.

Din acest punct de vedere, o mare importanţă are faptul că politica in-
ternă şi externă a unui stat sunt legate una de alta în cel mai strâns mod şi se 
influenţează reciproc. Politica internă poate fi mai bine înţeleasă dacă este 
raportată la cea externă. Totodată, caracterul şi orientarea politicii externe 
sunt determinate de priorităţile politicii interne. Primii teoreticieni ai „soci-
etăţii internaţionale”, Hugo Horatius şi Immanuel Kant, au încercat să exa-
mineze statul în contextul „societăţii statelor”. Ei şi-au propus drept scop să 
stabilească condiţiile şi cerinţele coexistenţei şi colaborării statelor între ele, 
concentrându-şi, totodată, atenţia asupra relaţiilor reglementate de drept. 
Astfel, ei au dat un imbold elaborării dreptului internaţional şi teoriei rela-
ţiilor internaţionale[9]. De aceea este firesc faptul că suveranitatea statului 
rareori a fost pusă la îndoială. Se presupune că statul îşi determină el însuşi 
propriul destin, acceptând compromisurile şi limitările impuse de obligaţiile 
contractuale faţă de alte state şi comunitatea mondială.

G. Evans şi J. Newnham prezintă conceptul de foreign policy ca o „scenă” 
în care acţionează, reacţionează şi interacţionează actorii statali[11]. Ea a 
fost definită ca activitate de frontieră. Termenul „de frontieră” arată că cei 
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care elaborează politica acoperă două arii de acţiune: cea internă şi cea exter-
nă sau globală. Factorii de decizie politică şi sistemul politic se află la aceste 
puncte de intersecţie şi încearcă să medieze între diverse domenii. Mediul 
intern formează contextul de bază în care se elaborează politica. Aşadar, 
factori cum ar fi baza de resurse a statului, poziţia sa geografică prin rapor-
tare la alţii, natura şi nivelul de dezvoltare a economiei sale, structura sa de-
mografică, ideologia şi valorile sale fundamentale vor forma mediul intern. 
Mediul internaţional sau extern este, de fapt, acela unde se implementează 
politica. Implementarea politicii implică imediat şi alţi actori şi reacţiile lor 
vor prezenta feedbackul care se întoarce în sistemul unde se elaborează po-
litica, completând astfel imaginea politicii viitoare. Această încercare de a se 
crea o realitate pe care să se bazeze elaborarea politicii se numeşte definirea 
situaţiei. Ea este o premisă necesară a înţelegerii mediului şi a luării decizii-
lor politice la nivel de stat şi în mediul internaţional.

Pentru că sistemul politic reprezintă acea matrice în care se nasc aştep-
tările sociale şi, respectiv, deciziile politice, fie de politică internă, dar cu 
precădere de politică externă, ne propunem să identificăm în cadrul acestuia 
rolul şi locul partidelor politice ca agenţi ai deciziilor politice. În acest con-
text, I. Mitran în Politologia în faţa secolului XXI şi C. Vâlsan în Politologie 
definesc sistemul politic ca subsistem al sistemului social global, care cu-
prinde relaţiile politice, instituţiile politice şi concepţiile politice. El asigură 
organizarea şi conducerea de ansamblu a societăţii şi determină funcţionali-
tatea ei prin prisma elementelor şi a principiilor formatoare.

Între componentele sistemului politic sunt de menţionat relaţiile politi-
ce, ce reprezintă acele legături care se stabilesc între diferite categorii şi gru-
puri sociale în calitatea lor de agenţi şi care coordonează şi asigură acţiuni 
vizând satisfacerea intereselor lor în raport cu puterea politică. Din această 
perspectivă, relaţiile politice sunt raporturi între grupuri de indivizi, între 
partide şi organizaţii politice, între acestea şi puterea politică. De asemenea, 
sunt legăturile, raporturile dintre naţiuni şi naţionalităţi, respectiv, relaţiile 
interetnice. Împreună, toate aceste legături, desfăşurându-se pe plan intern, 
se regăsesc sub denumirea de relaţii naţionale, spre deosebire de relaţii in-
terstatale, care sunt relaţii politice internaţionale abordate la nivel global[1].

O componentă definitorie a sistemului politic, indicând gradul de orga-
nizare politică a societăţii la un moment dat, se referă la instituţii politice 
– statul, partidele politice, grupurile de presiune etc. Este de reţinut că nu 
orice organizaţie sau instituţie din societate este şi una politică, ci numai 
acelea care se implică în problema puterii politice. Asemenea instituţii poli-
tice se constituie în cadrul sistemului naţional (partide naţionale), pe scară 
regională (partide europene), cât şi pe scară internaţională (internaţionale 
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politice), ele aflându-se în raport de alianţă, de cooperare sau de opoziţie, 
de conflict.

Concepţiile politice constituie reflectarea în viaţa spirituală a modului de 
organizare şi conducere a societăţii. Elementul esenţial al concepţiilor poli-
tice îl constituie doctrinele politice. Doctrinele politice constituie o anumită 
concepţie de organizare şi conducere a societăţii, pe baza unui principiu sau 
unghi de vedere propriu precum: democratic, dictatorial, conservator, libe-
ral, socialist, social democrat, tehnocrat etc. Valoarea concepţiilor politice se 
oglindeşte în programele şi platformele partidelor politice, în natura organi-
zării şi conducerii societăţii[12].

Toate cele trei componente ale sistemului politic se află într-o strânsă 
legătură, asigurând, în parte şi împreună, funcţionalitatea subsistemului po-
litic în calitatea sa de reglator al vieţii sociale, al organizării şi conducerii 
acesteia. Iar partidele politice, ca parte componentă a fiecărui element al 
subsistemului politic, prin programele şi platformele lor electorale poartă cu 
sine opţiunile şi vectorii politicii externe a statului. Este greu, dacă nu chiar 
imposibil, de subestimat rolul şi valoarea partidelor politice în calitatea lor 
de element fundamental al guvernării democratice şi prin prisma promovă-
rii politicii externe. Înţelesul modern al democraţiei reprezentative, codificat 
şi definit prin numeroase standarde internaţionale existente, atribuie un rol 
esenţial partidelor politice, care au menirea „de a reprezenta, de a exprima, 
de a transmite şi de a angrena ideile cetăţenilor, interesele şi opiniile lor cu 
privire la interesul comun”[13].

„Un partid este o reuniune de oameni care profesează aceeaşi doctrină 
politică”, scria B. Constant[14] încă de la începuturile fenomenului parti-
zan, mai precis în 1816, oferind astfel una din cele mai vechi, mai redu-
tabile şi, în definitiv, mai pertinente definiţii, pe cât de laconică pe atât de 
durabilă. G. Voicu, în lucrarea Pluripartitismul. O teorie a democraţiei, de-
notă că dimensiunea ideologică este, s-ar părea, primul caracter specific al 
partidelor care s-a impus ca importanţă conceptuală. Această trăsătură s-a 
dovedit indiscutabil viabilă, căci şi astăzi pare imposibil a se vorbi de partid 
fără a-l corela cu un proiect de oarecare factură doctrinală, ce poate merge 
de la o formă ideologică până la una pragmatică, accentuat tehnică, cu un 
fundament doctrinal abia observabil. Definiţia lui B. Constant fusese însă 
precedată de observaţiile lui D. Hume asupra partidelor politice în lucrarea 
Eseuri politice, observaţii care, într-un fel, s-au dovedit a fi mai adecvate 
cu evoluţia fenomenului. D. Hume sesizează în această privinţă un aspect 
esenţial: anume că programul politic joacă în faza iniţială a unui partid un 
rol determinant pentru coagularea indivizilor, dar că acesta trece cu timpul 
pe un loc secund, locul prim fiind ocupat de dimensiunea organizatorică, de 
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imperativele de ordin grupal[16]. Sociologul M. Duverger apreciază criteriul 
organizaţional ca fiind esenţial pentru definirea partidelor politice, reieşind 
din capacitatea acestuia de a aduna în jur cetăţeni. „Căci partidele actuale, 
scria sociologul francez, se definesc nu atât prin programul lor, sau prin cla-
sa aderenţilor lor, cât prin natura organizaţiei lor: un partid este o comunita-
te cu o structură particulară. Partidele moderne se caracterizează înainte de 
toate prin anatomia lor: protozoarelor din epocile anterioare le-a succedat 
partidul cu organism complex şi diferenţiat al secolului XX”[14].

Pare dificil a defini caracteristica principală a partidelor atâta timp cât fie-
care autor vine cu abordări diferite. În traseul spre definirea rolului şi locului 
partidelor politice în procesul de promovare şi realizare a politicii externe, 
trebuie să acordăm o atenţie sporită funcţiilor propriu-zise ale partidelor. În 
acest context, N. Enciu, în Politologie, citându-l pe S. Tămaş cu a sa lucrare 
Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei și cultura civică, menţionează că într-
o accepţie mai largă, în majoritatea sistemelor politice de esenţă democratică, 
partidele politice îndeplinesc următoarele şase funcţii: elaborează doctrine şi 
programe politice pe care le propun populaţiei în vederea aplicării lor, în ca-
zul obţinerii suportului electoral necesar; mobilizează cetăţenii în competiţia 
politică, acţionând ca factor de socializare politică şi de orientare a opţiunilor 
şi a voturilor populaţiei; recrutează membrii elitei politice pe plan local şi na-
ţional; îşi asumă responsabilitatea guvernării societăţii în cazul obţinerii vic-
toriei în alegeri; articulează interesele populaţiei, dându-le o expresie adecvată 
prin convertirea lor în politici publice; în cazul în care guvernează, partidele 
au rolul de a soluţiona conflictele sociale şi politice, de a asigura echilibrul 
societăţii prin realizarea unui minim de consens social, naţional şi internaţi-
onal[17].

Am văzut că ţinta ultimă a fiecărui partid constă în preluarea puterii. Pen-
tru aceasta se realizează trei acţiuni principale: elaborarea unui program, mo-
bilizarea opiniei publice şi selectarea elitelor politice. În funcţie de o doctrină, 
de o anumită ideologie sau de câteva valori politice de referinţă, fiecare partid 
îşi elaborează un ansamblu de măsuri pe care doreşte să le vadă puse în prac-
tică de către guvernul pe care îşi propune să-l conducă. Acest program trebuie 
să fie revizuit periodic, pentru a ţine seama de evoluţia opiniei publice, dar şi 
de modificarea conjuncturilor economice şi sociale. În jurul programului său, 
partidul trebuie să încerce mobilizarea cetăţenilor, adică să obţină adeziunea 
unui mare număr dintre ei la proiectul politic elaborat, prezentat şi apărat, 
invitându-i pe aceştia să voteze pentru candidaţii propuşi de el, şi care repre-
zintă acest program în bătălia electorală, pentru a obţine puterea[18].

Dimensiunea teleologică este esenţială pentru conceptul de partid poli-
tic. Ea este cea care îi marchează diferenţa specifică cea mai marcantă, care îi 
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dă deopotrivă contur şi substanţă. În plus ea sintetizează sau subordonează 
atât dimensiunea ideologică, cât şi cea organizaţională, în sensul că explică 
raţiunea existenţei lor. Este motivul pentru care William R. Schonfeld tratea-
ză partidele politice, în lumina oferită de studiile asupra comportamentului 
electoral, ca „polarizatori de interese, transmiţători de ideologie, de doctrină 
şi de atitudini politice, modelatori de politici publice, creatori de legături între 
cetăţeni şi guvern”[19].

Alţi politologi, ca Francois Borella, văd în partide „maşini electorale”, me-
nite să controleze şi să capteze energia populară[16]; din acest punct de ve-
dere, ele pot fi privite şi ca „revelatori şi acceleratori sociopolitici sau frâne la 
schimbare. Se cuvine de a nu ne crampona de rolul electoral, parlamentar şi 
guvernamental ale partidelor, ci dimpotrivă, de a le avea în vedere ca forţe so-
ciale, capabile de a pune în mişcare mase populare spre un ideal naţional”[20].

Aşa cum am definit mai sus, programul partidelor reprezintă o parte com-
ponentă a mecanismului de funcţionare şi racordare ale acestor asociaţii be-
nevole de cetăţeni, definite astfel de Dimitrie Gusti, la cerinţele mobile ale 
societăţii. În acest context, partidele politice vin cu abordări substanţiale de 
politică externă, prevăzute atât în program, cât şi în platformele electorale. 
Or, ele se succed şi se completează reciproc, deoarece, dacă programul este 
adoptat în cadrul congresului, ca organul suprem de conducere şi decizie al 
partidului, atunci platformele electorale reprezintă ansamblul de idei care este 
pus la baza unei acțiuni politice în comun pentru a atrage electoratul şi a se 
asigura în competiţia dată în lupta pentru acapararea puterii.

Pentru a argumenta ideea trasată mai sus, în care partidele politice sunt 
generatori de vectori şi conţinuturi de politică externă, vom face referire di-
rectă la prevederile stipulate în program şi vom analiza gradul de reflectare al 
acestora în platformele electorale. Ca punct de reper vor servi cele mai impor-
tante şi active partide ale eşichierului politic din Republica Moldova.

În ordinea amplasării lor pe axa politică, Partidul Comuniştilor din Repu-
blica Moldova ocupă segmentul electoratului de stânga şi promovează opţi-
uni de politică externă încadrate în aspecte precum crearea condiţiilor pentru 
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Belarus-Kazahstan-Rusia, 
aderarea la Proiectul integraționist al Uniunii Euroasiatice şi intensificarea 
procesului de negociere cu partidele comuniste şi cele de stânga din spațiul 
CSI, în vederea constituirii unui partid internațional unificat de stânga, 
ținând seama de perspectiva formării Uniunii Euroasiatice şi impactul politic 
al acesteia în regiune.

Prin asociere, prevederile de politică externă prevăzute şi promovate în 
programe şi platformele electorale recente ale comuniştilor nu prezintă o 
schimbare categorică a evoluţiei traseului integraţionist. În viziunea lor, Re-
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publica Moldova trebuie să rămână în spaţiul de influenţă estic, prin menţi-
nerea parteneriatului în structurile CSI, consolidarea relaţiilor cu Ucraina şi a 
parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă, ca sarcină primordială a politicii 
externe.

Măsurile de integrare vestică ţin de crearea unui nivel nou de relaţii între 
Republica Moldova şi UE, nivel ce ar permite cetăţenilor Republicii Moldova 
accesul deschis în spaţiul european şi ar asigura accesul liber al mărfurilor 
autohtone pe piaţa comună europeană[21]. Însă, în opinia noastră, acestea 
reprezintă doar declaraţii la nivel înalt, lipsite de un mecanism viabil, care să 
faciliteze traseul spre UE. PCRM vede în eventuala integrare vestică doar un 
beneficiu economic şi ezită să adere la valorile şi tradiţiile europene consacra-
te în timp.

Programul politic al Partidului Democrat din Moldova, ca unificator al 
forţelor centriste, aşa cum se autodeclară în identitatea sa, defineşte politica 
externă a Republicii Moldova ca o mostră de politică ezitantă şi, deseori, de-
clarativă. Adesea s-a preferat o politică externă multivectorială, de balansare 
între Est şi Vest, fără a se angaja să graviteze spre centrele constituite de pute-
re, care erau în stare să ofere sprijin politic, economic sau în materie de securi-
tate. Potrivit aceluiaşi document[22], integrarea europeană îşi menţine carac-
terul prioritar, însă un accent deosebit este plasat pe reabilitarea sistemului de 
relaţii moldo-ruse în baza unor măsuri de depolitizare totală a acestora, prin 
departajarea problemelor legate de reglementarea conflictului transnistrean şi 
a altor probleme bilaterale, pentru a reda un caracter mai pragmatic relaţiilor 
cu Federaţia Rusă.

O reflectare a prevederilor analizate mai sus o identificăm în platforma 
electorală, în care se optează pentru menţinerea, în sfera politicii externe, a 
următoarelor principii extrem de importante: pragmatism şi deideologizarea 
politicii externe; menţinerea relaţiilor reciproc avantajoase cu toţi partene-
rii prin evidenţierea vectorului de integrare europeană; neutralitate stabilă şi 
lipsa blocurilor geopolitice; transferul accentelor pe promovarea, în primul 
rând, a intereselor economice şi protejarea intereselor cetăţenilor Republicii 
Moldova aflaţi peste hotare.

Obiectivele Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca partid cu ori-
entări politice de centru-dreapta, sunt multiple şi se referă atât la procesul 
permanent de consolidare a partidului, cât şi la rolul acestuia în viaţa politică 
a ţării. Aceste obiective devin reale atât prin prevederile programului politic, 
cât şi prin opţiunile platformei electorale. În acest context, potrivit progra-
mului adoptat la Congresul al V-lea din 11 decembrie 2011, PLDM consideră 
fundamentală promovarea unor relaţii reciproc avantajoase şi edificarea unor 
parteneriate aprofundate, cu valenţe strategice, cu ţările vecine ca România 
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şi Ucraina, şi cu ţările de interes prioritar, în particular cu statele membre 
ale UE, Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă şi Estul dezvoltat puternic 
economic[23]. 

Potrivit programului, în planul politicii externe, partidul promovează o 
politică neutră, echitabilă şi reciproc avantajoasă cu toţi partenerii, indiferent 
de poziţie geografică, influenţă politică sau interdependenţă economică. Însă, 
prin platforma electorală, partidul reorientează vizibil vectorul politicii ex-
terne spre aderarea în structurile UE. În baza obiectivelor declarate, relaţiile 
externe promovate vor avea drept scop respectarea intereselor cetăţenilor Re-
publicii Moldova şi a ţării pe arena internaţională. Prioritatea PLDM este să 
adopte un curs nou, ireversibil, de integrare europeană. Aderarea Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană este un scop fundamental al politicii externe 
şi interne a PLDM. Integrarea europeană a Republicii Moldova, implemen-
tarea Criteriilor de la Copenhaga şi respectarea angajamentelor asumate faţă 
de organismele internaţionale în domeniul drepturilor omului vor reprezenta 
interesul naţional primar în relaţia Republicii Moldova cu UE şi, în acelaşi 
timp, o prioritate absolută în plan intern, în procesul de construcţie a unui 
stat de drept, democratic şi cu valori europene.

Politica externă a Partidului Liberal, ca partid poziţionat la extrema dreap-
tă a axei politice din Republica Moldova, se va axa pe protejarea interese-
lor naţionale, pe construcţia unor alianţe şi parteneriate externe în măsură 
să garanteze independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului, 
aderarea la UE, relaţii economice reciproc avantajoase, protecţia cetăţenilor 
Republicii Moldova aflaţi la muncă peste hotare. Toate aceste prevederi se în-
tâlnesc în strictă conformitate atât în programul electoral, cât şi în platforma 
electorală ca documente reprezentative ale partidului.

Prioritatea absolută a PL o constituie aderarea Republicii Moldova la UE. 
Integrarea europeană este obiectivul major în politica sa internă şi externă, 
promovat cu consecvenţă şi determinare. Se va opta pentru a avansa în rela-
ţiile speciale cu partenerii strategici şi de importanţă, pe calea europenizării şi 
dezvoltării Republicii Moldova. De asemenea, se va pleda pentru dezvoltarea 
unor relaţii de conlucrare cu organizaţiile internaţionale şi se vor construi 
raporturi cu partidele politice şi asociaţiile politice internaţionale în care să 
promoveze interesele naţionale şi viitorul democratic şi european al statului. 
PL va contribui la construcţia unor relaţii economice reciproc avantajoase cu 
o serie de state şi organizaţii care să sprijine ascensiunea economică a Repu-
blicii Moldova de la periferia economică a Europei, spre un stat care susţine 
modernizarea şi dezvoltarea industrială în baza tehnologiilor noi. Pentru rea-
lizarea acestor deziderate devine necesară dezvoltarea unei diplomaţii econo-
mice eficiente şi puternice. O altă prioritate a diplomaţiei Republicii Moldova 
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şi a serviciului consular va fi protecţia cetăţenilor, în special a celor aflaţi la 
muncă peste hotare, indiferent de destinaţie[24].

Considerăm că, cel puţin, în plan teoretic, partidele politice din Republi-
ca Moldova pot fi caracterizate ca agenţi politici unificaţi şi solidari, reieşind 
din prevederile programelor politice şi a platformelor electorale promovate. 
Vectorul politicii externe devine unic prin declaraţiile de integrare europeană 
şi menţinerea parteneriatului cu statele din Estul geopolitic, or criza şi incapa-
citatea realizării acestor deziderate se naşte odată cu diferenţa dintre ideologi-
ile politice promovate şi segmentarea electoratului pe criterii politice, etnice, 
lingvistice şi culturale.

Implementarea opţiunilor şi a strategiilor de politică externă, care con-
sacră, oarecum, credibilitatea partidelor politice atât în interiorul, cât şi în 
exteriorul statului poate fi redată prin trilogia: activitatea partidelor politice, 
activitatea parlamentară şi activitatea guvernamentală. Ordinea logică reiese 
din geneza şi modul de formare a acestor structuri instituţionale la baza că-
rora se află opţiunea electoratului, iar ele, la rândul lor, se formează în baza 
sistemului politic declarat prin legea supremă, prin instituţiile şi tradiţiile po-
litice ale statului.

În acest context, partidele politice din Republica Moldova, ca structuri 
complexe, deţin un rol esenţial în viaţa politică – cel de reprezentare. Repre-
zentarea nu are loc doar într-un areal închis, rezervat, de tipul celui naţional. 
Reprezentarea politică a cetăţenilor se realizează atât la nivel regional (euro-
pean, în cazul nostru), cât şi internaţional. În acest context, doctrina declarată 
şi promovată prin statut, program, decizii şi acţiuni realizate devine punctul 
de unificare şi consolidare a partidelor de aceeaşi orientare axială atât în inte-
riorul, cât şi în exteriorul statului democratizat, realizând activităţi de politică 
externă la nivel de partid.

În aceeaşi ordine de prezentare a partidelor de pe eşichierul politic, PCRM, 
pentru o experienţă politică mai complexă şi o abordare a scopurilor propuse 
în program, îşi declară extensia europeană în cadrul Partidului Stângii Euro-
pene, frecvent abreviat doar Stânga Europeană, devenind membru cu drepturi 
egale la 13 ianuarie 2007. Decizia de aderare în această organizaţie internaţio-
nală a fost luată în cadrul şedinţei de la Berlin, a Biroului partidelor de stânga 
din Europa. În urma aderării, doi reprezentanţi ai PCRM intră în organele de 
conducere ale PSE. După cum a informat serviciul de presă, partidul a obţinut 
acest statut în corespundere cu recomandările Partidului de stânga din Ger-
mania, Partidului Comuniştilor din Italia, precum şi ale Partidului Comuniş-
tilor din Franţa. PCRM s-a dovedit a fi unicul partid din spaţiul postsovietic 
care a aderat la structura politică de stânga ce funcţionează în UE. 

O analiză a Partidului Stângii Europene denotă că acesta este un partid 
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politic la nivel european şi o asociaţie de partide socialist-democratice şi par-
tide comuniste (eurocomuniste) din UE şi alte ţări europene. Partidul Stângii 
Europene a fost creat în ianuarie 2004, cu scopul de a participa la alegerile 
din acelaşi an pentru Parlamentul European. Ideologic, Stânga Europeană se 
defineşte ca fiind la „stânga” polului social-democrat (de centru-stânga), fără 
a aluneca în extrema stângă. În legislativul european din 2009-2014, grupul 
parlamentar al Partidului Stângii Europene, care activează sub denumirea 
GUE/NGL - Stânga Unită Europeană / Stânga Verde Nordică, are 34 de euro-
deputaţi, iar ideologiile promovate de fracţiune sunt socialismul, comunismul 
şi eco-socialismul[25].

La nivel internaţional, PCRM îşi regăseşte continuitatea în cadrul Uniunii 
Partidelor Comuniste, care reprezintă un grup al partidelor comuniste din 
statele fostei Uniuni Sovietice, format în 1993. Valorile promovate sunt lesne 
de înţeles prin ideologiile afirmate la nivel naţional şi activităţi ce promovează 
ideea de conservare a geopoliticii tipice pentru spaţiul estic.

Din perspectiva integrării şi participării la nivelul structurilor partinice 
externe, PCRM denotă capacitate de afirmare a politicii promovate şi de cola-
borare cu parteneri europeni. Iar impactul acestei afilieri duce la menţinerea 
încrederii propriului electorat în ideile promovate.

PDM se autodeclară, prin Statut, un partid cu vocaţie europeană care mi-
litează pentru edificarea unui stat de drept, social şi democrat, integrat într-o 
Europă federală. Susţine strategia de integrare a statului în structurile de co-
operare europene şi euroatlantice şi promovează politica externă a statului 
consacrată dezvoltării relaţiilor cu toate statele democratice.

Participarea europeană a PDM se realizează prin afilierea la Partidul Soci-
aliştilor European (PSE), care este un partid politic compus din 33 de partide 
social-democrate, socialiste şi laburiste din statele europene. PSE a fost fondat 
în 1992 la Haga ca succesor al Confederaţiei Partidelor Socialiste a Comuni-
tăţii Europene şi este al doilea cel mai mare partid din Parlamentul European, 
cu 201 membri. Şapte membri ai Comisiei Europene sunt reprezentanţi ai 
PSE, iar un şir de personalităţi politice marcante, şefi de stat sau de guverne, 
ca Tony Blair (Regatul Unit), José Luis Zapatero (Spania), au fost reprezen-
tanţi ai PSE în Consiliul European[26].

Prin art. 9 al Statutului, PDM menţionează că aderă la valorile şi principiile 
promovate de Internaţionala Socialistă şi militează pentru aplicarea acestora 
în viaţa social-politică a Republicii Moldova. Colaborează şi întreţine relaţii 
cu partide sau organizaţii de orientare democratică, îndeosebi cu cele social-
democrate şi social-liberale. În acest context, Internaţionala Socialistă reuneş-
te 143 de partide socialiste, social-democrate, laburiste, precum şi organizaţii 
regionale de pe toate continentele şi a fost creată în anul 1951, la Conferinţa 



164

Maria Diacon

de la Frankfurt pe Main (30 iunie – 3 iulie). Sediul Internaţionalei Socialis-
te se află la Londra. Obiectivele programatice ale organizaţiei sunt definite 
în documentul „Scopurile şi sarcinile socialismului democratic”, adoptat la 
Conferinţa de constituire şi în declaraţia reuniunii Consiliului General (Oslo, 
1962), întitulată „Lumea azi – perspectiva socialistă”. În ianuarie 2006 a fost 
ales ca preşedinte politicianul grec Giorgos Andreas Papandreou[27].

Potrivit participării politice la nivel european şi internaţional, PDM îşi va-
lorifică pe deplin viziunile doctrinare şi ideologice, mizează pe coparticiparea 
în aceste structuri şi susţinere în procesul facilitării traseului Republicii Mol-
dova spre structurile integraţioniste ale UE.

Ca apartenenţă europeană, PLDM este membru cu statut de observator 
în cadrul Partidului Popular European (PPE) şi împărtăşeşte deplin ideea de 
integrare europeană şi consolidare a democraţiei participative europene. PPE 
este un partid de centru-dreapta european, unul din cele mai mari partide 
transnaţionale reprezentate în Parlamentul UE. A fost fondat în 1976 de că-
tre partide occidentale creştin-democrate, dar mai târziu a primit şi partide 
europene conservatoare sau alte formaţiuni politice de centru-dreapta. Este 
cel mai influent partid european şi cel mai mare partid din Parlamentul Eu-
ropean din 1999, din Consiliul European din 2002, şi este de departe cel mai 
mare partid în cadrul prezentei Comisii Europene. Preşedintele Consiliului 
European şi preşedintele Comisiei Europene aparţin PPE. De asemenea, mul-
ţi dintre părinţii fondatori ai UE au fost membri ai partidelor care au format 
mai târziu PPE. În afara UE, partidul deţine majoritatea în Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei[28].

Această pondere de participare şi implicare a partidului în cadrul structu-
rilor europene denotă complexitatea politicilor promovate, iar PLDM deţine 
un model viu de participare europeană, ceea ce, într-o anumită măsură, facili-
tează procesul aderării în UE prin adoptarea idealurilor unificatoare pentru o 
bună colaborare şi participare la procesul decizional european.

Uniunea Internaţională Democrată (UID) reprezintă structura în care 
PLDM îşi exercită afilierea internaţională şi este o asociaţie de aproximativ 
80 de partide conservatoare, creştin-democrate, de centru şi centru-dreapta. 
Formată în 1983, UID promovează valorile democratice prin stabilirea con-
tactelor între parteneri, acţiuni în comun la nivel bilateral şi multilateral şi 
schimb de experienţă. De asemenea asociaţia încurajează suportul mutual în-
tre parteneri şi asigură dezvoltarea idealului de libertate a individului, demo-
craţiei, competitivitatea întreprinderilor economice. Membrii fondatori sunt 
personalităţi notorii ca: Margaret Thatcher, George Bush Sr, Jacques Chirac, 
Helmut Kohl. IDU are un rol bine determinat în lumea modernă, unde azi o 
idee a unei ţări devine mâine politică în altă ţară[29].
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Din această perspectivă, PLDM deţine, prin participarea în structuri exter-
ne, o pondere sporită a capacităţii de promovare a valorilor străine la noi aca-
să şi a celor autohtone în lume. Acest proces se defineşte astăzi ca globalizarea 
şi integrarea lumii contemporane.

Pentru a prelua experienţa de integrare europeană, PL a aderat la Partidul 
European Liberal Democrat şi Reformist (PELDR), care este un partid poli-
tic pan-european cu ideologie liberală, reformistă şi centristă. În Parlamentul 
European, PELDR face parte din Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru 
Europa, condusă de Graham Watson, un liberal democrat britanic[30].

Deşi nu are o prezenţă şi o participare internaţională, PL a afirmat în re-
petate rânduri dezideratul de a deveni membru al Internaţionalei Liberale, 
care este o organizaţie ce reuneşte partidele de orientare liberală din întreaga 
lume. A fost constituită la Congresul Mondial al Liberalilor de la Oxford din 
1947. După Congresul de la Marrakech (noiembrie 2006), din Internaţională 
fac parte (cu statut de membru sau observator) 93 de partide. Documentele 
constitutive ale organizaţiei sunt Manifestul Liberal din 1947, Declaraţia de la 
Oxford din 1967 şi Apelul Liberal de la Roma din 1981. Documentul oficial 
pe baza căruia funcţionează organizaţia este Constituţia Internaţionalei Libe-
rale, amendată şi adoptată în cadrul Congresului Internaţionalei Liberale de 
la Oxford din noiembrie 1997[31].

Scopul proclamat al Internaţionalei Liberale este să întărească legăturile 
dintre partidele liberale, să contribuie la consolidarea unei societăţi bazate pe 
libertate individuală, responsabilitate personală şi justiţie socială, să furnizeze 
mijloacele necesare cooperării şi schimbului de informaţii dintre organizaţiile 
membre din toate statele participante.

Prin afilierea europeană şi internaţională, partidele politice din Republi-
ca Moldova consolidează opţiunile de integrare şi globalizare ale statului şi 
asigură pe deplin direcţia vectorului politicii externe, acordând instituţiilor 
democratice oportunităţi de reformare şi racordare la standardele internaţio-
nale, iar cetăţenilor – posibilitatea unui destin european meritat. 

Activităţile de politică externă la nivel parlamentar, redate prin prisma 
teoretico-metodologică, sunt expres stipulate în Legea fundamentală a Repu-
blicii Moldova, care în art. 60 (1) prevede că Parlamentul este organul repre-
zentativ suprem al poporului şi unica autoritate legislativă a statului. De ase-
menea, aceeaşi sursă indică faptul că Parlamentul aprobă direcţiile principale 
ale politicii interne şi externe a statului şi ratifică, denunţă, suspendă şi anu-
lează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova[32].

Parlamentele reprezintă, prin definiţie, o sinteză a tuturor forţelor politice, 
cărora electoratul le-a acordat dreptul de reprezentare. Diversitatea formaţi-
unilor politice prezente în lumea parlamentară fac ca şi gradul de eficienţă 
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al parlamentelor să fie mai mare odată cu evoluţia sistemelor politice. Pe de 
altă parte, restabilite în drepturile lor fireşti – adesea după ani de totalitarism 
– parlamentele şi-au reluat rolul esenţial de a controla modul în care se desfă-
şoară acţiunea organelor puterii în sectoarele de activitate, inclusiv în dome-
niul politicii externe[33].

Ce-a de-a treia componentă a trilogiei în implementarea activităţilor de 
politică externă este reprezentată de structura guvernamentală a statului, care, 
aşa cum este definită în Constituţia Republicii Moldova, art. 96 (1), Guvernul 
asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea 
generală a administraţiei publice. Astfel, influenţa crescândă a relaţiilor in-
ternaţionale asupra dezvoltării interne a ţării conduce la faptul că problemele 
politicii externe deţin un loc important în activitatea guvernului, influenţând 
asupra formării programului de activitate[34]. Obiectivele de politică externă 
ale guvernelor sunt definite, promovate şi justificate publicului prin progra-
mele de guvernare, în funcţie de anumite scopuri şi finalităţii etice pe care 
guvernele le împărtăşesc în scopul realizării propriilor interese ale statelor, 
inclusiv pentru menţinerea suveranităţii şi independenţei statale sau pentru 
asigurarea securităţii şi bunăstării sociale.

În condiţiile afirmării dreptului internaţional şi principiilor sale de bază, 
a valorilor democratice, inclusiv a drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului, politica externă a statelor trebuie să ţină cont din ce în ce mai 
mult de acestea în elaborarea şi promovarea propriilor interese atât pe plan 
extern, cât şi intern. Pornind de aici, statele sunt constrânse să-şi realizeze 
politica lor externă în baza următoarelor principii internaţionale: nerecur-
gerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa; reglementarea diferendelor inter-
naţionale prin mijloace paşnice; neamestecul în treburile interne ale altor 
state; cooperarea internaţională; egalitatea în drepturi a popoarelor şi drep-
tul lor de a-şi hotărî singure soarta; egalitatea suverană a statelor; îndepli-
nirea cu bună-credinţă a obligaţiilor asumate; inviolabilitatea frontierelor 
statelor; integritatea teritorială a statelor; respectarea drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale omului. După cum susţine J.K. Holsti, valoarea şi ce-
rinţa maximă a acestor principii este aceea că „nici un stat nu poate să caute 
realizarea, maximizarea şi protejarea obiectivelor sale de politică externă, 
lezând prin aceasta interesele majore ale altui stat”. În realitate, principiile 
menţionate servesc mai curând în calitate de constrângeri externe, statele 
construindu-şi politica lor externă din considerente din cele mai diverse, în 
funcţie de: gradul de interdependenţă şi nivelurile de interacţiune, regimul 
politic, sistemul de guvernare, configuraţia politică internă şi externă, valo-
rile morale şi religioase, interesele şi cultura politică a elitelor, precum şi alţi 
factori de conjunctură ce influenţează sau determină modificări ale raportu-
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lui de forţe şi statu-quo-ului existent. Complexitatea interacţiunii unora sau 
altora din aceşti factori şi a impactului lor în procesul de luare a deciziilor 
fac dificilă estimarea eficacităţii şi prognozarea acţiunilor de politică externă 
a statelor. Cu cât mai complexă este politica externă a unui stat, cu atât mai 
anevoioasă este determinarea nivelurilor de interacţiune, modul de formare 
şi caracterul acesteia[35].

Tratarea conceptuală a partidelor politice prin prisma definirii politicii 
externe şi a prevederilor şi activităţilor programatice de politică externă, a 
gradului de implementare al acestora prin intermediul activităţii partidelor 
politice, a structurilor guvernamentale şi parlamentare denotă, pe de o par-
te, importanţa partidelor politice în contextul sistemului politic, iar pe de 
altă parte, incapacitatea acestora de a identifica un model de interes naţional 
unic, motivat de divizarea pe criterii politice şi ideologice a electoratului şi 
a întregii societăţi.
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Summary
The political events of the last three years have brought changes in coopera-
tion between Moldova and the European Union. The Action Plan on visa 
liberalization, EU-Republic of Moldova visa dialogue is the document that 
Moldova must fulfill a series of reforms to achieve a liberalized visa regime 
with European Union. Our goal is to research issues of migration and border 
management in the context of a liberalized visa regime by adjusting the legal 
framework, the impact of biometric passports and no less important influence 
of the European Commission on visa liberalization success.

Evenimentele de pe scena politică din ultimii trei ani au adus schim-
bări în colaborarea dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, fapt 
ce a consolidat tot mai mult integarea europeană ca o prioritate definitivă a 
politicii externe a Moldovei. La nivelul societăţii, cea mai mare aştepare şi 
dorinţă a populaţiei pro-europene a fost şi este trecerea liberă a hotarelor 
în spaţiul comunitar. De aceea, Guvernul ţării a considerat că este momen-
tul implementării unei modalităţi prin care cetăţenii moldoveni vor putea 
călători liber în UE pînă cînd integrarea europeană nu va cunoaşte o fina-
litate. Însă statele UE duc o politică destul de restrictivă în ceea ce priveşte 
libertatea circulaţiei pentru cetăţenii statelor ne-membre, iar pentru Repu-
blica Moldova aceste restriţii au devenit şi mai evidente odată cu aderarea 
României la spaţiul comunitar în 2007.Instaurarea unui regim de vize, la un 
preţ de 35 de euro, a format foarte rapid cozi interminabile la Ambasada 
României de la Chişinău.

 În Moldova nu existau suficiente reprezentaţe diplomatice străine pen-
tru a acoperi cererea de vize în UE. În acest context, în 2007 a apărut Centrul 
Comun de Vize, amplasat la Ambasada Ungariei, care actualmente oferă 
vize pentru 15 state membre ale Acordului Schengen ce nu au reprezentare 
diplomatică în Moldova. Astfel, cetăţenii moldoveni au fost scutiţi de ple-
cări la Bucureşti sau Kiev pentru obţinerea de vize. Învăţînd din experienţa 
statelor balcanice, care au implementat cu succes reforme cu privire la libera 
circulaţie în UE, Guvernul moldovean şi-a canalizat eforturile în rezolvarea 
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problemelor legate de securitatea documentelor, controlul de frontieră în 
perimetrul transnistrean şi combaterea corupţiei. 

Primele iniţiative în iniţierea unui dialog privind liberalizarea regimului 
de vize cu UE s-a conturat în conformitate cu prevederile Declaraţiei Comu-
ne a Summitului Parteneriatului Estic din Praga şi prin Declaraţia Comună 
a Consiliului de Cooperare UE - Republica Moldova din 21 decembrie 2009, 
care specifică expres posibilitatea obţinerii liberalizării regimului de vize ce 
ar putea fi realizat treptat, dar numai după implementarea reformelor. Pe 
parcursul anului 2010 s-a consumat o perioadă de activitate de evaluare şi 
structurare a dialogului privind liberalizarea regimului de vize. Astfel, toate 
reformele care trebuie urmate s-au concentrat în patru blocuri de probleme 
în baza cărora a fost elaborat Planul de Acţiuni privind liberalizarea regimu-
lui de vize cu Uniunea Europeană (în continuare Planul de Acţiuni). 

Începutul anului 2011 a marcat o etapă importantă în rapoartele dintre 
Republica Moldova şi Uniunea Europeană în domeniul Justiţiei şi Afacerilor 
Interne prin demararea dialogului în domeniul de liberalizare a regimului 
de vize pentru cetăţenii moldoveni. Planul de Acţiuni a fost aprobat de sta-
tele membre ale UE pe 16 decembrie 2010 şi a fost prezentat la Chişinău de 
către Comisarul pentru Afaceri Interne Cecilia Malmström pe data de 24 
ianuarie 2011. Acest document prevede condiţii tehnice pe care autorităţile 
din Moldova urmează să le implementeze pentru ca cetăţenii moldoveni să 
poată beneficia de circulaţie liberă în UE.

Principalele prevederi ale Planului de Acţiuni se referă la securizarea 
frontierelor, reformarea Ministerului de Interne, introducerea paşapoarte-
lor biometrice, combaterea criminalităţii şi a corupţiei etc. În special, libera-
lizarea vizelor este condiţionată de: îmbunătăţirea semnificativă a nivelului 
de securitate a documentelor, a migraţiei şi a politicii de azil; reformele şi 
cooperarea în domeniul ordinii şi siguranţei publice (inclusiv lupta împo-
triva traficului de fiinţe umane); abordarea problemelor de relaţii externe 
(inclusiv drepturile omului şi libertăţile fundamentale). Guvernul Republi-
cii Moldova a aprobat Programul naţional de implementare a Planului de 
Acţiuni privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană(în 
continuare Programul de Implementare). Documentul include reformele 
prioritare, planul calendaristic, structurile responsabile şi termenii de reali-
zare. Conform acestui Program, ministerele şi alte organe centrale ale pute-
rii trebuie să asigure respectarea strictă a programului în termenii prevăzuţi.

Pe lîngă acest Program de Implementatare, Republica Moldova mai dis-
pune şi de un glosar care explică toate conceptele-cheie şi termenii tehnici 
care apar în foile de parcurs ale Albaniei, Bosniei şi Herţegovinei, Mace-
doniei, Muntenegrului şi Serbiei şi în planurile de acțiuni ale Ucrainei şi 
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Moldovei privind Planul de Acţiuni privind liberalizarea vizelor[1]. Experi-
enţa statelor care deja au trecut acest proces ne va ajuta să înţelegem cît de 
vaste sunt reformele pe care ţara noastră trebuie să le implementeze pentru 
a dobîndi circulația fără vize în UE. De asemenea, devine evident că aceste 
reforme vor fi benefice nu numai pentru ţările care s-au angajat în procesul 
de liberalizare a vizelor, dar şi pentru a proteja UE contra criminalităţii şi 
imigraţiei ilegale din întreaga lume.

Planul de Acţiuni este compus nemijlocit din patru blocuri de probleme, 
după cum urmează:

Blocul 1: Securitatea documentelor, inclusiv implementarea paşapoarte-
lor biometrice

Blocul 2: Imigraţia ilegală, inclusiv readmisia
Blocul 3: Ordinea publică şi securitatea 
Blocul 4: Relaţii externe şi drepturile fundamentale 
Scopul nostru constă în cercetarea problemelor de migraţie şi manage-

mentul frontierelor în contextul regimului liberalizat de vize. La fel vom 
analiza eforturile care s-au depus cu privire la adoptarea unei noi Legi cu 
privire la frontiera de stat, aportul Serviciul Grăniceri al Republicii Mol-
dova, modalităţi de monitorizare şi control a fluxurilor migraţioniste, rolul 
paşapoartelor biometrice şi, nu mai puţin importantă, cooperarea cu Comi-
sia Europeană care monitorizează parcursul liberalizării regimului de vize a 
Republicii Moldova cu UE.

În cel de-al doilea Bloc de probleme, care este responsabil de imigraţia 
ilegală şi readmisia, primul obiectiv stabilit este managementul frontierelor. 
Programul de Implementare şi-a stabilit în acest domeniu consolidarea ca-
drului legal, inclusiv prin adoptarea unei noi Legi cu privire la frontiera de 
stat, precum şi dezvoltarea unei mai bune cooperări interinstituţionale efici-
ente dintre Serviciul Grăniceri, organele de drept şi alte agenţii implicate în 
gestionarea frontierei.

Cadrul normativ existent ce reglementează sistemul supravegherii şi con-
trolului frontierei de stat este depăşit de imperativul timpului şi învechit din 
punct de vedere moral, fiindcă Legea nr.108-XIII din 17 mai 1994 privind 
frontiera de stat a Republicii Moldova a fost elaborată în baza modelului so-
vietic bazat pe utilizarea trupelor militare la paza, supravegherea şi contro-
lul frontierei de stat[2]. Prin urmare, s-a impus necesitatea elaborării unui 
nou cadru legal care să asigure armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul 
Uniunii Europene şi să constituie garanţia unui management integrat efec-
tiv. Proiectul legii cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova a fost 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1212 în data de 27 decembrie 2010, 
s-a făcut deja primul pas spre crearea unui cod comunitar al regulilor pe care 



172

Vladislav Şaran

se bazează libera circulaţie a persoanelor peste frontiere, iar în 07 noiembrie 
2011 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat în a doua lectură proiectul 
dat. În cele din urmă, Legea a intrat în vigoare de la 01 iulie 2012.

În contextul atingerii cît mai rapide a regimului liberalizat de vize, re-
marcăm cîteva prevederi din Lege care, în opinia noastră, creează incomodi-
tăţi cetăţenilor străini la intrarea în Republica Moldova. Una din aceste pre-
vederi se referă la facilitarea accesului de către persoane în zona de frontieră, 
care ar fi inconvenabil în cîteva privinţe. Articolul 12 impune nişte condiţii 
destul de severe de trecere a frontierei pentru cetăţenii străini. Conform pro-
iectului de lege cu privire la frontiera de stat, cetăţenii care doresc să intre 
în ţara noastră vor fi obligaţi să prezinte acte care confirmă scopul vizitei, 
invitaţia, rezervarea hotelului,voucher turistic, bilet tur-retur şi altele[3]. 
Prin urmare, se doreşte o înăsprire a regulilor de intrare în Moldova, care 
nicidecum nu vine în concordanţă cu logica liberalizării regimului de vize 
RM-UE. Considerăm că trebuie create nişte condiţii mai lejere de intrare în 
Moldova pentru cetăţenii străini, în caz contrar nu ne putem aştepta la un 
feedback pozitiv din partea Comisiei Europene.

Controlul fluxurilor migraţioniste se realizează într-o bună parte prin 
asigurarea securităţii documentelor de trecere a frontierelor. În acest sens, 
una din condiţiile primordiale pentru liberalizarea regimului de vize cu UE 
este eliberarea paşapoartelor biometrice.

Paşaportul cu date biometrice este cel mai protejat document pentru tre-
cerea frontierelor şi este acceptat şi recunoscut de UE în procesul de migra-
ţie. Implementarea acestor documente de nouă generaţie la nivel mondial a 
fost condiţionată de necesitatea sporirii nivelului de securitate a documen-
telor, prevenirea şi contracararea traficului ilicit[4]. Din punct de vedere 
tehnic, noul paşaport este actul de identitate format dintr-o combinaţie de 
hîrtie şi componente electronice sub forma unui cip care asigură integritatea 
paşaportului şi a datelor biometrice. Cipul este un dispozitiv de securita-
te suplimentară care oferă paşaportului biometric un grad mai ridicat de 
protecţie împotriva riscurilor de falsificare şi fraudare. La fel, actul conţine 
fotografia digitală, amprentele digitale, precum şi datele personale ale pose-
sorului: numele, prenumele, patronimicul, data naşterii, numărul paşapor-
tului, data eliberării şi data expirării termenului de valabilitate al acestuia şi 
semnătura posesorului documentului.

La prezentarea paşaportului cu date biometrice pentru controlul de fron-
tieră are loc identificarea persoanei prin metoda verificării fotografiei din 
cip cu cea imprimată de camera digitală. Cu ajutorul unui dispozitiv special 
are loc citirea amprentelor degetelor şi identificarea ulterioară a posesorului 
prin intermediul verificării informaţiei primite cu cea înscrisă în cipul pa-
şaportului.



173

Problemele migraţiei şi managementul frontierelor prin prisma Planului ...

Cea mai mare problemă a persoanelor care solicită eliberarea paşapoar-
telor biometrice o constituie preţul relativ mare ce trebuia achitat şi care 
era aproximativ +/- 75 euro în 2010, ceea ce este destul de costisitor pentru 
oamenii de rînd. În acest sens, guvernul moldovean a preconizat să reducă 
preţul paşapoartelor la aproximativ 24-35 euro începînd din 2011, datori-
tă unui grant oferit de UE sub formă de echipament pentru producerea şi 
procesarea paşapoartelor cu date biometrice în valoare de circa 2 mln de 
euro. Din 1 august 2011, preţul unui paşaport biometric era de cca 45 euro  
(700 lei), fiind eliberat pentru un termen de 30 de zile, şi rămîne acelaşi şi la 
etapa actuală. Prin urmare, ieftinirea despre care s-a vehiculat n-a avut loc 
în proporţia în care s-a promis. 

În decursul eliberării paşapoartelor actuale, cipul care conţine informa-
ţia biometrică nu este integrat, ci este ulterior ataşat, chiar dacă Ministerul 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova poate de-
monstra print-un certificat de securitate eliberat de Organizaţia Internaţi-
onală a Aviaţiei Civile (ICAO) că s-a verificat prin intermediul testelor că 
cipul paşaportului este imposibil de sustras şi de a-l utilizat în alt scop decît 
cel pentru care a fost ataşat. Totuşi, autorităţile moldoveneşti au promis că 
vor elibera paşapoarte cu cip integrat încît să existe o armonizare deplină cu 
toate normele de securitate a paşaportului biometric.

Luînd în consideraţie importanţa paşaportului biometric în contextul 
liberalizării regimului de vize cu UE, guvernul moldovean trebuie să pro-
moveze o campanie publicitară prin care să se evidenţieze beneficiile de-
ţinerii paşaportului biometric pentru care trebuie plătit un preţ scăzut în 
raport cu libera circulaţie în UE. Acest fapt va accelera procesul de eliberare 
a paşapoartelor, care este întradevăr necesar. Totodată autorităţile moldo-
veneşti trebuie să urmărească şi eliminarea paşapoartelor non-biometrice 
din sistemul naţional de paşapoarte, încît cele biometrice să le ocupe locul 
cît mai repede posibil. În acest context, expertul L. Litra consideră, ,,cu cît 
paşapoartele biometrice vor deveni mai accesibile şi mai răspîndite, cu atât 
mai uşor le va fi autorităţilor să explice populaţiei ce înseamnă un regim 
liberalizat de vize cu UE. Pentru a evita dezamăgirile ulterioare, trebuie ca 
fiecare să înţeleagă că va fi în continuare nevoie de vize pentru călătorii cu o 
durată mai mare de 90 de zile în UE şi nu va permite dreptul la muncă”[5].

O provocare pentru Republica Moldova rămîne frontiera cu autoprocla-
mata republică transnistreană. Guvernul de la Chişinău îşi pune mari spe-
ranţe că regimul liberalizat de vize va fi un punct de atracţie pentru malul 
stîng al Nistrului şi, după cum consideră premierul Vlad Filat, ,,soluţiona-
rea conflictului, care nu este doar al Republicii Moldova, va transforma ţara 
noastră în furnizor de stabilitate”[6]. În acest sens, paşapoartele biometrice 
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trebuie să fie echivalentul autenticităţii, astfel încît să se găsească mecanisme 
de identificare şi stopare a falsurilor la frontieră, unde autorităţile constitu-
ţionale în eliberarea documentelor ale Moldovei nu au acces. 

Un succes deja atins este că din 1 ianuarie 2012 cetăţenii moldoveni din 
străinătate pot depune actele pentru perfectarea paşapoartelor cu date bio-
metrice la reprezentanţele diplomatice ale Republicii Moldova[7]. Pentru 
cetăţenii noştri de peste hotare noile paşapoarte simbolizează facilitarea 
liberei circulaţii şi scutirea inconvenienţelor de deplasare în patrie pentru 
perfectarea actelor, iar pentru autorităţile responsabile de managementul 
frontierelor ele reprezintă o mai mare securiatate la hotare şi o metodă efici-
entă contra migraţiei ilegale, a traficului de persoane şi, nu în ultimul rînd, 
lupta împotriva corupţiei transfrontaliere.

Un loc important în parcursul liberalizării regimului de vize îl ocupă Ser-
viciul Grăniceri, fiindcă este autoriatatea care este responsabilă de controlul 
şi managementul frontierei de stat, în scopul combaterii faptelor specifice 
criminalităţii transfrontaliere, inclusiv migraţiei ilegale şi asigurarea intere-
selor Republicii Moldova. 

Programul de Implementatare are ca scop demilitarizarea şi profesio-
nalizarea acestei autorităţi prin acordarea personalului unui statut special, 
descentralizarea procesului de luare a deciziilor, optimizarea structurii la ni-
vel tactic, atribuirea competenţelor pe intreg teritoriul ţării. Demilitarizarea 
Serviciului Grăniceri a presupus înlocuirea tuturor militarilor în termen cu 
angajaţi pe bazã de contract pînă la sfîrşitul anului 2011. Profesionalizarea 
este un proces mai complex, multidimensional, de lungă durată şi cu efecte 
diferite sub aspectul naturii lui. Procesul presupune transformări profunde 
la nivelul organizării, dotării cu echipament necesar pentru controlul şi su-
pravegherea hotarului, instruirii activităţii instituţiei frontaliere, schimbării 
acompaniate de implicaţiile corespunzătoare în raporturile dintre Serviciul 
Grăniceri şi societate (societatea politică, societatea civilă, instituţii ale statu-
lui etc.), precum şi în diverse compartimente ale vieţii sociale.

Serviciul Grăniceri are un plan în desfăşurare în cooperare cu exper-
ţii Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră între Moldova şi 
Ucraina (EUBAM), a cîtorva cursuri de instruire în domeniile Lidership 
şi Abilităţi manageriale. Primii beneficiari ai acestor cicluri de formare au 
fost cadrele didactice ale Serviciului Grăniceri – profesorii din cadrul Co-
legiului Național de Grăniceri şi cei de la secția metodică a Academiei de 
Poliție „Ştefan cel Mare”[8]. Cursurile sunt audiate de inspectorii de fronti-
eră din punctele de trecere şi pichetele de grăniceri. Cele două părţi, Servi-
ciul Grăniceri şi EUBAM, au convenit începerea primului training din luna  
martie 2012. 
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În cele din urmă, Serviciului Grăniceri a atins finalitatea procesului de 
demilitarizare. La data de 1 iulie 2012 a intrat în vigoare Legea cu privire la 
Poliţia de Frontieră, conform căreia Serviciul Grăniceri este reorganizat în 
Poliţia de Frontieră şi transmis în subordinea Ministerului Afacerilor In-
terne (MAI). Noul organ al administraţiei publice îşi exercită atribuţiile şi 
implementează politica statului în domeniul managementului integrat al 
frontierei de stat, prevenirea şi combaterea criminalităţii transfrontaliere. 
Polițiştii de frontieră au pe deplin dreptul să iniţieze urmăriri penale, să exa-
mineze contravenţii şi impună măsuri pentru stoparea migraţiei ilegale [9]. 

Procesul liberalizării regimului de vize pentru Republica Moldova repre-
zintă un interes firesc pentru UE şi de aceea se întreţine o colaborare la nivel 
instituţional. Acest dialog se menţine prin întrevederile constante dintre ofi-
cialii europeni şi cei moldoveni, dar şi prin rapoartele Comisiei Europene, 
unde sunt remarcate realizările Planului de Acţiuni şi punctele neîndeplinite 
din Programul de Implimentate. 

În data de 23 septembrie 2011, la Bruxelles, Comisia Europeană a pre-
zentat primul raport ce conţine progresele înregistrate de Republica Mol-
dova şi Ucraina în ceea ce priveşte punerea în aplicare a planurilor lor de 
acțiune în materie de liberalizare a vizelor. Raportul se axează preponderent 
pe implementarea acţiunilor ce ţin de realizarea primei etape de consolidare 
a cadrului legislativ, dar şi descrierea unui şir de măsuri deja întreprinse ce 
se referă la cea de-a doua etapă de implementare a Planului de Acţiuni. În 
general, Raportul referitor la Moldova a purtat o apreciere pozitivă în ceea 
ce priveşte adoptarea legislației şi consolidarea cadrului juridic în domenii 
importante, cum ar fi securitatea documentelor, gestionarea frontierelor, 
gestionarea migrației, azilul, traficul de persoane, spălarea de bani şi politica 
antidrog. Cu toate acestea, rămân de soluționat unele probleme şi domenii 
precum protecția datelor, combaterea criminalității organizate, lupta împo-
triva corupției şi a discriminării[10]. Prin urmare, reforme fundamentale ce 
sunt de o importanţă majoră încă urmează să fie îndeplinite şi este necesar, 
în opinia noastră, ca aceste reforme să fie realizate în termenii Programului 
de Implimentate pentru a demonstra competenţa noastră în faţă Comisiei 
Europene.

Nu mai puţin importante au fost rundele de discuţii în cadrul misiuni-
lor de evaluare a UE la o serie de instituţii din Moldova din perioada 7-10 
noiembrie 2011, cu scopul de a evalua nivelul de realizare a angajamentelor 
asumate la etapa legislativă a Planului de Acţiuni[11]. Experţii din cadrul 
Comisiei Europene şi din state membre ale UE au pus spre examinare pro-
blemele Blocului 2 al Planului de Acţiuni – ,,Imigraţia ilegală, inclusiv read-
misia’’, unde principalele preocupări spre îmbunătăţire s-au considerat a fi 
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managementul migraţiei, politicile în domeniul azilului şi managementul 
frontierei. 

Cel de-al doilea raport de progres privind implementarea Planului de Ac-
ţiuni a fost făcut public la 14 februarie 2012. Raportul totalizează realizările 
privind ajustarea cadrului legislativ al Planului de Acţiuni RM-UE în ceea 
ce ţine de liberalizarea regimului de vize[12]. Remarcăm, raportul Comisiei 
Europene confirmă ca fiind adoptat cadrul legislativ necesar pentru Blocul 
1 privind securitatea documentelor şi Blocul 2 privind gestionarea fronti-
erelor şi migraţiei, inclusiv readmisia. Se reiterează încă o dată mai multe 
succes din primul raport dar şi progresele suplimentare care s-au realizat 
în ajustarea cadrului legislativ la standardele UE în domeniul drepturilor 
omului. Acest document sugerează că Republica Moldova trebuie să se con-
centreze mai mult asupra reformei afacerilor interne, respectiv Ministerul 
Afacerilor Interne trebuie să se preocupe mai mult de problema corupţiei, 
traficului de droguri şi a fiinţelor umane etc. Pe de altă parte, Comisia Eu-
ropeană recomandă adoptarea unei legi cuprinzătoare anti-discriminare cît 
mai curînd posibil.Considerăm că această remarcă este justificată şi absolut 
necesară, mai ales că Republica Moldova încă nu a consolidat o poziţie clară 
privind această Lege. Şi mai mult predomină o confuzie la nivel de înţelegere 
prin care discriminarea este sinonimă cu minorităţile sexuale. Dirk Schue-
bel, Şeful Misiunii Uniunii Europene în Moldova declara, la briefingul din 
27 martie 2012, că fără adoptarea legii antidiscriminare moldovenii nu vor 
putea circula fără vize în UE. Schuebel argumentează că ,,mai mult de 50% 
din populație va beneficia pe urma adoptării acestei legi. Chestiunea ce ține 
de minoritățile sexuale este doar una din punctele stipulate în lege. Sperăm 
că vom trece în cea de-a doua fază în acest an (anul 2012). Adoptarea acestei 
legi este în interesul tuturor cetățenilor”[13]. Suntem de acord că reformele 
nu sunt făcute pentru UE, ci pentru Moldova şi pentru binele cetățenilor, de 
aceea nu are rost amînarea adoptării în Parlament a legii antidiscriminare.

În urma multor controverse, proiectul de lege care prevede combaterea 
discriminării a fost modificat şi redenumit ca Legea cu privire la egalita-
tea de şanse. Sintagma „orientare sexuală” nu a fost exclusă din text, dar se 
regăseşte doar într-un articol care stabileşte că nicio persoană nu poate fi 
discriminată la locul de muncă în baza orientării sale sexuale. Fiind intro-
duse aceste modificări, în data de 25 mai 2012, Legea cu privire la asigurarea 
egalității a fost adoptată[14]. Astfel că, adoptarea acestei legi apropie mai 
mult regimul liberalizat de vize cu UE pentru Republicii Moldova şi fortifică 
încrederea că reformele pot fi duse pînă la capăt. 

 Obiectivul principal al Planului de Acţiuni care se urmăreşte a fi atins 
este obţinerea libertăţii de circulaţie a cetăţenilor moldoveni în UE prin in-
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termediul instaurării unui regim liberalizat de vize. Nu negăm faptul că s-au 
făcut foarte multe, însă faza ajustarea cadrului legal va fi valorificată doar 
dacă faza a doua, cea a aplicării legislaţiei, va fi realizată în termenii stabiliţi 
de Programul de Implementare. Este primordial ca partenerii europeni să 
fie convinşi că în Republica Moldova s-a făcut pînă la capăt reforma justi-
ţiei, reforma Serviciului de Grăniceri, reforma MAI faţă de care este strîns 
legată prevenirea şi combaterea corupţiei, a crimei organizate, securizarea 
frontierei de stat.Per total, aceste acţiuni sunt foarte voluminoase şi ambi-
ţioase, însă efortul fiecărei structuri trebuie să convingă, astfel încît struc-
turile europene să nu simtă riscul unul val necontrolat de imigranţi odată 
cu renunțarea la vize. Este necesară asigurarea unei mai mari transparenţe 
a deciziilor autorităţilor implicate direct în activităţile Planului de Acţiuni.
Aici ne referim la publicarea periodică a rapoartelor de progres în privinţa 
sarcinilor din cadrul Programului de Implementare, în primul rînd a Mi-
nisterului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Cele două rapoarte de 
progres ale Planului de Acţiuni, ce aparţin Ministerului, au apărut pe site-ul 
instituţiei respective cu întîrziere şi doar în limba engleză, ceea ce a format 
inconvenienţe publicului larg de a se informa cu privire la mersul regimului 
de liberalizare a vizelor.

Am observat maniera foarte lejeră a ministrului de Externe I.Leancă, care 
ne asigura că etapa ajustării legislaţiei este un succes iar unele sarcini ale Pla-
nului sunt realizate chiar ,,în avans’’. Considerăm că încă nu este momentul 
potrivit să jubilăm, chiar dacă ministrul Leancă, deja de cîteva ori, îşi promi-
te demisia dacă pînă la sfîrşitul anului 2012 Republica Moldova nu va avea 
regim liberalizat de vize cu UE[15]. Argumentăm scepticismul prin faptul că 
oferirea liberei circulaţii în UE este, în primul rînd, prerogativa partenerilor 
europeni, în a doilea rînd, faza aplicării legislaţiei este mult mai complexă şi 
realizarea ei va necesita un efort consolidat dintre diverse instituţii şi auto-
rităţi din Moldova, şi nu mai puţin important o stabilitate politică şi un di-
alog constat cu instituţiile europene. În ceea ce priveşte afirmaţia cu privire 
la demisia ministrului Leancă, s-a mediatizat ca fiind una grăbită spusă cu 
scopul de a stimula mersul reformelor şi prin urmare nu trebuie percepută 
la modul direct.

Autorităţile moldovene trebuie să elaboreze o politică de stat cît mai am-
plă pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova aflate 
peste hotare. Practica încheierii de acorduri bilaterale cu statele-gazdă ale 
cetăţenilor moldoveni privind garanţiile drepturilor în domeniul asigurării 
sociale, aşa cum a fost făcut cu Grecia, Bulgaria, Portugalia, Italia, trebuie 
continuată.

Pe plan intern este foarte important ca atît autoritățile, cît şi societatea ci-
vilă să explice ce înseamnă regim liberalizat de vize. Majoritatea cetățenilor, 
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mai ales cei din mediul rural, nu cunosc că liberalizarea regimului de vize cu 
UE asigură libera circulaţie a cetăţenilor pînă la 90 de zile pe an şi nu oferă 
dreptul la muncă. Un rol extrem de important îi revine mass-mediei, care 
poate difuza mesajul pe întreg teritoriul Moldovei şi de aceea este necesară 
instruirea jurnaliştilor în vederea înțelegerii procesului de liberalizare, dar şi 
a terminologiei cu care se operează în acest proces. În acest sens, este saluta-
bilă existenţa portalului www.novisa.md, care postează nu doar toate ştirile 
media la tema liberalizării regimului de vize, dar publică studii şi analize 
competente, informaţii care prefaţează experienţa Balcanilor. Acest site este 
partenerul pentru Republica Moldova al portalului pentru proiectul “Pavînd 
drumul pentru liberalizarea regimului de vize cu UE în statele Parteneria-
tului Estic”, gestionat de PASOS (Asociaţia de Politici pentru o Societate 
Deschisă), sprijinit de Inţiativa pentru Reformarea Serviciului Public şi Gu-
vernare Locală (LGI) al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă. 

Analizind, retrospectiv, toate succesele şi carenţele procesului procesu-
lui de liberalizare Republica Moldova a reuşit să treacă la următoare etapă 
a dialogului cu UE. Comisia Europeană a decis, în data de 27 iunie 2012, 
avansarea Republicii Moldova la cea de-a II-a fază a dialogului privind li-
beralizarea regimului de vize[16]. Astfel, ideea negocierii unui regim de că-
lătorie fără vize cu UE a devenit unul dintre cele mai importante obiective 
urmărite de autorităţile moldovene la nivel de politică externă. Eventualul 
succes sau eşec în realizarea acestui deziderat în următorii ani va avea un 
impact enorm asupra modului în care este percepută UE de către cetăţenii 
Republicii Moldova, atît cei din ţară, cît şi cei de peste hotare. Un potenţial 
succes, îndeplinirea deplină a Planului de Acţiuni, va consolida cu certitu-
dine forţele democratice şi pro-europene, va oferi stimulente solide pentru 
accelerarea procesului de reforme, va ajuta Moldova să devină atractivă în 
ochii propriilor cetăţeni, inclusiv pentru populaţia din regiunea separatistă 
Transnistria, şi, desigur, va consolida şi mai mult vectorul european în ţara 
noastră.
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Summary
In the European Union countries the requirements are for top officials from 
two directions. The higher level, they face the challenge of the responding 
promptly to the government priorities, ensuring also the providing the pub-
lic services impartially and fairly. The lower hierarchical level, they face the 
challenge of managing a large workforce of expected the efficiency and the 
effectiveness.

În dorinţa lor de a-şi asigura legitimitatea, regimurile democratice se 
află în situaţia de a găsi un echilibru între două valori, ce se pot afla într-o 
relativă tensiune: asigurarea de servicii publice corecte şi independente din 
punct de vedere politic şi, în limita legii, receptivitatea funcţionarilor publici 
la politicile guvernării aflate la putere. Neutralitatea administraţiei publice, 
în sensul de absenţă a afilierii politice, este, desigur, o condiţie premergă-
toare pentru a garanta că, indiferent de orientarea politică a acestora, cetă-
ţenii vor beneficia de un tratament corect şi echitabil. La nivel operaţional, 
neutralitatea este menţinută prin punerea accentului pe profesionalismul, 
meritul şi competenţa funcţionarilor publici. Aceste valori sînt importante 
pentru nivelul de echitate şi de continuitate, care reprezintă un format-che-
ie al gradului de încredere al cetăţenilor faţă de sistemul administrativ. În 
acelaşi timp, funcţionarii publici trebuie să fie răspunzători în faţa guvernu-
lui pentru elaborarea efectivă a programului, iar promptitudinea reacţiilor 
administraţiei la solicitările guvernării aflate la putere, în limitele legale şi 
constituţionale, este un element-cheie în implementarea politicilor guver-
namentale. În statele Uniunii Europene cerinţele adresate înalţilor funcţi-
onari publici provin din două direcţii. De la nivel ierarhic superior, aceştia 
se confruntă cu provocarea de a reacţiona cu promptitudine la priorităţile 
guvernului, asigurînd, totodată, oferirea de servicii publice în mod imparţial 
şi echitabil. De la nivel ierarhic inferior, aceştia se confruntă cu provocarea 
de a gestiona o forţă de lucru de dimensiuni mari de la care se aşteaptă efi-
cienţă şi eficacitate. 

Statele au răspuns în mod diferit la aceste provocări, în funcţie de tradi-
ţia administrativă şi de priorităţile politice curente. Există totuşi elemente 
comune în ultimele evoluţii identificate privind managementul funcţiei pu-
blice în ţările membre. S-a pornit de la distincţia clasică între principalele 
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două tipuri de funcţii publice. Mai întîi, un sistem al funcţiei publice ba-
zat pe dezvoltarea unei cariere, în care includerea într-o bază de recrutare, 
care cuprinde potenţiali înalţi funcţionari publici, are loc după absolvirea 
universităţii sau la începutul carierei profesionale şi care recurge deseori la 
examene competitive. Ulterior, rata promovabilităţii este gestionată de or-
ganismul respectiv. În acest sistem, resursele sînt investite în dezvoltarea şi 
carierele funţionarilor publici selecţionaţi pentru a-i pregăti pentru înalta 
funcţie publică. În al doilea rînd, un sistem al funcţiei publice de tip “posturi 
disponibile“ în care candidaţii la o anumită înaltă funcţie publică sînt recru-
taţi de la nivelul funcţiei publice în sens larg şi din sectorul privat, ceea ce 
conduce la o bază de recrutare de posibili candidaţi mai mare. O subcatego-
rie a sistemului tip “posturi disponibile” este ”sistemul intradepartamental” 
al funcţiei publice, în care nu există un sistem al carierei bine dezvoltat pen-
tru întreaga administraţie. Numirile în funcţie tind să se facă ţinînd cont de 
vechimea în funcţie şi merit în cadrul departamentului în cauză [1, p.124]. 

Importanţa dezvoltării managementului funcţiei publice este pusă în 
evidenţă de faptul că toate ţările au întreprins reforme ale funcţiei publice. 
Tendinţa generală în statele comunitare este de focalizare a atenţiei asupra 
dezvoltării capacităţii manageriale. În timp ce managementul de perfor-
manţă al funcţiei publice este o preocupare centrală în toate ţările, la aceasta 
se adaugă din ce în ce mai des atenţia acordată capacităţii de conducere şi 
managementului schimbării, precum şi managementului resurselor uma-
ne. Statele comunitare au descentralizat sarcinile de management în diverse 
proporţii, împreună cu mecanismele de garantare a răspunderii individuale 
a cadrelor de conducere. 

În acest context, pot fi identificate următoarele elemente tipice pentru 
evoluţia funcţiei publice: măsuri pentru promovarea unei mai mari mobi-
lităţi. Mobilitatea în cadrul sectorului public şi experienţele acumulate în 
economie sînt considerate din ce în ce mai mult ca un element benefic şi de 
formare continuă; numirile în înalte funcţii publice sînt făcute pentru o pe-
rioadă limitată (sau prin contracte cu durată limitată) într-un număr tot mai 
mare de state membre ale UE; existenţa unui sistem specific de management 
al funcţiei publice în unele ţări (Belgia, Olanda, Marea Britanie); elemente 
ce ţin de un sistem de remunerare mai flexibil sau un sistem de salarizare 
bazat pe performanţă au fost deja introduse în unele ţări; importanţa majoră 
a formării pentru dezvoltarea personală a funcţionarilor publici. 

Unele state au dezvoltat sisteme specifice de management al funcţiei pu-
blice creînd departamente specializate care au ca obiective: îmbunătăţirea 
managementului funcţiei publice la cel mai înalt nivel; selectarea şi dezvol-
tarea unei categorii de manageri executivi foarte competenţi cu abilitiţi de 
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conducere şi expertiză managerială; responsabilizarea adecvată a manageri-
lor pentru performanţa individuală şi organizaţională; utilizarea sistemelor 
de plată şi de ocupare a posturilor pe bază de performanţă; garanţii pentru 
ca managerii executivi să acţioneze pentru asigurarea interesului public şi 
fără presiuni de natură politică. 

 În cele mai multe dintre statele Uniunii Europene, majoritatea angajaţi-
lor publici au statut de funcţionari publici. Aceasta înseamnă că sînt guver-
naţi de o lege a funcţiei publice, care este o lege publică, şi nu de legislaţia 
muncii, care constă în legi private sau civile aplicabile relaţiilor dintre an-
gajaţii şi angajatorii sectorului privat. Totuşi, importanţa sindicatelor tre-
buie remarcată prin angajamente colective, încheiate cu guvernul în cadrul 
raporturilor publice, de exemplu, în Franţa, Spania, Portugalia, Grecia, Ir-
landa, Olanda, Belgia şi Suedia. În Suedia, Legea funcţiei publice este mini-
malistă, pentru că reglementează drepturile şi îndatoririle specifice, precum 
şi măsurile disciplinare, în timp ce legislaţia muncii şi înţelegerile colective 
reglementează alte condiţii de angajare. Marea Britanie este un caz aparte: 
funcţionarii publici au reglementări specifice, conferindu-le statut de func-
ţionar public, dar nu există o lege generală a funcţiei publice. În ţările Uniu-
nii Europene, regula este ca un angajat public să fie funcţionar, iar excepţia 
este să deţină un contract de muncă cu statul. Situaţia este valabilă şi anga-
jaţilor din administraţia locală (cu excepţia Marii Britanii, unde funcţionarii 
locali se supun legislaţiei muncii)[2, p.62]. 

Reieşind din această situaţie, managementul funcţiei publice în ţările 
membre ale UE comportă o serie de particularităţi. În Franţa, Ministerul 
Funcţiei Publice şi al Reformei de stat reprezintă instituţia publică care ges-
tionează funcţia publică centrală şi teritorială. Direcţia generală de admi-
nistrare a funcţiei publice, constituită în cadrul Ministerului din 1945, este 
structura care gestionează resursele umane ale statului, aducînd o contribu-
ţie importantă în materia reglementărilor sociale referitoare la remunera-
rea funcţionarilor publici, la condiţiile de muncă ale acestora, la timpul de 
lucru necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu. Ea îşi exercită tutela asupra 
şcolilor administrative interministeriale şi este responsabilă de dialogul so-
cial cu organizaţiile sindicale. Această direcţie se află la dispoziţia ministru-
lui Funcţiei Publice, al Reformei de Stat şi al Administrării Teritoriale [36, 
p.283]. Ministrul prezidează Consiliul Superior al Funcţiei Publice de Stat. 
Pentru funcţionarii publici, care fac parte din categoria înalţilor funcţionari 
publici, nu există încă un organism care să realizeze managementul înalţi-
lor funcţionari publici[3, p. 201]. Direcţia generală de administrare a func-
ţiei publice monitorizează procesul de dezvoltare a carierei funcţionarilor 
publici şi, în acest context, gestionează şi cariera funcţionarilor publici din 
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categoria înalţilor funcţionari publici. În procesul reformei funcţiei publi-
ce din Franţa s-au creat, începînd cu anul 2003, Serviciile interministeriale 
pentru reforma de stat, care au competenţă pentru: modernizarea gestiunii 
funcţiei publice şi a structurilor de stat; simplificarea procedurilor adminis-
trative; dezvoltarea administraţiei electronice.

În cadrul sistemului carierei, funcţionarul intră în serviciul administra-
ţiei pe un post de începător, la cel mai jos nivel al unei cariere pentru care 
sînt cerute cunoştinţe şi o pregătire suficientă; funcţionarul este promovat 
în funcţie de un sistem reglementat. Funcţionarul face, în general, carieră 
pînă la pensionare. Mai multe state organizează periodic concursuri des-
chise. După anumite probe orale şi/sau scrise, listele cu rezultatele şi perfor-
manţele candidaţilor sînt publicate. Cei mai buni candidaţi sînt recrutaţi în 
ordinea clasării pînă ce toate posturile sînt ocupate. În intervalul dintre două 
concursuri, posturile vacante sînt atribuite în funcţie de listele de rezervă de 
la recrutare. Concursurile reprezintă metoda de selecţie cea mai utilizată în 
Franţa, Germania, Irlanda, Italia, Luxembourg, Portugalia, Spania şi Belgia. 
În Franţa există trei mari tipuri de concursuri organizate la nivelul funcţi-
ei publice de stat, funcţiei publice teritoriale şi funcţiei publice spitaliceşti. 
Concursul organizat de funcţia publică de stat este un concurs extern, des-
chis candidaţilor care nu fac parte din funcţia publică şi care îndeplinesc 
criteriile minimale de vîrstă şi pregătire. Aceste concursuri sînt organizate 
în scopul de a recruta personal din afara funcţiei publice pentru posturile de 
acces la o carieră într-un anumit corp (grup)[4, p.4]. De exemplu, pentru a 
avea acces la o carieră de categoria A, candidaţii trebuie să aibă o diplomă 
universitară. Aceste concursuri sînt organizate în fiecare an de către minis-
terul sau departamentele competente în funcţie de nivelul postului vacant. 

Concursul funcţiei publice teritoriale este un concurs intern organizat 
pentru recrutarea personalului deja angajat în funcţia publică şi care doreşte 
să intre în alte grupe sau doreşte să obţină un post la un nivel înalt. Con-
cursul intern reprezintă în mod sigur un instrument al promovării interne. 
Acesta are reputaţia de a fi mai accesibil decît concursul extern. În plus, do-
rind să deschidă funcţia publică către societatea civilă, legi speciale au pre-
văzut un nou tip de concurs de admitere la anumite şcoli (ENA, IRA, ENM), 
accesibil persoanelor care pot să demonstreze capacitatea lor de a exercita 
o activitate profesională în sectorul privat sau de a îndeplini un mandat ca 
membru ales al unei adunări a unei autorităţi locale sau regionale[5, p.3-6]. 

În Germania există o distincţie tipică între funcţionarii publici care sînt 
angajaţi deţinînd autoritate publică sau puteri de stat (în jur de 40 % din an-
gajaţii publici) şi restul, care sînt supuşi legislaţiei muncii şi convenţiilor co-
lective specifice. Legea germană oferă criterii pe baza cărora se face distincţia 
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între Beamte (funcţionari publici) şi Angestellte (angajaţi de stat), şi anume 
capacitatea de a exercita funcţii de autoritate publică. Funcţionarii  publici 
sînt priviţi ca braţele executante ale statului, agenţi ai puterii publice, deşi au 
capacitatea de a sluji orice guvern, independent de orientare (principiul ne-
utralităţii politice) şi sînt responsabili în faţa legii. Conceptul de “exerciţiu al 
autorităţii publice” este legat de problemele referitoare la interesul naţional, 
lege şi ordine, suveranitatea statului, aplicarea legii etc. Totuşi, profesorii 
universitari şi profesorii de toate nivelele, inclusiv cei din şcoala primară, şi 
aproape toţi angajaţii din administraţia locală sînt funcţionari publici. Cei 
care nu sînt funcţionari publici sînt priviţi doar ca îndeplinind o profesie în 
sectorul public sau în economie, sau în serviciile publice finanţate din buge-
tul de stat. Austria şi Luxembourg se apropie de modelul german. 

Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici se realizează în 
Germania – stat federal – la nivelul landurilor, în mod descentralizat. În ve-
derea realizării flexibilităţii administrative, a fost concentrată la nivelul lan-
durilor iniţiativa descentralizării managementului resurselor umane. Astfel, 
având în vedere principalele strategii de reformă ale Guvernului, funcţiile 
publice generale şi serviciile au fost transferate în subordinea autorităţilor 
federale. În Germania nu există o autoritate centrală care să gestioneze ma-
nagementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, structura corpului, 
termenele, condiţiile de încadrare fiind standardizate de administraţia fe-
derală şi administraţia landurilor. În acest sens, responsabile de recrutarea 
funcţionarilor publici, precum şi de asigurarea condiţiilor de dezvoltare a 
carierei acestora, sînt serviciile publice ale ministerelor[6, p.4]. În Germania, 
criteriile de bază pentru o carieră de un anumit nivel sînt fixate prin lege. 
În ceea ce priveşte celelalte criterii, acestea sînt stabilite de către Bund sau 
de landuri şi departamente, în funcţie de exigenţele specifice ale posturilor 
vacante anunţate în mod public (Stellenausschreibug). Criteriile de selecţie 
sînt reprezentate de aptitudini, cunoştinţe şi experienţe anterioare. Metode-
le de selecţie germane sînt în mod considerabil descentralizate. De-a lungul 
reformelor, s-a trecut la procedura de recrutare deschisă. Principiul esenţial 
este acela că funcţionarii sînt recrutaţi mai degrabă pentru un post precis 
decât pentru o carieră specifică. Pentru a fi recrutaţi, candidaţii trebuie să 
îndeplinească condiţiile fixate de departament şi/sau agenţia competentă. 
În acest caz, aptitudinile specifice cerute pentru un post sînt mai importante 
decît o diplomă cerută pentru o carieră precisă, cum este în cazul ţărilor 
care aplică sistemul carierei. Diferenţa importantă în raport cu alte grupuri 
este că în acest caz nu există proceduri oficiale universal aplicabile. De fapt, 
metodele de selectare sînt comparabile cu cele din sectorul privat. Legea nu 
specifică criteriile de formare decît pentru anumite posturi cu un înalt nivel 
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de responsabilitate sau pentru posturile din funcţia publică exercitate în ca-
drul unui sistem al carierei (diplomat, agent de poliţie, militar). 

În Suedia, Ministerul Justiţiei este răspunzător de coordonarea reforme-
lor managementului public. Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Adminis-
trativă are atribuţii în ceea ce priveşte revizuirea sectorului public precum şi 
reforma din acest sector în general. Are, de asemenea, rolul de a implementa 
reformele managementului public la nivelul agenţiilor. Acest aspect subli-
niază faptul că în Suedia s-a realizat o descentralizare progresivă a manage-
mentului resurselor umane către agenţii, avînd ca scop creşterea eficienţei 
şi eficacităţii în acest sector. Guvernul a delegat, astfel, responsabilitatea mi-
niştrilor şi şefilor de agenţii, Agenţia pentru angajaţii guvernamentali deve-
nind organismul central de negociere a acordurilor colective cu privire la 
salarii[7]. În Suedia, criteriile de selectare sînt stipulate de către Constituţie 
şi de Legea angajării în funcţia publică. În acest cadru, personalul este recru-
tat la fel ca şi în sectorul privat. Diferite metode de selecţie sînt în general 
aplicate la interviuri. 

În Olanda, politica de personal a fost centralizată, iar sectorul public a 
fost obiectul unei reforme administrative. A fost înfiinţat în 1995 Oficiul 
pentru înalţii funcţionari, acesta avînd ca scop profesionalizarea şi integri-
tatea serviciului public prin implementarea politicilor guvernamentale, in-
vestind în resursa umană, în calitatea şi mobilitatea acesteia. Are rolul de 
a stabili legături şi relaţii între ministere, precum şi de a dezvolta serviciul 
public în vederea creşterii calităţii acestuia. Această instituţie se află în sub-
ordinea Ministerului de Interne, care are,la rîndul său, importante atribuţii 
şi responsabilităţi în domeniul politicii generale de personal.

În Danemarca, unul dintre cele mai importante obiective ale reformei 
administraţiei publice, este cel cu privire la realizarea unui cadru legislativ 
privind funcţia publică. Pentru a coordona acest efort, Guvernul a înfiinţat 
Direcţia pentru Regulamente în interiorul Ministerului de Finanţe. Acelaşi 
minister are competenţe în realizarea politicii de personal în cadrul serviciu-
lui public prin elaborarea de programe, instrucţiuni şi recomandări atît pen-
tru funcţionarii publici, cît şi pentru înalţii funcţionari publici[8]. Serviciul 
public din Danemarca este gestionat în mod descentralizat de către minis-
tere şi agenţii, separând funcţiile politice de cele administrative. Reformele 
din Danemarca din 1969 şi din Italia din 1993 au urmat modelul german. 
În Italia, doar cîteva mii de funcţionari de rang înlt sînt subordonaţi Legii 
funcţiei publice, ceilalţi supunîndu-se legislaţiei muncii.

Astfel, se poate spune că doar Danemarca (de la Legea din 1969) şi Italia 
(de la Legea din 1993) au realizat o redefinire a funcţiei publice prin redi-
mensionarea sa în ultimii cincizeci de ani. În Suedia, o astfel de redefinire a 
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condus la extinderea dimensiunii funcţiei publice prin includerea majorită-
ţii angajaţilor publici, din cauza reformei legislaţiei muncii şi a presiunilor 
sindicale.

 În Danemarca şi în Olanda, departamentul şi/sau agenţia vizată furni-
zează o descriere specifică a postului şi alege metodele de selectare aplicabile 
în funcţie de importanţa acestui post şi a sarcinilor care trebuie să fie execu-
tate. În Olanda, recrutarea se efectuează frecvent prin evaluări. Prima etapă 
a procedurii de recrutare este aceea de a pune în aplicare procesul de selecţie 
din cadrul propriului organism. Postul vacant nu face obiectul unui anunţ 
decît dacă nu există candidaţi valabili sau dacă se doreşte în mod specific 
recrutarea unei persoane din afara organizaţiei. În general, nu există nici o 
dificultate pentru a putea prevedea posturile vacante datorită personalului 
intern. În mod obişnuit, un nou funcţionar este mai întîi numit temporar, 
pentru o perioadă de probă de maximum doi ani. La sfîrşitul acestei perioa-
de el poate fi numit definitiv.

În Finlanda, reforma politicii de personal este într-o continuă evoluţie. 
Scopul principal al acestei acţiuni este de a realiza o politică de personal 
competitivă, corectă şi responsabilă, împreună cu dezvoltarea unui nivel 
înalt de etică a funcţionarilor publici. Autoritatea publică responsabilă de 
realizarea managementului resurselor umane pentru administraţia publică 
din Finlanda este Departamentul de Personal din cadrul Ministerului de Fi-
nanţe. De asemenea, competenţa cu privire la politicile de personal şi mo-
dificările în structura politicilor salariale au fost delegate şi descentralizate 
ministerelor şi agenţiilor. În Finlanda, deciziile de recrutare sînt frecvent 
bazate pe evaluarea consultanţilor externi, iar administraţiile organizează 
interviuri complementare[9, p.3-7]. 

În Spania, gestiunea funcţiei publice şi a funcţionarilor publici este reali-
zată de Ministerul Administraţiei Publice, prin Direcţia Generală a Funcţiei 
Publice. O altă autoritate publică cu competenţe în materia funcţiei publice 
este Consiliul Superior al Funcţiei Publice, care reprezintă organul superior 
de coordonare şi consultare cu privire la politicile privind funcţia publică. 
Are atribuţia de a dezbate şi a propune măsurile de coordonare a politicilor 
de personal pentru toate palierele administraţiei publice şi, în special, cu pri-
vire la evidenţa personalului, sistemele de acces la funcţia publică, relaţiile 
dintre posturile aferente funcţiilor publice [10, p.3-7].

În Grecia, Ministerul de Interne, al Administraţiei Publice şi al Descen-
tralizării în cadrul politicii generale a Guvernului coordonează planificarea 
resurselor umane în conformitate cu nevoile serviciilor publice. Ocuparea 
funcţiilor publice vacante este guvernată de principiile egalităţii de șanse în 
vederea ocupării funcţiei publice, selecţiei după merit, obiectivităţii, trans-
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parenţei, solidarităţii sociale şi publicităţii. Gestiunea sistemului este încre-
dinţată unei autorităţi administrative centrale şi independente: Comitetul 
de selecţie a personalului. Comitetul de selecţie a personalului constituie un 
juriu central care atribuie posturile vacante, acest juriu poate fi asistat de 
jurii descentralizate. Calificativele obţinute în urma concursului pot creşte 
ţinînd cont de criterii sociale, regionale (regiuni dezavantajate) sau de merit 
(de exemplu, un doctorand). Candidaţii sînt numiţi în funcţie de calificati-
vul lor final şi de dorinţa lor referitoare la posturile dorite. Nu este necesar 
să se procedeze la fel pentru toate posturile vacante. Listele de priorităţi sînt 
stabilite pe baza criteriilor valorice (calificări, specializări) sau pe baza si-
tuaţiilor sociale. Directorii sînt recrutaţi prin concurs la Şcoala Naţională 
de Administraţie Publică, concurs ce este accesibil profesorilor universitari, 
licenţiaţilor în domenii tehnice sau agenţilor serviciilor publice în funcţie. 
Această pregătire dă dreptul la un grad şi la patru grile suplimentare din 
baremul salarial. 

În Marea Britanie [11, p.445], Comisia Serviciului Public este respon-
sabilă, încă din 1855, pentru respectarea principiilor selectării şi numirii în 
serviciul public, pe baza meritelor şi a competiţiei corecte şi deschise. În-
cepînd cu 1995, Comisia are şi rolul de a soluţiona contestaţiile care nu au 
putut fi rezolvate prin procedurile interne în cadrul autorităţilor conform 
Codului Serviciului Public. Membrii Comisiei Serviciului Public sînt numiţi 
de către Coroană şi îşi exercită funcţiile sub prerogativele regale. Aceştia nu 
sînt numiţi ca funcţionari publici şi sînt independenţi faţă de ministere. Ei 
raportează anual rezultatele activităţii direct reginei, iar publicarea raportu-
lui este obligatorie. Cu privire la procedurile de recrutare în funcţia publică, 
constatăm, nu există proceduri formale specifice sectorului public, recruta-
rea facîndu-se după normele consacrate în sectorul privat. În Anglia este în 
vigoare Codul de Gestiune al Funcţiei Publice, care cuprinde drepturile de 
reprezentare, de recurs intern, funcţionarii publici putînd face apel contra 
anumitor decizii şi acte ale angajatorului pe lîngă tribunalele muncii.

În Marea Britanie, modul de selectare este stabilit prin Codul de recruta-
re a comisarilor funcţiei publice. Departamentele şi agenţiile sînt ele însele 
responsabile de organizarea recrutării personalului (calendar, nevoi, criterii 
de îndeplinit etc.). O schemă de carieră specifică, desemnată sub numele de 
„fast stream“ (filieră rapidă) pentru universitari, constituie o excepţie de la 
acest sistem, cu caracteristici structurale diferite. Pentru aceste cariere, se-
lecţia este coordonată de biroul funcţiei publice şi este efectuată de agenţia 
de servicii privind recrutarea şi evaluarea. Termenul „fast stream“ indică 
faptul că persoanele cu studii universitare competente sînt promovate, în 
special, prin cadrul unui program de formare după intrarea lor în cadrul 
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funcţiei publice, pentru a-şi însuşi cît mai repede posibil cunoştinţele nece-
sare exercitării posturilor cu responsabilitate sau a funcţiilor de încadrare. 

Pentru majoritatea candidaţilor, procesul de selecţie urmăreşte trei eta-
pe: 1) o lucrare de evaluare printr-un chestionar a unei zile de lucru; 2) un 
centru de evaluare de două zile care cuprinde o serie de lucrări, de exerciţii 
de grup şi de interviuri, ce ţine de comitetul de selecţie din cadrul funcţi-
ei publice de la Londra. În al doilea studiu, interviurile pot îmbrăca orice 
fel de forme. Ele se pot baza pe capacităţile intelectuale ale candidaţilor, pe 
sondarea cunoştinţelor şi aptitudinilor lor specializate sau pe acoperirea in-
tereselor şi pe o experienţă mai largă; 3) o întîlnire de aproape 40 de minu-
te cu comitetul de selecţie finală. Proba calificării se compune din 4 teste 
de aptitudini notate în mod obiectiv şi pe baza unui chestionar. Testul de 
aptitudini permite evaluarea aptitudinilor verbale şi matematice, precum şi 
capacitatea de a raţiona în mod logic. Chestionarul cuprinde întrebări des-
pre candidaţi, despre centrele lor de interes şi despre experienţa lor. Notele 
obţinute la testul de aptitudini şi la chestionar sînt combinate din punct de 
vedere statistic pentru a obţine un etalon general angajat pentru a selecţi-
ona candidaţii. În contextul evoluţiei generale a managementului funcţiei 
publice europene, se observă o tendinţă către o şi mai mare descentralizare, 
pe de o parte, şi o importanţă crescută a dimensiunii europene, pe de altă 
parte. Procesul de descentralizare presupune transferul de competenţe de la 
administraţia centrală către cea regională. Acest fapt implică şi transferul de 
funcţionari din administraţiile centrale către entităţile regionale (Belgia, Ir-
landa, Spania, Italia). Influenţa crescută a dimensiunii europene reprezintă 
un alt element fundamental. Această influenţă se observă, în special, în do-
meniul programelor de schimburi europene pentru funcţionarii din statele 
membre. Totuşi, trebuie remarcat faptul că în două dintre noile state mem-
bre, Austria şi Finlanda, mobilitatea în raport cu alte state membre ale UE şi 
în alte instituţii europene este foarte rară. De altfel, aderarea la UE impune 
exigenţe ridicate administraţiei publice, iar celelalte servicii publice joacă un 
rol din ce în ce mai hotărîtor în alegerea operatorilor economici atunci cînd 
se decide localizarea activităţii acestora. 

Toate marile forme de mobilitate (geografică, profesională şi/sau func-
ţională) pot fi observate în diverse funcţii publice. Dar frecvent se face dis-
tincţia între mobilitatea voluntară şi obligatorie. În general, mobilitatea este 
încurajată din următoarele motive: din punctul de vedere al administraţiei, 
mobilitatea este un mijloc de a creşte flexibilitatea funcţionării ministerului, 
a biroului sau a agenţiei; din punctul de vedere al funcţionarului, mobilita-
tea permite familiarizarea cu alte domenii de lucru, dezvoltarea de noi apti-
tudini, extinderea orizonturilor, progresul pe plan profesional. 
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În ceea ce priveşte diversele fundamente juridice ale mobilităţii, putem 
face distincţia între mobilitatea temporară şi transferul permanent. În cazul 
schimbării temporare, Franţa şi Germania au pus la punct o serie de instru-
mente care vizează favorizarea flexibilităţii în cadrul managementului func-
ţionarilor publici. În Marea Britanie, numărul de departamente temporare 
(voluntare) este ridicat, iar instrumentele utilizate în acest scop sînt clasifi-
cate, deoarece mobilitatea provine în mare parte din diferitele ministere sau 
autorităţi. 

Printre altele, în Olanda au fost concepute diverse instrumente şi puse 
în aplicare pentru a promova mobilitatea temporară. Ca exemplu, cităm: 
echipele de proiect, grupuri de funcţionari care sînt afectate pentru o scurtă 
perioadă proiectelor speciale. Apoi, aceşti funcţionari revin la posturile lor 
(Belgia a recurs la această tehnică); colaborarea structurală cu agenţiile inte-
rimare de lucru; acordurile de cooperare dintre ministere în vederea schim-
bului de personal special calificat sau redundant. 

În ceea ce priveşte mutarea permanentă, Irlanda a pus la punct un in-
strument interesant. Pentru numirea într-un grad superior, candidaţii sînt 
selecţionaţi pe bază de concurs. Gradele sînt identice în toate ministerele, 
ceea ce permite o mobilitate interministerială. Italia a elaborat o soluţie 
demnă de interes pentru reafectarea personalului ca urmare a restructurării. 
Funcţionarii italieni au posibilitatea de a-şi prezenta după bunul lor plac 
candidatura pentru posturile vacante din cadrul funcţiei publice care sînt 
publicate pe o listă. Aceşti funcţionari sînt mutaţi pe baza unei liste întoc-
mite de administraţia gazdă. În cazul funcţionarilor declaraţi redundanţi şi 
care nu au făcut cerere de schimb, aceştia sînt reclasaţi de către oficiu pe 
baza unei liste a posturilor rămase în ciuda mobilităţii voluntare. În Olanda 
au fost create centre de mobilitate pentru a ajuta personalul excedentar să 
găsească locuri de muncă în alte părţi. În Belgia, Finlanda, Franţa, Luxem-
bourg şi Spania, posibilităţile de transfer sînt în general limitate, şi adesea 
un schimb nu este posibil decît pentru o scurtă perioadă. În Finlanda a fost 
introdus un sistem de rotaţie a personalului, care permite funcţionarilor să 
ocupe diferite posturi timp de 6 sau 12 luni, fără să-şi mai schimbe anga-
jatorul. Recent, Austria şi Germania au început să promoveze mobilitatea 
funcţionarilor în cadrul filierelor de carieră dintre diferite departamente. În 
Franţa, diversele forme de mobilitate a agenţilor publici sînt considerate ca 
fiind un instrument ce permite adaptarea administraţiei la noile sale siste-
me de carieră. Totuşi, transferurile au loc, de obicei, la cerere, în interesul 
funcţionarului. Mobilitatea geografică se poate efectua prin intermediul 
mutărilor, această formă de mobilitate vizează în fiecare an aproape 3% din 
funcţionari. Pe planul mobilităţilor funcţionale există diverse posibilităţi: 
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punerea la dispoziţie, în care funcţionarul îşi poate efectua serviciul timp 
de trei ani într-o administraţie de stat, o instituţie publică, o instituţie sau 
un organism ce furnizează servicii de interes general, sau pe lîngă o organi-
zaţie internaţională, continuînd să perceapă remunerarea corespunzătoare 
postului anterior; detaşarea prin care funcţionarii îşi pot efectua serviciul 
în agenţiile din administraţia centrală, în instituţii publice şi întreprinderi 
publice, pe lîngă colectivităţile locale sau regionale, în cadrul organizaţiilor 
internaţionale, precum şi în întreprinderi, instituţii sau asociaţii private care 
furnizează servicii generale. Aceste persoane juridice îşi plătesc funcţionarii, 
dar acestea îşi conservă drepturile de avansare şi de promovare în admi-
nistraţia de origine. Spania autorizează transferurile dacă cererea funcţio-
narului este asociată unei evaluări sau unui concurs specific, sau dacă este 
asociată unei nominalizări a celor mai înalţi funcţionari. Există un transfer 
din oficiu, dacă vechiul post al funcţionarului a fost suprimat în urma unei 
restructurări. Transferurile din oficiu către o organizaţie internaţională sau 
pentru sarcini specifice se efectuează temporar, în timp ce transferurile per-
manente către un alt departament au loc cu acordul funcţionarului. 

În majoritatea ţărilor nu există o legătură formală între mobilităţi şi pro-
cedurile de evaluare a funcţionarilor. Oricum, se constată frecvent faptul că 
mobilitatea este considerată ca fiind unul dintre numeroşii factori ai proce-
durilor de evaluare. Majoritatea ţărilor asociază mobilităţii posibilitatea de 
a privi o formare complementară, în special pentru a pregăti personalul re-
dundant pentru noile posibilităţi de angajare, dar şi pentru a permite, după 
mutare, transmiterea cunoştinţelor necesare executării noilor funcţii[12, 
p.10]. Printre altele, se semnalează faptul că s-a ţinut cont de mobilitate în 
cadrul derulării carierei. Din acest punct de vedere, Marea Britanie subli-
niază pericolul confuziei rotaţiei posturilor cu dezvoltarea carierei. În Aus-
tria, legislaţia referitoare la funcţia publică prevede diferite mijloace pentru 
a asigura mobilitatea, dar se prevede o promovare a mobilităţii geografice 
şi profesionale în cadrul carierei. În Germania, o schimbare a carierei este 
publică în interesul serviciului fără ca aprobarea funcţionarului să fie ne-
cesară. Printre altele, funcţionarul poate fi încărcat de sarcini (eventual, de 
rang inferior), care nu corespund funcţiei sale, pentru maximum o perioadă 
de 2 ani. 

În Danemarca, Irlanda, Italia, Olanda şi Portugalia, Suedia şi Marea 
Britanie, mobilitatea geografică sau profesională cu sau fără schimbare de 
angajator este frecventă şi uşor realizabilă. În acest grup de ţări, opţiunile 
pentru mobilitate sînt numeroase. Transferul de la un departament la altul 
este frecvent. În Danemarca, sistemul liberal sau multilateral de schimb a 
fost introdus între diverse ministere, instituţii etc., în anumite cazuri între 
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sectoarele public şi privat. În Irlanda, funcţionarii pot, în termenii regle-
mentărilor de serviciu, să fie obligaţi să-şi ocupe funcţiile oriunde în ţară, 
dar, în practică, personalul activ, pentru gradele generale de serviciu (adică, 
gradele serviciilor comune din toate departamentele), nu este obligat să-şi 
schimbe postul. La nivelul cadrelor medii, mobilitatea poate lua orice for-
mă. În cadrul recrutării stagiarilor universitari, funcţionarii care au gradul 
de ofiţer administrativ trebuie să treacă în fiecare an pe la alt minister, pe o 
perioadă de trei ani după angajarea în funcţia publică. 

În Italia sînt posibile toate formele de mobilitate, fie la cererea funcţiona-
rului, fie din oficiu prin Dipartimento della funzione pubblica. 

În cadrul reformei structurale a funcţiei publice, Olanda a început pro-
movarea mobilităţii funcţionarilor. Pentru posturile de nivel înalt, o schim-
bare de posturi şi de sfere de responsabilitate este una dintre condiţiile de 
avansare. 

În Portugalia, funcţionarii pot fi transferaţi din oficiu, dar există nume-
roase moduri de a lua în considerare interesul şi dorinţa acestora în materie 
de mobilitate. În Suedia nu a fost stipulată nici o decizie referitoare la mo-
bilitate, dar, în general, ea este larg practicată conform directivelor fixate de 
departamente, agenţii responsabile, mobilitatea profesională fiind susţinută 
şi încurajată de sistemul de remunerare a funcţiei publice suedeze, în care 
salariile sînt determinate de la caz la caz. Mobilitatea între diverse segmente 
de pe piaţa muncii este dorită, ceea ce explică faptul că se acordă tot atîta va-
loare experienţei profesionale cîştigată în sectorul privat, cît şi celei obţinute 
în funcţia publică. 

În Marea Britanie, anumiţi funcţionari, în general funcţionarii care ocu-
pă un post superior celui de clerical officer şi care-şi exercită funcţiile avînd 
normă întreagă, îşi pot schimba postul pe teritoriul naţional şi în anumite 
cazuri şi pe teritoriile de dincolo de mare. O schimbare permanentă a unui 
post accesibil faţă de domiciliu sau o mutare temporară poate fi impusă tu-
turor funcţionarilor. În principiu, mobilitatea profesională este încurajată, 
în special, pentru posturile de rang înalt. O schimbare a angajatului este po-
sibilă nu doar în diverse ministere şi/sau agenţii, ci şi între sectorul public 
şi cel privat. 

În majoritatea ţărilor nu există o legătură formală între mobilităţi şi pro-
cedurile de evaluare a funcţionarilor. Oricum, se constată frecvent faptul că 
mobilitatea este considerată ca fiind unul dintre numeroşii factori ai proce-
durilor de evaluare. Majoritatea ţărilor asociază mobilităţii posibilitatea de 
a privi o formare complementară, în special pentru a pregăti personalul re-
dundant pentru noile posibilităţi de angajare, dar şi pentru a permite, după 
mutare, transmiterea cunoştinţelor necesare executării noilor funcţii. Prin-
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tre altele, se semnalează faptul că s-a ţinut cont de mobilitate în cadrul deru-
lării carierei. Din acest punct de vedere, Marea Britanie subliniază pericolul 
confuziei rotaţiei posturilor cu dezvoltarea carierei. O altă componentă a 
managementului funcţiei publice o reprezintă formarea continuă. Formarea 
personalului public datează din anii ’60 ai sec. XX, atunci cînd reforma ad-
ministrativă s-a înscris pe ordinea de zi a funcţiei publice. 

Nevoile de formare a funcţionarilor au determinat administraţiile din ţă-
rile Uniunii Europene să-şi pună în aplicare sistemul de formare. Aceste sis-
teme sînt diferite de la o ţară la alta. Ele sînt, într-adevăr, determinate pe larg 
de către sistemul funcţiei publice din fiecare ţară. Deşi, în general, sistemele 
funcţiei publice rezultă din tradiţia administrativă, un anumit număr de alţi 
factori influenţează organizaţia generală a sistemelor de formare: structura 
guvernamentală (stat centralizat, stat federal), regimul personalului funcţiei 
publice (sistemul carierei, sistemul caracteristicilor structurale diferite), sta-
tutul personalului (statutul funcţionarului, statutul contractual), condiţiile 
de acces la funcţia publică (selectarea prin concurs, selectarea prin interme-
diul candidaturii), nivelul de educaţie impus prin recrutare (formarea iniţia-
lă generală, formarea iniţială specializată), condiţionarea strategiei, filozofia, 
chiar structura formării, strategiile formării. În sistemul carierei, formarea 
îmbracă, în general, o importanţă structurală mai mare decît în sistemul ca-
racteristicilor structurale diferite. Într-adevăr, condiţiile de acces la funcţia 
publică în primul sistem (recrutarea prin concurs şi nivelul de educaţie) im-
pun ca o formare pentru un post să pregătească personal recrutat pentru 
munca în funcţia publică. 

În sistemul cu caracteristici structurale diferite, formarea poate avea mai 
puţină importanţă, în măsura în care se trece la recrutarea personalului care 
posedă o educaţie adecvată pentru un anumit post. Oricum, chiar aceşti 
„specialişti“ pot avea nevoie de o anumită formare de-a lungul vieţii active, 
pentru a fi la curent cu noile tehnologii sau alte schimbări. Acesta este cazul 
Olandei, în care, chiar dacă nu există o adevărată politică de formare conti-
nuă, ministerele şi alte organisme publice integrează din ce în ce mai mult în 
sistemele lor de perfecţionare cadre prin programele de formare la locul de 
muncă. În materie de formare, au fost înregistrate eforturi în egală măsură 
în Suedia. Deşi formarea este un drept şi nu o îndatorire, noile programe de 
formare vizează perfecţionarea competenţelor care au fost concepute şi puse 
în aplicare. 

Distingem următoarele categorii de formare a personalului: formarea 
prealabilă recrutării; formarea iniţială generală; formarea de adaptare la post 
după recrutare; formarea continuă (care se derulează pe toată perioada cari-
erei de agent). Formarea prealabilă recrutării este o caracteristică a anumitor 
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ţări, care aplică sistemul carierei. Aceasta se prezintă ca un element de selec-
ţie. Aceasta este specifică administraţiilor naţionale, care practică recrutarea 
agenţilor lor pe calea concursului. Candidaţii intră în şcolile administrative 
care îi trimit apoi către posturi specifice, în funcţie de formarea primită şi în 
funcţie de un clasament. Acesta este cazul Franţei, unde formarea prealabilă 
a agenţilor precede integrarea acestora în structurile administrative ale sta-
tului. Această formare are drept scop transmiterea către noii agenţi a bazelor 
de la care ei vor putea să-şi exercite în mod eficient sarcinile, dar şi bazele de 
referinţă utile pentru ansamblul carierei lor[13]. Formarea iniţială generală 
este practicată în numeroase ţări dotate cu sistemul carierei pe toată peri-
oada stagiului funcţionarului recent recrutat. Aceasta cuprinde frecvent un 
program de formare generală privind drepturile şi practicile administrative. 
Formarea pentru adaptarea la locul de muncă vizează pregătirea agentului 
public cu tehnicile specifice funcţiei sale. Această formare este concepută 
să asigure frecvent o pregătire specifică pentru un post de lucru; ea poate 
rezulta din stagii, din acţiuni de formare organizate de către administraţii 
sau în perioade de şcolarizare în şcoli specializate. De exemplu, în Marea 
Britanie, formele de „induction training“ sînt puse în aplicare imediat după 
recrutare. Formarea continuă vizează îmbogăţirea şi aprofundarea perma-
nentă a cunoştinţelor generale şi profesionale ale personalului administra-
ţiei publice, calificarea competenţelor în anumite domenii de activitate (an-
samblu de cunoştinţe, experienţe şi aptitudini) pentru a-i permite asumarea 
în mod eficient a funcţiilor ocupate. Formarea continuă poate fi obligatorie, 
facultativă sau poate condiţiona o promovare. În Irlanda, Olanda şi Sue-
dia, formarea continuă este doar facultativă, dar în Olanda, guvernul are 
datoria să ofere oportunităţi, iar funcţionarul are dreptul la un concediu cu 
menţinerea salariului. În Irlanda, formarea este asigurată, în special, de către 
Civil Service Training Centre, pentru cadrele intermediare şi superioare şi 
de către Institute for Public Administration pentru cadrele din administra-
ţiile centrale şi locale, dar şi de către agenţiile externe. În Suedia nu există 
un centru de formare specifică, ci o agenţie pentru dezvoltarea personalului 
(Swedish Agency for Administrative Development, SWAD), care elaborează 
o strategie de oferte de formare. Printre altele, FORUM EUROPA dezvoltă 
în egală măsură o strategie în planul formării specifice afacerilor europene. 
Posibilităţile şi condiţiile referitoare la formarea continuă sînt fixate pen-
tru majoritatea sectoarelor în cadrul convenţiilor colective sau, eventual, în 
contractele individuale sau chiar în cazul nevoilor specifice. 

În Belgia, Germania, Grecia, Luxembourg, Portugalia, Spania şi Marea 
Britanie, funcţionarul nu este obligat să urmeze o formare specifică (cu 
excepţia perioadei iniţiale de stagiu), dar aceasta este fie o condiţie, fie un 
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atu pentru promovare; formarea facultativă este propusă de către şcolile de 
stat şi este prevăzută o reglementare referitoare la condiţiile de menţinere 
a salariului. În Belgia, condiţiile legate de concediu cu menţinerea salarii-
lor sînt strict reglementate. În Germania, situaţia se distinge prin caracterul 
său descentralizat. Ministerele, cum ar fi Ministerul de Finanţe, de exemplu, 
dispun de propriul lor institut de formare (Bundesfinanzakademie). Totuşi, 
principalul institut de formare pentru ministerele de la nivel federal rămîne 
Academia Federală de Administraţie Publică (Bundesakademie für öffent-
liche Verwaltung), care aparţine Ministerului Federal de Interne şi care se 
bucură de o mare autonomie. La nivelul landurilor este bine de menţionat 
existenţa Şcolii Superioare de Ştiinţe Administrative (Hochschule für Ver-
walthungswissenschaften) din Speyer, care reprezintă nu doar un institut 
de formare important pentru landuri, dar are şi statut de universitate (în-
văţămînt postuniversitar). În Germania, legea stipulează obligaţia funcţio-
narilor de a-şi asigura propria formare pentru a urma evoluţia sarcinilor 
postului vizat. Printre altele, formarea continuă este unul dintre criteriile 
luate în calcul în timpul deciziei de promovare şi o condiţie pentru a accede 
la o carieră direct superioară. Funcţionarul german nu are dreptul legal la 
formarea de-a lungul carierei şi nici la concediu pe această perioadă. Parti-
ciparea la formările instituţiilor de mai sus este înlesnită, chiar încurajată. 
În Grecia, participarea la programele de formare continuă este obligatorie. 
Formarea suplimentară facultativă este favorabilă promovării. Aceasta este 
asimilată cursurilor de încadrare sau unei specializări şi este realizată de 
INAP (Institutul Naţional pentru Administraţie Publică). Funcţionarul are 
posibilitatea, în circumstanţe specifice, să-şi ia concediu cu menţinerea sala-
riului pe o perioadă de maximum trei ani pentru a urma o altă formare sau 
o formare în străinătate. În Luxembourg, funcţionarul are mai puţin de trei 
ani să urmeze un curs de formare profesională cu aprobarea IFA (Institutul 
de Formare Administrativă). În Portugalia, funcţionarii au dreptul constitu-
ţional la formare continuă (art. 73 din Constituţie). Principalele instituții de 
formare sînt: INA (Institutul Naţional de Administraţie), pentru adminis-
traţia centrală, şi CEFA (Centrul de Formare pentru Administraţiile Locale), 
pentru administraţiile locale. 

În concluzie, constatăm că managementul funcţiei publice şi diversita-
tea condiţiilor de acces în funcţia publică în cadrul statelor comunitare îşi 
găseşte, în principal, originea în sistemul educaţional al statelor membre. 
Totodată, exerciţiul de comparare a eficienţei managementului funcţiei pu-
blice în statele comunitare ţine şi de dificultăţile de a compara normele lor 
educative.
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Summary
Author studies in this article the basic economic and social factors (GDP, un-
employment, corruption, global financial crisis, education, health, crime and 
others) that influence the attitude of the Republic of Moldova’s population 
towards the political process and electoral activity. A special attention is given 
to the fact that the social-economic crisis in Moldova has a chronic character 
since it gained the independence, causing the stagnation of development of a 
participative political culture.

Vorbind despre rolul partidelor politice şi al instituțiilor sociale în 
formarea procesului politic din Republica Moldova, vom stabili un set de 
factori care influențează asupra activismului electoral al populației. Aici ne 
vom referi mai întâi la unul din factorii fundamentali care influențează acest 
proces – factorul economic. După obținerea independenţei, Republica Mol-
dova a trecut prin schimbări importante în toate domeniile vieţii cetăţenilor. 
Transformările sociale au fost însoțite de criza economică permanentă, iar 
produsul intern brut (PIB) s-a redus cu mai bine de jumătate. A crescut 
brusc rata şomajului, s-a redus considerabil nivelul veniturilor, a avut loc 
degradarea infrastructurii sociale, s-a înrăutăţit starea de lucruri în sistemul 
învăţământului, ocrotirii sănătăţii, culturii, s-au accentuat problemele legate 
de securitatea personală. 

Reformele efectuate de-a lungul anilor deseori nu aveau obiective stra-
tegice clare, nu aveau o idee națională a dezvoltării țării, din care cauză în 
societate s-a creat o situație critică. În economie, aceasta a dus la demolarea 
sectorului agricol, la reprofilarea şi închiderea multor întreprinderi, la dimi-
nuarea PIB cu mai mult de 50%. În 2011, datoria externă totală a Republicii 
Moldova a atins cifra de 5,45 miliarde de dolari [1], sau 79% din PIB. 

Rezultatele cercetărilor de teren înfăptuite de autor în ultimii patru ani 
denotă o percepere a economiei de către populație drept una aflată în stag-
nare, cristalizându-se prin tendințe negative. Apreciind situația economică 
a Republicii Moldova, respondenții tot mai des menționează că aceasta este 
mai proastă sau mult mai proastă. Dacă în 2009 astfel considerau 30,6%, 
atunci în 2012 acelaşi lucru l-au menționat 48,7% (36,8% în 2010 şi 42,1% 
în 2011. (Aici şi în continuare sunt utilizate rezultatele cercetărilor de teren 
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înfăptuite de autor în anii 2009-2012). Prin urmare, creşte şi numărul celor 
nemulțumiți de situația economică actuală (2009: 60,5%; 2010: 66,8%; 2011: 
68,1%; 2012: 71,5%), respectându-se şi aici tendințele negative de creştere 
a ratei celor nu prea mulțumiți şi deloc mulțumiți de la an la an. Eficiența 
reformelor efectuate în ultimii ani la fel trezeşte nemulțumiri în rândul 
cetățenilor. Dacă aprecierea pozitivă a acestora ramâne stabilă (2009: 23,2%; 
2010: 20,4%; 2011: 20,8%; 2012: 19,2%), atunci aprecierea negativă a cunos-
cut în ultimii patru ani o creştere considerabilă de aproximativ 15 puncte 
procentuale (2009: 49,7%; 2010: 51,3%; 2011: 60,2%; 2012: 64,5%). Sondajul 
experților, efectuat de către Secția de Sociologie a Institutului de Integrare 
Europeană şi Ştiințe Politice, a arătat că marea parte a specialiştilor din do-
meniu consideră stratificarea economică apărută în perioada postprivatiza-
re drept un fenomen distructiv (56,7%), aproape fiecare al treilea o apreciază 
ca un fenomen neutru (28,4%), şi doar 12,2% o apreciază drept un feno-
men constructiv. Aceleaşi tendințe au fost întâlnite în focus grupuri, unde 
intervievații se arată nemulțumiți de calitatea reformelor, de discrepanța 
uriaşă dintre scopurile propuse de către guvernările țării pe parcursul anilor 
de independență şi rezultatele acestora, precum şi de faptul că repartizarea 
resurselor a fost făcută de către şi pentru elita din fosta R.S.S.M., iar cetățenii 
de rând au fost supuşi sărăciei. Din această cauză, consideră ei, nici dorința 
guvernării de a aplica standardele europene asupra realității moldoveneşti 
nu va avea sorți de izbândă. 

Ca efect al închiderii mai multor întreprinderi a crescut rata şomajului. 
În 2011, media anuală a ratei şomajului a constituit 6,7%[2]. Aici este im-
portant de menționat că o mare parte a persoanelor neîncadrate în câmpul 
muncii preferă să-şi găsească un loc de muncă peste hotare şi nu se înscriu 
la bursa muncii, deoarece economia naţională nu este în stare să ofere locuri 
de muncă pentru cei care intră în categoria populaţiei economic active[3 
p.17]. Cu toate că Biroul Național de Statistică prezintă cifra de 6,7%, pro-
blema şomajului este actuală pentru un grup mult mai mare de persoane şi a 
fost menționată drept importantă de către 22,9% din respondenți.

O bună parte dintre noile probleme apărute sunt legate de procesele de 
globalizare, de deschidere a hotarelor ţării (criza financiară, emigrarea ilega-
lă, traficul de persoane etc.). În prezent, circa 600.000 de cetățeni au emigrat 
în Rusia, Ucraina, Italia, Portugalia, Turcia, SUA, Israel, Canada ş.a., iar îm-
preună cu migranții sezonieri această cifră trece peste 900.000, ceea ce repre-
zintă 2/3 din populația aptă de muncă. Remitențele formează circa 23% din 
PIB, iar după nivelul veniturilor pe cap de locuitor Republica Moldova este 
recunoscută drept cea mai săracă țară din Europa[4].

Economia țării este afectată serios de fenomenul corupției, indicele 
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percepției căreia este apreciat cu 2,9 puncte de către Transparency Interna-
tional, iar Republica Moldova se plasează pe locul 112 în lume la acest capi-
tol [5]. Problema corupției funcționarilor de toate nivelele a fost indicată în 
2012 de 31,2% (2009: 35,7%; 2010: 29,8%; 2011: 25,9%). Lipsa transparenței 
în activitatea organelor publice, imposibilitatea de a rezolva problemele co-
tidiane fără de mită, lipsa justiției imparțiale şi multe altele sunt carențele 
sistemului, frecvent menționate de către intervievații noştri în cadrul focus-
grupurilor. Astfel, problema corupției a fost mereu şi rămâne a fi în topul 
greutăților cu care se confruntă populația. Intervievații menționează că în 
cadrul organelor de stat domină dezordinea şi omisiunea, majoritatea in-
fractorilor evită justiția, pentru bani fiecare poate soluționa orice problemă 
din orice sferă a vieții. În consecinţă, s-a produs dezamăgirea populaţiei cu 
privire la reformele sociale, pierderea sentimentului de protecţie socială, a 
încrederii în ziua de mâine şi, potrivit cercetărilor noastre, dezamăgirea faţă 
de idealurile democraţiei.

La toate aceste probleme economice s-a adăugat, în ultimii ani, şi cri-
za financiară globală. Fiind întrebați despre impactul crizei asupra situației 
financiare a familiilor lor, 84,5% dintre respondenți au menționat că au 
resimțit criza (2009: 65,8%; 2010: 70,2%; 2011: 84,5%). Observăm o tendință 
de creştere a persoanelor afectate de acest fenomen economic mondial. În 
cadrul focus-grupurilor, intervievații au menționat că impactul crizei este 
resimțit prin creşterea şomajului, reducerea salariilor, slăbirea puterii de 
cumpărare a leului şi creştera prețurilor la produsele de bază. De asemenea, 
criza a lovit în familiile cu migranți sezonieri sau permanenți, din cauza fap-
tului că bugetele lor se reduc în urma crizei din țările în care muncesc.

Situația economică gravă, la rândul ei, influențează negativ asupra sferei 
sociale. În cadrul structurii sociale s-a intensificat diferenţierea, divizarea 
în bogaţi şi săraci, a devenit caracteristică mobilitatea descendentă masivă 
a muncitorilor instruiţi şi calificaţi. Pe tot parcursul perioadei de indepen-
denţă, salariul mediu lunar a constituit mai puţin de jumătate din bugetul de 
consum al populaţiei. Spre exemplu, salariul mediu pe economie în ianuarie 
2012 a constituit 3193 lei (în sfera bugetară – 2839,1 lei), în timp ce cheltuie-
lile medii de consum pe o persoană au fost de 1510,8 lei.[2] Cercetările efec-
tuate de către autor în perioada anilor 2009-2012 confirmă că situația socio-
economică precară reprezintă problema numărul unu cu care se confruntă 
majoritatea populației țării. Sondajul din 2012 arată că problema creşterei 
prețurilor la produsele alimentare şi la serviciile comunale rămâne a fi cea 
mai actuală (69,0%). Aceeaşi problemă a fost menționată de 73,2% în 2009, 
75,0% în 2010 şi 66,2% în 2011, ocupând mereu locul de frunte în opțiunile 
respondenților. Este destul de impunător numărul persoanelor care trăiesc 
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sub nivelul minim de existență. Fiind rugați să aprecieze nivelul veniturilor 
familiei, 22,1% dintre respondenți au menționat că veniturile nu le ajung 
nici pentru strictul necesar (în 2009: 18,7%; în 2010 20,2%; în 2011: 23,6%). 
Marea majoritate a cetăţenilor (86%) sunt nemulţumiţi de suma de bani pe 
care o pot administra, inclusiv 44% dintre respondenţi sunt „totalmente ne-
mulţumiţi”. Doar 8% sunt mulţumiţi de suma de bani de care dispun. Astfel, 
indiferent de modalitatea în care este formulată întrebarea din anchetă, să-
răcia, nemulţumirea faţă de situaţia materială ies întotdeauna în prim-plan 
în răspunsurile celor chestionaţi.

În spaţiul rural, numărul celor satisfăcuţi de propriile venituri este mai 
mic, în comparaţie cu localităţile urbane: indicele respectiv în mediul rural 
a constituit 6%, iar în cel urban – 11%, Deşi interdependenţa gradului de sa-
tisfacţie vizavi de venituri şi de tipul mediului de trai este sesizabilă, aceasta 
nu iese explicit în evidenţă. Asupra indicelui respectiv are influenţă nu doar 
suma de bani deţinută de respondent, ci şi nivelul cerinţelor acestuia. Cerin-
ţele locuitorilor din mediile urban şi rural sunt, de asemenea, neomogene. 
Persoanele tinere sunt satisfăcute, într-o măsură mai mare, de veniturile de 
care dispun, în raport cu persoanele de vârstă mai înaintată. Astfel, dintre 
persoanele cu vârsta de până la 30 ani numărul persoanelor satisfăcute de 
suma de bani pe care îşi pot permite s-o folosească constituie 23%. Dintre 
persoanele cu vârsta de peste 60 de ani sunt satisfăcute doar 9%. Cauza rezi-
dă în nivelul jos al pensiilor, precum şi în redistribuirea veniturilor în interi-
orul familiei de la generaţiile mai în vârstă în favoarea celor tineri.

În cadrul focus-grupurilor intervievații îşi manifestă nemulțumirea de 
faptul că tarifele pentru căldură sunt mai mari decât în Europa, cu toate că 
Republica Moldova ar avea, chipurile, relații preferențiale cu Federația Rusă 
în cadrul CSI. Problema salariilor mici, a pensiilor şi îndemnizațiilor mici 
pentru bătrâni şi invalizi în anul 2012 s-a plasat pe locul doi – 57,4% ( 2009: 
45,8%; 2010: 43,7%; 2011: 53,2%;). Prețurile la mărfuri îi preocupă, într-o 
măsură mai mare, pe locuitorii de la sate decât pe cei din urbe, precum şi 
pe cei cu un nivel scăzut de instruire. În cadrul unui focus grup organizat 
în municipiul Chişinău am încercat să convenim cu participanții la discuție 
asupra mărimei pensiei pe care ar dori să o primească. Aceştia au menționat 
că pensia ar trebui să fie indexată în raport cu creşterea tarifelor comunale. 
La moment se consideră că o pensie bună ar fi în mărime de 3000 de lei. 
Cu toate acestea, dacă pensionarul locuieşte de unul singur, această sumă nu 
este suficientă. Pensiile actuale sunt suficiente doar pentru a achita tarifele 
comunale şi procurarea produselor alimentare, nemaiajungând bani pentru 
medicamente sau pentru petrecerea timpului liber. Spre exemplu, ieşirea la 
un concert este un lux de inimaginat pentru majoritatea pensionarilor din 
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Chişinău, nemaivorbind despre cei din zonele rurale. La Cahul, intervievato-
rii noştri au menționat pensia de 1700 de lei, ceea ce i-ar ajunge unei persoa-
ne, cu excepția medicamentelor scumpe pe care nu le pot procura din pensie.

Salarizarea proastă şi creşterea permanentă a prețurilor trezesc populației 
îngrijorări serioase față de generațiile în creştere. Viitorul copiilor consti-
tuie o problemă pentru 57,4% din responenți (2009: 44,9%; 2010: 46,0%; 
2011: 52,5%;), aceasta fiind una din chestiunile de baza cu care se frământă 
majoritatea populației, fiind foarte des întâlnită în rândul persoanelor cu 
vârsta medie, cu venituri medii şi scăzute. Sondajele calitative indică îngri-
jorarea pesoanelor de vârsta a doua şi a treia față de sistemul educațional. 
Este pregnantă ideea că statul nu se ocupă de problemele tineretului, iar 
acesta, în marea sa parte, este educat de străzi şi de emisiunile TV de calitate 
proastă. ”Viitorul ne va demonstra”, conform intervievaților noştri, ”că dacă 
nu investim în dezvoltarea spirituală şi intelectuală a tineretului, vom cule-
ge roadele respective. Copacul nu dă roadă dacă nu este udat la rădăcini”. 
Problema cea mai mare a societății, în viziunea intervievaților, este cea a 
moralei, a culturii care domină în societate. ”Oamenii de la conducere vin la 
fel din popor, şi le sunt caracteristice aceleaşi trăsături care persistă în mase. 
Trebuie să apară o schimbare în atitudinea fiecărui om față de cei din jur, or 
în spatele tuturor proceselor negative din economie, politică, din alte sfere 
ale vieții stă degradarea morală”. 

Printre alte caracteristici sociale care influenţează comportamentul şi 
statutul populaţiei un loc aparte îl ocupă studiile. La ora actuală, asigurarea 
materială şi nivelul de instruire se presupun reciproc. Persoanele mai instru-
ite din Moldova sunt, în medie, mai asigurate material. 

Acest lucru nu înseamnă că bunăstarea materială poate fi obţinută în-
totdeauna graţie specialităţii pe care o are omul. Se ştie că mulţi tineri nu-şi 
pot găsi astăzi un serviciu în conformitate cu specialitatea obţinută. Cu toate 
acestea, nivelul înalt de instruire ridică şansele persoanei pe piaţa muncii, 
aceasta devine un pretendent cu mai mult succes în obţinerea unei funcţii 
bine remunerate (chiar dacă ea nu are legătură cu specialitatea obţinută). În 
acest context, trebuie să menționăm cum apreciază populația rolul statului 
în educarea noilor generații. Anual, mai mult de o treime a absolvenților 
liceelor şi gimnaziilor şi jumătate din absolvenții şcolilor medii nu au acces 
la instituțiile superioare de învățământ din cauza lipsei surselor materiale 
pentru continuarea studiilor. Iar după finisarea studiilor doar 14% obțin 
un loc de muncă conform specialității. În discuțiile focalizate de grup s-a 
stabilit o anumită nemulțumire față de sistemul educațional, care nu este 
conectat la relațiile de piață reale, iar majoritatea absolvenților nu-şi pot găsi 
un loc de muncă conform profesiei şi aşteptărilor. Astfel, a crescut numărul 
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celor nemulțumiți de calitatea studiilor primite. Din 10 persoane, 4 (43%) 
sunt nemulţumite de studiile pe care le obţin copiii acestora la şcoală (2009: 
38,1%; 2010: 31,2%; 2011: 39,9%). După cum s-a menționat în discuțiile în 
grup, s-a ajuns la situația că ”tineretul pleacă la studii nu cu scopul de a se 
încadra ulterior în câmpul muncii, ci din dorința părinților de a oferi copi-
ilor studii superioare cu orice preț, din dorința de a scăpa de muncile agri-
cole, de a avea mai mult timp liber, cu toate că majoritatea ştiu că diploma 
nu le va oferi un loc de muncă bine plătit nici în țară, nici peste hotare”. S-a 
menționat că ”în instituțiile superioare de învățământ ar fi bine să fie primiți 
doar acei ce dispun de capacități, or persoanele cu capacități mai reduse ar 
trebui să însuşească anumite profesii simple, întrebate atât pe piața internă, 
cât şi internațională, şi să nu piardă anii în zădar”.

O astfel de stare a lucrurilor, evident, impune o parte însemnată a 
populației active să caute o sursă de venit care i-ar asigura un trai decent, 
or aceasta, în cele mai multe cazuri, poate fi găsită doar în afara țării. Aici 
vom menționa că datele statistice oficiale ale Biroului Național de Statistică 
în privința migrației nu reflectă starea de fapt. Dacă acestea ne arată că anual 
emigrează pentru a se stabili cu domiciliul permanent sau temporar în strai-
natate nu mai mult de 10 mii de oameni[2], atunci orice cercetare calitativă 
sau cantitativă, precum şi aplicarea metodei observației ne demonstrează că 
această cifră este cu mult mai mare. Astfel, fiind întrebați despre faptul dacă 
familia lor are un membru care lucrează sau a lucrat peste hotare, 34,2% au 
menționat că au în prezent un membru de familie în afara țării, alți 13,3% au 
menționat că ei sau cineva din familie au astfel de experiență, încă 18,1% au 
menționat că ei sau cineva din familie au asemenea planuri pe viitor, şi doar 
48,3% au menționat că nimeni din familia lor nu are o experiență de muncă 
peste hotare. Remitențele reprezintă un surplus foarte important la bugetul 
familiei pentru 20,3%, important – pentru 19,1%, nesemnificativ – pentru 
11,4%, iar 49,2% au menționat că nu au astfel de câştiguri. În focus-grupuri 
s-a menționat că cei mai mulți oameni pleacă ilegal şi lucrează la stăpâni, în 
condiții foarte grele. Deseori se întorc din Rusia, mai nou din Polonia sau Ce-
hia fără nici un ban, fiind înşelați de angajator. Totuşi, şi aici lipsa unei pre-
gătiri juridice elementare a cetățenilor noştri se răsfrânge asupra veniturilor 
lor. Nu doar lipsa unui regim liber de vize îi împiedică pe migranți să aleagă 
țările Uniunii Europene în detrimentul Federației Ruse. Se menționează, că 
atât salarizarea mai bună, lipsa impozitelor la muncile la negru, dar şi câm-
pul sociopsihologic comun, limba, trecutul istoric care îi leagă pe cetățeni de 
Federația Rusă determină alegerea rutelor estice. În ultimii ani încep să mi-
greze şi acei oameni care nu înfruntă anumite greutăți materiale. Peste hota-
re, aceştia întâlnesc un alt mod de viață, nu se confruntă cu corupția, reuşesc 
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să obțină un venit înalt. Pe de o parte, migranții îşi soluționează problemele 
financiare ale familiilor, pe de altă parte, cei rămaşi acasă, în special tineretul, 
trăiesc cu iluzia că peste hotare poți trăi ”ca în poveşti”, primind destul de 
uşor remitențele pe care părinții, rudele le dobândesc la cele mai grele munci. 
Desigur, printre moldovenii aflați peste hotare există destul de mulți doritori 
de a se întoarce acasă, dar lipsa locurilor de muncă, salarizarea proastă sunt 
factorii determinanți care îi impun să munească şi să tolereze rolul secundar 
care le este impus de societățile străine. Vom menționa impactul extrem de 
negativ al fenomenului migrației asupra educației noilor generații. Un in-
tervievat a menționat: ”banii nu vor înlocui o copilărie frumoasă alături de 
părinți”. În opinia multor intervievați, guvernanții noştri sunt cointeresați 
ca moldovenii să plece cât mai masiv peste hotare, în special la negru, pen-
tru că aceştia nu se întorc mult timp în țară, trimițând doar remitențe şi de 
asemenea îi bucură faptul că nu trebuie să poarte responsabilitate pentru ei. 
”Cei plecați sunt într-un fel susținuți de cei din țară. Decât să se întoarcă în 
Moldova şi să nu facă nimic, mai bine să stea peste hotare şi să muncească 
pentru bani buni”.

Condițiile nefavorabile de muncă, salarizarea proastă, lipsa perspective-
lor sunt factori care influențează negativ asupra satisfacției populației față 
de serviciul pe care îl practică. Dacă în 2009 destul de mulțumiți şi foar-
te mulțumiți de lucrul lor se arătau 35,7%, în 2012 – doar 29,1% (în 2010 
-37,2%; în 2011 – 33,9%). Numărul celor nesatisfăcuți şi total nesatisfăcuți a 
crescut de la 20,1% în 2009 până la 27,4% în 2012. Numărul atât de mic de 
persoane mulţumite de propriul loc de muncă poate fi explicat prin faptul 
că majoritatea dintre ele nu lucrează, nu sunt antrenate în procesul de pro-
ducţie. 

Un indicator important al calității vieții, dar şi o necesitate de bază a fie-
cărui individ, pe care statul şi-o asumă să o asigure din momentul constitu-
irii, o reprezintă securitatea cetățenilor. Studiile efectuate arată tendințe de 
creştere a flagelului criminalității în țară, iar aceasta se observă şi în percepția 
respondenților. Spre exemplu, în ultimii ani practic s-a dublat numărul de 
furturi înregistrate (de la 9136 în 2009 până la 15060 în 2011)[2]. Dacă în 
2009 71,0% din respondenți menționau că nu au fost victime a furturilor, 
tâlhăriilor, escrocheriilor, violenței pe teritoriul Republicii Moldova, atunci 
în 2012 această cifră a ajuns la 65,2%. 28,1% au menționat că au avut de sufe-
rit de pe urma infracțiunilor în ultimii 3 ani, iar 6,7% – în perioada anterioa-
ră. Fiecare a opta persoană (11,9%), consideră criminalitatea şi infracțiunile 
printre cele mai importante probleme ale țării.

Situația deplorabilă din sfera socială a dus la aceea că Republica Moldova 
a ajuns pe ultimul loc în Europa la capitolul speranța de viață, care consti-
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tuie 69,3 ani (73,41 ani pentru femei şi 65,00 ani pentru bărbaţi)[6]. În acest 
sens, trebuie să facem referință la aprecierea calității asistenței medicale de 
către populație. Doar fiecare al cincilea intervievat este satisfăcut de deser-
virea medicală de care beneficiază. De asistenţa medicală sunt, cel mai des, 
nemulţumiţi cei cu o situaţie materială grea, care nu pot achita serviciile me-
dicale cu plată. Dintre aceştia, 84% nu sunt mulţumiţi de această deservire. 
Dintre persoanele cu situaţie materială medie, 75%, iar dintre persoanele cu 
situaţie materială prosperă – 61%. Concomitent cu creşterea nivelului asigu-
rării materiale a respondentului creşte şi nivelul aprecierii situaţiei asistenţei 
medicale. Altfel spus, respondenţii mai realizaţi material beneficiază de un 
ajutor medical mai calificat, fapt ce influenţează nivelul de satisfacţie faţă de 
deservirea medicală. Mai mult de jumătate dintre respondenţi (55,5%) au 
indicat că sunt nemulţumiţi de sănătatea lor. Bărbaţii sunt satisfăcuţi într-o 
măsură mai mare de sănătatea lor decât femeile. Dintre bărbaţi, sunt satis-
făcuţi de sănătate 47%, dintre femei – doar 34%. Mai des sunt satisfăcute de 
propria sănătate persoanele cu o situaţie materială mai bună (respectiv: cu 
o situaţie materială precară, 24%, cu situaţie materială medie, 44%, cu situa-
ţie materială bună, 57%). Interdependenţa aici poate fi interpretată în două 
feluri: cei sănătoşi reuşesc să câştige mai mult, iar cei care au o situaţie ma-
terială bună îşi pot permite servicii mai de calitate. S-au constatat cu exacti-
tate următoarele: asemenea caracteristici, precum sunt asigurarea materială 
joasă şi insatisfacţia faţă de propria sănătate se combină adesea. Intervievații 
au menționat în focus- grupuri că asigurarea medicală este o ficțiune. Ei nici 
pe departe nu primesc servicii medicale contra sumei achitate pentru poliță 
şi sunt nevoiți să plătească de câteva ori pentru a obține nişte consultații şi 
proceduri de o calitate dubioasă. Ca urmare, aproape fiecare a cincea per-
soană (18,2%) consideră că bolile şi epidemiile reprezintă una din cele mai 
importante probleme cu care se confruntă populația țării.

Caracteristicile social-demografice ale respondenţilor influenţează eva-
luarea diferitelor elemente ale situaţiei social-economice şi politice din ţară. 
Influenţa acestor caracteristici nu este identică. Se face imediat remarcată 
influenţa condiţiilor economice asupra vieţii şi asigurării materiale a res-
pondenţilor. În felul acesta, odată cu creşterea nivelului asigurării materiale 
a respondenţilor creşte şi aprecierea dată condiţiilor locative ale acestuia. 
Pe parcursul perioadei efectuării studiilor, nivelul de satisfacţie vizavi de 
condițiile spaţiului locativ a scăzut. Dacă în 2009 62% din respondenţi s-au 
declarat mulţumiţi de condiţiile locative, atunci în 2012 această cifră a ajuns 
la 50%. Sunt mici indicii nivelului de satisfacţie a populaţiei vizavi de situaţia 
sanitară, de curăţenia şi gradul de îngrijire a localităţilor. Numai 23% dintre 
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respondenţi sunt mulţumiţi, într-o măsură sau alta, de condiţiile existente.
Nici situația din localitatea respondenților nu este una care i-ar aranja. 

Fiind rugați să aprecieze viața oamenilor din localitate în comparație cu cea 
de acum 5 ani, 40,1% au menționat că viața a devenit ceva mai proastă sau 
mult mai proastă (2009: 32,4%; 2010: 34,4%; 2011: 37,1%). 

Toate fenomenele sociale menționate mai sus au o influență enormă asu-
pra procesului politic din țară, or situația social-economică, după care Re-
publica Moldova se plasează de facto printre cele mai sărace state din Euro-
pa, stopează dezvoltarea instituțiilor sociale din țară şi, respectiv, contribuie 
la formarea sentimentului de apatie şi pasivitate civică în rîndul cetățenilor. 
În acest context, vom menționa că Indicele Dezvoltării Umane, calculat de 
ONU, pentru anul 2010 plasează Republica Moldova pe locul 102, în cate-
goria statelor cu o dezvoltare umană medie, după aşa state precum Tonga, 
Salvador, Gabon, Suriname sau Botswana[7].

Situația socioeconomică precară a dat naştere migrației masive, din ca-
uza căreia peste hotarele țării conform datelor neoficiale se află aproape un 
milion de moldoveni. Cu toate că circa ¼ din populația țării se află peste 
hotare, la alegerile parlamentare din 2009 peste hotare au votat – 35.077[8] , 
iar la alegerile parlamentare din 2010 au votat – 64201[9], ceea ce denotă că 
factorul migrațional influențează decisiv asupra participării cetățenilor Re-
publicii Moldova la alegeri. Deşi se presupune că cetățenii aflați în afara țării 
sunt deconectați de la viața politică din țară, dreptul de a alege şi de a fi ales 
este un drept fundamental, garantat de Constituție, iar politica promovată 
în ultimul timp de mărire a numărului de urne de vot în perioada alegerilor 
peste hotarele țării trebuie să fie continuată.

De asemenea, nivelul scăzut al calității vieții nu creează condiții favo- 
rabile pentru creşterea activismului electoral. În focus-grupuri, deseori,  
intervievații se arătau dezamăgiți de activitatea puterii centrale în solu-
ționarea unor probleme ale populației. Lipsa schimbărilor spre bine, neres-
pectarea promisiunilor din campaniile electorale împing cetățenii spre un 
comportament apolitic. Cetățenii se dezamăgesc în capacitatea liderilor de a 
schimba lucrurile spre bine, îşi pierd speranța în ziua de mâine şi, respectiv, 
ajung la concluzia că participarea acestora la alegeri, sau absenteismul nu 
schimbă absolut nimic în viața lor. 

Problemele economice şi sociale, greutățile cu care se confruntă majo-
ritatea populației se reflectă şi în atitudinea populației față de direcția în 
care se dezvoltă țara. Astfel, doar 22,1% consideră că lucrurile merg într-o 
direcție bună (2009: 19,3%; 2010: 19,9%; 2011: 21,4%). În acelaşi timp, nu-
mărul scepticilor a crescut în comparație cu anul 2009 aproximativ cu 10 
puncte procentuale (2009: 53,7%; 2010: 59,8%; 2011: 63,1%; 2012: 63,3%). 
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Dacă în 2009 fiecare al patrulea respondent nu putea să răspundă la aceas-
tă întrebare, fiind în aşteptarea viitoarelor rezultate ale guvernului nou- 
creat, atunci în prezent această cifră a scăzut cu 12,4%, o bună parte din 
cei indecişi migrând spre categoria celor nemulțumiți de cele întâmplate în 
țară. Distribuirea răspunsurilor la această întrebare semnalează şi frica faţă 
de schimbări, nepătrunderea în esenţa lor, orientările spre vechile forme de 
dezvoltare economică. Nostalgia pentru stabilitatea precedentă împiedică o 
parte a populaţiei să accepte modificările ce au loc în viaţa economică a ţării. 
Răspunsurile la această întrebare se deosebesc puţin, în funcţie de caracte-
risticile social-demografice. Cel mai mare număr de persoane dintre cele 
care au indicat că ţara se dezvoltă în direcţie corectă sunt de o vârstă tânără 
(23%). Bineînţeles, cei a căror situaţie materială este mai bună sunt de acord 
cu direcţia în care se dezvoltă ţara. Respectiv, 32% dintre persoanele cu si-
tuaţie materială bună, 25%, cu situaţie materială medie şi 10%, cu situaţie 
materială dificilă.

Predispoziţiile protestatare nu se exprimă în tentativa de a-şi spune cu-
vântul, de a pleda pentru propriile interese, de a cere soluţionarea probleme-
lor proprii. De cele mai multe ori ele se manifestă sub forme pasive – prin re-
fuzul de a participa la vot. Rezolvarea problemei privind activizarea rezidă, 
în principiu, nu doar în schimbarea şi perfecţionarea procedurii alegerilor, 
cât mai degrabă, în stabilirea unei gestionări reale a puterii de către popu-
laţie. 

Neîncrederea populaţiei faţă de instituţiile puterii a condiţionat pasivi-
tatea politică şi, într-o anumită măsură, pasivitatea electorală. Pasivitatea 
locuitorilor ţării, refuzul de a-şi folosi drepturile democratice pot fi explicate 
prin sărăcia cumplită, prin situaţia tensionată pe piaţa locurilor de muncă. 

Schimbările instituţionale care au avut loc în domeniul proprietăţii au 
condus, în final, la o mare izolare a muncitorilor de mijloacele de producţie. 
În consecinţă – refuzul de a încerca să influenţeze în vreun oarecare mod 
situaţia. Frica de a rămâne fără mijloace de existenţă plasează pe un loc ne-
însemnat interesul față de procesul electoral, față de modul în care se creează 
şi se legitimează guvernarea țării. 

Cercetarea noastră a demonstrat că sărăcia populaţiei afectează toate la-
turile vieţii sociale. În condiţiile sărăciei mari a majorităţii, multe dintre pro-
cesele sociale nu decurg în felul în care, potrivit opiniei organizaţiilor sociale 
de prestigiu, ar trebui să decurgă. Cercetările au stabilit că, în acest moment, 
în ţara noastră, stratificarea patrimonială reprezintă cel mai puternic factor 
care diferenţiază comportamentul. 

Situaţia materială a respondenţilor determină, în cea mai mare măsură, 
modul lor de viaţă. În ţările democratice dezvoltate, situaţia patrimonială 
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determină doar consumul persoanei, accesul la obiectele de lux, dar nu exer-
cită o influenţă decisivă asupra tuturor laturilor vieţii, după cum se întâmplă 
astăzi în Republica Moldova. 
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TRANzIŢIA LA TELEVIzIUNEA DIGITALĂ – UN TEST PENTRU 
DEMOCRAŢIA REPUBLICII MOLDOVA

Ludmila BARBĂ, doctorandă
Institutul Integrare Europeană şi Ştiințe Politice al AŞM

Summary
The TV  digitization  should be based  only on  principles  that protect  and 
strengthen the freedom of the expression, press freedom and access to the in-
formation. Otherwise, prevents the same experts will be obvious negative im-
pact of the digitization, which will lead to monopolization of the media mar-
ket, reducing the media pluralism and blocking the flow of the information.

L ibertatea de exprimare este o valoare indispensabilă oricărei societăți 
democratice şi ea este în conexiune directă cu mass-media. Presa scrisă, 
audiovizuală şi on-line prin însăşi activitatea ei urmează să asigure dreptul 
la libera exprimare şi informare. Volumul restricțiilor nemotivate impu-
se de guvernare mass-mediei este în raport indirect cu nivelul de liberta-
te de exprimare: mai multe restricții înseamnă mai puțină libertate. Res-
pectarea dreptului la libertatea de exprimare a marcat întreaga istorie a 
democrației occidentale. Spre exemplu, în 1787, Thomas Jefferson, al treilea 
Preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1801–1809), autorul Declarației 
de Independență (1776), a scris: “Dacă ar fi să decid între a guverna fără 
presă sau presa fără guvern, nu aş ezita nici o clipă să aleg presa”. (Thomas 
Jefferson, Letters) 

Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată de ONU la 10 de-
cembrie 1948, a însemnat încă un pas înainte pe calea democratizării. Adop-
tarea acestui document de către majoritatea țărilor lumii a subliniat o dată 
în plus valoarea libertăților pe care omul le deține de la naştere, iar libertatea 
de expresie în acest context este un deziderat global, dar şi o condiție nouă 
de activitate pentru mass-media.

Eforturile Republicii Moldova de a se sincroniza cu democrațiile occi-
dentale impune autoritățile să facă față cerințelor unei societăți libere. Însă 
trecutul istoric al acestui spațiu şi regimul totalitar din care provin şi s-au 
format foştii, dar şi actualii lideri, îşi lasă amprenta. Să supunem analizei în 
acest moment un singur fenomen – procesul de digitalizare a televiziunii în 
țara noastră. 

Către 17 iunie 2015, Republica Moldova urmează să încheie procesul de 
tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră. Acest 
angajament ţara noastră şi l-a asumat, de rînd cu alte 104 state ale lumii, 
semnînd deciziile Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii din 2006 de 
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la Geneva. La nivel naţional acest obiectiv este stipulat în Legea nr. 69-XVI 
din 27 martie 2008.[1]

Trecerea la TV digitală are capacitatea să ofere consumatorului de in-
formaţie mai multe surse de informare, ori prin intermediul tehnologiilor 
valabile prin standardul DVB-T2 şi al metodei de comprimare MPEG-4. 

Printr-un singur multiplex, sau, mai popular vorbind, pe o singură 
frecvență va fi posibilă translarea pînă la 15 posturi TV. „Această schimbare 
va aduce cu sine o altă etapă – cea a economiei digitale în Moldova; furnizo-
rii de conţinut audiovizual şi operatorii de radiodifuzare vor fi capabili să-şi 
dinamizeze oferta grație unui set de servicii inovative, mult mai în concor-
danţă cu cererile audienţei, în termenii calităţii imaginii, gradului de aco-
perire, fixe sau mobile, şi interactivităţii orizontale şi verticale la nivel local, 
regional şi naţional. Avantajul pe care îl prezintă televiziunea terestră pentru 
autorităţi este acela că va rămâne cel mai potrivit instrument de măsurare a 
acoperirii universale şi că, odată cu digitalizarea, va fi posibilă crearea unor 
servicii administrative interactive” – se susţine în proiectul Programului pri-
vind tranziţia de la Televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră 
publicată pe pagina web a Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor. [2]

Deşi este vorba de unele schimbări cantitative, această modernizare nu 
trebuie privită doar ca un proces pur tehnic. În funcţie de modul de utili-
zare a acestor noi oportunităţi, în Republica Moldova ar putea fi sporit sau 
redus pluralismul mass-mediei.Aceleaşi îngrijorări pot fi manifestate şi faţă 
de conţinutul mediatic. 

Mai întîi să reamintim unele angajamente la nivel național şi interna-
țional ale țării noastre făcute anterior şi care țin de libertățile omului. La 
28 iulie 1990, Republica Moldova a aderat la Declarația Universală a Drep-
turilor Omului, care include şi art. XIX privind libertatea opiniilor şi ex-
primării. Constituția – legea cadru a Republicii Moldova, adoptată la 29 
iulie 1994, conține prevederi generoase privind accesul liber la informația 
de interes public.[3] Articolul 4(1) al Constituției prevede: “Dispozițiile 
constituționale privind drepturile şi libertățile omului se interpretează şi se 
aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu 
pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte”. Deci, 
țara noastră a recunoscut prioritatea prevederilor Declarației Universale a 
Drepturilor Omului. Acum să vedem dacă aceste angajamente se regăsesc 
sau sunt aplicate în procesul de digitalizare a spațiului audiovizual național. 

Esenţa televiziunii digitale terestre este de a aduce avantajele societăţii 
informaţionale în fiecare familie. Aceasta urmează să ofere noi posibilități 
de informare fiecărui cetățean în parte, să-i asigure un pluralism al mijloa-
celor media şi o diversitate a conținutului mediatic. Digitalizarea televiziunii 
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trebuie să excludă monopolizarea sau concentrarea mai multor medii audi-
ovizuale în proprietatea unei singure persoane sau grup de interese. În acest 
scop, experții OSCE recomandă să fie separată licențierea pentru furnizorii 
de multiplex de licențierea pentru furnizorii de conținut. Aceştia mai susțin 
că procesul de tranziție de la televiziunea analogică terestră la cea digitală să 
fie efectuată sub controlul public. TV digitală trebuie să prevadă existența 
unui pachet social (oferit gratuit), din care, în mod obligatoriu, să facă parte 
radiodifuzorul public, iar la data stopării emisiei analogice, fiecărei categorii 
de consumatori să-i fie asigurat accesul la semnalul digital. 

Dacă urmărim ultimele evoluţii şi indicii în presa moldovenească în ge-
neral, situaţia este mai bună decît acum 3-4 ani. Potrivit raportului Freedom 
House în 2011, presa din Republica Moldova şi-a schimbat statutul din „ne-
liberă” în „parţial liberă”, înregistrând un salt de 25 de poziţii în clasamentul 
libertăţii presei. Iar în raportul anual din 2011 a „Reporters sans frontières”, 
la categoria Indexul Libertăţii Presei în Lume, ţara noastră a ocupat poziţia 
53 (cu 22 de poziţii mai sus faţă de 2010, acumulând 16 puncte), devansând 
ţări ca Bulgaria, Georgia, Grecia, Italia.[4] Această creştere însă nu poate fi 
considerată drept una constantă. Posibilitatea de a transmite mai multe pos-
turi de televiziune prin intermediul unui multiplex poate reduce din liber-
tatea presei, în cazul în care o persoană sau un grup deţine mai multe pro-
prietăţi în domeniul audiovizualului, iar acordarea licenţelor şi selectarea 
posturilor TV ce vor fi incluse în aşa-numitul „pachet social” (transmise fără 
a fi codificate, în condiţii Free To Air) nu va fi transparent şi echidistant. În 
prezent, societatea moldovenească, consumatorul de informaţie, nu are su-
ficiente motive să se simtă protejat de situaţii dominante ale unor operatori 
sau chiar de o monopolizare a spaţiului audiovizual. În Memoriul privind 
libertatea presei în Republica Moldova, ce cuprinde perioada 3 mai 2011 –  
3 mai 2012 , dat publicităţii de Centrul de Jurnalism Independent, sunt adu-
se mai multe exemple cînd diverşi politicieni sunt proprietari sau co-pro-
prietari ai unor instituţii media.[5] Şi aceasta în situația în care în actele 
oficiale de înregistrare nu apar numele proprietarilor reali. Din aceste mo-
tive, Co-preşedinta Comitetului de cooperare parlamentară din partea UE, 
Monica Macovei, aflată în vizită la Chişinău în octombrie 2012, a recoman-
dat adoptarea unui nou Cod al Audiovizualului care să oblige proprietarii 
instituţiilor mass-media să iasă din anonimat. [6] 

Pe de altă parte, în țara noastră nu există o experiență prea extinsă în care 
cetățenii să lupte şi să dobîndească dreptul la informație. Dacă instituțiile 
mass-media au făcut asemenea tentative, dînd publicității cazurile de refuz 
sau tergiversare a oferirii de informație de interes public, consumatorul de 
rînd se limitează în cazul informației audiovizuale la sursele de informare 
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oferite de operatorii de cablu. La moment, aceşti distribuitori, de exemplu, 
modifică conținutul pachetelor de programe fără o aprobare, sau, cel puțin, 
o consultare cu consumatorii de servicii. De cele mai dese ori în contracte-
le semnate de părți nici nu sunt stipulate asemenea prevederi. Deocamda-
tă nu există siguranța că odată cu trecerea la TV digitală consumatorii de 
informație îşi cer mai activ dreptul la informație pluralistă şi diversă, iar pre-
vederile proiectului Programului privind tranziţia de la Televiziunea analo-
gică terestră la cea digitală terestră publicată pe pagina web a Ministerului 
Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor naşte unele semne de întrebare. 
De exemplu, documentul prevede ca Multiplex-ul nr.1, ce urmează să fie 
lansat pînă la sfirşitul anului 2012, să fie inclus obligatoriu Postul Public de 
televiziune, dar şi posturile private „cu acoperire şi audienţă semnificativă”.
[7] Fără îndoială, acesta este un lucru pozitiv. Însă, dacă primul multiplex 
urmează să fie lansat pînă la sfîrşitul anului 2012, apoi cel de-al doilea – abia 
către 1 ianuarie 2014, iar cele cu acoperire regională – începînd cu 1 iulie 
2014, ceea ce denotă că operatorii de multiplexuri din start sunt plasați pe 
poziţii inegale.[8] Acordarea licenţei pentru crearea şi administrarea primu-
lui multiplex, care va aparţine IS „Radiocomunicații” potrivit proiectului 
Programului, urmează să fie transmisă „prin încredințare directă” sau, altfel 
spus, „gratis”, pe cînd pentru multiplexele nr.2 şi nr.3 – prin concurs şi cu 
plată.[9]

Prevederile respective din program contravin Constituţiei Republicii 
Moldova, care prin art. 126 alin.(2)lit. b) obligă statul să asigure libertatea co-
merţului şi activităţii de întreprinzător, protecţia concurenţei loiale, crearea 
unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producţie.[10] La fel, 
condiţiile favorizante create pentru IS „Radiocomunicaţii” în raport cu alţi 
agenţi economici (potenţiali investitori în crearea şi administrarea multiple-
xelor) contravin şi prevederilor Legii cu privire la protecţia concurenţei.[11]

În întreaga Europă trecerea la televiziunea digitală şi introducerea servi-
ciilor multimedia la nivel național pe piața serviciilor de retransmisie a pro-
gramelor audiovizuale stimulează concurența şi inovația. Furnizarea servi-
ciilor de programe de televiziune în sistem digital terestru reprezenta un pas 
înainte calitativ în ce priveşte nivelul serviciilor de programe de televiziune 
recepționate de populație. 

În Proiectul Programului privind tranziţia de la Televiziunea analogică 
terestră la cea digitală terestră elaborat de Ministerul Tehnologiei Informa-
ţiei şi Comunicaţiilor deocamdată nu se întrevede crearea unei atmosfere de 
concurență. Mai mult, acesta nu conţine un set de acţiuni menite să asigure 
păstrarea posturilor TV regionale, care sunt şi ele un însemn al democrati-
zării societăţii moldoveneşti. Cît ţine de prioritatea statului de reintegrare 
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a țării, programul nominalizat nu are nici un aliniat în care să fie stipulate 
perspectivele digitalizării TV în regiunea din stînga Nistrului.

Odată cu tranziţia de la Televiziunea analogică terestră la cea digitală 
terestră, toate mediile audiovizuale vor parcurge un proces de transformare 
profundă. Şi în acest caz se face evidentă necesitatea elaborării şi ajustării 
cadrului legislativ, care să răspundă provocărilor impuse de aceste restruc-
turări. Importantă în acest sens pentru Republica Moldova este şi experi-
enţa ţărilor occidentale, care au demarat procesul de digitalizare mult mai 
devreme (Marea Britanie – în 1998, Spania – în 2000 etc.) şi recomandările 
OSCE.[12] 

Elementul de bază al digitalizării este asigurarea accesului la un număr 
mai mare de posturi TV şi radio, dar, în primul rînd, a pluralismului real şi 
a diversităţii de conţinut. Digitalizarea urmează să fie utilizată şi pentru a 
diminua diferenţele în accesul la informaţie a persoanelor cu venituri reduse 
în comparaţie cu cei ce-şi pot permite abonarea la posturile criptate. 

Pînă în 2015, statul trebuie să identifice resurse pentru informatizarea 
populaţiei şi asigurarea păturilor social-vulnerabile cu echipamente de re-
cepţionare gratis. Marea Britanie a creat în 2005 un „sistem de ajutor pentru 
trecerea la televiziunea digitală” Digital Switchover Help Scheme. În 2007, 
statul italian a adoptat o lege prin care acordă consumatorilor, care pe par-
cursul anului au achiziționat televizoare cu decodoare,înlesniri la plata im-
pozitelor pe venit.[13] 

 România nu a putut să-şi îndeplinească angajamentul asumat în faţa 
Uniunii Europene să finalizeze procesul de tranziţie la televiziunea digitală 
terestră pînă la 1 ianuarie 2012. În august 2010, prin Hotărârea de Guvern 
833/2010, Executivul român a decis să amîne cu trei ani, pînă la 1 ianua-
rie 2015, data încetării transmisiei analogice de televiziune. Decizia a fost 
justificată prin scutirea cetăţenilor de a-şi achiziţiona noi echipamente în 
perioada de criză şi asigurarea unui termen rezonabil de adaptare pentru 
operatori. Guvernul Republicii Moldova, la rîndul lui, ar trebui să ia în cal-
cul de pe acum cheltuielile legate de asigurarea cu echipamentele necesare 
pentru recepționarea TV digitală a păturilor social vulnerabile.

Republica Moldova, în comparație cu țările Uniunii Europene, deja este 
în întirziere la capitolul digitalizarea TV. Finlanda este singura ţară din Eu-
ropa complet digitalizată, fiind urmată de Spania (98%) şi Franţa (98%), în 
timp ce în Croaţia cota de digitalizare TV ajunge la 96%, în Italia şi Marea 
Britanie – 93%, Slovenia – 85%, Republica Cehă – 81%, Germania – 71% şi 
Bulgaria – 56%. Potrivit Satellite Monitor, un studiu realizat de SES şi în care 
sunt monitorizate 35 de ţări europene în ceea ce priveşte gradul de digitali-
zare TV. România se situează pe locul 30 din 35 de ţări europene monitori-
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zate, cu o cotă de digitalizare de 42%, fiind urmată doar de Lituania (39%), 
Bosnia (36%), Ucraina (29%), Serbia (24%) şi Belarus (16%). [14]

Alegînd opţiunea de integrare europeană, Republica Moldova, în proce-
sul de tranziţie la TV digital, trebuie să se ghideze şi de Directivele Comisiei 
Europene şi Recomandările Consiliului Europei.

Digitalizarea TV, susţin experţii europeni în domeniu, trebuie să fie 
bazată doar pe principiile care protejează şi consolidează libertatea de ex-
primare, libertatea presei şi accesului la informaţie. În caz contrar, preîn-
tîmpină aceiaşi experţi, va fi evident impactul negativ al digitalizării, care 
va conduce spre monopolizarea pieţei mediatice, reducerea pluralismului 
mijloacelor de informare şi blocarea fluxului de informaţie.
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moştenire

VALENŢE ALE ȘTIINŢEI FILOSOFICE îN REPUBLICA MOLDOVA 
(a doua jumătate a sec. al XX-lea)

Summary
The article are highlighted the main directions of research in philosophy in the 
Republic of Moldova during a half-century and are listed the main achieve-
ments, weaknesses and prospects for the future.

Investigaţiile ştiinţifice academice în domeniul filosofiei în Republica 
Moldova debutează abia după cel de-al Doilea Război Mondial, odată cu cre-
area, în 1956, a Sectorului de istorie a gândirii social-politice şi filosofice din 
Moldova în cadrul Filialei Moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe din URSS. 
Totuşi, şi până la aceasta, în RASSM şi în Basarabia interbelică au apărut une-
le studii cu caracter filosofic. La Tiraspol, în anii `30 ai sec. XX, activează I.V. 
Ocinski, care a publicat câteva studii cu tematică filosofică în limba română în 
revista ”Octombrie” – Darvinismul (1932, nr.7), Întemeietorul materialismu-
lui dialectic (1933, nr.3) ş.a., precum şi în limba ucraineană în diferite reviste 
din Ucraina – Фiлософiя Чернышевського («Червоний шлях», 1929, № 2), 
Зародки материалiзму в творах i життi Г.С.Сковороды («Прапор марк-
сизму», 1929, №1), Емпириокритицизм на Украïнi (Лесевич) (Науковi 
записки Луганського Iнституту народноi освiты, ч.II, 1931), Фiлософiя 
Гегеля (Луганск, 1931) ş.a. În Basarabia, la Chişinău, apar mai multe cărţi 
cu tematică socială şi filosofică: Socialismul și creștinismul social (1926) de 
Nicolae Buzea, Filosofia și istoria ei (1927) de Ioan Savin, Problema politicii 
creștinești și statul (1933) de Alexandru Boldur, Problema gradului de con-
știinţă (1943) de Nicolae Neagu etc. În revista ”Viaţa Basarabiei” se publi-
că mai multe studii cu caracter filosofic, printre care menţionăm articolele 
Individualismul uman în epoca contemporană al lui Mihail Zaviţchi (1939, 
nr.7-8), Din datele unui neoumanism al lui V.I.Chicu (1939, nr. 5) etc.

În anii `50, la Chişinău, au văzut lumina tiparului câteva monografii, bro-
şuri şi articole ştiinţifice consacrate cercetării concepţiilor filosofice şi sociale 
ale lui Nicolae Spătaru Milescu, Dimitrie Cantemir, Ion Neculce[1], ceea ce a 
dat un imbold dezvoltării investigaţiilor în domeniul respectiv. Menţionăm 
lucrările lui Dimitrie Ursul Concepţiile filosofice şi social-politice ale lui Ni-
colae Milescu Spătaru (1955) şi Vasile Ermuratschi Concepţiile social-politice 
ale lui Dimitrie Cantemir (1956). Numărul publicaţiilor în domeniul isto-
riei gândirii filosofice din Moldova a crescut semnificativ după anul 1969, 
când Sectorul de istorie a gândirii social-politice şi filosofice din Moldova s-a 
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transformat în Secţia de Filosofie şi Drept a Academiei de Ştiinţe din Moldo-
va. Drept rezultat al investigaţiilor efectuate în anii `60 în domeniul istoriei 
filosofiei naţionale a fost editarea lucrării de sinteză Din istoria gândirii social-
politice și filosofice din Moldova[2], în carte sunt schiţate etapele principale ale 
procesului ideatic din Moldova până în cel de-al doilea deceniu al secolului 
al XX-lea (1918) şi unde pentru prima dată sunt analizate concepţiile unor 
gânditori ţinuţi la indice de regimul comunist (Vasile Laşcu, Alexandru 
Sturdza ş.a.). 

În următoarele decenii, ştiinţa filosofică din Republica Moldova se îmbo-
găţeşte cu noi lucrări. A fost întreprinsă editarea unei colecţii de broşuri de 
popularizare dedicate maselor largi de cititori cu genericul „Gânditorii mol-
doveni”, în care sunt expuse concepţiile social-politice, filosofice, etice, este-
tice şi pedagogice ale cronicarilor Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Necul-
ce, ale gânditorilor umanişti Nicolae Spătaru Milescu şi Dimitrie Cantemir, 
ale iluminiştilor Amfilohie Hotiniul, Gheorghe Asachi, Constantin Stamati, 
Constantin Negruzzi, Alexandru Hâjdău, Alecu Russo, ale clasicilor litera-
turii române Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, ale scriitorilor 
basarabeni Constantin Stamati-Ciurea, Alexei Mateevici ş.a. Multiple arti-
cole ştiinţifice, tipărite în diferite culegeri şi reviste, ne dezvăluie concepţiile 
filosofice, social-politice şi ştiinţifice ale unor gânditori mai puţin cercetaţi 
în acea perioadă: Alexandru Sturdza, Vasile Laşcu, Alexei Koţovski, Teodor 
Porucic, Alexei Bârlădeanu ş.a. S-au editat câteva monografii actualizate, 
bazate pe noile cercetări în domeniul istoriei filosofiei româneşti, consacra-
te operei şi concepţiilor filosofice ale lui Nicolae Spătaru Milescu, Dimitrie 
Cantemir, Constantin Negruzzi, Andronache Donici, Antioh Cantemir, cu-
legeri de texte ale operelor lui Nicolae Zubcu-Codreanu şi Amfilohie Hoti-
niul[3]. Obiect al investigaţiilor la nivel monografic au devenit câteva pro-
bleme majore: dezvoltarea gândirii estetice în Moldova, motive filosofice în 
creaţia populară, continuitatea curentului umanist în gândirea filosofică din 
Moldova în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea, „noua conştiinţă 
religioasă” în Basarabia la începutul secolului al XX-lea ş. a.[4] Largi discuţii 
asupra necesităţii respectării principiilor ştiinţifice şi obiectivităţii în cerce-
tarea istoriei gândirii filosofice şi social-politice din Moldova au avut loc în 
procesul pregătirii pentru editare a ediţiei Istoria gândirii social-politice și 
filosofice în Moldova[5].

De rând cu cercetările în domeniul istoriei gândirii filosofice şi socia- 
le se efectuează investigaţii şi în domeniile ontologiei, teoriei cunoaşte- 
rii, epistemologiei. În cadrul catedrelor de filosofie de la universităţi sunt 
editate culegeri de articole cu o tematică diversă. Institutul Agricol din 
Chişinău (azi Universitatea Agrară) editează în 1970 ”Probleme de filo-
sofie”(«Некоторые вопросы философии») în redacţia şefului de catedră 
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din acea perioadă, doctorul în filosofie Dimitrie Ursul. Culegerea include 
câteva articole consacrate istoriei filosofiei (A.Platonov. Concepţiile filosofice 
ale lui B.P.Hasdeu; A.Platonov. Caracterul popular al esteticii lui B.P.Hasdeu; 
S.Roşca. Locul lui Mihail Kogălniceanu în istoria gândirii filosofice din Mol-
dova), câteva articole consacrate formelor de manifestare a religiozităţii şi 
psihologiei religiozităţii semnate de T.Bâscu şi G.Luţenko ş.a. Catedra de Fi-
losofie şi Economie Politică a Institutului de Medicină (azi Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie ”N.Testemiţanu”) editează în 1972, în redacţia 
profesorului Alexei Şceglov, ”Probleme de istorie a filosofiei” («Некоторые 
вопросы истории философии»), care include articole de V.Tonkovidov, 
consacrate concepţiilor social-politice ale lui Mihai Eminescu şi Vasile Alek-
sandri, ale lui P.Berlinski, în care sunt elucidate probleme de psihologie ge-
netică în viziunea lui Jean Piaget, F.-P.Maine de Biran şi a altor psihologi 
francezi. Catedra de Filosofie a Universităţii de Stat din Chişinău editează 
în 1981 două culegeri de articole: ”Schiţe de istorie a filosofiei. Probleme 
de filosofie” («Очерки по истории филосфии. Проблемы философии»), 
în redacţia lui Leonid Grişanov, şi ”Aspecte ale cunoaşterii sociale. Proble-
me de filosofie” («Проблемы социального познания. Вопросы филосо-
фии»), în redacţia lui Nicolae Cojocaru. În anul 1990, Catedra publică o 
nouă culegere întitulată ”Probleme de istorie a filosofiei” («Вопросы исто-
рии философии»). După cum menţionează în Introducere redactorul şti-
inţific al volumului, profesorul Leonid Grişanov, articolele incluse în cule-
gere pot fi divizate în patru categorii: 1) istoria filosofiei marxist-leniniste 
(N.Gortopan, L.Şteinman); 2) istoria filosofiei occidentale (V.Krecikov, 
E.Saharneanu, M.Bucaros, R.Samoteev); 3) istoria filosofiei ruse (E.Fonari, 
I.Ţvik); 4) istoria gândirii filosofice şi social-politice din Moldova (Ş.Lupan 
şi N.Gortopan, T.Verţan, M.Bulgaru, L.Grişanov şi M.Bulgaru; S.Coandă). 
Atragem atenţia asupra articolului E. Saharneanu, care diferă prin tematica 
netradiţională: Pesimismul social în concepţiile despre societate al "noilor fi-
losofi". Remarcăm, până la începutul anilor `90, în fosta Uniune Sovietică, 
inclusiv în RSSM, se admitea doar sintagma ”critica” filosofiei burgheze. În 
culegerea editată în 1972 de Catedra de Filosofie şi Economie Politică a In-
stitutului de Medicină articolul lui Petru Berlinski este întitulat Critica unor 
principii metodologice ale psihologiei genetice a lui Jean Piaget. Exemple de 
acest fel pot fi aduse foarte multe. Catedra de Filosofie din cadrul Acad-
emiei de Ştiinţe a Moldovei, la rândul ei, a publicat şi ea câteva culegeri de 
articole, printre care se evidenţiază volumul ”Semnificaţia conceptuală şi 
metodologică a dialecticii”(«Мировоззренческое и методологическое 
значение диалектики») (Chişinău, 1980). Printre autori – Nicolae Mihai, 
Iury Bulaev, Lidia Dergaciov, Nicolae Banuh. Evidenţiem articolul lui Nico-
lae Cojocaru –Dialectica în cercetarea cunoaşterii sociale. Câteva culegeri de 
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articole consacrate problemelor de filosofie a editat şi Secţia de Filosofie şi 
Drept a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 

Un anumit rol în difuzarea rezultatelor investigaţiilor ştiinţifice în dome-
niul filosofiei l-a avut în perioada respectivă revista „Buletinul Academiei 
de Ştiinţe a RSS Moldoveneşti. Seria Ştiinţe sociale” («Известия Академии 
наук Молдавской ССР. Серия общественных наук»), care apare din 
1951. Pe lângă alte compartimente, cum sunt Economia, Istoria, Etnografia 
şi Studiul artelor, în Buletin există şi compartimentul Filosofia şi Dreptul. 
Chiar din primul deceniu de editare revista publică articole consacrate con-
cepţiilor filosofice ale lui Dimitrie Cantemir (autor Vasile Ermuratschi), sa-
vanţilor naturalişti din Moldova din prima jumătate a secolului al XIX-lea – 
Iacob Cihac, Constantin Vârnav, Teodor Stamati (autor Natalia Agasieva), 
scriitorilor Constantin Stamati, Constantin Negruzzi, Alecu Russo, Mihai 
Eminescu, Constantin Stamati-Ciurea ş.a. (1958, nr.3(48). În următoarele 
decenii publicaţiile consacrate concepţiilor filosofice ale gânditorilor şi scri-
itorilor clasici din Moldova devin mai numeroase, se diversifică şi autorii. 
Dimitrie Ursul, Vasile Ermuratschi, Alexandru Babii publică articole despre 
Ivan Ocinski, Alexandru Hâjdău, Vasile Laşcu, Alexei Koţovski etc. (1962, 
nr.1; 1975, nr.3; 1977, nr. 2). Mai multe articole sunt consacrate problemelor 
filosofice ale ştiinţelor naturii, teoriei cunoaşterii. Menţionăm articolul lui 
Anatolie Saboşciuc Problema genezei imaginii psihice, în care autorul de-
monstrează că în procesul activităţii de reflectare obiectul efectuează o acţi-
une dublă asupra subiectului, în primul caz nemijlocit, prin sine însuşi, iar 
în cel de al doilea – mijlocit, în calitate de imagine ideală (1979, nr.3, p.57). 
A.Babii, M.Goldenberg, G.Berghiner abordează diferite aspecte ale filosofiei 
occidentale contemporane (1976, nr.3; 1977, nr.3). D.Ursul şi I.Ţvik eviden-
ţiază tendinţele de apropiere dintre estetică şi religie (1979, nr.1). A.Suslov şi 
Gr. Vasilescu abordează probleme de etică şi estetică (1974, nr.2, 1980, nr.2). 
În articolul Activitatea cultural-estetică a subiectului şi "creaţia conform le-
gilor frumosului" Grigore Vasilescu afirmă că problema naturii şi esenţei 
legilor frumosului rămâne deschisă atâta timp cât nu va fi rezolvată proble-
ma centrală a ştiinţei estetice – problema naturii şi a esenţei fenomenului 
estetic în genere (1980, nr.2, p.51). Petru Rumleanschi, în articolul Despre 
conţinutul logic și gnoseologic al principiilor știinţifice, ajunge la concluzia că 
conţinutul logic al principiului exprimă gradul de generalizare de către el a 
faptelor realităţii, iar conţinutul gnoseologic exprimă rolul euristic al princi-
piului în procesul de cunoaştere, funcţia lui în construirea teoriilor” (1981, 
nr.2, p.73-74). Teodor Ţîrdea în articolul Problema obiectivităţii cunoaşterii 
filosofice a omului («Проблема объективности философского познания 
человека») opinează că cunoaşterea filosofică a omului exclude atât absolu-
tizarea laturii naturale, cât şi a celei social-istorice, cunoaşterea obiectivă a 
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omului se realizează prin unitatea dialectică a acestor două laturi (1989, nr.1, 
p.42). În articolul Producerea și colectarea: strategii alternative şi perspec-
tive de dezvoltare («Производство и собирательство: альтернативные 
стратегии и перспективы развития») Arcadie Ursul argumentează nece-
sitatea restructurării producerii pe calea ecologizării maxime şi sinteza ei cu 
neocolectarea (1989, nr.2, p.59).

În anii `80 ai sec. XX cercetările ştiinţifice în domeniul filosofiei s-au 
axat şi pe problemele teoriei cunoaşterii, în special cele ce privesc atitudinea 
cognitivă a omului. Rezultatele acestor investigaţii şi-au găsit reflectare în 
monografiile: Activitatea constructivă a gândirii și caracterul ei imaginativ 
(A.Saboşciuc, 1978), Sursa și geneza fenomenelor psihice (A.Saboşciuc, 1981), 
Premisele senzoriale ale gândirii” (A.Saboşciuc, 1984), Analiza gnoseologică 
a mecanismelor psihologice ale genezei gândirii (A.Saboşciuc,1990). Alţi cer-
cetători şi-au axat cercetările pe problemele filosofice ale informaticii, teh-
nicii şi ecologiei, instituirii modelului de noosferă: Проблема информации 
в современной науке (A.Урсул, 1975), Ускорение, интенсификация, 
экология (A.Урсул, 1988), Путь к ноосфере (A.Урсул, 1993). Obiect de 
cercetare devin aspectele filosofice ale ştiinţelor naturii. În acest domeniu 
menţionăm lucrările Nataliei Agasieva – Gândirea biologică în Moldova în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (1984). 
Din istoria gândirii biologice în Moldova (din timpurile străvechi până la 
mijlocul secolului al XIX-lea (1978) notăm articolul lui A.Babii şi L.Mocreac 
– Concepţiile filosofice ale naturaliştilor din Moldova la începutul secolului al 
XX-lea (1979). De asemenea, s-au realizat şi investigaţii în domeniul esteticii 
cu o problematică care a axat cercetările în aria istoriei esteticii naţionale şi 
universale, sociologiei artei, categoriilor estetice şi genurilor artistice, reflec-
tarea problematicii estetice regăsindu-se în cercetările întreprinse de Al. Ba-
bii, Şt. Lupan, Gr. Vasilescu, T. Melnic. O parte din rezultatele acestor inves-
tigaţii se regăsesc în publicaţiile lui Gr. Vasilescu – Теndinţа sрrе frumоs și 
frumuseţea tеndinţelоr (1987), Эстетический портрет молодежи (1988), 
Noi orientări și tendinţe (1994) de Timofei Melnic.

Problematica filosofiei sociale ocupă un loc important în publicaţiile din 
perioada anilor `70–`80. Menţionăm lucrările lui Alexandru Poşca, Ana 
Pascaru, Pantelimon Varzari ş.a. Printre ediţiile din domeniu amintim mo-
nografiile lui Dimitrie Ursul şi Victor Corbu. Perfecţionarea morală a per-
sonalităţii. (1980); Vasile Ţapoc. Cultura şi progresul social (1983); Dumitru 
Căldare. Omul şi poziţia sa în societate (1987). 

Cercetătorii ştiinţifici din domeniul filosofiei au participat şi la elaborarea 
unor dicţionare şi manuale pentru învăţământul preuniversitar şi universi-
tar: Dicţionar de filosofie (A.Babii, Gh.Bobână, 1985), Introducere în filoso-
fia și metodologia știinţei (N.Mihai,1996), Filosofie. Manual pentru clasa 12 
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(Gh. Bobână, V.Juc, E.Saharneanu ş.a., 2001). Maria Bulgaru. De la democra-
tismul moderat la democratismul revoluţionar. Materiale metodice (1981).

În Republica Moldova s-au efectuat importante investigaţii în domeniul 
studierii şi valorificării critice a moştenirii filosofice. E destul să comparăm 
ceea ce s-a făcut cu ceea ce se cerea să se facă, pentru a descoperi un şir întreg 
de lacune cauzate de starea generală a ştiinţei filosofice din fosta Uniune So-
vietică, dominată de concepţii neştiinţifice, subiective, cu o accentuată tentă 
ideologică. Domina exclusiv „un dogmatism indiferent, laş şi mărginit”, o 
pasiune nestăvilită pentru comentarii scolastice, ucigând în germene orice 
idee proaspătă[6]. Un fond vag de „adevăruri” intangibile era folosit de func-
ţionarii ideologici în calitate de măciucă cu care loveau în cei ce se încumetau 
să abordeze concepţiile unor gânditori „incomozi”. Această atmosferă stag-
nantă i-a făcut pe mulţi filosofi să se retragă la „periferia paradigmei domi-
nante”[7]. Metastaza dogmatismului a atins şi cercetările în domeniul istoriei 
gândirii filosofice. Această ramură a cunoştinţelor filosofice a suferit nu mai 
puţin decât alte domenii, fapt ce se confirmă în urma unei analize mai mi-
nuţioase a rezultatelor cercetărilor istorico-filosofice din Republica Moldova 
efectuate în anii `50-`70 ai secolului al XX-lea. Istoria filosofiei era tratată în 
această perioadă ca o luptă aprigă între materialism şi idealism, fără a ţine 
cont de specificul acestui proces în anumite condiţii istorice. Rezultatul unor 
astfel de „abordări” s-a dovedit a fi nefast. În unele lucrări este promovată 
ideea neîntemeiată, potrivit căreia anume materialismul constituie curentul 
dominant în istoria gândirii filosofice şi social-politice din Moldova, din care 
cauză cercetarea concepţiilor gânditorilor idealişti trebuie să ocupe un loc 
secundar şi nesemnificativ. Au fost excluşi din procesul ideatic gânditorii 
religioşi, nu se ţinea cont de operele lor, „filosofemele folosite de ei nu erau 
traduse în limbajul istoriei filosofiei”[8]. Era ignorat, de asemenea, faptul 
că izvorul principal al formării gândirii filosofice în perioada medievală îl 
constituia literatura religioasă. În analiza multiplelor fenomene ale istoriei 
gândirii filosofice din Moldova domina o abordare îngustă, de clasă, deter-
minată de concepţia unilaterală privind existenţa în cadrul fiecărei culturi 
naţionale a două culturi: una burgheză, „reacţionară”, şi alta proletară, „pro-
gresistă”. Drept rezultat a fost aproape unanim acceptată divizarea tuturor 
gânditorilor în „drepţi şi nedrepţi”: primii, de regulă materialişti, au dreptate 
în toate, pe când cei de-ai doilea, idealiştii, dimpotrivă, promovează idei re-
acţionare. Cercetătorii s-au obişnuit să „nu observe” neajunsurile materialis-
mului şi meritele idealismului. Astfel, în mod artificial a fost sărăcită istoria 
dezvoltării gândirii filosofice din Moldova pe parcursul mai multor secole.

Orientările lipsite de temei, uneori vădit eronate, au deformat tabloul 
real al istoriei gândirii filosofice din Moldova, ridicând la începutul anilor 
`90 un mare număr de probleme, unele fiind chiar primordiale, soluţionarea 
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cărora era extrem de necesară. Devenise imperioasă elucidarea rolului filo-
sofiei idealiste în dezvoltarea gândirii naţionale. Era important de urmărit 
destinele politice ale filosofiei din Moldova, specificul ei ca parte compo-
nentă a culturii filosofice româneşti. Necesita studii aprofundate filosofia 
iluministă din Moldova ca parte componentă a iluminismului românesc, la 
fel ca şi gândirea democrată, revoluţionară şi liberală din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, rămânea încă necercetată îndeajuns gândirea filosofică 
din Basarabia în perioada interbelică.

Noile realităţi politice şi culturale din anii `90 ai secolului trecut au favo-
rizat un spectru larg de posibilităţi în abordarea problematicii filosofice, de 
expunere adecvată şi cercetare a istoriei gândirii filosofice naţionale de pe 
poziţiile metodei istorismului critic. Excluderea din programele de studiu 
a disciplinelor materialismul dialectic, materialismul istoric, comunismul 
ştiinţific a contribuit la faptul ca mulţi dintre profesorii ce predau aceste 
cursuri să se orienteze spre predarea istoriei filosofiei. La catedrele de ştiinţe 
filosofice se editează materiale didactice şi note de curs având ca tematică 
istoria filosofiei universale şi naţionale. Printre primele de acest fel sunt cele 
semnate de Teodor Ţîrdea, Lidia Dergaciov, Tudor Dumitraş, Mihail Braga, 
Simion Roşca, Ludmila Roşca, Valeriu Capcelea, unele dintre ele conţinând 
pe alocuri inexactităţi şi tratări perimate[9]. Un nivel ştiinţific mai elevat ob-
servăm în lucrările care constituie rezultatul unor cercetări în cadrul tezelor 
de doctorat consacrate elucidării concepţiilor filosofice, sociale, estetice ale 
gânditorilor Alexandru Sturdza, Constantin Stere, Constantin Rădulescu-
Motru, Vasile Laşcu, Mircea Florian[10]. Problematica istorico-filosofică se 
diversifică la începutul secolului al XXI-lea. De la analiza concepţiilor unor 
gânditori aparte se trece la abordarea tematică, care cuprinde curente şi ori-
entări dominante în anumite perioade de timp atât în filosofia naţională, cât 
şi în cea europeană. Semnificative în acest sens sunt lucrările elaborate de 
cercetătorii Victor Juc, Dumitru Căldare, Dumitru Grama, Maria Bulgaru, 
Eudochia Saharneanu, Svetlana Coandă, Gheorghe Bobână[11]. Manualele 
de filosofie şi istorie a filosofiei, materialele didactice sunt elaborate în aceas-
tă perioadă la un nivel teoretic şi ştiinţific mai elevat[12]. Un şir de articole 
consacrate problemelor de istorie a filosofiei au apărut în Revista de filosofie 
și drept.[13]

Faptele menţionate nu ne permit să considerăm că în cercetările istori-
co-filosofice din Republica Moldova nu mai există probleme. Nu este editat 
până acum un volum de sinteză consacrat istoriei gândirii filosofice şi soci-
ale din Moldova. Valorificarea moştenirii filosofice necesită crearea bazei 
istoriografice a cercetărilor istorico-filosofice prin editarea operelor repre-
zentative ale gânditorilor moldoveni[14]. Este necesară restructurarea radi-
cală a metodologiei istorico-filosofice, ralierea ei la standardele europene. 
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Teodor N. Ţîrdea s-a născut la 26 august 
1937 în satul Sobari, judeţul Soroca, Româ-
nia. De mic copil a însuşit adevărul, că pen-
tru a obţine ceva în viaţă nu este altă cale 
decât cea de a munci insistent, cu dăruire de 
sine, deseori pînă la sacrificiu. Acest îndemn 
i-a fost călăuză sfântă pe tot parcursul vie-
ţii şi activităţii sale. După absolvirea şcolii 
medii nr. 1 din or. Soroca (1954) se înscrie 
la Facultatea de Fizică şi Matematică a In-
stitutului Pedagogic de Stat „Ion Creangă” 
din or. Chişinău. În anul 1958 este repartizat 
ca profesor de fizică şi matematică la şcolile 
din satele Valea-Trestieni, Şendereni şi Gro-

zeşti, raionul Nisporeni, de unde peste numai un an de zile este încadrat 
în rândurile Armatei Sovietice (1959-1962). După demobilizare (perioada 
1962–1969), Teodor N. Ţîrdea se încadrează din nou în calitate de profe-
sor de matematică şi fizică la Colegiul de Industrie al produselor lactate din  
or. Harkov (Ucraina).

Capacităţile cu care l-a înzestrat natura i-au permis să îmbine cu succes 
lucrul pe tărâmul pedagogic cu studiile la o a doua facultate. Din anul 1964 
este student al Facultăţii de Automatică şi Construcţii de Aparate a Institu-
tului Politehnic din Harkov. După absolvirea facultăţii (1969), cu diploma 
de inginer-electric, tânărul specialist se reîntoarce la baştină, având deja o 
serioasă pregătire profesională şi o bună experienţă de viaţă. Aceste cali-
tăţi n-au rămas neobservate, fiind angajat în cadrul aparatului Comitetului 
Central al Komsomolului din RSSM, unde activează pe parcursul a trei ani. 
Anume această activitate i-a marcat soarta de mai departe, determinându-l 
de a trece „de la fizică la lirică”, astfel că în anul 1972 susţine cu succes exa-
menele la doctorat în domeniul filosofiei. Concomitent cu investigaţiile şti-

felicitări
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inţifice în acest domeniu, Teodor N. Ţîrdea îşi reia şi activitatea pedagogică, 
ţinând cursuri de electrotehnică, tehnologie a metalelor şi desen liniar la 
Şcoala Profesională Tehnică nr. 4 din or. Chişinău. Fiind pedagog şi inginer, 
acumulînd vaste cunoştinţe în aceste domenii, insistent studiază filosofia. În 
anul 1975, după susţinerea tezei de doctor în ştiinţe filosofice cu genericul 
Problema informaţiei sociale, se deschid noi perspective profesionale, care-i 
permit să se includă în activitatea universitară.

 În anii 1975 – 1976 ocupă postul de prorector în activitatea cu studenţii 
de peste hotare al Universităţii de Stat din Moldova, în 1977 – de decan, din 
1977 până în 1985 a fost ales secretar al USM, după care urmează postul de 
şef al Secţiei de Instruire în domeniul ştiinţelor sociale a Ministerului de 
Învăţământ Superior şi Mediu de Specialitate al RSSM. În tot acest răstimp 
continuă să ţină cursuri de filosofie studenţilor de la Universitatea de Stat 
din Moldova, incluzându-se activ şi în viaţa social-politică din republică. 

 O nouă cotitură semnificativă în cariera profesorului universitar Teodor 
N. Ţîrdea coincide cu a doua jumătate a anului 1987, când Domnia Sa este 
ales şef al Catedrei de Filosofie, iar din 1999 – al Catedrei de Filosofie şi Bio-
etică a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 
unde activează cu succes până în prezent. Şi aici se cuvine să menţionăm 
curajul civic al profesorului Teodor N. Ţîrdea de a prelua conducerea unei 
catedre de filosofie într-o instituţie medicală, care e prea departe de fizică şi 
matematică, de inginerie, şi care are specificul său destul de pronunţat. Dar 
şi în acest post, ca şi în multe altele precedente, s-a manifestat dârzenia cu 
care Domnia Sa este obişnuit să depăşească orice obstacol. Probabil, numai 
el ştie câte eforturi, ce muncă a fost nevoit să exercite pentru ca într-un ter-
men destul de restrâns să câştige autoritatea colegilor de catedră, să întrețină 
relaţii de colaborare cu conducerea USMF „Nicolae Testemiţanu”, şefii de 
catedre şi subdiviziuni, să le câştige credibilitatea şi susţinerea. Dar poate 
cel mai dificil a fost să înceapă de la zero şi să însuşească o bună parte din 
terminologia medicală şi a bazei metodologice şi conceptuale a medicinii. 
Pregătirea fizico-matematică şi tehnico-inginerească solidă i-au permis să 
se aprofundeze în cercetările filosofico-metodologice ale ştiinţei şi tehnicii, 
în studierea problemelor filosofice ale ştiinţelor naturale şi exacte. Conco-
mitent, s-a antrenat într-o activitate ştiinţifică intensă, care în anul 1992 
s-a încununat cu susţinerea tezei de doctor habilitat în ştiinţe filosofice cu 
genericul Informatizarea, cunoașterea și dirijarea socială: probleme filosofi-
co-metodologice și sociale şi obţinerea titlului ştiinţifico-didactic de profesor 
universitar.

 În decursul ultimilor 25 de ani, sub influenţa directă a profesorului  
Teodor N. Ţîrdea, Catedra de Filosofie şi Bioetică s-a transformat într-o 
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catedră cu o rezonanţă răsunătoare în ţară şi peste hotare. Astăzi, la cate-
dră funcţionează cu succes magisteratul, doctorantura şi postdoctorantura 
(pe două specialităţi – bioetica – 09.00.05 şi filosofia şi metodologia ştiinţei 
– 09.00.08), cursurile de instruire pentru susţinerea examenului de docto-
rat la Istoria şi Metodologia cercetării ştiinţifice, activează cu mare succes 
cercul filosofic studenţesc. Păstrând continuitatea generaţiilor şi frumoasele 
tradiţii, Domnia Sa a reuşit să ajusteze componenţa colectivului catedrei la 
imperativele timpului, acordând o atenţie deosebită problemei perfecţionă-
rii profesionale şi educaţiei cadrelor ştiinţifico-pedagogice tinere. În această 
perioadă a avut loc o restructurare radicală a planurilor de studii şi pro-
gramelor analitice la filosofie, s-a introdus studierea aspectelor filosofice 
ale informatizării, intelectualizării şi axiologizării sociumului, sinergeticii, 
noosferologiei, problemelor de etică şi logică formală şi, pentru prima dată 
în republica noastră, a unui curs de bioetică, disciplină căreia îi aparţine 
viitorul; s-au implementat noi metode şi forme de instruire etc. Din iniţia-
tiva profesorului Țîrdea a fost fondată Asociaţia de Bioetică din Republica 
Moldova (2001) şi Centrul Naţional de Bioetică (2005) pe care le conduce 
şi în prezent. 

 De o mare popularitate în rândurile tineretului se bucură cursurile ţi-
nute de profesorul Teodor N. Ţîrdea nu numai în USMF „Nicolae Teste-
miţanu”, dar şi în alte instituţii superioare din capitală. Domnia Sa a fost şi 
este implicat în procesul de instruire la Universitatea de Stat din Moldova 
(Facultatea Filosofie, Psihologie şi Sociologie), Institutul de Ştiinţe Reale, 
afiliat USM, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Universitatea Li-
beră Internaţională din Moldova. 

 Profesorul Teodor N. Ţîrdea este autorul a peste 330 de lucrări ştiinţifi-
co-metodice, inclusiv 32 monografii, manuale, dicţionare şi broşuri, indica-
ţii metodice. A reprezentat filosofia şi bioetica Republicii Moldova la diver-
se conferinţe, congrese, simpozioane naţionale şi internaţionale (Moscova, 
Kiev, Minsk, Kursk, Volgograd, Lvov, Iaşi, Bucureşti, Galaţi, Tîrgu-Mureş, 
Arad, Split ş.a.). Este bine cunoscut şi înalt apreciat ca un specialist de forţă 
în problemele filosofice ale supravieţuirii omenirii, ale informaticii, sinerge-
ticii, noosferologiei, ecologiei, medicinii, bioeticii, în analiza metodologică a 
tendinţelor integrative şi general-ştiinţifice ale cunoaşterii contemporane, a 
fenomenelor subtil-vibratile în societate, a intelectualizării şi conexiunilor ei 
cu axiologizarea şi scientizarea activităţii umane etc1. Sub îndrumarea lui au 
fost susţinute un şir de teze de doctor în ştiinţe şi de doctor habilitat, inclusiv 
pe specialitatea etica şi bioetica. 

1 Vezi: П.В. Алексеев. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, труды. 
Москва: Академический Проект, 2002, p. 1056.
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Pe parcursul întregii sale activităţi, profesorul Teodor N. Ţîrdea s-a ma-
nifestat ca un savant şi pedagog experimentat, manager al învăţămîntului 
universitar, om cu înalte calităţi morale. Filosofii din Republica Moldova 
şi de peste hotarele ei apreciază la justa valoare activitatea protagonistului2.

În evoluţia gîndirii filosofice şi corespunzător activităţii ştiinţifice a pro-
fesorului Teodor N. Ţîrdea putem evidenţia cîteva perioade.

Prima perioadă a activităţii ştiinţifice cuprinde anii 1970-1985, cînd îşi 
axează interesul profesional în analiza filosofiei informaţiei sociale, exami-
nării rolului acesteia în dezvoltarea progresului global, regional şi local. Fi-
losoful studiază acest fenomen reieşind metodologic din teoria reflectării, 
definind categoria de informaţie drept noţiune general-ştiinţifică, iar mai 
apoi interpretează informaţia socială ca un gen al acesteia – cel mai superior 
tip, alături de informaţia elementară, biologică şi computerială3. Informaţia 
în viziunea lui reprezintă nu altceva decît o latură a reflectării, şi anume 
– diversitatea reflectată. Informaţia aici se manifestă drept o neghentropie. 
De pe aceleaşi poziţii metodologice, defineşte natura şi esenţa informaţiei 
sociale care realizează în socium o multitudine de funcţii. Teodor N. Ţîrdea 
a dezvăluit şi a desfăşurat conţinutul acestui fenomen în teza de doctor în 
ştiinţe filosofice cu genericul Problema informaţiei sociale (1975), de altfel, o 
disertaţie de pionierat în fosta URSS4 şi nu numai.

În a doua perioadă de activitate ştiinţifică (1985-1995) prelungind cer-
cetarea filosofiei informaţiei sociale, pune accentul pe studiul altor două fe-
nomene (derivate de la prima) – informatica și informatizarea, extrem de 
importante pentru evoluţia ascendentă a sociumului, asigurării securităţii 
adecvate a celui din urmă, dar insuficient studiate în literatura filosofico-
metodologică de pe atunci. Informatica în viziunea lui Teodor N. Ţîrdea 
este, pe de o parte, o ramură aparte a economiei naţionale, totalitatea tehni-
cii şi a tehnologiilor informaţionale automatizate, iar pe de altă parte – un 
domeniu de cunoştinţe, o ştiinţă, o disciplină general-ştiinţifică, o teorie a 
activităţii informaţionale. Informatica socială de asemenea este interpretată 
de filosoful Teodor N. Ţîrdea netradiţional. El aplică un mod de abordare 
original şi în aceeaşi măsură adecvat în studiul acestui fenomen. Tipul de 
informatică nominalizat studiază nu pur şi simplu informaţia socială, cum 

2 Vezi: Arcadie D. Ursul, Ion E. Mereuţă, Pavel I. Vizir. Caracterul distinctiv al gîndirii filoso-
fice a prof. universitar Teodor N. Ţîrdea și aportul ei în filosofia contemporană //Bioetica, Filosofia, 
Economia şi Medicina în strategia de asigurare a securităţii umane / Materialele conf. a XII-a Şt. 
Intern., 28–29 august 2007 / red. resp. Teodor N.Ţîrdea. Chişinău: CEP “Medicina”, 2007. – 398 p.

3 Vezi T.(Ф.) h. Цырдя. Социальная информация. Философский очерк. – Кишинёв: 
Штиинца, 1978. – 144 с.

4 Vezi: Философский энциклопедический словарь. Москва: Советская энциклопедия, 
1983, p. 217. 
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se scria în literatura de pe atunci. În explicarea informaticii sociale savantul 
reiese din faptul că pe parcursul interacţiunii societăţii şi industriei infor-
maţionale au loc două procese importante – informatizarea sociumului și 
socializarea industriei informatice. Anume aceste două fenomene (şi proce-
se) – informatizarea şi socializarea – atît după conţinut, cît şi după formă, 
sunt obiectul de studiu al informaticii sociale5.

Informatizarea se interpretează ca o etapă generală şi inevitabilă a evo-
luţiei civilizaţiei umane, o perioadă de asimilare a tabloului informaţional 
al lumii, de concepere a comunităţii legilor de circulaţie a informaţiei în 
natură şi societate. În baza informatizării se formează memoria socială, so-
cietatea informaţională şi intelectul social, care au o semnificaţie deosebită, 
aparte în elaborările noilor paradigme ale strategiei de existenţă umană şi 
supravieţuire a omenirii. În literatura ştiinţifico-filosofică, informatizarea 
este supusă unei examinări nu izolat, aparte, dar în srînsă legătură, în cuplu, 
cu aşa fenomene cum ar fi cunoașterea și administrarea publică6. Rezultatele 
investigaţiilor efectuate de Teodor N. Ţîrdea în a doua perioadă de activitate 
ştiinţifico-filosofică au stat la baza tezei de doctor habilitat în ştiinţe filoso-
fice cu genericul Informatizarea, cunoașterea și dirijarea socială: probleme 
filosofico-metodologice și sociale (a. 1992). 

A treia perioadă începe prin anul 1995. Bazîndu-se pe investigaţiile sale 
precedente din domeniul filosofiei informaţiei, informaticii şi informatiză-
rii, plus noile elaborări ale altor savanţi din Federaţia Rusă, România, Fran-
ţa, Italia, SUA, Canada, Ukraina etc. în această direcţie, îşi propune un scop 
bine determinat – de a contribui la elaborarea noilor paradigme în teoria 
strategiei de supravieţuire a omenirii. În publicaţiile sale argumentează că 
la formularea teoriei universale a existenţei umane, a noilor paradigme şi 
mecanisme de realizare a acesteia o au aşa domenii ale ştiinţei contempo-
rane cum ar fi informatica socială, ecologia socială şi, în cea mai mare mă-
sură, sociocognitologia şi noosferologia. Direcţiile nominalizate ale ştiinţei 
contemporane vizează un şir de fenomene neordinare, obiectiv cauzate de 
imperativele dezvoltării omenirii (devenirea şi consolidarea civilizaţiilor in-
formaţionale, ecologice, cosmice, a societăţii noosferice, creată în viitor în 
baza intelectului planetar-social, poate chiar şi a intelectului cosmic7). În 
opinia sa, este nevoie de o reflexie filosofică a fenomenelor respective şi a 

5 Vezi Teodor N.Ţîrdea. Informatica și progresul social. Chişinău: Cartea Moldovenească, 
1989. – 112 p.;

6 Vezi: Ф.(T.) h.Цырдя Информатизация, познание, социальное управление. Философ-
ские очерки. Кишинёв: Штиинца, 1992. – 182 c.

7 Vezi: Teodor N. Ţîrdea, Viorica Gh. Leancă. Intelectul social din perspectiva supravieţuirii 
omenirii. Monografie. Chişinău: CEP „Medicina”, 2008. – 199 p.
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activităţii umane, adică de o elaborare a unei direcţii specifice a filosofiei 
contemporane, pe care el o numeşte filosofie a supravieţuirii. 

 Tematica lucrărilor sale filosofice nu au un caracter întîmplător, arbitrar, 
ci prezintă un tot întreg, o trecere succesivă de la o idee la alta, de la o abor-
dare la alta. De la bun început ele sunt concentrate asupra rezolvării proble-
mei problemelor – elaborarea noilor paradigme în strategia existenţei umane, 
dezvoltării inofensive a omenirii. În această ordine de idei, Teodor N. Ţîrdea 
elaborează unele idei ale filosofiei supravieţuirii, componente, paradigme şi 
principii care ar contribui la realizarea practică a strategiei dezvoltării ino-
fensive a civilizaţiei contemporane, propune mecanisme şi mijloace de re-
alizare ale acesteia, precum informatizarea, intelectualizarea, bioetizarea şi 
noosferizarea sociumului, ca mai apoi să argumenteze că instrumente-cheie 
în asigurarea strategiei securităţii omenirii în realizarea dezvoltării durabile 
sunt unitatea paradigmelor noosferologiei şi bioeticii, cu alte cuvinte, unita-
tea noosferizării şi bioetizării spaţiului social ca un tot întreg8.

Din a doua jumătate a anilor ’90 ai sec. XX, Teodor N. Ţîrdea este preo-
cupat preponderent de o nouă orientare filosofico-ştiinţifică – bioetica, care 
apare, după cum se ştie, în SUA în a. 1970, drept necesitate de extindere a 
cunoştinţelor moralei tradiţionale asupra viului, asupra biosferei. Profesorul 
Teodor N. Ţîrdea nu doar susţine tradiţiile lui W.R. Potter, ci continuă să 
dezvolte esenţial această filosofie aplicativă, ştiinţă a supravieţuirii. Pentru 
prima dată se propune o nouă abordare conceptual–traiectorială – pentru 
analiza dezvoltării cunoştinţelor bioetice pe parcursul a mai mult de 40 de 
ani, evidenţiind aici cinci asemenea trasee, printre care numai două – bi-
oetica timpurie şi cea tardivă a lui W.R. Potter – au contribuit la crearea 
modelului teoretic adecvat al eticii biologice, interpretată în sensul larg al 
cuvîntului9. 

În condiţiile dezvoltării vertiginoase a tehnologiilor scientofage plane-
tare, profesorul Teodor N. Ţîrdea elaborează o nouă metodologie pentru 
cunoştinţele bioetice – biocentrică, care esenţial le depăşeşte pe cele prece-
dente – metaetică (conceptuală) şi normativă10. Pentru prima dată în litera-

8 Vezi: Teodor N. Ţîrdea. Elemente de informatică socială, sociocgnitologie şi noosferologie. 
Chişinău: USAM, 2001. – 272 p.

9 Vezi: Teodor N. Ţîrdea. Traseele istorico-noţionale și modelele teoretice în dezvoltarea bioeti-
cii: analiză teoretico-metodologică și comparativă //Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Poli-
tice, 2011, nr.1, p.7-18; Teodor N. Ţîrdea. Abordarea traiectorial-noţională a dezvoltării bioeticii: 
analiza teoretico-metodologică și comparativă //Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, 
filosofiei şi medicinei. Chişinău: Print-Caro, 2011. p. 9-20.

10 Vezi: Т. (Ф.) h. Цырдя. Становление биоцентрической методологии – императив 
этики эпохи высоких глобальных технологий //Человек в пространстве болезни: гумани-
тарные методы исследования медицины. / Сборник научных статей. Под ред. Е.А. Ан-
дриановой. Саратов: Издательский центр «Наука», 2009, p. 55-63.
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tura respectivă sunt formulate principiile filosofico-metodologice şi impera-
tivele morale ale bioeticii, interacţiunea şi deosebirea lor11, interconexiunea 
bioeticii generale, speciale şi clinice. Promovează procedee şi abordări ne-
tradiţionale în bioetica şi practica medicală – acordul informat şi aborda-
rea interpretativă (hermeneutică), substituirea eticii monologului cu etica 
dialogului. Prezintă interes analiza şi concretizarea modelelor şi aspectelor 
bioeticii, noţiunilor – lumea biomedicală, demnitatea şi umanismul din per-
spectiva şi interpretarea lor bioetico–planetară12 etc.

Continuarea logică a activităţii de cercetare a purces la formarea unei noi 
şi neordinare concepţii – bioetica socială. Acest domeniu specific şi neobiş-
nuit al eticii biologice, după părerea lui Teodor N. Ţîrdea, este un fenomen 
complicat şi inedit conexat, pe de o parte, cu devenirea toleranţei bioetice şi 
moralităţii sociumului referitor la toate nivelele materiei vii (bioetizarea so-
cietăţii), iar pe de alta, cu specificul reflectării bioetice privită în acest caz ca 
un nou tip de înţelepciune, ca un nou mod de viaţă specific şi o nouă men-
talitate, ca o nouă ideologie şi politică aparte referitor la problemele lumii 
biomedicale (adaptaţia bioeticii). Autorul argumentează că bioetica socială 
este un fenomen care nu pur şi simplu studiază procesul de bioetizare a so-
cietăţii şi adaptării bioeticii, ci nivelul lor de manifestare, adică gradul lor 
de interacţiune şi interconexiune în socium. Bioetizarea este activitatea de 
implementare a principiilor metodologice şi normelor, regulilor şi impera-
tivelor bioeticii în mediul social. Bioetica socială tinde să implementeze în 
societate aşa norme şi reguli care ar reflecta prin morală un anumit aspect 
al interacţiunii şi interconexiunii sociumului şi bioeticii într-un moment 
concret de timp şi dezvoltare ale acestora13. Conform opiniei sale, apariţia 
şi formarea noului tip de bioetică – bioetica socială, cu un statut neordinar, 
determinat de extinderea şi implementarea principiilor metodologice, nor-

11 Vezi: Teodor N. Ţîrdea. Filosofie şi Bioetică. – Chişinău: USAM, 2000, р. 209-211; Teodor 
N. Ţîrdea. Principiile de bază ale bioeticii: tendinţe și probleme // Bioetica, Filosofia, Economia 
şi Medicina practică în strategia de existenţă umană / Materialele Conferinţei a IX-a Ştiinţifice 
Internaţionale. 10-11 martie 2004. Red. resp. Teodor N. Ţîrdea. Chişinău: CEP „Medicina”, 2004, 
p. 12-18.

12 Vezi: Teodor N. Ţîrdea. Demnitatea umană din perspectiva planetară și bioetică // Educaţia 
în Bioetică şi Drepturile Omului în România. – Bucureşti:UNESCO, 2006, р. 357-362; Teodor N. 
Ţîrdea. Umanismul din perspectiva bioeticii globale // Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism / 
Materialele Conferinţei ştiinţifico-practice Internaţionale. 25-28 octombrie 2006. Chişinău: CEP 
„Medicina”, 2006, p. 56-66.

13 Т. Н. Цырдя Социальная биоэтика: теоретико-методологические аспекты. //Меж-
дународный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова. Минск: 
Экологический вестник, № 2 (16), 2011. p. 95-100; Т. Н. Цырдя. Статус, предмет и про-
блемное поле социальной биоэтики: методологический анализ// Биоэтика. Федеральный 
научно-практический журнал /Волгоград (Российская Федерация):№1(9), 2012, p. 5-11.
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melor şi regulilor morale ale bioeticii în sociosferă şi totodată de influenţa 
celei din urmă asupra manifestării lor sunt rezultatul cotiturii radicale în do-
meniul cunoştinţelor etice (gîndirii etice) şi apariţia în societate a viziunilor 
despre caracterul planetar al experienţei morale, necesare pentru devenirea 
conştiinţei noosferice, intelectului noosferic, mentalităţii noosferice, fără de 
care este imposibilă civilizaţia noosferică. Bioetizarea societăţii şi adaptarea 
bioeticii devin instrumente-cheie în traversarea societăţii contemporane pe 
traiectoria noosferică, adică transformarea sociosferei în noosferă, trecerea 
civilizaţiei actuale spre dezvoltarea socionaturală (durabilă), ce ar depăşi 
criza invaironmentală planetară, omnicidul global. În domeniul bioeticii 
contemporane omagiatul a lansat cinci monografii şi manuale14, zeci de arti-
cole ştiinţifice, multe dintre care au fost prezentate la conferinţe şi congrese 
ştiinţifice internaţionale.

Teodor N. Ţîrdea este fondatorul Şcolii Ştiinţifice Naţionale de Bioetică 
din Republica Moldova, care îşi desfăşoară activitatea în următoarele direc-
ţii: 1) investigaţională; 2) instructivă şi educativă; 3) „iluminarea bioetică” 
a diverselor pături sociale din Republica Moldova. În aspect conceptual, 
Şcoala acordă o importanţă majoră elaborării reperelor teoretico – funda-
mentale ale bioeticii, considerând că fără acestea nu pot fi realizate veritabile 
cercetări ştiinţifice. 

 Fire energică, cu spirit de iniţiativă şi o vastă erudiţie, profesorul Teodor 
N. Ţîrdea este permanent antrenat în viaţa organizaţional-ştiinţifică a repu-
blicii. Printre cele mai responsabile funcţii se enumeră cele de membru al se-
minarelor Consiliilor Ştiinţifice pentru susţinerea tezelor de doctor şi doctor 
habilitat în domeniul filosofiei, sociologiei şi politologiei pe lângă Institutul 
de Integrare Europeană al AŞM şi al Universităţii de Stat a Moldovei, mem-
bru al Comisiei de Experţi a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare, 
membru al Consiliului Asociaţiei Filosofilor din ţară, membru al Colegiilor 
Redacţionale ale revistelor ştiinţifice din ţară şi de peste hotare, Preşedinte al 
Asociaţiei de Bioetică din Republica Moldova, Directorul Centrului Naţio-
nal de Bioetică din Republica Moldova etc. 

 Activitatea prodigioasă multilaterală a profesorului Teodor N. Ţîrdea, 
aportul considerabil în perfecţionarea sistemului de instruire preuniversi-
tară, universitară şi postuniversitară la prosperarea ştiinţei, asigurarea teo-

14 Vezi: Teodor N. Ţîrdea. Bioetică: origini, dileme, tendinţe. Suport de curs. Chişinău: Medici-
na, 2005. – 234 p.; Teodor N. Ţîrdea. Elemente de bioetică. Chişinău: Univers Pedagogic , 2005. – 
176 p.; Teodor N. Ţîrdea. Filosofie și Bioetică: istorie, personalităţi, paradigme. Chişinău: USAM, 
2000, 256 p.; În colaborare publică: Философия (С курсом биоэтики). Учебник. Кишинев: 
Medicina, 2002-552 c.; Dicţionar de Filosofie și Bioetică. – Chişinău: CEP Medicina, 2004. – 
442 p.; Bioetica medicală în sănătate publică. Chişinău: Bons Offices, 2007. – 247 p.
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retică şi metodologică a strategiei de supravieţuire a omenirii au fost şi sunt 
înalt apreciate de comunitatea ştiințifică academică şi universitară. Este 
Cavaler al Ordinului Gloria Muncii, Eminent al Învăţământului Public din 
Republica Moldova, deţinător al multor distincţii şi diplome. Despre apre-
cierea internaţională a meritelor profesorului Teodor N.Ţîrdea ne vorbesc 
titlurile de membru titular al Academiei de Informatică a Ucrainei (1992), 
al Academiei Internaţionale de Informatizare de pe lângă ONU (1996) şi al 
Academiei Internaţionale de Noosferă (Dezvoltare durabilă) (1998).

Spiritul creator şi amabilitatea înnăscută, inteligenţa şi erudiţia, îmbinate 
cu cumsecădenia şi verticalitatea, simţul tactului şi bunăvoinţa de a fi alături 
la nevoie, responsabilitatea şi exigenţa, în primul rând faţă de sine, au făcut 
ca academicianul Teodor N. Ţîrdea să se bucure de stima colegilor şi priete-
nilor, studenților şi doctoranzilor, a tuturor celor care îl cunosc.

Petru BERLINSChI, 
doctor în filosofie, conf. univ.,  

USMF „Nicolae Testemiţanu”,
Alexandru ROȘCA, academician, 

Academia de Ştiințe a Moldovei
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DOCTOR hABILITAT ANA PASCARU 
LA 60 DE ANI

Dna Ana Pascaru şi-a făcut studiile la Uni-
versitatea de Stat din Moldova, Facultatea Is-
torie (1970-1975), apoi a activat ca muzeograf 
la Muzeul de Istorie din Chişinău (1975-1977). 
A urmat doctorantura la Institutul de Filosofie 
din Moscova (1977-1981), iar din 1981 este an-
gajată în funcția de cercetător ştiințific stagiar la 
Secția Filosofie şi Drept a Academiei de Ştiințe a 
Moldovei. În acelaşi an susține, la Institutul de 
Filosofie din Moscova. teza de doctor în ştiințe 
filosofice cu tema Consecutivitatea generațiilor în 
societatea socialistă. Din 1981 până în 2002 Ana 

Pascaru activează în diferite funcții ştiințifice – cercetător stagiar, cercetător 
ştiințific, cercetător ştiințific superior – în cadrul Secției Filosofie şi Drept, 
apoi a Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept al Academiei de Ştiințe 
a Moldovei. În anul 2002, Ana Pascaru este aleasă prin concurs în funcția 
de şef al Sectorului Filosofie al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept 
al Academiei de Ştiințe a Moldovei, aflându-se în această funcție până în 
present.

 Domeniul de cercetare al dr. hab. Ana Pascaru înglobează probleme de 
filosofie socială, sociologia organizațiilor, politologie şi relații internaționale. 
În cele circa două sute de lucrări ştiințifice Domnia Sa abordează probleme 
cu referire la evoluţia conflictelor sociale în relaţiile interetnice şi modalită-
ţile depăşirii lor, confluenţele postmodernismului în societatea contempo-
rană, problema valorilor în procesul continuităţii generaţiilor. În anul 2012, 
dr. hab. Ana Pascaru a susținut, în cadrul Consiliului ştiințific specializat 
de pe lângă Institutul Integrare Europeană şi Ştiințe Politice, teza de doctor 
habilitat în ştiințe filosofice cu tema Societatea contemporană între conflict și 
conciliere: Cazul Republicii Moldova. Menționăm printre lucrările ştiințifice 
monografile Tineretul rural: realitate şi perspective, 1990; Societatea între 
conciliere şi conflict: cazul Republicii Moldova, 2000; Ponderea toleranţei, 
2002; Societatea contemporană între conflict și conciliere: Cazul Republicii 
Moldova. 2012.

Doctor habilitat Ana Pascaru participă activ în realizarea proiectelor 
de cercetare ştiințifică în calitate de executor şi conducător de poiect. 
Menționăm printre cele mai însemnate următoarele proiecte: Renașterea 
națională – bază a afirmării independenței Moldovei (1991-1993); Probleme 
actuale ale evoluției sociale (1994-1995); Stratificarea socială în Republica 
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Moldova (1996-1997); Probleme actuale ale echității și integrării sociale în 
Republica Moldova (1998-1999); Perspectivele dezvoltării durabile a Repub-
licii Moldova: aspecte social-politice, ecosociale și spirituale (1999-2001); 
Condiția umană în contextul postmodernismului (2003-2005); Conexiu-
nea valorilor naționale și general umane în RM în contextul PEV-ului (2006-
2008); Redimensionarea valorilor sociale și cultural-spirituale în contextul 
noii vecinătăți cu UE (2009-2010); Descentralizarea axiologică în societatea 
bazată pe cunoaștere (2011-2014). În ultimele trei proiecte, în calitate de 
conducător de proiect, a manifestat competenţă profesională, fiind la curent 
cu direcţiile de cercetare la standardele internaţionale, lucru care i-a permis 
să folosească mai amplu metodele şi mijloacele ştiinţifice în organizarea şi 
efectuarea cercetărilor ştiinţifice. Totodată, Doamna Sa posedă capacitatea 
nu numai la nivel individual, dar şi la cel de grup să organizeze lucrări de 
proporţii, inclusiv prin folosirea de noi metode şi procedee ştiinţifice; a efec-
tuat stagieri prin Proiectul TACIS “Consolidarea Administrației Publice în 
Republica Moldova” la Institutul Național de Administrare Publică (Portu-
galia), Universitatea Liberă (Belgia) şi Institutul European de Administrare 
Publică din Maastricht (Olanda) (1997), este participantă la proiectul “In 
the shadow of the big nation” la Institutul de Conflicte Sociale din Budapes-
ta, realizat în cadrul schimbului echivalent dintre AŞM şi Academia Ungară 
(1996), şi la proiectul “Migrația temporară şi stigmatizarea migranților” în 
colaborare cu Laboratorul Antropologie & Sociologie Universitatea Paris10, 
Franța (2008-2009). Din 1994 are titlul de conferențiar cercetător, activând 
intens în procesul de instruire şi educație în calitate de profesor-tutore la Co-
legiul Invizibil din Moldova (CIM) (1996-2002), conferențiar la Academia 
de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova (1996 
– prezent), conferențiar la Universitatea Academiei de Ştiințe a Moldovei 
(2009 – prezent). În 1999, Consiliul Ştiinţific al Universităţii New-Port din 
SUA i-a conferit titlul de profesor asociat pentru coordonarea cu succes a 
tezelor de masterat (MBA). 

Cunoştinţele şi pregătirea academică i-au permis dr. hab. Ana Pascaru 
să se impună şi în activitatea în cadrul societăţii civile în calitate de expert în 
problemele stringente ale societăţii moldoveneşti. A activat ca expert în Pro-
iectul de Susținere a Cercetării de pe lîngă Universitatea Central Europeană 
(Praga, Cehia) (1999-2001), expert în cadrul Programului Cadru F6 (2003-
2006), expert în cadrul Programului Cadru F7 (2007 – present).

Gheorghe BOBâNĂ,
doctor habilitat în filosofie,

Institutul Integrare Europeană 
și Ştiinţe Politice al AŞM
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