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COMPARTIMENTUL 

GUVERNAREA POLITIC   
I ADMINISTRAREA PUBLIC  

 
ADMINISTRA IA PUBLIC  MODERN , ORGANIZA IE 

BIROCRATIC  SUPUS  PRINCIPIULUI  UNIFORMIT II 
 
Dana ALEXANDRU  
Romania, Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga”, Facultatea de tiin e Politice, 
Rela ii Interna ionale i Studii Europene  
Preparator, doctorand 
 
Iustin VANCEA  
Romania, Sibiu, Universitatea “Lucian Blaga”, Facultatea de tiin e Politice, 
Rela ii Interna ionale i Studii Europene 
Asistent  
 

Birocra ia în sectorul public se manifest  ca o organiza ie care prin 
gestionarea afacerilor administrative este / devine putere în statul modern. Prin 
acest material ne propunem analiza fenomenului birocratic plecând de la teoria 
weberian  (modelul ideal) i glisând înspre alte alternative care opun 
birocra ia managementului comercial. 

Puterea birocratic  apare ca un fenomen inevitabil, inând seama de eleme-
ntele generale ale exercit rii puterii în societ ile moderne i de tr turile ca-
racteristice ale sistemelor administrative pe care le genereaz .  

Func ionarea unei administra ii publice moderne, flexibile i eficiente cons-
tituie o condi ie esen ial  a transform rii structurale a societ ii, a realiz rii 
unei reforme profunde în toate domeniile vie ii social-economice, a cre terii ro-
lului cet eanului în luarea deciziilor. 

 
The bureaucracy in the public sector becomes an organization which ma-

nage the administrative business, becoming a power in the modern state. In this 
paper we are analyzing the phenomena of bureaucracy starting with theory of 
M.Weber, the „perfect model” and glissading trough others alternatives which 
opposed the bureaucracy to commercial management. 

The power of bureaucracy appears like an unavoidable phenomena, taking 
in account the generals elements of exercise the power in a modern society and 
the characteristics of the administrative systems. 
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The performance of the modern public administration, flexible and efficient 
means an essential condition to change structure of the society, accomplishing 
a deep reform in all sectors of economics and socials life, growing the importa-
nce of the citizen in the mechanism of taking public decisions. 

 
Birocra ia supus  principiului uniformit ii. 

Teoriile birocra iei arat  clar cum analiza fenomenului birocratic conduce 
la o problematic  organiza ional . Birocra ia poate fi considerat  un caz 
particular de ra ionalizare aplicat  la organizarea uman . 

Problemele de organizare sunt abordate de c tre marxisti prin traversarea 
unui joc de opozitii între birocra ia capitalist  / administra ia socialist i 
aparatul de stat / organizarea municitoreasc . 

Literatura de specialiatate [9, 67] apreciaz  ca moment de referin  în struc-
turarea unei teorii explicit sociologice a birocratiei îl reprezint  M.Weber. El a 
inaugurat, totodat , o nou  linie de conceptualizare, sus inut  de dou  idei fun-
damentale:  

1.  f  a respinge relevan a conceptului pentru structurile administrative ale 
imperiilor preindustriale, Weber l-a cur at de conota ile sale peiorative, sublini-
ind indispensabilitatea birocratiei pentru ra ionalizarea procedurilor de atinge-
re a obiectivelor în orice tip de organiza ie specific  societ ii industriale. Proto-
tip al unei organiza ii ra ionale, ea este suportul major al ra ionaliz rii lumii mo-
derne;  

2.  birocratia nu este o putere autonom , ci doar un aparat, centralizat com-
petent i eficient, dar în general subordonat unei puteri publice sau de alt  natu-

.  
Sociologul german [14] insist  asupra eficien ei i func ionalit ii birocratiei 

întrucît:  
1.  instituie o administra ie cu ajutorul exper ilor, deci bazat  pe exerci iul 

competen ei;  
2. impune arii fixe de jurisdic ie, delimitate pe baze ra ionale i legale, iar 

în interiorul acestor arii instituie ierarhii func ionale;  

3.  introduce o codificare riguroas  prin care se confer  coeren  unui ansa-
mblu, altminteri proliferant i confuz, de reglement ri, legi, decrete etc.;  

4.  constituie o „putere ra ional-legal " ce tinde s  înl ture liberul arbitru 
i imixtiunile subiective, emo ionale etc. din practica administrativ ; 

5.  substituie improviza ia cu modelul, metodele greoaie, empirice cu pro-
ceduri impersonale, prestabilite i rutinizate.  

În calitate de corp social cu o compozi ie i structuri interne specifice, biro-
cratia modern  se distinge prin urm toarele tr turi importante [9, 23]:  
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 func ionarii sînt liberi din punct de vedere personal (în contrast cu statu-
tul dependent al func ionarilor publici din vechile imperii);  

 sînt încadra i într-o ierarhie de statusuri i func ii;  
 respect  competen ele prestabilite, pe de o parte în func ie de capacita-

tea de a le exersa, iar pe de alta în func ie de îns rcinarea explicit  din partea 
autorit ii ierarhice care îi recruteaz i supravegheaz ;  

 lucreaz  pe baza unui contract încheiat în urma unei selec ii deschise;  
 recrutarea lor se face pe criterii universaliste: diplom  sau concurs, deci 

în func ie de aptitudini recunoscute public;  
 sînt pl ti i cu salarii fixe;  
 urmeaz  o carier  profesional , iar avansarea lor depinde de aprecierea 

superiorului (în principiu formulat  dup  o serie de reguli stricte);  
 func ia nu constituie obiectul unei aproprieri private (spre deosebire de 

regimurile absolutiste în care era larg r spîndit sistemul propriet ii asupra func-
iilor publice);  

 sunt supu i unei discipline stricte i unui control riguros.  
Aceste tr turi presupun: diviziunea muncii i a autorit ii în 

vederea realiz rii obiectivelor organiza ionale; o ierarhie a autorit ii în 
vederea coordon rii activit ilor specializate i a integr rii lor într-o autoritate 
jurisdic ional ; o structur  a carierei în care angaja ii individuali ai 
organiza iei s  treac  prin diferite specializ ri i niveluri; o structur  
birocratic  ce tinde s  fie permanent . 

Weber a enumerat elementele organiz rii birocratice, prin identificarea 
urm torelor principii: competen a prin separarea deciziei de ac iune; 
proncipiul ierarhiei func iunilor i diferitele niveluri de autoritate care 
sus in un sistem bine pus la punct de ordonare i subordonare, în care se 
exercit  un control al nivelurilor inferioare de c tre nivelurile superioare; 
separarea intereselor private de cele publice; superioritatea regulii asupra 
rela iilor interpersonale. 

Conceptul weberian de birocratie are îns  un statut epistemologic particular. 
El reprezint  un „tip ideal", cu alte cuvinte o construc ie ra ionalizat , o norm  
teoretic  prin care este descris  esen a unei structuri de rela ii în raport cu care 
fenomenologia lor concret  înregistreaz  abateri inevitabile.  

adar, conform caracteristicilor [9, 23] structurale i procedurale atribuite, 
birocra ia este: 

1. impersonal , presupunând o implicare emo ional  “ira ional ” minim  a 
individului birocrat;  

2. formal , toat  activitatea birocratic  fiind supus  unor reguli prestabilite 
i îmbr când forma scris ; 
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3. legal , procedura de lucru i competen ele organiza iei birocratice fiind 
stabilite prin lege; 

4. ordonat  - nerespectarea regulilor birocratice este sanc ionat , urm rin-
du-se astfel asigurarea caracterului impersonal i sus inerea autorit ii ierarhice;  

5. eficient , ac ionând în timp util, continuu i în mod concret, cu minim  
implicare emo ional  în realizarea obiectivelor sale; 

6. puternic , datorit  faptului c  nu poate fi controlat  de cei din exteriorul 
organiza iei, tinzând s  devin  cea mai mare for  din cadrul unei societ i; 

7. în expansiune, sarcinile specifice structurilor birocratice fiind în cre tere. 
În tradi ia weberian , unii sociologi moderni continu  s  considere birocra-

tia un mod de organizare neutru (A.Touraine). Alt  linie teoretic  - nu întotdea-
una str in  de critica marxist  a statului - insist  asupra func iei politice a biroc-
ratiei, si a  rela iei sale cu clasele dominante sau chiar tendin ei de a se constitui 
ea îns i în clas  dominant  (S.Rizzi, M.Djilas, W.H.Wite, J.K.Galbraith .a.).  

În sfîr it, o mare parte a sociologilor, departe de a fi atît de categorici încît 
 considere birocratia „o putere gigantic  mînuit  de pigmei" (Balzac), a încer-

cat s  pun  în eviden  anumite disfunc ionalit i i „efecte perverse" ale fu-
nc ion rii birocratiei (manifest ri de hiperconformism, rigiditate, ineficient  
etc.).  

Înc  la începutul secolului, Th.Veblen observa c  specializarea îngust i 
compartimentarea organiza ional  conduc la ceea ce el a numit „incompeten a 
calificat " (Theory of Business Enterprise, 1904). Capacitatea redus  de inova-
ie i ajustare în raport cu cerin ele unor noi situa ii a fost ulterior subliniat i 

de M.Crozier, pentru care birocra ia constituie „o organiza ie ce nu î i poate 
corecta comportamentul înv ând din propriile erori" (Le phenomene bureaucra-
tique, 1964).  

Un lan  indestructibil de reglement ri, rutin i ritualuri care mimeaz  spon-
taneitatea rela iilor interpersonale - iat  o imagine vehiculat  de mul i critici ai 
birocratiei. Pentru R.K.Merton rigiditatea, ritualismul i apari ia unor dificult i 
în rela iile cu publicul sînt generate de presiunile interne spre conformarea stric-

 fa  de reglement rile specifice organiz rii birocratice (Bureaucratic Structure 
and Personality, 1952).  

Un interes major a stârnit problema dilat rii organiza iilor [11]. Pe m sur  
ce acestea devin tot mai mari, baza piramidei ierarhice se l rge te, nivelurile in-
termediare se multiplic , ceea ce duce la dep irea limitelor tolerabile ale unei 
func ion ri eficiente. 

Dincolo de o anumit  mas  critic , formalizarea riguroas  a statusurilor, se-
gmentarea i stratificarea lor minu ioas , multiplicarea garan iilor acordate dife-
ritelor straturi i titularilor acestora fac nu numai indisponibile, dar extrem de 
dificile activit ile de coordonare i control. M.Crozier denume te „cerc vicios 
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al birocratiei" acest mecanism de control care devine din ce în ce mai greoi pe 
sur  ce se extinde, i tot mai pu in eficace pe m sur  ce devine indispensabil.  
Nu a fost trecut cu vederea nici faptul c  organiza iile birocratice sînt în ge-

neral caracterizate printr-un nivel sc zut al implic rii personale i al particip rii 
membrilor. Riscul pasivit ii („retreatism" în terminologia lui Merton) i al refu-
giului în strategii de securitate personal  este greu de contracarat.  

În ultim  instan , M.Crozier este de p rere c , în ciuda temerilor formulate 
de numero i „umani ti i profe i ai catastrofei", în viitor ne a teapt  mai degrab  
promisiunea unei liberaliz ri crescînde a organiza iilor decît men inerea 
unei standardiz ri strivitoare. Cei mai optimi ti întrev d chiar posibilitatea ca 
procesul dezvolt rii s  impun  necesitatea unui nou tip de birocratie, a c rei 
premiz  fascinant  ar fi faptul c  descentralizarea procesului de luare a decizii-
lor, încurajarea gîndirii i a solu iilor creative, personalizarea rela iilor, destan-
dardizarea procedurilor i reglement rilor etc. devin tr turi indispensabile 
structurilor organiza ionale ce vor prevala în viitor (R.Townsend, Up the Orga-
nisation, 1970).   

Se constat  [9, 67] c , în prezent, no iunea de birocra ie are trei sensuri pri-
ncipale, semnificând: puterea sau activitatea birocratic ; categoria social  a bi-
rocra ilor; modul de organizare birocratic. 
 

Birocra ie vs. management 
Mises propune o alternativ   austriac  versiunii weberiane, prin publicarea 

în 1994 a studiului s u „Birocra ia”. Defini ia pe care el o propune cu privire 
la birocra ie decurge din opozi ia existent  între sistemul de management 
comercial i birocratic: „organizarea birocratic  este metoda aplicat  conduitei 
afacerilor administrative, al c ror rezultat nu este apreciat în bani pe pia ”, 
mai mult insist  asupra împrejur rii c  „organizarea birocratic  este conduita 
afacerilor care scap  de controlul calculului economic”.  

Caracteristica esen ial  este deci, absen a unui sistem de pre uri pentru 
alocarea resurselor la fel de bine în sfera administrativ , ca i în sfera intreprin-
derilor.  

Ca  sum ,  birocra ia  nu  este  numai  o  figur  organic  cu  rol  de  a  pune  în  
aplicare interven iile statului. Ea genereaz  un fenomen mult mai larg, în 
sensul c  reprezint  ansamblul activit ilor care nu fac obiectul unei evalu ri 
pe pia , anumite func iuni existând în interiorul intreprinderilor,  aspect ce 
relev  faptul c  interven ionismul statal reprezint  expresia birocra iei cu 
acela i titlu ca existen a agen ilor administrativi. Exist  deasemenea o 
convergen  între Mises i Weber în formele pe care le poate lua birocra ia, 
dar argumentele sunt diferite.  

Pentru Mises, birocra ia nu constitue decât simptomele „unui r u foarte 
important” i traduce în fapt o a teptare profund  a func ion rii libere a unei 
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economii de pia . Birocra ia este produsul interven iilor multiple ale 
statului în afacerile indivizilor. Eliminarea efectelor nocive ale birocra iei nu 
trece printr-un control al agen ilor administrativi, ci se afl  sub presiunea 
interven iilor statului. Mises sublineaz  deasemenea caracterul dinamic al 
extensiunii birocratice. Obiectivele ini iale ale interven ionismului ne putând 
fi atinse, ele legitimeaz  noi interven ii pe pia i influen eaz  din ce în ce 
mai mult conduita în afacerilor indivizilor. Extensia birocra iei se hr ne te din 
propriile e ecuri. Incapacitatea sa de a satisface promisiunile i de a atinge 
obiectivele fixate se explica prin calculul economic. 

Care sunt consecin ele imixtiunii birocratice? Consecin ele economice 
rezult  din imposibilitatea de a proceda la un calcul economic i deci de a aloca 
resurse pentru nevoile cele mai urgente. La proasta alocare a resurselor se 
adaug  în mare m sur i imposibilitatea de a detecta erorile i de a corecta în 

a manier  încât s  se evite un efect brutal la nivelul societ ii. Interven ia 
statului are ca efect modificarea politicii de recrutare a intreprinderilor, 
împrejurare care ar determina o serie inconveniente, plecând de la protec ia 
pie elor la eliminarea concuren ei sau chiar la forme de corup ie.  

Consecin ele politice i sociale sunt identificate printr-o bulversare a 
rela iilor între indivizi i birocra i. Atunci când consumatorul dicteaz  
întreprinz torului ceea ce el trebuie s  produc , preponderen a statului întoarce 
acest avantaj în favoarea lui. Statul devine protectorul „egoismului”, acela de la 
care a tept m mult i apoi î i impune propriile priorit i. Lumea de afaceri 

i cet enii trebuie s  se supun  directivelor acestei autorit i. Suveranit ii 
reale a consumatorului se substitue o suveranitate politic  limitat . 
Consecin ele psihologice sublineaz  pericolul asociat cu o interven ie a 
statului care devine din ce în ce mai omniprezent . Conservatorismul este 
mijlocul de ordine stabilit ca prioritate. Cei care inoveaz  sau modific  situa ia 
existent  sunt sanc iona i, îndep rta i i judeca i ca i cum ar fi 
periculo i.  

Societatea pierde progresiv capacitatea sa de a inova i este într-un declin 
progresiv. Generalizarea interven iei birocratice conduce la un declin al socie-

ii. Analiza austriac  procedeaz i la o abordare social i tran eaz  cu 
celelate analize care percep birocra ia numai ca un fenomen organiza ional. 
Abordarea lui Mises este o cercetare care nu a fost dezvoltat  anterior de 
curentul austriac. De aici i paradoxul c  forma birocratic  a devenit o 
component   preonderent  în societ ile noastre contemporane legat  de 
dezvoltarea generalizat  a interven ionismului statal. 

Conceptul de autoritate birocratic  a fost întotdeauna în prim plan pentru 
analiza organiza iei formale. Autoritatea [4, 17] birocratic  se deosebe te de 
alte tipuri de rela ii de putere prin faptul c  se bazeaz  pe birouri, nu pe 
persoane. Este o autoritate care i i are legitimitatea în norme abstracte i 
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reglement ri mai degrab  decât în simplele dorin e ale unui superior. 
Autoritatea birocratic  furnizeaz  baza pentru coordonarea dintre mai multe 

i dispersate într-o organiza ie mare.  
Tocmai prin intermediul acestor rela ii de putere se traduc scopurile 

organiza iei în directive pentru ac iune, apoi sunt transmise ierarhic c tre 
birourile inferioare. 

Ipotezele [12] ce urmeaz  a fi testate pot fi rezumate astfel:  
 diferen ierea ierarhic  - proliferarea nivelelor de supraveghere într-o 

organiza ie – este asociat  cu descentralizarea autorit ii în luarea deciziilor 
 diferen ierea func ional  - proliferarea subunit ilor este asociat  cu 

centralizarea autorit ii de luare a deciziilor; 
 diferen ierea ierarhic  este asociat  cu reguli formale i cu reguli ce de-

termin  decizii în avans; 
 diferen ierea func ional  este asociat  cu lipsa unor reguli formale sau 

cu  reguli  i  practici  ce  permit  mult  discre ie  pentru  managerii  de  top  in  
luarea deciziilor. 

Aceast  distinc ie între birocra i seaman  cu ideea lui Duverger pentru le-
turile pe vertical i orizontal  în cadrul unei organiza ii politice. In 

modelul lui Duverger, rela iile pe vertical  conecteaz  unit ile superioare de 
cele subordonate i cele pe orizontal  unesc unit ile la acela i nivel. Unii 

i pot imagina organigrama unei organiza ii cu leg turi pe vertical  ca fiind 
înalt i îngust . Prin contrast, o organiza ie cu rela ii pe orizontal  poate 

rea mic i lat , pe organigram . Forma unei organiza ii pe vertical , mai 
apoi seaman  cu cea a birocra iei diferen iate ierarhic, iar cea pe orizontal  
seaman  cu o organiza ie diferen iat  func ional. Totu i exist  o diferen  
fundamental  între cele dou  no iuni de legatur  a lui Duverger i cele dou  
modele de diviziune a muncii descrise aici: cel putin din punct de vedere 
formal, nu exist  leg turi pe orizontal  sau linii de autoritatea în birocra ii 
(de i comunicarea pe orizontala informal  este des întâlnit ); dar liniile de 
autoritate pe vertical  sunt men inute în permanen . 

Intr-o organiza ie, politica i leg turile pe orizontal  ajut  la men inerea 
coordon rii prin intermediul interdependen elor create între unit iile 
specializate. Din moment ce leg turile pe orizontal  nu sunt permise în 
organiza ia formal  a unei birocra ii, unii ar putea specula c  proliferarea 
nivelelor de supraveghere – diferen ierea ierarhic  - reprezint  o încercare de a 
încuraja o rat  mai înalt  de interac iune între muncitori i în acela i timp o 
men inere  a unui “lan  de comenzi” coerent.  

Structurile de autoritate ale departamentelor au fost descrise ca având dou  
tipuri de diviziune a muncii, diferen ierea func ional i cea ierarhic  - 
respectiv proliferarea subunit ilor i a nivelelor de supraveghere. Aceste 
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dou  variabile au în general consecin e opuse pentru alte variabile ce descriu 
rela iile de putere în birocra ii.  

Diferen ierea ierarhic  cre te delegarea de luarea a deciziilor c tre 
nivelele mai joase ale organizatiei; diferen ierea func ional  cre te 
centralizarea autorit ii de luare a deciziilor c tre vârful departamentelor. 

Diferen ierea ierarhic  cre te importan a regulilor care elimin  luarea 
deciziilor în ierarhia managerial . Diferen ierea func ional  cre te 
importan a regulilor i practicilor care permit ca autoritatea s  revin  
managerilor de top. In încheiere, diferen ierea ierarhic  cre te m sura pân  la 
care regulile sunt accesibile tuturor muncitorilor unei organiza ii.  

Aceste constat ri indic  faptul c  cele dou  structuri de autoritate sunt aso-
ciate cu dou  tipuri diferite de autoritate birocratic . Diferen ierea func ional  
este ceea ce am putea numi model de autoritate centralizat . In modelul acesta, 
managerul sau managerii de top sunt importan i pentru opera iunile 
obi nuite ale birocra iei. 

Nu numai c  managementul de top face politic  acolo unde autoritatea este 
centralizat  ci i traduce generalit iile politicii în comenzi specifice. Astfel 
organiza ia devine tot mai sensibil  la directivele efului i o mare parte din 
comunicare vine spre i dinspre el.  

Autoritatea centralizat  face o birocra ie foarte receptiv  la dorin ele lide-
rului sau / i foarte flexibil  în opera iuniile sale. Dar intr-o organizatie, 
aceasta poate de asemenea face opera iuniile foarte neregulate, prevenind 
astfel coeren a acestora, ceea ce este esen ial conform modelului de 
birocra ie al lui Weber.  

Prin contrast, diferen ierea ierarhic  într-o birocra ie este simultan  cu 
autoritatea ra ionalizat , unde managerii de la un nivel mai mic iau decizii în 
mod ra ional în conformitate cu principii elaborate de superiorii lor. Acolo 
unde autoritatea ra ionalizat  predomin , exist  o separare clar  între cei care 
decid, scopurile organiza iei i cei care le traduc în comenzi pentru ac iune.  

Mai pu ine mesaje sunt transmise prin ierarhie decât acolo unde autoritatea 
centralizat  predomin ; organiza ia se bazeaz  pe specialisti competen i s  
primeasc  politici  de  sus  i  s  le  transmit  c tre  subordona ii  lor  sub  forma  
unor instruc iuni specifice. Autoritatea ra ionalizat  este îndreptat  spre 
perfec iune tehnic , în opera iunile unei birocra ii. Poate fi un lucru foarte 
dificil  dar  este  totodat  o  form  foarte  eficient  de  administrare  prin  faptul  ca  
opera iunile r mân constante de la o zi la alta i nu depind de persoana sau de 
conducerea organizatiei.  

Constat rile prezentate sunt relevante pentru mai multe probleme generale 
de natur  sociologic . Modelul birocra iei tipic-ideal al lui Weber a fost pus la 
îndoial  în mai multe studii empirice.  
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Udy i Stinchcombe, în studii separate, au eviden iat c  nu toate organiza-
iile ra ionale se potrivesc modelului birocratic. Ace tia au observat c  unele 

atribute birocratice ale organizatiei - o ierarhie a autorit ii i un personal 
administrativ - au fost statistic independente de anumite caracteristici ra ionale 
– competen e, specializare în randul muncitorilor i recompense sub forma de 
contribu ii f cute pentru organiza ie. 

Aceste constat ri nu au impact direct asupra acestei discu ii, deoarece 
organiza iile avute în vedere au fost toate birocratice.  

Departamentele sunt unit i administrative sau mai adecvat spus agen ii 
superioare, de guvern. Opera iuniile lor depind de nivelurile clasificate de 
autoritate i de regulamentele precise de lucru. Indirect, constat rile prezentate 
sunt relevante pentru lucrarile lui Udy i Stinchcombe, deoarece ele se adaug  
la  amendamentele  i  criticile  aduse no iunilor  sus inute de Weber la  adresa 
birocra iei. Datele arat  c  exist  importante varia ii de structur  între 
organiza iile birocratice. Nu trebuie s  se fac  distinc ia doar între tipurile de 
organizare formal  - birocratic i ra ional , ci trebuie s  se in  cont i de 
diferitele tipuri de structuri birocratice. In aceast  lucrare s-a facut distinc ia 
dintre birocra ia diferen iat  ierarhic i cea diferen iat  func ional.  

De asemenea, datele arat  c  exist  varia ii importante în modelele de 
autoritate birocratic . Opinia lui Weber, potrivit c reia autoritatea birocratic  
const  numai în autoritatea de birou pare inadecvat  având în vedere cele 
constatate.  

Regulamentele scrise precum i conven iile mai pu in formale sunt surse 
ale autorit ii birocratice i constituie alternative la autoritatea de birou. In 
cele din urm i cel mai important, cele constatate indic  o rela ie între 
structura ra ionalizat i autoritatea birocratic .  

Structurile diferen iate ierarhic sunt mai compatibile cu autoritatea 
ra ionalizat  - descentralizarea de luare a deciziilor este cuplat  cu 
reglement rile care ghideaz  deciziile, iar organiza iile diferen iate 
func ional tind s  men in  modele de autoritate extrem de centralizat .  

Cunoa terea câtorva lucruri despre structura unei organizatii - num rul de 
subunita i i num rul de nivele ierarhice din cadrul ei, poate face posibil  o 
anticipare asupra tipurilor de rela ii de autoritate dintre membrii organiza iei. 

 
Puterea birocra iei în statul modern 

Puterea birocratic  [4, 19] apare ca un fenomen inevitabil, inând seama de 
elementele generale ale exercit rii puterii în societ ile moderne i de tr turile 
caracteristice ale sistemelor administrative pe care le genereaz . Astfel, pentru a 
îndeplini în mod eficient sarcinile care îi sunt repartizate, orice organizare biroc-
ratic  a administra iei urmeaz  s i dezvolte tr turile caracteristice care favo-
rizeaz  manifestarea propriei puteri. 
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O dat  ce este institu ionalizat , administra ia stabile te cu mediul în care 
ac ioneaz  rela ii care îi amplific  autonomia i îi confer  o competen  de ini i-
ativ i legitimitate proprie, independent  de aceea pe care o are puterea politi-

.   
De asemenea, perenitatea organiz rii birocratice a administra iei se explic  

prin necesitatea unei structuri ierarhice în societate. Factorii organiza ionali 
opereaz  în dou  moduri: într-un mod pozitiv, ei asigur  superioritatea relativ  a 
serviciilor administrative asupra autorit ilor politice care urmeaz  s  le contro-
leze activitatea; într-un mod negativ, ei tind s  scoat  administra ia de sub orice 
influen  exterioar , astfel încât s  prevaleze propriile scopuri ale acesteia. Ob-
serv m c  unul dintre elementele ra ionalit ii, organizate de lege, se concre-
tizeaz  în faptul c  sistemul de dominare este asigurat de c tre profesioni ti 
stabili i nu de amatori.  

Birocra ii mai mult decât a fi simpli agen i ai guvernului, sunt mai 
degrab  v zu i ca având o influen  autonom  asupra activit ilor acestuia. 
Cea mai frecvent  explica ie a acestei capacit i de influen are a deciziilor în 
guvern, a fost expertiza sau cuno tiin ele de specialitate ale unor birocra i. 
Birocratul este angajat pentru expertiz i prime te o preg tire suplimentar  
pentru a m ri expertiza. Aceasta serve te la m rirea capacit ii profesionale 
prin furnizarea experien ei în multe domenii. Ace ti factori le permit 
birocra iilor s  pretind  c  ei cun sc mai bine decât oficialii politici cursul 
corect al unei ac iuni, în orice situa ie. Unei asemenea cereri oficialii politici 
nu prea au un r spuns, mai ales în cazul în care domeniul problemei este tehnic. 
Chiar i în probleme mai pu in complicate, expertiza oferit  de birocrat poate 
fi deficil de realizat de c tre oamenii obi nui i, care s-au întâmplat s  fie 
ale i în birou. Birocra ii strâng informa ii referitoare la modul în care se 
desf oar  activit iile i le transmit într-o manier  mai mult sau mai pu in 
distorsionat  c tre cei care iau decizii politice. Din acest punct de vedere 
birocra ii sunt extensii analitice i perceptive ale celor care decid i nu actori 
separa i cu anumite preferin e care pot fi diferite fa  de efii lor politici i 
probabil care au o influen  politic  autonom . Acest model naiv de expertiz  
bircratic  este pe larg dezb tut de doctrin , îns  constitue o dimensiune a puterii 
birocar ilor. De pild , birocra ii opun rezisten i lupt  cu orice inten ie a 
organiza iei (ex. parlamentul) de a acumula cuno tiin e / informa ii prin ex-
per i externi… birocra ii salut  în mod firesc, natural un lider slab informat 

i prin urmare „un parlament f  putere”.  
Ne vom referi în continuare la puterea oficialilor [13] (birocra ii lideri) 

care se comport  ca agen i. 
Evaluarea pozitiv  a unui birou ridic  probleme pentru un birocrat. Interesul 

u pentru “bunul mers” al organiza iei devine subordonat preocup rii sale 
pentru probleme ce in de men inerea propriului post. Acest lucru nu este 
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acela i cu tentativa de a ine de o guvernare oficial , în acest caz, postul este 
în primul rând o surs  a prestigiului social i a puterii. În multe cazuri, liderii 
pot ob ine pozi ii financiare mai bune în alt domeniu. În literatura de 
specialitate s-a ridicat întrebarea de ce un lider caut  s i men in  pozi ia? 
Motivele sunt evidente: statusurile sunt pl cute, întoarcerea la “magazin” este 
umilitoare, oficialul tinde s  devin  mai pu in eficient la fostul lui loc de 
munca. In plus, exist  motive conectate cu ceea ce ace tia consider  a fi bine 
pentru  organiza ie.  Ace tia  cred  c  ei  sunt  mai  buni  (mai  competen i,  au  o  
politic  mai bun ) decât contra candida ii i c  au dat mai mult pentru 
organiza ie i astfel merit  s  ramân  la putere. Aceasta este adesea o 
evaluare corect , destul de sincer i obiectiv .  

Pentru scopurile noastre acest fapt nu schimb  nimic; fie onest sau corupt, 
tendin a la lideri este de a folosi acelea i proceduri generale pentru a- i 

stra puterea. Nu trebuie s  ne surprind , dac  întrebarea asupra domina iei 
organiza ionale în sine devine directiv  în ac iune i dac  mijloacele 
disponibile sunt limitate. Este de a teptat ca tr turile procedurilor s  se 
orienteze spre un tip comun, ne inându-se cont de motivele finale pentru 
dorin a domin rii.  

De exemplu delegarea de func ii introduce o rela ie de dependen . 
Acest fapt depinde direct i este înt rit pe baza profesionaliz rii muncii 
oficialului. Posibilit ile de înlocuire a conducerii sunt limitate pân  la 
dobândirea abilit ilor i cuno tin elor necesare. Existen a organiza iei 
îns i devine dependent  de func ionarea continu  a conducerii. Acest lucru 
nu are nimic de a face cu existenta unor proceduri formale (de exemplu, 
constitutionale) de a înlocui liderii; procedurile continu  s  existe dar uneori 
sunt relativ inofensive pentru lideri din cauza lipsei func ionalit ii lor i 
consecin elor utiliz rii acestora. 

Pentru a avea siguran  pe propria pozi ie, birocratul lider trebuie s  lupte 
pentru a fi independent fa a de celelalte func ii. El trebuie s  caute o putere de 
baz  care s  nu fie controlat  de celelalte func ii. Birocratul lider va încerca s -

i atrag  puterea dintr-un electorat mai general decât un partid sau apartenen a 
la un sindicat. Astfel acesta va putea sa urmareasc  politici independente sus i-
nând c  are o responsabilitate fa  de baza mai larg  decât acele categorii ale 
partidului, iar categoriile nu se pot descurca f  influen a lui asupra grupurilor 
externe. Intr-o na iune, un politician independent tinde sa cultive astfel de 
for e ca grupurile economice frunta e, care controleaza instrumentele ce 
modeleaza opinia masei precum i ma in ria electoral , dar care nu sunt 
controlate de c tre masa popula iei.  

Este un principiu politic bine stabilit faptul c  un politician reac ioneaz  
cel mai sensibil la acele for e c rora le datoreaza men inerea statusului. 
Liderul birocrat trebuie s  caute o baza personal  în cadrul grupului: un 
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mecanism pe care s  se bazeze în mod direct i c ruia îi este devotat sau în 
alian  cu care poate fi utilizat pentru a men ine barierele sale 
organiza ionale.  

Din cauza acestor probleme, c rora birocratul trebuie s  le fac  fa , 
ac iunea lui în numele grupului - însemnând activitatea dus  mai departe decât 
scopurile  profesionale,  ajunge  s  aib  o  relevan  intern  din  ce  în  ce  mai  
important .   

O organiza ie devenit  sindicat, activitatea unui partid, ac iunea 
legislativ , chiar i “programul de activit i” al unui club, toate se orienteaza 
spre problema men inerii status-quo-ului, înaintea unor posibile “m celuri” 
fa  de membri. Factorii de “moral ” – condi ia care categoriile sprijin  
lidershipul - devin dominan i.  

Birocratizarea este într-un fel acel proces de transformare al unui set de pro-
ceduri care reprezint  un aspect minor al organizatiei, într-un instrument care 
modific i exacerbeaz  major comportamentul conducerii. 

Divergen ele dintr-un grup tind s  devin  exclusiv diferen e între lideri. 
Masele joac  rolul de arme manipulatoare în conflictul dintre grupurile 
principale. Lupta pentru control, dintre ini iatori i agen i-oficiali este o 
problem  foarte complex . Categoriile i fi ierele ca i grup ( i într-o mare 

sur  liderul, deoarece el trebuie sa realizeze aparatul) nu pot exercita un 
control direct. Chiar i o lupt  împotriva unei conduceri conving toare trebuie 
purtat  prin intermediari. Când se formeaz  o frac iune, în acela i timp 
devenind i o organiza ie, rela iile care au operat pentru organiza ie ca un 
întreg devin efective în cadrul frac iunii. Liderii frac iunii sus in domina ia 
lor asupra grupurilor i ajung la “trânta” unii cu ceilalti ca lideri a c ror putere 
este m surat  prin for e pe care nu le pot disloca. 

Aceste scenarii sunt frecvente în via a cotidian  a organiza iei, cu conse-
cin e adesea umilitoare pentru cei care sper  la ameliorarea situa iei. 
Problema este c  puterea birocra ilor exercit  într-o manier  contrar  
interesului public afecteaz  toate registrele: economic, social, politic i 
psihologic. Apreciem c  eradicarea puterii birocra ilor i folosirea birocra iei 
pentru deservirea interesului public r mâne un deziderat! 

Modul de organizare birocratic este o condi ie a autonomiei statului însu i, 
asigur  tradi ia în domeniul func iei publice i înt re te disciplina reglementat  
de actele normative. Fa  de un personal politic schimb tor, institu iile adminis-
tra iei ar trebui s  reprezinte continuitatea, permanen a i stabilitatea, astfel încât 
ea s  î i sporeasc  influen a asupra societ ii. Organizarea birocratic  are o le-
gitimitate proprie, i în consecin  ar trebui s  apere interesul general fa  de 
interesele oamenilor politici. 

 
Concluzii 
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Peste tot în lume, sectorul public începe s  preia tehnicile i practicile ma-
nagementului modern utilizate în sectorul privat. Acest proces, transferarea teh-
nicilor din sfera privat  în cea public , presupune schimbarea unor structuri i 
metode consacrate în timp.  

Administra ia clasic , guvernat  de un set de acte normative specifice nu 
mai este adecvat  pentru acest scop. 

Func ionarea unei administra ii publice moderne, flexibile i eficiente cons-
tituie o condi ie esen ial  a transform rii structurale a societ ii române ti, a rea-
liz rii unei reforme profunde în toate domeniile vie ii social-economice, a cre -
terii rolului cet eanului în luarea deciziilor. 

De asemenea, realizarea acestor schimb ri profunde trebuie s  se înscrie pe 
coordonatele impuse de procesul de integrare în Uniunea European , ceea ce 
presupune atingerea – la termenele stabilite – a unor standarde de func ionare 
caracteristice statelor membre. 

 
Bibliografie: 

1. Alexandru I. Tratat de administra ie public . - Bucure ti, Editura 
Universul juridic, 2008. 

2. Alexandru I., C an M., Bucur S. Drept administrativ, edi ia a III-a revi-
zuit i ad ugit . - Bucure ti, Editura Universul Juridic, 2009. 

3. Androniceanu A. Nout i în managementul public. - Bucure ti, Editura Uni-
versitar , 2008. 

4. lan E. Procedura administrativ . - Bucure ti, Editura Universitar , 2005. 
5. lan E. Institu ii de drept public. - Bucure ti, Editura All Beck, 2003. 
6. lan E. Drept administrativ i procedur  administrativ . - Bucure ti, Ed. 

Universitar , 2002. 
7. Chevallier J. Sciences administrative. - Paris, P.U.F., 2007. 
8. Matei A. Analiza sistemelor administra iei publice. - Bucure ti, Editura 

Economic , 2003. 
9. Matei L. Management public. - Bucure ti, Editura Economic , 2006. 
10. Profiroiu A. tiin a administra iei. - Bucure ti, Editura Economic , 

2007. 
11. Selznick Ph. An Approach to a Theory of Bureaucracy. // American Socio-

logical Review, Vol.8, No.1 (February, 1943), pp.47-54 
(http://www.jstor.org/stable/2085448). 

12. Thompson V.A. Administrative Objectives for Development Administrati-
on. // Administrative Science Quarterly, Vol.9, No.1 (Junuary, 1964), 
pp.91-108 (http://www.jstor.org/stable/2391523). 

13. Wiltse Ch.M. The Representative Function of Bureaucracy. // The Ameri-
can Political Science Review, Vol.35, No.3 (Junuary, 1941), pp.510-516 
(http://www.jstor.org/stable/1948766) 

http://www.jstor.org/stable/2085448
http://www.jstor.org/stable/2391523
http://www.jstor.org/stable/1948766


MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

20 

14. Weber M. Economie et Societe. - Paris, Plon, 1971 
 

Prezentat la redactie  
la 20 noiembrie 2010 

 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

21 

ROLUL INTERNALIT II / EXTERNALIT II ÎN 
OPTIMIZAREA RELA IILOR EF-SUBALTERN ÎN 

ADMINISTRA IA PUBLIC  LOCAL  
 

Radu STAMATIN  
Republica Moldova, Chisinau, Academia Administr rii Publice pe lâng  Pre e-
dintele Republicii Moldova  
Doctorand 
  

The paper prezents the research of internal-external locus of local public 
administraion officers with leadership functions for different spheres: general 
Internality (Ig); success Internality (Is); unsuccess Internality (I-ins); Internalty 
in the sphere of family inter-relations (Ifam); Internality in the sphere of service 
relationships (Iser); interpersonal relationships Internality (Iri); health and ill-
nes Internality (Is n). 

A higher level of internality has been determined in the spheres of success, 
interpersonal relationships, family inter-relations and health. 

 
Competen a unui func ionar public pe post de conducere poate fi analizat  

pe mai multe secven e. Una dintre ele este competen a de a percepe i intrepreta 
fenomenele sociale în mod adecvat.  

Înc  în primiile decenii ale secolului trecut, A.Fayol a formulat 14 principii 
ale unei conducerii efeciente, adic  14 cerin i pe care conduc torul trebuie se le 
respecte nep rat, dac  dore te s  ob in  rezultate onorabile. În viziunea noastr , 
urm toarele principii au tangen  direct  cu obiectul de studii efectuat de noi: 

 Autoritate i responsabilitate. Acest principiul prevede c  puterea de a da 
ordine trebuie s  fie contrabalansat  de responsabilitatea conduc torului pentrul 
modul ei de execu ie. Putem considera c  deja în acest principiu este generat  
ideea c  conduc torul nu trebuie s  fie înclinat s  caute cauza celor ce se întîm-
pl  în interac iunea lui cu subalternii preponderent, în soart , împrejur ri, în al-
ii. Ideea necesit ii responsabilit ii conduc torului de tot ce se întîmpl  în stru-

ctur  condus  de el a fost în mod special dezvoltat i realizat  cu succes în ma-
nagementul japonez, care a asigurat unei ri f  resurse naturale importante lo-
cul doi printre economiile lumii; 

 Disciplin i competen . Autorul consider  c  disciplin , în eleas  ca 
„supunere, sîrguin , energie i respect”, trebuie asociat  cu conducerea compe-
tent i corect . Corect  nu doar sub aspect juridic-financiar etc., dar i sociou-
man – competen  de percepere i în elegere adecvat  a persoanelor cu care in-
terac ioneaz ; 
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 Echitate. În viziunea lui Fayol, pentru instaurarea unui spirit de echitate 
este necesar ca managerii s i trateze subordona ii cu amabilitate i impar iali-
tate.  

În accep iunea noastr  aceste principii sunt strîns legate între ele. Primele 
dou  pot fi considerate ca condi ii necesare pentru instaurarea în colectivele de 
munc  a unui spirit echitabil. Este evident c  pentru a fi impar ial nu e suficient 

i dore ti acest lucru. Multiple cercet ri în domeniul psihologiei sociale 
(R.Baron i D.Byrne) au demonstrat c  percep ia altor oameni este subiectiv . 
În percep ia bazat  doar pe bunul sim i nu pe cunoa terea i respectarea legilor 
percep iei, predomin  judec ile simplificate care corespund unor opinii modale 
într-un grup, care deformeaz  modul de gîndire personal, impunîndu-se ca un 
fel de “adev r obiectiv”. Aceste prejudec i provin din con tiin a colectiv , sunt 
preluate de individ de la grupul de apartenen i se exprim  apoi în reprezent ri 
i aprecieri personale. Definite ca opinii modale simplificate, ele comport  la 

origine o parte de adev r, dar pot fi i integral o eroare, iluzie [1]. 
În aceasta ordinea de idei e necesar de men ionat c  în elegerea comporta-

mentului social nu se poate dispensa de explicarea modului în care omul obi nu-
it în existen a cotidian  cunoa te realitatea, d  sens evenimentelor cu care vine 
în contact, este capabil s  fac  predic ii, dispune de un control relativ asupra 
mediului s u. Pentru a- i construi viziunea asupra realit ii prin interpretarea ei, 
oamenii caut  cauze ce ar putea oferi explica ii, da sens celor percepute. Ei în-
cearc  s  deta eze structuri cauzle invizibile, permanente, stabile. Acest proces 
de a da sens lucrurilor se nume te proces de atribuire. Cercet rile efectuate de 
Kelley, Jones i McGillis, Buss i al ii au constatat c  procesul de autoatribuire 
difer  de procesele de heteroatribuire. Atribuind sens comportamentului prop-
riu, indivizii caut  justific ri, în timp ce dînd sens comportamentului altor per-
soane ei tind s -l explice (nu s  justifice) în termeni de cauz i / sau motive.  

S-a stabilit de asemenea, c  unele persoane caut  cauza la cele ce se întîmp-
 în  exterior  (în  soart ,  circumstan e  i  în  alte  persoane);  ace tia  fac  atribuire  

extern . Al ii v d cauza la cele ce se întîmpl  în sine i în persoanele implicate 
în interac iune. Din aceast  perspectiv  se poate vorbi de un stil atribu ional in-
dividual, ca mod de a utiliza diferite tipuri de inferen , atribuiri cauzale pentru 
situa ii i momente determinante (Paterson, Seligman), dar i de un stil atribu i-
onal specific anumitei culturi. Pettigrew a remarcat într-un experiment cu subi-
ec i, studen i americani i chinezi, c  acela i eveniment – un accident de circula-
ie – este pus de studen ii chinezi mai frecvent pe seama oferului (atribuire in-

tern )  i  pe seama circumstan elor  (atribuirea extern )  de c tre  suden ii  ameri-
cani.   

S-a stabilit deasemenea tendin a de a favoriza grupul propriu i de a-i evalua 
în mod favorabil caracteristicele. Aceasta tendin a se manifest  prin atribuiri de 
tip intern pentru conduite dezirabele ale membrilor propriului grup i pentru co-
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nduitele indezirabile ale membrilor grupului str in. Respectiv ac iunile indezira-
bile, nereu itele membrilor propriului grup, sunt puse pe seama unor cauze exte-
rne ca i reu itele membrilor grupului exterior. Aceste cercet ri o dat  în plus 
scot la iveal  necesitatea respect rii de c tre conduc tor a echit ii, care poate fi 
ob init i prin aceea c  conduc torul nu îi împarte pe subalterni în „ai s i” i 
„str ini”. Un conduc tor care dore te s  ob in  percep ii reciproce ale membri-
lor colectivului, evit  în mod adecvat situa iile în care colectivul ar putea fi dez-
binat în „noi” i „ei”, fapt ce distorsioneaz  autopercep ia i percep ia altora. 

Concomitent  cu  dezvoltarea  teoriilor  atribuirii  s-a  dezvoltat  i  o  teorie  cu  
privire la locusul controlului (LOC), adic  la locusul cauzalit ii – Rotter, Ban-
dura, Dubois, etc. La început cercet rile cu privire la LOC se dezvolt  indepen-
dent de teoria atribuirei. Pe parcurs LOC devine centrul unei direc ii de cerceta-
re integrate teoriei atribuirei. Integrarea lor a permis s  se în eleag  mai profund 
mecanismele atribuirei i s  poat  fi explicate sursele, cauzele succesului i e e-
cului.  

Deta area dimensiunii internalitate/externalitate i utilizarea ei în clasifica-
rea indivizilor a permis descoperirea a ceea ce poate fi numit norm  de interna-
litate. Tendin a de a se pune pe sine drept cauz  chiar i în condi iile unor eveni-
mente obiectiv incontrolabile (boal  incurabil  a oamenilor apropia i, cutremur 
etc.) poate avea urm ri patologice. 

În cercet rile ce au urmat (Berkovetz; Bass [5]) s-a constat c  internalitatea / 
externalitatea prezint  tr turi de personalitate care se manifest  în particulari-

ile modului de percepere i interpretare a diferitor situa ii sociale, în particu-
lar, în specificul modului de a primi informa ia i de a utiliza anumite mecanis-
me de explica ii cauzale. Internalii caut  mai activ informa ia i, de obicei, sunt 
mai bine informa i de situa ii ca externalii. Cercet rile efectuate în acest dome-
niu au demonstrat c  internalitatea / externalitatea influen eaz  rela iile interper-
sonale. Internalii sunt mai populari, mai binevoitori, mai încrezu i în sine, mai 
toleran i. Ei sunt mai pu ini înclina i s  se supun  presiunei din afar , mai frec-
vent se opun încerc rilor de a fi manipula i, reac ioneaz  mai puternic la limita-
rea gradului lor de libertate. Internalii prefer  metode nedirective. Acest indiciu 
ne indic  gradul în care persoan  se simte subiect activ al propriei activit i sau 
obiect pasiv al ac iunii altor oameni i împrejur ri. S-a constata, de asemenea, 

 internalitatea coreleaz i cu alte tr turi de personalitate. Externalii s-au 
ar tat a fi mai pu in stabili emo ional, sunt inclina i mai pu in s  respecte reguli-
le, sunt mai pu in insisten i i promp i.  

Studiul autoaprecierii oamenilor cu diferite tipuri de control subiectiv a ar -
tat c  oamenii cu nivel jos al controlului subiectiv se caracterizeaz  pe sine ca 
egoi ti, neechitabili, du no i, neîncrezu i în sine, nesinceri, irascibili, neide-
penden i i invers – cei cu nivelul controlului subiectiv înalt se consider  oa-
meni buni, independen i, cu dreptate, iubitori de oameni etc. În a a mod, nivelul 
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controlului subiectiv este în strînsa legetur  cu senza iile propriei for e a omului, 
a demnit ii, a responsabilit ii, a autostimei, maturit ii i independen ei lui.  

Din cele expuse putem conchide c  internalitea dezvoltat  la nivel optim co-
nstituie una din condi iile semnificative ale conducerii efeciente.  

Cu regret, în Republica Moldova s-au f cut extrem de pu ine cercet ri în do-
meniul studiului internalit ii / externalit ii conduc torilor i form rii la ei a re-
sponsabilit ii, a aptitudinilor, a atribuirii interne. 

Scopul cercet rii noastre a fost de a determina gradul de internalitate / exter-
nalitate a efilor, a efilor adjunc i de direc ii, sec ii i servicii din autorit ile 
administra iei publice locale.   

Începînd cercetarea, am reie it din presupunerea c  sistemul totalitar, bazat 
pe c utarea du manului i pe represii, a contribuit la diminuarea responsabili-

ii conduc torilor de propriile lor ac iuni i la promovarea comportamentului 
external. Ca urmare, în prezent, internalitatea func ionarilor publici pe posturi 
de conducere este slab dezvoltat .  

Au fost supu i cercet rii 60 de persoane din rîndurile efilor, efilor adjunc i 
de direc ii, sec ii, servicii din autorit ile administra iei publice locale din diferi-
te raioane ale Republicii Moldova, ce i-au f cut studiile postuniversitare în 
Academia de Administrare Publica (18 din ei cu vârsta cuprins  înrte 25-35 ani, 
12 – 35-45 ani, 30 – peste 45 ani). 

Pentru eviden ierea gradului de internalitate / externalitate a func ionarilor 
publici pe posturi de conducere din administratia publica locala (APL) am utili-
zat testul Rotter în varianta adaptat  la Institutul de Cercet ri tiin ifice în nu-
mele lui Behterev din Sankt-Peterburg [9].  

Autorul acestui test a elaborat o scar  de atitudini, care permite depistarea 
persoanelor ce consider  c  urm rile ac iunilor lor sunt dependente de propriul 
lor comportament (control intern), de cele ce consider  c  aceste urm ri depind 
de factori situa i dincolo de propriu comportament, de for ele externe (control 
extern). Acest instrument de cercetare permite i depistarea nivelului de interna-
litate optim.  

Testul include 44 de afirma ii. El are menirea s  m soare gradul de manifes-
tare a internalitat ii / externalit ii în diferite sfere de activitate i situa ii vitale: 
Internalitatea general  (Ig); Internalitatea în domeniul succesului (Is); Internali-
tate în domeniul insuccesului (I-ins); Internalitatea în domeniul interrela iilor fa-
miliale (Ifam); Internalitatea în domeniul rela iilor de serviciu (Iser); Internalita-
tea în domeniului rela iilor interpersonale (Iri); Internalitate în domeniul s -
ii i bolii (Is n). 

- Internalitatea general . Indici înal i la aceasta scal  ne indic  un grad 
înalt de control subiectiv în toate situa iile vitale. A a oameni consider  c  ma-
joritatea evenimentelor semnificative din via a lor au ap rut ca rezultat al ac iu-
nilor lor proprii, c  ei î i pot monitoriza ac iunile i în a a mod ei simt propria 
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responsabilitatea de aceste evenimente i de modul cum decurge via a lor în înt-
regime. Indicii mici la aceasta scal  corespund nivelului jos de control subiec-
tiv. A a persoane nu v d leg tura dintre propriile ac iuni i evenimentele semni-
ficative din via a lor, nu se consider  pe sine ap i de a controla evolu ia lor, con-
sider  c  majoritatea acestor evenimente sunt rezultatul unor întîmpl ri sau ac i-
unilor altor oameni. 

- Internalitatea în domeniul succesului. Indici înal i la aceasta scal  cores-
pund unui nivel înalt de control subiectiv al situa iilor i evenimentelor înso ite 
de emo ii pozitive. A a persoane consider  c  ei singuri au ob inut tot ce a fost 
i este bun în via  lor i c  ei sunt capabili cu succes s i realizeze scopuri în 

viitor. Indicii jo i la aceasta scal  m rturisesc faptul c  omul î i atribuie succe-
sele, realiz rile i bucuriile proprii împrejur rilor externe – hazardului, norocu-
lui, unei soarte norocoase. 

- Internalitate în domeniul insuccesului. Indici înal i la aceasta scala vor-
besc despre sentimentul controlului subiectiv în raport cu evenimentele i situa-
iile negative din via  înalt. A a persoane manifest  tendin a de a se autoinvinui 

în diferite e ecuri, nepl ceri i suferin e. Indicii jo i marturisesc despre aceea c  
subiectul supus cercet rii atribuie responsabilitate de a a evenimente altor oa-
meni sau prin aceea c  lui nu-i merge.  

- Internalitatea în domeniul interrela iilor familiale. Indicii înal i la aceasta 
scal  înseamn  c  omul se consider  pe sine responsabil de evenimentele ce au 
loc în via  lui familial . Indicii jo i indic  c  subiectul nu se consider  pe sine 
drept cauz  a situa iilor semnificative ce au loc în familie, dar pe partinerii s i.  

- Internalitatea în domeniul rela iilor de serviciu. Indici înal i la aceasta 
scal  m rturisesc c  omul consider  ac iunile sale drept factor important pentru 
organizarea activit ii proprii de producere, pentru stabilirea rela iilor cu memb-
rii colectivului i pentru promovarea sa. Indicii mici indic  faptul c  persoana 
supus  cercet rii este inclinat  s  atribuie o semnifica ie mult mai mare împre-
jur rilor externi, baftei i lipsei ei.  

- Internalitatea în domeniului rela iilor interpersonale. Indici înal i semni-
fic  c  omul se consider  pe sine apt s i controleze rela iile formale i nefor-
male cu al i oameni, s  provoace stima i respect fa  de sine i invers, indicii 
jo i indic  faptul c  omul nu este în stare s i formeze activ cercul lui de comu-
nicare i este înclinat s  considere rela iile sale interpersonale drept rezultat al 
activit ii partinerilor.  

- Internalitate în domeniul s ii i bolii. Indici înal i marturisesc despre 
aceea c  omul se consider  pe sine în mare m sur  responsabil pentru s tatea 
sa: dac  îi bolnav se învinuie te pe sine i crede c  îns to irea în mare m sur  
depinde de ac iunile lui. Omul cu indici mici în acest domeniu consider  c  s -

tate i boal  constituie rezultatul întîmpl rii i sper  c  îns to irea va veni 
în rezultatul ac iunilor altor oameni i în primul rînd al medicilor.   
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Persoanele supuse experimentului trebuiau s  r spund  la fiecare item, utili-
zînd o scar  cu ase trepte (-3, -2, -1, +1, +2, +3), în care r spunsul +3 însemna 
“sunt complet de acord”, iar r spunsul -3 „dezacord complet”. Datele brute au 
fost  transformate în cote  standarte  sau scoruri,  prezentate  pe o scar  cu 10 ba-
luri, care permite s  compar m rezultatele diferitor cercet ri. Scorul ce caracte-
rizeaz  norma constituie 5,5 baluri. Abaterile în dreapt  (mai mare de 5,5 ba-
luri) indic  tipul de control internal în situa iile respective. Abaterile în stîng  de 
la norm  (mai mic de 5,5 baluri) m rturisesc despre tipul de control subiectiv 
extern.  

În cele ce urmeaz  vom prezenta i analiza rezultatele ob inute. 
Pentru a eviden ia tendin ale manifest rilor comportamentului internal / ex-

ternal al func ionarilor publici în func ii de conducere în APL, am calculat sco-
rurile medii la fiecare din situa iile din va i activitate, enumerate mai sus (in-
ternalitate general , internalitate în domeniul succesului, internalitate în dome-
niul insuccesului, etc. - tabelul 1).   

Observ m c  indicii internalit ii medii sunt destul de mici. Internalitatea 
general  atinge doar scorul de 4,15, ceea ce indic  o tendin  v dit  spre exter-
nalitate. Indici pu in mai mari ca 5,5 s-au constat doar la scara internalitate în 
rela iile interpersonale (5,75). Aproape de norm  sunt indicii cu referire la inter-
nalitatea în domeniul succesului (5,4) i s ii (5,4). Cel mai mic (3,55) s-a 
ar tat a fi indicile cu referire la internalitatea în domeniul insuccesului, fapt ce 
ne vorbe te despre aceea c  func ionarii studia i î i atribuie succesele cu o mai 
mare pl cere decît insuccesele. Drept consecin e în a a situa ii la subalterni ar 
putea ap rea sentimentul nedrept ii, obidei c  nu sunt aprecia i la justa lor va-
loare sau, mai mult ca atît, sunt invinui i f  temei. 

O analiz  defiren iat  a datelor ob inute (tabelul 2) ne indic  faptul c  print-
re func ionarii publici cu func ii de conducere din APL totu i exist i un num r 
considerabil de persoane care, în anumite domenii, manifest  comportament in-
ternal. Din tabelul 2 vedem c  în domeniul s ii fac atrbuire intern  50% din 
pesoanele studiate, iar în rela iile interpersonale – chiar 60%. Deci, în aceast  
sfer , ele consider  c  pot realiza controlul în ceea ce se întîmpl  cu ele. Consi-
derînd c  aici ar putea avea succes, aceste persoane î i concentreaz  aten ia pe 
stabilirea rela iilor interpersonale i nu i pe cele de serviciu. Drept dovad , c  
func ionarii studia i consider  c  ceea ce se întîmpl  la serviciu pu in depinde de 
ei, ne servesc cotele foarte sc zute ale internalit ii în acest domeniul (doar 
15%). Aceste cote ne permit s  presupunem implicarea lor slab  în solu ionarea 
problemelor de producere.  

Nu poate s  nu ne atrag  aten ia i faptul c  45% din persoanele studiate î i 
atribuie succesul sie, i doar 20%, adic  de 2,25 ori mai pu ini – insuccesul. As-
ta înseamn  c  80% din cei studia i, în situa ii de insucces î i includ mecanis-
mele de ap rare, dau vina pe al ii, nu analizeaz  obiectiv starea lucrurilor i nu 
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sunt ap i de a face concluzii cu referire la cauzele reale a insuccesului i la mo-
dalit ile de a-l preveni pe viitor. Din situa iile critice ei nu fac încheierile cuve-
nite care ar putea conduce la dezvoltarea personalit ii lor. În loc s  ias  din 
aceste împrejur ri mai puternici, mai înv i, ei se descalific i vor perpetua 
gre elile. 

Dac  generaliz m datele ob inute, observ m c  num rul persoanelor exter-
nale dep te num rul persoanelor internale în toate domeniile, cu excep ia do-
meniului de rela ii interpersonale, fapt ce nu poate s  nu trezeasc  nelini te. 

Mai sus am men ionat c  internalitatea care se r sfrînge i la cazurile cînd, 
în mod real, nu depinde nimic de om, poate avea consecin e negative (în parti-
cular poate duce chiar i la nevroz ). Internalitatea extremal  poate conduce la 
aceea, c  situa iile, care în realitate nu depind de persoan , sunt percepute de 
aceasta ca e ec. E ecul repetat sau supunerea îndelungat  la situa i resem ite ca 

ec, duc la dezvoltarea de c tre individ a credin ei în neputin , în incapacitatea 
sa de a influen a mersul lucrurilor. Este vorb  de fenomenul neajutor rii dobîn-
dite, în care, la limit , individul abandoneaz  orice încercare de a ac iona chiar 
în orice fel (Overmier, Seligman [1]). În aceasta ordine de idei prezint  interes 
i persoanele cu cote foarte înalte, atît la parametrii internalit ii, cît i la cel al 

externalit ii.   
Datele ob inute se reflect  în tabelul 3. Aceste rezultate sunt clasificate con-

form sc rii internalitate / externalitate medie – înalt  – extrem .  
Din tabel vedem c  cazuri de manifestare a internalit ii extremale i înalte 

se înt lnesc destul de rar. Internalitatea extrem  a fost stabilit  doar în domeniul 
rela iilor interpersonale i la un num r foarte mic de persoane (10%). Internali-
tate înalt  au manifestat 20% din persoanele studiate în domeniul succesului, 
10% în domeniul rela iilor familiale, 5% în domeniul situa iilor interpersonale i 
5% în domeniul s ii.  

În ce prive te externalitatea înalt i extrem , constat m c  ea se manifest  
practic în toate domeniile. Cea mai înalta cot  de comportament external extrem  
s-a constata în domeniile insuccesului (25%) i rela iilor familiale (20%). În toa-
te celelalte domenii externalitatea extremal  s-a manifestat în 10% cazuri. În ce 
prive te externalitatea înalt , în mod deosebit ea s-a manifestat în domeniul in-
succesului (55%), serviciului (45%), s ii i famiiei (cîte 35%). Ne pare se-
mnificativ faptul c  externalitatea înalt i extremal  are cote înalte atît în do-
meniul insuccesului (80%) cît i în domeniul succesului (35%). Ace ti indici ar 
putea s  ne vorbeasc  c  persoanele date cred c  de ei nu depinde nimic. Nu 
ocazional externalitatea general  înalt i extremal  constituie 70%. 

În procesul cercet rii au fost constatate i unele diferen e de vârst . Datele 
cu privire la internatlitate / externalitate, în dependen  de vârst , sunt prezenta-
te în tabelul 4. Analizând internalitatea / externalitatea persoanelor de 25-35 ani 
observ m, c  cele mai înalte cote de internalitate se refer  la domeniile: succes, 
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rela ii familiale i rela ii interpesonale (cotele fiind la fiecare din ele de 
66,67%). Acest lucru ne vorbe te despre aceea, c  mai mult de jum tate din co-
nduc torii tineri cred în for ele proprii i c  succesul, rela iile familiale i rela ii-
le interpersonale depind de propriul lor comportament. În acela i timp nu putem 

 nu atragem aten ia la faptul c  tot ei nu consider  c  ar putea influen a rela ii-
le de serviciu. Ei nu percep propriile ac iuni ca factori semnificativi ai organiza-
iei, activit ii sale de producere, a înaint rii în post.  

În acest domeniu nici unul nu s-a ar tat a fi inernal. E posibil c  ei socot c  
vârsta înc  nu le permite s  poat  influen a rela iile de producere i avansarea 
lor în post. Posibil c  astfel putem explica i faptul c  doar 16,67% din ei î i atr-
buie responsabilitatea pentru propriul lor insucces. În a a mod, la aceast  vârst , 
tinerii î i atribuie frecvent responsabilitatea doar pentru succesul pe care îl ob in 
i pentru rela iile personale. 

Gradul internalit ii scade brusc la 35-45 ani. La aceast  vârst , nu am de-
pistat nici o persoan  cu internalitate personal i internalitate în domeniul ser-
viciului. Reiese c  aceste persoane se simt dezam gite, nu cred c  ei ar putea fa-
ce ceva pentru a schimba lucrurile spre bine. În schimb, jum tate din ei, 50%, 
consider  c  pot influen a starea s ii proprii i rela iile interpersonale.  

Din cele expuse am putea conchide c  func ionarii publici cu func ie de co-
nducere, de vârst  35-45 ani, sunt preocupa i mai mult de propria s tate i de 
rela ii.  

La vârsta mai mare de 45 ani, cei mai mari indici, de asemenea, au fost co-
nstata i pentru domeniul s tate i rela ii interpersonale (60% în ambele ca-
zuri). 50% din ei consider  c  pot influen a propriul succes i 40% - rela iile în 
familie. Studiul comparativ al internalit ii / externalit ii în diferite domenii i 
la  diferite  vârste  ne  arat  c  toate  persoanele  studiate,  cu  excep ia  tinerilor  de  
25-35 ani au manifestat cote înalte la domeniul s tate: 50% conduc tori de 
35-45 ani i 60% mai mult de 45 ani. 

Func ionarii publici în func ii de conducere de toate vârstele se v d respon-
sabili de rela iile interpesonale: 66,67% - 25-35 ani, 50% de 35-45 ani i 60% - 
mai mult de 45 ani. Observ m c  cel mai mult se v d responsabili de rela iile in-
terpersonale tinerii de 25-35 ani, dup  care urmeaz  cei cu vârsta mai mare de 
45 ani. Tinerii manifest i cele mai înalte cote la internalitatea general  
(38,33%), contra 0% la 35-45 ani i 30% pentru mai mult de 45 ani. Tot ei se 

d responsabili i de succesul pe care îl ob in (66,67%), fiind urma i de persoa-
nele cu vârsta mai mare de 45 ani (50%). Acela i lucru se refer i la domeniul 
rela ii familiale, indicii respectivi fiind de 66,67% i 40%. 

Generalizând cele expuse, constat m c  majoritatea func ionarilor publici 
sunt externali, trei p trimi din ei atrbuind cauzele i, prin urmare, i responsabi-
litatea de cele ce se întâmpl  cu ei soartei, baftei, împrejur rilor sau altor oa-
meni. Internalitatea general  fiind stabilit  doar la 25% din persoanele studiate. 
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Au manifestat internalitate în domeniul rela ii interpersonale 60% din subiec ii 
supu i experimentului. 50% din ei s-au ar tat a fi internali în domeniul s tate 
i 45% în domeniul rela ii familiale. Cel mai pu in responsabil ace ti func ionari 

s-au considerat de organizarea propriilor activit i, de rela iile de serviciu i de 
avansarea lor în post (85%). 

În ce prive te vârsta, constat m c  internalitate general  manifest  doar ti-
nerii de 25-35 ani (33,33%), care mai au înc  speran e c  vor putea influen a 
starea lucrurilor i persoanele cu vârsta mai mare de 45 ani (30%), experien a 

rora le permite s  cread  c  greut ile totu i pot fi înfruntate i c  mult depin-
de de fiecare.  

Conduc torii de 35-45 de ani ne dau impresia c  sunt dezam gi i, dezorien-
ta i, deoarece, printre ei nu s-a constat nici o persoan  cu internalitate general , 
aceasta fiind manifestat  doar în rela iile interpersonale i în domeniul s ii 
(câte 50%). În acela i timp men ion m c  anume la aceast  vârst  fiecare al pat-
rulea î i asum  responsabilitatea de cele ce se întâmpl  în domeniul serviciului; 
procentul  celor  tinerei  la  acest  parametru fiind de 0%, iar  la  cei  cu vârsta  mai  
mare de 45 de ani – de 20%. Cele din urm , credem noi, ar putea servi ca dova-

 c  ei î i asum  responsabilitate la serviciu, dar nu cred în for ele proprii, în 
posibilitatea de a schimba starea lucrurilor.  

Din cele expuse mai sus devine evident  necesitatea schimb rii modului de 
preg tire, perfec ionare i recalificare a speciali tilor în domeniul APL. Se im-
pune i necesitatea cre rii la serviciu a condi iilor, în care oamenii i-ar schimba 
opinia despre posibilit ile lor, imaginea lor de sine i în care ace tia i-ar dori i 
ar putea s i realizeze poten ialul. Formarea internalit ii va contribui la o mai 
bun  cunoa tere i în elegere a subalternilor, la un comportament echitabil fa  
de ei i la optimizarea rela iilor ef-subaltern. 
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ANEXE 
 

Tabelul 1. Mediile indicilor manifest rilor comportamentului internal / exte-
rnal în diferite sfere de via i activitate. 

Sferele de activitate 
 I g I s I ins I fam I ser I r i I s n 
Cote medii: 4,15 5,4 3,55 4,65 4,05 5,75 5,4 

 
Tabelul 2. Caracteristica internalit ii i exeternalit ii în diferite sfere de vi-
i activitate. 

 internali externali 
Domenii: Nr. 

persoane 
% Nr. 

persoane 
% 

Internalitate general  15 25 45 75 
de succes 27 45 33 55 
de insucces 12 20 48 80 
familiale 27 45 33 55 
serviciu 9 15 51 85 
rela ii interpersonale 36 60 24 40 

tate 30 50 30 50 



Tabelul 3. Caracteristica gradului de manifestare a internalit ii/externalit ii în diverse domenii 
 Situa ii 
 In 

general 
De succes De 

insucces 
În situa ii 
familiale 

De serviciu Rela ii 
interpersonale 

tate 

 nr. % nr.  % nr.  % nr.  % nr.  % nr. % nr.  % 
Internalitatea 
medie 

15 25 15 25 12 20 21 35 9 15 27 45 15 25 

Internalitatea 
înalt  

0 0 12 20 0 0 6 10 0 0 3 5 15 25 

Internalitatea 
extrem  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 

Externalitatea 
medie 

3 5 12 20 0 0 0 0 21 35 6 10 3 5 

Externalitatea 
înalt  

36 60 15 25 33 55 21 35 24 40 12 20 21 35 

Externalitatea 
extrem  

6 10 6 10 15 25 12 20 6 10 6 10 6 10 
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Tabelul 4. Gradul internalit ii / externalit ii la diferite vîrste 

 25-35 35-45 45+ 
 int. ext. int. ext. int. ext. 
 nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

Internalitatea 
generala 6 33,33 12 66,67 0 0 12 100 9 30 21 70 
Internalitatea 
succes 12 66,67 6 33,33 0 0 12 100 15 50 15 50 
Internalitatea 
insucces 3 16,67 15 83,33 3 25 9 75 3 10 27 90 
Internalitatea 
familia 12 66,67 6 33,33 3 25 9 75 12 40 18 60 
Seviciul 0 0 18 100 3 25 9 75 6 20 24 80 
Rela iile 
interpersonale 12 66,67 6 33,33 6 50 6 50 18 60 12 40 

tatea 6 33,33 12 66,67 6 50 6 50 18 60 12 40 
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The present article analyzes the place and the role of bureaucracy in the 

political system of contemporaneous society, considered alongside the political 
elite, political party, pressure group and other political actors, one of the impo-
rtant mechanisms in achieving the political power. The author is undertaking a 
brief but a relevant analysis for the concept of bureaucracy proposed by socio-
logists, economists and political scientists, mentioning that the main issue under 
discussion by representatives of political science lies in the question if bureauc-
racy is compatible with democracy. It pays attention to the Weberian as well as 
to the contemporary concept and the phenomenon of bureaucracy, emphasizing 
that bureaucracy, for some reasons, has undertaken several transformations 
and is being seen as a dysfunctional and disruptive factor in the social mecha-
nism. It shows that the phenomenon of bureaucracy and adjacent processes (hu-
man rights and free press, corruption and organized crime, human trafficking 
and labor migration, etc.) has included the entire social body, paralysis the ac-
tivity of the state power vertically and horizontally, including the Republic of 
Moldova. Some recommendations and suggestions are proposed to optimize the 
administrative body which remains a major challenge for the upcoming years, 
which elite should address in the context of future administrative reforms. 

 
În sistemul politic al societ ii contemporane un rol important îl ocup  biro-

cra ia, considerat , al turi de elita politic , partidul politic, grupul de presiune i 
al i subiec i politici, unul din mecanismele însemnate în realizarea puterii politi-
ce.  În  acest  sens,  este  de  remarcat  c  locul  birocra iei  în  sistemul  rela iilor  de  
putere poate fi determinat ca fiind unul intermediar între elita puterii (guver-
nan i) i mase (guverna i), pentru c  aparatul birocratic, sistemul administrativ, 
are drept menire de a aplica i verifica realizarea politicilor adoptate de c tre 
elita politic  în procesul de luare a deciziilor. 

Unii sociologi i politologi divizeaz  concep iile despre birocra ie în dou  
i: idei preweberiene (specifice i ast zi con tiin ei cotidiene – birocratul este 

persoana care tergiverseaz  rezolvarea unei probleme) i concep ii weberiene, 
sau tiin ifice (în modelul ideal al birocra iei, conform terminologiei lui M.We-
ber, este vorba despre un sistem optimal al diviziunii muncii în sfera administr -
rii) [23]. Sociologul german a subliniat faptul c  birocra ia întruchipeaz  domi-
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na ia legii i nu a oamenilor, iar administra ia birocratic  înseamn  exercitarea 
controlului pe baz  de cuno tin e, ceea ce determin  ca aceast  administra ie s  
devin  o organiza ie, un sistem ra ional de conducere, de gestionare a treburilor 
publice. 

În plan social, conceptul de birocra ie are în vedere modul de organizare a 
administra iei moderne, considerîndu-se c  statului îi este necesar, efectiv, un 
aparat eficient care s  asigure rela ii func ionale între guvernan i i guverna i. 
De fapt, aici este concentrat  concep ia expus  de M.Weber, care sus inea c  
orice organizare social  modern , pentru a func iona performant, trebuie s  se 
bazeze pe un sistem ierarhic, pe rela ii bine determinate (norme fixe i ra ionale) 
între componentele individuale i colective, birocra ia permi înd precizie, calcu-
lul rezultatului i subordonare logic . 

Birocra ii sau func ionarii publici, fiind un corp de administratori de profesie 
i considerat un grup social distinct, este interpretat diferit de reprezentan ii tii-
elor umaniste. Astfel, sociologii sînt interesa i de birocra ie ca de o categorie 

social  reprezentativ , membrii c reia sînt uni i prin anumite interese de grup i 
orient ri valorice. Economi tii, îns , v d în birocra ie un contrast fundamental 
între principiile acesteia i cele ale pie ei, c ci pia a reprezint  sfera concuren ei, 
a dinamismului i a libert ii de opinie, pe cînd birocra ia înseamn  monopol, 
stagnare i constrîngere în activitatea agen ilor economici. 

Îns  principala problem  pus  în discu ie de c tre politologi o constituie lo-
cul i rolul birocra iei în sistemul politic democratic al societ ii contemporane, 
cu alte cuvinte: dac  birocra ia este compatibil  cu democra ia. De aici apare o 
întrebare deloc retoric : reprezint  oare birocra ia ca atare o amenin are pentru 
principiile democratice ale unei guvern ri deschise i responsabile? Problema 
este dac  func iile de control (pe care le au birocra ii în virtutea împuternicirilor 
de inute) i stabilitatea func ionarilor publici în sistemul ierarhic le confer  pu-
terea de a-i frustra sau manipula pe politicieni (despre care se crede c  ei „deter-
min  decizia politic ”, îns  realitatea, de fapt, demonstreaz  viceversa) i de a „co-
cheta” cu publicul (precum c  administra ia birocratic  „are grij ” de binele societ -
ii sau, cel pu in, de anumite grupuri social vulnerabile). Cum nu ar fi, un lucru pare 

a fi clar: politicienii produc decizii propuse de birocra i i tot ace tia, birocra ii, 
le administreaz . Organismele birocratice publice sînt acele structuri care con-
duc esen ialmente guvernele, luînd majoritatea covîr itoare a deciziilor atribuite 
pre edin ilor, prim-mini trilor i altor oameni politici, astfel încît ace tia întîm-
pin  unele dificult i din partea birocra ilor privind realizarea anumitor proiecte, 
strategii sau programe de dezvoltare a societ ii. 

Departe de a fi simplificate, efectele funeste ale birocratiz rii excesive s-au 
amplificat considerabil în societatea contemporan , problem  care nu a disp rut 
nu numai din vizorul discu iilor politice i din programele partidelor, dar chiar i 
din dezbaterile academice. Îns i inventatorul termenul „birocra ie” fiziocratul i 
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liberalul francez J.C.M.V. de Gournay (1712-1759) a avertizat în repetate rînduri 
asupra invaziei birocra iei i a func ionarilor, a c ror afirmare se producea nu atît 
pentru interesul public, cît „interesul public” p rea s  fi fost inventat pentru ca 
func iile publice s  poat  exista. Teza precum c  „un aparat administrativ extins 
constituie una din caracteristicile esen iale ale statului modern” o putem g si la 
mai mul i cercet tori contemporani [8, 297-298; 4, 33-35; 6, 158, 165, 168], pen-
tru c  acest tip de ocupa ii func ion re ti a proliferat i în ma in riile guvername-
ntale, care au devenit extrem de birocratizate i sup toare, pe m sur  ce gradul 
de modernizare a statului a avansat. Probabil, nu întîmpl tor, termenul „birocra ie” 
este utilizat, de regul , în accep ie peiorativ , indicînd viciile caracteristice ale 
unei administra ii birocratice: rutina, insensibilitatea, iner ia, ineficien a, secreto-
mania, îngîmfarea, agresivitatea, interesul personal i alte neajunsuri care compo-
rt  o înc rc tur  emo ional , asociate critic rii aspre a unei administr ri i/sau 
unei guvern ri necalificate i agen ilor ei. Nuan ele peiorative sînt obi nuite i în 
utilizarea cotidian  a termenului, inclusiv i în referiri ironice, astfel cunoscîndu-
se i mul i critici ai birocra iei (istoricul i scriitorul englez C.N.Parkinson [18], 
psihologul social american W.Bennis [2] .a.). 

M.Weber, considerînd difuzia i deci extinderea birocra iei drept un pericol 
valorilor democratice, a descris-o i conceput-o ca un instrument necesar orga-
niz rii ra ionale i func ion rii eficiente a societ ii moderne, fenomen care s-a 
transformat în timp (mai mult din motive obiective: complexitatea procesului de 
guvernare, necesitatea unei gestion ri mai eficiente a treburilor publice de c tre 
speciali ti profesioni ti .a.) într-un factor disfunc ional i perturbator al meca-
nismului social. De altfel, majoritatea autorilor dup  Weber consacra i în prob-
lematica dat  constat  c  în toate sistemele politice bazate pe organiza ii sociale 
i proceduri birocratice se înregistreaz  o tendin  constant  spre autonomizarea 

corpului de func ionari publici i spre transformarea acestuia într-o categorie di-
stinct , „într-o birocra ie de partid”, numit i „partidul invizibil al birocra iei” 
(dup  A.Toffler), care tinde s i reproduc i s i impun  propriile interese 
prin intermediul exerci iului puterii i nu a discursului politic, cum o fac actorii 
politici.  

Mergînd pe urmele cunoscutului politolog român I.Mitran [14, 97-98], este de 
men ionat c   termenul „birocra ie”, din perspectiva politic , nu se refer  doar la sen-
sul de hipertrofiere a aparatului func ion resc sau de tergiversare ori împiedicare a re-
zolv rii unor probleme, ci la translarea puterii executive în mîinile func ionarilor. De 
fapt, se are în vedere concentrarea puterii de c tre executiv, prin diminuarea func iei 
legislativului, iar în cadrul executivului birocratizarea semnific  trecerea deciziei de 
la oamenii politici la înal ii func ionari. Una din cauzele acestei tendin e este explica-

 prin faptul c  func ionarii i demnitarii „apolitici” au o anumit  continuitate, de in 
o bogat  experien  administrativ , absent , de regul , la oamenii politici, care se afl  
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în „b taia vînturilor electorale”, dar au nevoie de aparate administrative profesioniste 
pentru a- i aplica politicile. 

În accep ia weberian , statul modern, pentru a face fa  problemelor de ad-
ministra ie, are nevoie de un aparat plasat între guvernan i i restul popula iei, 
guverna i. Sociologul german califica birocra ia drept un tip de organizare soci-
al , al c rui scop este s  fac  ca statul s  func ioneze la fel de eficient ca o între-
prindere economic . Într-o democra ie func ional  problema esen ial  în raport 
cu existen a birocra iei este de a exercita un control eficace asupra activit ii sa-
le, de a-i face pe func ionarii guvernamentali responsabili în fa a legii, precum 
i de a supune institu ia administrativ , la un anumit interval de timp, unor refo-

rme administrative menite s  ra ionalizeze aparatul administrativ (cazul Repub-
licii Moldova i altor „noi” democra ii din spa iul post-sovietic). Dorin a societ -
ii de a dep i diverse manifest ri ale administra iei birocratice este permanent  ca 
i aspira ia clasei conduc toare de a perfec iona sistemul de guvernare în general, de 

a face sistemul de administrare mai eficient, f  defecte i mai receptiv la nevoile 
societ ii contemporane. 

Altfel spus, într-o democra ie func ional  problema esen ial  în raport cu 
existen a birocra iei este de a exercita un control eficace asupra activit ii sale, 
de a-i face pe func ionarii guvernamentali responsabili în fa a legii, precum i 
de a supune institu ia administrativ , la un anumit interval de timp, unor refor-
me administrative menite s  ra ionalizeze aparatul administrativ. În acest con-
text, vom ar ta c  dac  procesul democratiz rii societ ii noastre se afl  la un înce-
put de cale de dou  decenii, iar, de fapt, „în fa ”, cu toate problemele i dificult ile 
lui, atunci birocra ia statal , dimpotriv , nu cedeaz  pozi iile sale vechi. Probabil, 
principala problem  în derularea reformelor democratice i a birocratiz rii procesu-
lui administrativ [7] consta în faptul c  clasa politic  moldoveneasc  este preocupa-

 în principal de democratizarea societ ii i mai pu in de reconstruc ia institu iilor 
politico-administrative i deci a aparatului administrativ. Prin urmare, efectele do-
rite în rela ia dintre putere i societate depind în cea mai mare m sur  atît de fu-
nc ionalitatea elitei politice, cît i de eficacitatea birocra iei i de eficien a utili-

rii principiilor realiz rii puterii în societate. 
Unele date oficiale atest  faptul c  num rul func ionarilor de stat din ara 

noastr  angaja i în cadrul autorit ilor publice centrale era alc tuit, la 1 octomb-
rie 2008, de peste 12 mii de persoane, iar num rul total al corpului func ion -
resc constituia în anul 2009 circa 25 mii de persoane. Dac  în Republica Moldo-
va un func ionar revine la 140 de cet eni, în alte ri est-europene se poate ob-
serva o situa ie nu mai pu in optimal . Costul de între inere a acestora este o po-
var  grea pentru bugetul rii, pentru care se cheltuiesc bani publici f  vreun 
randament  vizibil.  Numai în  anul  2009 acest  cost  a  constituit  2,4% din PIB-ul  

rii (1,4 mld lei) sau o cincime din cheltuielile bugetare pentru între inerea tu-
turor lucr torilor din sfera bugetar . Ra ional ar fi, consider  unii exper i, ca fo-
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ndul de salarii s  nu dep easc  10% din PIB, dar nu 12,1% cum era în 2009 în 
ara noastr . I.Munteanu mai arat  c  aparatul birocratic de stat este nu numai 

masiv prin num rul angaja ilor, dar i unul politizat dup  procedurile sale de re-
crutare a noilor cadre i dup  evaluarea aprecierilor serviciilor realizate de c tre 
func ionari [7, 20]. Mai mult chiar, circa 80% din ace tia, dup  datele neoficia-
le, nu- i dau seama care sînt cu adev rat func iile lor i care este politica orga-
nului de stat în care ei lucreaz . Cu probleme asem toare se confrunt  atît -
rile din spa iul CSI [5; 12; 13], cît i din cadrul UE [17; 3; 1; 10]. 

Avînd în vedere cele men ionate, poate c  nu întîmpl tor puterea politic  a 
rii noastre a adoptat o serie de m suri importante pentru a eficientiza activita-

tea i a optimiza personalul de conducere la toate nivelurile, de la structurile gu-
vernamentale i pîn  la cele locale. În acest context, în ultimii ani Parlamentul 

rii a adoptat anumite acte i norme legislative („Planul de implementare al 
Strategiei de reform  a Administra iei Publice Centrale” pe anii 2006-2008, 
„Legea despre Strategia Na ional  de Dezvoltare” pe anii 2008-2011, „Codul de 
conduit  a func ionarului public”, „Legea cu privire la serviciul public”, „Legea 
privind controlul public asupra activit ii de stat”, „Concep ia politicii de perso-
nal în serviciul public”, „Legea privind descentralizarea administrativ ”, „Legea 
cu privire la func ia public i statutul func ionarului public” .a.) pentru a cont-
ribui la asigurarea unei administr ri mai bune în realizarea interesului public, în 
scopul prevenirii birocratiz rii excesive a aparatului administrativ i elimin rii 
corup iei din administra ia public  central i local . Îns  problema ra ionaliz -
rii activit ii sistemului administrativ na ional din Republica Moldova necesit  
din partea clasei politice o abordare mai complex , pentru c  fenomenul biroc-
ratismului i procesele lui adiacente (respectarea drepturilor omului i a presei 
libere, corup ia i crima organizat , „n ismul” i „cum trismul”, traficul de 
fiin e umane i migra ia for ei de munc , etc.) au cuprins întregul organism soci-
al, paralizînd astfel activitatea puterii de stat pe vertical i orizontal  (de altfel, 
Conform Registrului de Stat al Actelor Juridice al Republicii Moldova, la 
CEDO în anii 2004-2010 au fost depuse circa 200 de dosare contra Republicii 
Moldova [11]). 

Prin urmare, optimizarea aparatului administrativ r mîne o provocare majo-
i în continuare, pe care elita guvernant  trebuie s  o solu ioneze în cadrul re-

formelor administrative curente i de perspectiv . Conform Legii pentru modifi-
carea Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (art.24 „Organele 
centrale de specialitate ale administra iei publice”), Executivul rii este compus 
actualmente din 16 ministere i 5 servicii, birouri i agen ii [15, 5]. La sfîr itul 
anului 2009, pentru prima dat  în perioada existen ei puterii publice în Republi-
ca Moldova, au fost elaborate planuri institu ional-strategice de dezvoltare a mi-
nisterelor Guvernului pentru urm torii 3 ani de zile. Planurile în cauz  includ, 
printre altele, i aplicarea sec iilor de audit intern. Doar pentru anul 2010 se pre-
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vede mic orarea cu 5,0% a func ionarilor publici. În acela i timp, în Programul 
de guvernare al Alian ei pentru Integrare European  (AIE) pentru anii 2009-
2013 „Integrarea european : libertate, democra ie, bun stare” la compartimentul 
„Administra ie responsabil i eficient ” sînt specificate obiectivele de guverna-
re i ac iunile referitoare la reforma administra iei publice centrale, inclusiv mo-
dernizarea serviciilor publice prin reducerea birocra iei, i la descentralizarea 
puterii i asigurarea autonomiei locale [19]. Aceste i alte activit i ale Alian ei 
reiese din prioritatea na ional  a guvern rii liberal-democrate: „descentralizarea 
puterii i asigurarea autonomiei locale prin demontarea „verticalei puterii” i ap-
licarea principiilor i normelor europene în domeniul administra iei publice”.  

Întru realizarea Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2009-
2013 i inînd cont de profunzimea crizei economice actuale a rii, Programul 
de stabilizare i relansare economic  a Republicii Moldova pe anii 2009-2011, 
adoptat de Executiv la sfîr itul anului 2009, enumer i anumite ac iuni referito-
are la capitolul administra ie public , inclusiv: restructurarea ministerelor, agen-
iilor i altor institu ii subordonate Guvernului în vederea lichid rii autorit ilor 

publice cu un grad redus de eficien , optimiz rii activit ilor func ionale i re-
ducerii cheltuielilor administrative; înghe area angaj rilor în sectorul public i 
reducerea treptat  a func iilor permanent vacante în cadrul organelor centrale de 
specialitate ale administra iei publice; optimizarea structurii autorit ilor publice 
supreme ale statului (aparatele Pre edin iei, Parlamentului, Procuraturii Genera-
le, Cur ii de Conturi etc.); reorganizarea institu iilor subordonate organelor cent-
rale de specialitate i optimizarea num rului func ionarilor publici din institu ii-
le subordonate ministerelor; elaborarea i implementarea noului sistem de sala-
rizare a func ionarilor publici .a. [16, 20]. 

Este de remarcat i faptul c  Programul de guvernare al AIE la capitolul te-
hnologiilor informa ionale i de comunica ii (TIC) prevede mai multe ac iuni 
importante, inclusiv revederea Strategiei na ionale Moldova Electronic  („e-
Moldova”) i crearea Centrului e-guvernare pentru dezvoltarea societ ii infor-
ma ionale [19], ultima fiind o prioritate a Uniunii Europene. În condi iile socie-

ii informa ionale, care reprezint  un nou mod de via  calitativ superior, biro-
cra ia este capabil  de a cre te flexibilitatea întregului sistem de administrare i, 
în acela i timp, de a reduce depersonalizarea, de a înl tura r spunderea persona-

 în procesul de interac iune cu structurile ierarhice respective. Odat  cu dezvo-
ltarea de noi mijloace de comunicare se poate schimba atitudinea întregului corp 
de administratori fa  de structura ierarhia strict . În special, noile tehnologii in-
forma ionale încalc  regula subordon rii i a modalit ilor de r spundere i ra-
portare a func ionarului, a conduitei profesionale i deci a normelor deontologi-
ce, oferind astfel posibilitatea fiec ruia din birou de a contacta orice membru al 
structurii administrative ocolind ierarhia stabilit . Este important s  specific m 

 trecerea la o administra ie modern  prin realizarea unei infrastructuri perfor-
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mante oferite de e-government (guvernarea electronic ) poate tirbi din prioritatea 
ierarhiilor prev zut  de varianta birocratic  clasic .  

Desigur, aceste i alte probleme legate de func ionalitatea sistemului admi-
nistrativ, în general, i a aparatului birocratic, în special, nu pot afecta în ansam-
blu avantajele i reu itele experien e de utilizare a tehnologiei pentru eficienti-
zarea si transformarea guvern rii din diferite ari, fapt men ionat la lucr rile Co-
nferin ei interna ionale „Moldova e-Gov Summit 2010” cu genericul „Tehnolo-
giile Informa ionale i Comunica ii pentru o mai bun  guvernare”, care a avut 
loc la Chi in u, în perioada 18-19 mai 2010 [9]. Noua „revolu ie managerial ”, 
aflîndu-se sub impactul noilor tehnologii informa ionale asupra societ ii i sus-
inut  de rile membre ale UE i de rile membre ale Comisiei Economice a 

ONU pentru Europa (UN/ECE), va conduce neap rat în „noile” democra ii la o 
func ionalitate mai bun  a autorit ilor politice i administra iei publice centrale 
i a celei locale, la impulsionarea vie ii în orice sector al unei societ ii (admini-

stra ie public , sectorul privat sau societate civil ).  
Desigur, Republica Moldova a înregistrat anumite progrese în modernizarea 

institu iilor democratice în conformitate cu standardele europene, fapt confirmat 
i de oficialit ile europene cu diferite ocazii. Totu i modernizarea societ ii în 

ansamblu nu a putut, în mod obiectiv, s  fie sincronizat  cu modernizarea rapid  
a institu iilor publice. Cauza este c  institu iile publice i cele ale societ ii civi-
le au fost modernizate în baza unor modele i standarde de împrumut pentru a se 
ancora într-un context european, care i-au demonstrat eficien a în mediul auto-
hton cu o cultur  politic  corespunz toare. Ast zi, îns , societatea noastr  de-
monstreaz  preponderent o cultur  politic  arhaic  sau parohial  (termen apud 
G.Almond i S.Verba), opunînd moderniz rii o mare rezisten . La acestea se 
mai adaug i prezen a unor probleme nerezolvate de mai mult timp (criza iden-
titar i cea a iredentismului, criza economic i cea politic , etc.). Nivelul actu-
al de dezvoltare a rii noastre, problemele indicate mai sus care nu amîn  rezo-
lvarea lor, inclusiv proliferarea birocra iei ca administra ie public , determin  
un nivel redus al calit ii guvern rii societ ii noastre i, în special, al stabilit ii 
i eficien ei activit ii institu iilor politico-administrative ale statului [20; 21; 

22]. 
Concluzionînd, vom ar ta c  lupta împotriva birocra iei i efectelor lui nefa-

ste nu înseamn  o lupt  cu însu i corpul de administratori. F  un aparat de 
profesioni ti nu poate exista guvernarea ca un atribut esen ial al oric rei socie-

i. În acela i timp, birocra ia, ca grup social imanent societ ii contemporane, 
are tendin a s i extind  func iile sale de conducere a comunit ilor umane care 
se afl  sub impactul globaliz rii economiilor statelor lumii i informatiz rii vie-
ii sociale. De aceea diminuarea efectelor negative ale procesului birocratic ne-

cesit  o activitate de îmbun ire, de perfec ionare i de preg tire profesional  a 
func ionarilor aparatului administrativ. Putem vorbi despre o adev rat  adminis-
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tra ie doar atunci, cînd toate sectoarele vie ii sociale sînt organizate i administ-
rate astfel, încît acestea s  asigure popula iei un trai decent i servicii de calitate. 
O astfel  de administra ie  se  creeaz  prin efortul  comun al  puterii  politice,  care 
adopt  anumite reglement ri administrative, i al puterii executive, care înf p-
tuie te administra ia prin corpul de func ionari publici de o pozi ie profesional  
i de o inut  deontologic  adecvat , capabili s  r spund  nevoilor societ ii pri-

ntr-un comportament potrivit situa iei. Toate acestea conjugate cu cre terea teh-
nologiilor administrative, depolitizarea gestion rii cadrelor publice, utilizarea 
sistemului bazat pe merit i a carierei profesionale a func ionarilor publici vor 
consolida guvernarea i capacitatea administrativ  a sistemului de guvernare în 
„noile” societ i democratice. 
 

Bibliografie: 
1. .  .  //  

http://www.europespb.org/modules.php?name=News&file=view&news_id
=3985 (citat 05.02.2010);  

2. Bennis W., Nanus B. Liderii. – Bucure ti, 1999 // 
http://images.google.com/images?q= warren+bennis&gbv= 
2&svnum=10&hl=sl&start=20&sa=N&ndsp=20 (citat 01.06.2009). 

3. CE solicit  în justi ie salarii m rite pentru „eurobirocra i”. // 
http://www.gandul.info/international/ce-solicita-in-justitie-salarii-marite-
pentru-eurobirocrati-5276336 (citat 05.02.2010) 

4. Chirot D. Societ i în schimbare. – Bucure ti, 1996.  
5. Doljenkov O. Nomenclatura în perioada transform rii post-totalitare (cazul  

Belarusei i Ucrainei). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). 
Revist tiin ific  trimestrial , 2005, nr.1 (XXVIII), p.34-44 

6. Dunleavy P., O’Leary B. Teoriile statului. Politica democra iei liberale. – 
Chi in u, 2002. 

7. .  .  // Business 
Class, 2010, nr.2 (41), p.14-20. 

8. Fisichella D. tiin a politic : probleme, concep ie, teorii. – Ia i,  2007.  
9. http://www.moldovaegovsummit.md/index.php/ro/home (citat 21.08.2010). 
10. http://www.rosbalt.ru/2007/10/01/418552.html (citat 05.02.2010). 
11. Lista hot rîrilor Cur ii Europene versus Moldova (ordine cronologic ). //      

http://justice.md/md/cedo_hot_md_c/ (citat 20.08.2010). 
12. ? // http://slon.ru/articles/259005/ (citat 

08.02.2010). 
13.  P . // 

http://finam.info/currency/news213BF00001/default.asp (citat 02.02.2010) 
14. Mitran I. Politologia în fa a secolului XXI. – Bucure ti, 1997.  

http://www.europespb.org/modules.php?name=News&file=view&news_id=3985
http://www.europespb.org/modules.php?name=News&file=view&news_id=3985
http://images.google.com/images?q=%20warren+bennis&gbv=%202&svnum=10&hl=sl&start=20&sa=N&ndsp=20
http://images.google.com/images?q=%20warren+bennis&gbv=%202&svnum=10&hl=sl&start=20&sa=N&ndsp=20
http://www.gandul.info/international/ce-solicita-in-justitie-salarii-marite-pentru-eurobirocrati-5276336
http://www.gandul.info/international/ce-solicita-in-justitie-salarii-marite-pentru-eurobirocrati-5276336
http://www.moldovaegovsummit.md/index.php/ro/home
http://www.rosbalt.ru/2007/10/01/418552.html
http://justice.md/md/cedo_hot_md_c/
http://slon.ru/articles/259005/
http://finam.info/currency/news213BF00001/default.asp


MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

42 

15. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.149 (3482) din 22 septembrie 
2009.  – Chi in u, 2009. 

16. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.174-176 (3507-3509) din 4 
decembrie 2009. – Chi in u, 2009. 

17. Nazare V. Paradoxuri sociale i politice. // Sfera politicii, 2007, nr.128, 
p.20-31  

18. .  /  .  .;  3- .  –  ,  
2007. 

19. Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea euro-
pean : libertate, democra ie, bun stare”, 2009-2013. // http://www.gov.md/  
(citat 13.11.2009). 

20. Varzari  P.  Elita  politic  din  Republica  Moldova:  realit i  i  perspective.  –  
Chi in u, 2008, p.108-128.  

21. Varzari P. Democra ia i birocra ia: problema corela iei. // Revista de filo-
zofie, sociologie i tiin e politice, 2009, nr.2, p.97-109.     

22. . : . // -
, Kiev, 2010, nr.1(40), p.76-87.  

23. Weber M. Teorie i metod  în tiin ele culturii. – Ia i, 2001. 
 

Prezentat la redactie  
la 15 octombrie 2010 

 

http://www.gov.md/


MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

43 

Compartimentul 
SOCIOLOGIA POLITIC  

 
 

: , 
   

 
  

, , , 
  

,   
 

  
, , , -

 
,  

 
,  – -

. -
-

,  
. ,  

, -
.  

-
 – , -

, 
.  

, -
-

.  « » , 
.  « »  

»,  
.  

, -
-
 

. -
, , 

-
, -



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

44 

, -
, -

. 
 
The identity crisis is shown in the paper as the main feature of the spiritual 

life of the post-Soviet countries. The situation when the old system has collapsed 
and the new one is unformed determines the actualization of the problem of ci-
vilizational choice and the search for new goals of social and cultural develop-
ment. These processes are common for all countries of the former Soviet Union 
in different degrees and are very important for present-day Russia and Moldo-
va. The search for new civilizational landmarks in the two countries primarily 
stems from the constructing of the relation to the West as the center of modern 
civilization. 

The attention is drawn in the paper that the civilizational choice takes place 
in a radically changed global environment. The post-Cold War world did not 
become stable and controllable, especially did not become unipolar. “Clash of 
civilizations” that defines the global turbulence and instability of the modern 
world has come instead of “end of history”. 

The authors argue that the question of the unity and diversity of the world 
history is ultimately actualized in connection with the universalist aspirations of 
the Western civilization and the response of non-Western cultural and civilizati-
onal systems. Theoretically sanctioned by the civilizational approach cultural 
and civilizational diversity of the world provides an opportunity for constructive 
and equal dialogue between civilizations, the ultimate multiplicity of historical 
transformation which eliminates the possibility of the existence of a common 
goal of historical development, provoking and causing universalist and unifica-
tion projects and activities. 
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This paper aims to capture the interconnection among morals, education 
and democracy, the role that an educated citizen, guided by moral norms and 
values plays in accomplishing the foundation of a democratic society. We try to 
demonstrate that in Romania, it is necessary to use education and moral beliefs 
in promoting a democratic society based on civic responsibility, direct social 
contact, personal responsibility, sense of community, civic engagement, trust 
and social justice. Both schools and religious institutions can better prepare for 
active citizenship and a strong civil society, regarded as the bedrock of a demo-
cratic state. 

Key words:  moral, education, democracy, civil society 
 

  No one is born to be a democrat. 
 It is a matter of education 

  Anne Sliwka 
 

1989 a fost anul revolu ionar ce prevestea transformarea treptat  a situa i-
ei politice mondiale în favoarea democra iei i proclama în locul „Marii nop i” – 
zorile unui regat etern al libert ii. Victoria democra iei în fa a sistemului opre-
siv comunist care i-a dovedit incapacitatea, l-a determinat pe F.Fukuyama – di-
rector adjunct al Departamentului de Stat SUA, s  declare „Sfâr itul istoriei”. În 
opinia autorului s-a atins deja „punctul final al evolu iei ideologice a omenirii i 
universalizarea democra iei liberale occidentale ca form  final  de guvernare 
uman ” [21]. 

În rile foste comuniste starea de spirit era una euforic  existând speran e 
 na terea institu iilor democratice, inclusiv a parlamentelor i partidelor po-

litice, va avea loc f  convulsii, aproape ca un proces natural, comunismul fi-
ind urmat în mod necesar de forme democratice de organizare politic i socia-

 ce o s  aduc  cet enilor fericirea i împlinirea mult râvnit i visat  cu 
ochii a intiti pe societ ile vestice înfloritoare. 

Din p cate, îns , abdicarea regimurilor comuniste nu a însemnat colapsul 
imediat al culturilor politice comuniste. Toate obiceiurile, mentalit ile, atitudi-
nile, simbolurile i valorile care p trunseser  de decenii în via a social  f ceau 
greu de imaginat reconstruc ia pe aceste ruine a unei societ i normale, democ-
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rate, moderne de c tre oameni lipsi i de resurse materiale, de cuno tin e econo-
mice i preg tire politic  [22, 20]. 

Entuziasmul a început s  p leasc  în momentul în care masele populare i-
au dat seama c  sfâr itul monopolului partidului comunist asupra puterii nu în-
se mn  în mod automat sfâr itul comunismului i na terea democra iei, aceasta 
contribuind la apari ia unei discrepan e, mereu amplificate, între speran ele în 
cre tere ale popula iei i limitele sistemului existent [23, 213]. Cu toate acestea 
tendin a general  era aceea de a substitui ac iunii pe care trebuia s  o întreprin-
dem credin a c  toate greut ile vor disparea de la sine.  

Au trecut 20 de ani de la caderea comunismului, iar cet enii sunt, se pare, 
din ce în ce mai dezam gi i, mai lipsi i de încredere în clasa politic i din ce în 
ce mai absen i la urnele de vot.  

Acest lucru nu trebuia s  se întâmple. Starea de spirit din România vine în 
contradic ie cu  regula acceptat  de to i: na iunile democratice sunt fericite, sau 
altfel spus, drumul spre fericire na ional  este pavat cu democra ie. „Aceast  
abordare este atr toare i ne sugereaz  c  avem o rezolvare rapid  pentru ma-
joritatea problemelor din lume: adoptam o constitu ie democratic i tr im feri-
ci i pân  la adânci b trâne i”, spune R.Ingelhart, profesor la Centrul de Studii 
Politice al Universit ii din Michigan. Exist  o singur  problem  continua auto-
rul. Nu este adev rat. Cu alte cuvinte, oamenii bine inten iona i care vor s  con-
struiasc  democra ii  au  în eles  totul  pe  dos.  Nu  democra ia  este  cea  care  face  
oamenii mai ferici i, ci oamenii ferici i construiesc democra ii [20, 73].  

În anii ‘80 fericirea i democra ia erau ni te concepte strâns legate între ele, 
astfel c  teoria potrivit c reia democra ia echivaleaz  cu fericirea a p truns 
adânc în mentalitatea politicienilor, cercet torilor, oamenilor de tiin i chiar a 
cet enilor. Apoi a venit a a-zisul „al treilea val al democratiz rii” unde democ-
ra ii aflate la început, n scute din cenu a fostului bloc sovietic nu s-au bucurat 
de la început de mult c utata i promisa fericire ci, mai mult decât atât, cet enii 
lor dezam gi i, sunt uneori mai neferici i decât în vremurile comuniste. Toate 
acestea sun  deprimant i te duc cu gândul la întrebarea: De ce s-a ajuns în situ-

ia aceasta, de ce noi nu putem avea parte de fericirea pe care o societate demo-
cratic  o ofer  cet enilor ei? Unde gre im?  

Un r spuns imediat i foarte comod ar fi: clasa politic  imoral , corupt , 
preocupat  doar de interesul propriu i deloc de binele public, dominat  de poli-
ticieni incapabili, oportuni ti i slab preg ti i. Toate acestea au devenit din ce în 
ce mai evidente, experien a dovedind c  între conduc tori i condu i se sap  o 
pr pastie din ce în ce mai mare mergând pân  la o opozi ie f ti  de interese, 
mascat  uneori de sintagma „ra iuni de stat” o sintagma ambigu , în spatele c -
reia se ascund mai curând egoismul i interesele de grup ale celor afla i la putere 
[19]. 
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Desigur, ar fi ideal ca cei ce ne conduc s  fie preocupa i, înainte de orice, de 
binele supu ilor, dar acest lucru s-a dovedit prea arareori adev rat. Si totu i exi-
st  democra ii prospere, cu cet eni mul umi i, ferici i, cu convingeri democrati-
ce adânc înr cinate. Noi de ce nu reu im? 

Poate  pentru  c  privirile  ni  se  îndreapt  prea  des  pe  guvernan i  i  nu  spre  
guverna i? Poate c  a tept m totul de la cei ce ne conduc f  ca noi s  oferim 
prea mult societ ii? Poate c  vorbim prea mult de lipsa de moralitate a oameni-
lor politici i prea pu in sau deloc despre ce înseamn  s  fim buni cet eni?  

Buni ceta eni, pentru c  succesul cu care reu im s  ne adapt m într-o astfel 
de societate depinde de aceasta. Cum ar trebui s  se manifeste un bun cet ean 
într-o societate democratic ?  Putem spune c  este nevoie s  se implice activ în 
via a comunit ii din care face parte, s  doreasc i a fie în m sur  s  influen e-
ze în mod competent decizia politic  luat  la diferite niveluri, s  poat  tr i al -
turi de celelalte persoane pe baza unor atitudini precum respectul, toleran a, des-
chiderea c tre opiniile celorlal i. Acel individ care pe lâng  obliga iile legale se 
manifesta i în baza unor datorii morale (f  moral  legea e doar constrangere). 
Cel care i i urm re te doar propriul interes nu este un cet ean adevarat deci nu 
poate construi o societate democratic . Cel care în elege toate aceste aspecte i 
ac ioneaz  în spiritul lor, care chiar dac  nu iube te binele m car îl respect  ace-
la cred c  reu te s  construiasc  o societate democratic .  

Da, am lamurit acest aspect, e clar c  trebuie s  avem un anumit tip de com-
portament, o anumit  atitudine care ne ajuta în consolidarea timidei noastre de-
mocra ii îns  întrebarea ce decurge de aici este: Cine ne înva  s  fim buni cet -
eni, cine ne educ  în spiritul democratic?  

Primul r spuns care ne vine în minte i pe care adep ii democra iei au pus 
întotdeauna mare pre  este educa ia civic . Aceasta necesit  nu doar scolarizare, 
ci i discu ii publice, deliberari, dezbateri, polemici, disponibilitatea promt  a 
unor informa ii demne de încredere, precum i alte institu ii ale unei societ i li-
berale [8, 77]. 

rile democratice mai vechi au creat multe c i spre în elegerea politic , i 
anume, cei mai mul i cet eni primesc un nivel de educa ie suficient pentru a 
asigura alfabetizarea. coala îi inva a pe elevi despre politic i despre rolul lor 
în procesul democratic, le ofer  informa ii despre institu iile i rela iile politice 
ajutând la modelarea atitudinilor fa  de sistemul politic, de regulile jocului po-
litic, de rolul adecvat al ceta eanului i de a tept rile legate de guvernare. coala 
accentueaz , de obicei, ata amentul fa  de sistemul politic i evidentiaz  anu-
mite simboluri comune, cum ar fi drapelul sau obliga ia de a fi loial, ceea ce în-
curajaz  ata amentul fa  de sistem. Atunci când apare o nou  na iune, sau când 
un regim revolu ionar vine la putere într-o na iune mai veche, aten ia se îndre-
apt  imediat c tre coli, ca modalitate de înlocuire a valorilor cu altele noi, mai 
congruente cu noua ideologie. Educa ia influen eaz , de asemenea, abilita ile i 
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resursele politice. Oamenii educa i sunt mai con tien i de impactul guvern rii 
asupra vie ii lor i acord  o mai mare aten ie politicii [2].  

În perioada interbelica i îndeosebi postbelica, studierea politologiei în 
SUA, în Europa apuseana i nordic , Canada i Japonia s-a generalizat, atât ca 
tiin a cat i ca obiect de înv mânt. Ast zi în lumea civilizat i democratic  

nimeni nu mai poate concepe realizarea i func ionarea sistemului politic, a 
omului modern f  o cultur  politic  înf ptuit  pe calea institu ionalizat . În 
România, nici în perioada interbelic i cu atât mai pu in postbelic , politologia 
nu a existat nici ca disciplin  de studiu i nici ca tiin  de cercetare a fenome-
nului politic. În perioada interbelic  politicul era investigat din perspectiva isto-
ric  sau sociologic  în strâns  interac iune cu acestea. În perioada domina iei 
comuniste, ceea ce se realiza în domeniul politicului era în realitate o îndoctri-
nare a oamenilor cu ideologia totalitar  comunist . Ast zi în condi iile refacerii 
vie ii i sistemului politic democratic, a necesit ii form rii i preg tirii cet eni-
lor, a racord rii înv mântului românesc la cel european i universal, studiul 
tiin ei politice ar trebui s  devin  o necesitate.  

Institu iile religioase au de asemenea un impact hotarâtor în ceea ce prive te 
învatarea cet eniei democratice. Religiile lumii sunt purtatoare ale unor valori 
culturale i morale care au de obicei implica ii politice. În majoritatea rilor 
exist  unele leg turi formale între religia dominant i guvernare. În aceste ca-
zuri, valorile religioase i politica se întrepatrund. Institutiile religioase din toate 
timpurile ofer  îndrumare moral  valoroas  de care indivizii au atâta nevoie pe-
ntru op iunile lor, într-o societate complex .  

Realizarea educa iei civice angajaz  inclusiv formarea moral  a personalit -
ii individului intrucât civismul este o valoare aflat  într-o rela ie nemijlocit  cu 

valorile morale ale societ ii: libertatea, dreptatea, solidaritatea, echitatea, etc. 
Cunoa terea politic  este intensificat  mai departe de disponibilitatea larg  

a informa iilor relevante, pe care cet enii le pot ob ine la costuri scazute din 
media. Libertatea de exprimare – în special a presei – garanteaz  participarea 
popular  în decizile i ac iunile guvernului, iar participarea politic  este esen a 
democra iei. Concuren a politic  între c ut torii de func ii, organiza i în partide 
politice, se adaug  ofertei, pe m sura ce partidele i candida ii sunt dornici s  
ofere informa ii aleg torilor cu privire la performan ele i inten iile lor. De ase-
menea, mul i cet eni apar in asocia iilor organizate pentru a le proteja i pro-
mova preocup rile specifice – grupuri de interese, organizatii de lobby i gru-
puri de presiune. Resursele, abilita ile politice i cuno tintele de specialitate dis-
ponibile grupurilor de interes organizate furnizeaz  cet enilor o manier  speci-
al  de reprezentare în via  politic , de obicei foarte eficient . Cu alte cuvinte, 
cet enia într-un stat democratic se înva  ea fiind un proces educa ional de du-
rat  care începe de la vârste foarte mici i continu  pe tot parcursul vie ii [2]. 
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Dar dac  institu iile pentru formarea cet enilor competen i sunt fragile i în 
consecin  mul i dintre ace tia nu tiu îndeajuns de bine s  î i protejeze valorile 
i interesele fundamentale, ce trebuie s  facem? R mâne o singur  solu ie satis-

facatoare. Dac  institu iile pentru educa ie civic  sunt fragile, trebuie înt rite. 
Cei care cred în scopurile democratice, sunt obliga i s  caute metode prin care 
cet enii pot dobandi competen a de care au nevoie [8, 77].  

În aceste condi ii concluzia ce se desprinde de aici este c  acei ce au convi-
ngeri democratice trebuie pe de o parte s  semnaleze caren ele din cadrul insti-
tu iilor pentru educa ie civic , fargilitatea lor iar pe de alt  parte necesitatea îm-
bun irii acestora cu metode de educa ie în vederea în elegerii importan ei par-
ticiparii politice, inform rii i deliber rii, care s  se inspire în mod creator din 
modelele oferite de democra iile consolidate. În caz contrar, dac  institutiile de-
mocratice nu sunt strâns legate de norme comune precum încredere politic , to-
leran , voin a de a ajunge la un compromis i mai mult decât atât credin a în le-
gitimitatea democra iei, acele institu ii vor fi vulnerabile i predispuse la colaps 
în momente de criz  iar Romania poate risca un e ec în ceea ce prive te consoli-
darea democra iei. 

 
Bibliografie: 

1. Almond G.A., Verba S. Cultura civic . - Bucure ti, Ed. Du Style, 1996 
2. Almond, G.A., et all. Politica comparata astazi. - Ia i, Institutul european, 

2009 
3. Biesta G. Beyond learning: Democratic education for a human future. – Bo-

ulder, Paradigm, 2006 
4. Biesta G., Lawy R. From teaching citizenship to learning democracy. Over-

coming individualism in research, policy and practice. // Cambridge Journal 
of Education, #36, 2006, pp.63-79 

5. Biesta G. Education and the democratic pearson: Towards a political under-
standing of democratic education. // Teachers College Record, #109, 2007, 
pp.740-769  

6. Crick B. Citizens: Towards a Citizenship Culture. - Wiley–Blackwell, 2001 
7. Carr  W.,  Hartnett  A.  Education  and  the  Struggle  for  Democracy.  -  Open  

University Press, 1996 
8. Dahl R. Despre democratie. - Ia i, Institutul european, 2003 
9. Dawey J. Democracy and education. - New York, The Free Press, 1966 
10. Durkheim E. Moral Education. - New York, Dover, 2002 
11. Freire P. Pedagogy of freedom: Ethics, democracy and civic courage. – La-

nham, md: continuum, 1998 
12. Gutmann A. Democratic education. - Princeton University Press, 1999 
13. Hampshire S. Morality and conflict. - Cambridge, MA: Harvard University 

Press 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

80 

14. Jacoby B. Civic Engagement in Higher Education Concepts and Practices. - 
San Francisco, Calif.: Jossey-Bass, 2009 

15. Kelly A.V. Education and Democracy: Principles and practices. - Paul Cha-
pman Publishers, 1995 

16. Ochoa-Becker A.S. Democratic Education for Social Studies. An Issues-Ce-
ntered Decision Making Curriculum. - Information Age Pub Inc, 2007 

17. Putnam R.D. Cum func ioneaz  democratia. - Ia i, Polirom, 2001 
18. Sartori G. Teoria democratiei reinterpretata. - Iasi, Polirom, 1999 
19. Boari V. Cre tinismul i noua peradigma etico-politic . // Studii politice, 

Presa Universitara Clujan , CN, 2002 
20. Sagheman M. Te va face democra ia mai fericit? // Roreing Polcy, Româ-

nia, aprilie/mai 2008 
21. Fukuyama F. The end of history? //  National Interes, 1989, nr.16, pp.3-18 
22. Revel J.-F. Revirimentul democra iei, Humanitas, 1992, 
23. Tism neanu V. Reinventarea politicului, Europa R ritean  de la Stalin la 

Havel, - Ia i, Polirom, 1997  
 

Prezentat la redactie  
la 20 noiembrie 2010 

 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

81 

 
 

 
  

Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice 
Magistru in politologie, doctorand. 
 

The present article represents theoretic-analytical analysis of aspects of po-
litical rights and place of roma in Moldavian political system. Until 1991, the 
Roma have been out of political and social life of Soviet society. The main rea-
son for the political problems of national minorities is the lack of representation 
in the institution of political power structures both at the national level: executi-
ve, legislative and judiciary; and local: councils of villages, communes, munici-
palities and districts. 
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DEMOCRA IA ÎN DIMENSIUNEA CRONOGEOPOLITIC  
 
Iulia GORINCIOI 
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice, 
Doctor în filosofie, Conferen iar 
 

În articolul  prezentat autorul ne prezint  o analiz  politico-filosofic  a de-
mocra iei. Astfel, multitudinea formelor de manifestare a ei în perspectiv  axio-
logic  ne red  democra ia ca o valoare politic i social  de sintez .  

Perspectiva analizei cronogeopolitice efectuiaz  delimitarea nivelului local 
i celui na ional al democra iei la general i a modelelor formelor antice de re-

alizare a politicului: spa iul politic al ob tii civile i spa iul politic al imperiu-
lui. În special, autorul se opre te la analiza comparat  a abord rii forma iona-
le i civiliza ionale a democra iei. Astfel, pentru optimizarea analizei efectuate, 
autorul întroduce dimensiunea continuumului spa iu-temporal al democra iei. 

 
Dans l’article «Démocratie en dimension cronogéopolitique»  l’auteur pré-

sente une analyse politico-philosophique de la démocratie. Ainsi, de nombreu-
ses formes de sa manifestation dans la perspective axiologique représentent la 
démocratie comme une valeur politique et sociale de synthèse. 

La perspective d’analyse cronogéopolitique effectue la délimitation du ni-
veau local et national de la démocratie et des modèles de formes anciennes de 
la réalisation de la politique: l’espace politique de la communauté civile et l’es-
pace politique de l'empire. En particulier, l'auteur s'arrête sur l’analyse compa-
rative de l’étude formationnelle et civilisationnelle de la démocratie. 

Pour l’optimisation de l’analyse, l'auteur introduit la dimension du continu-
um espace-temps de la démocratie. 
 

Democra ia ca form  de guvernare apare i func ioneaz  în dimensiunile 
unui spa iu social i geografic la o anumit  etap  istoric  de dezvoltare a socie-

ii. Definirea clasic  a democra iei este strîns legat  de sensul etimologic al ei. 
Termenul provine de la cuvîntul grec compus din dou  r cini: demos – popor 
i kratos – putere, conducere. Tot în acest sens no iunea de democra ie este fo-

losit i ast zi atît în cercet rile politologice, cît i în practica politic  contem-
poran .  

Odat  cu modificarea i cre terea complexit ii tabloului politic, suprapune-
rii doctrinelor ce apelau la democra ie, aceasta cap  interpret ri variabile. 

Pe lîng  interpretarea clasic  a democra iei ca putere a poporului în literatu-
ra politologic i politic  aceast  no iune se folose te i în alte sensuri: 
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1. în plan politico-institu ional pentru caracterizarea regimului politic, care 
se deosebe te printr-un ansamblu anumit de indici politico-juridici, de exemplu, 
prezen a societ ii civile, principiului diviz rii puterilor în stat, constituirii prin 
alegere alternativ  a organelor reprezentative de putere .a.m.d. 

2. în aspect procedural – pentru caracterizarea activit ii unei oarecare co-
munit i atît la nivel statal, cît i local, inclusiv partidele i organiza iile politice, 
în care domin  principiul subordon rii minorit ii voin ei majorit ii, membrii 

rora sunt înzestra i cu drepturi i obliga iuni egale i pentru care este declarat 
accesul egal la discutarea i luarea deciziilor. 

3. în aspect culturologic democra ia este strîns legat  de o anumit  cultur  
a societ ii, inclusiv i de cultura politic , care se bazeaz  pe principiul autono-
miei individului, toleran ei i responsabilit ii civile. 

4. în aspect axiologic no iunea de democra ie indic  o anumit  valoare po-
litic i social , indisolubil legat  de principiul libert ii, drepturilor omului i 
cre rii condi iilor maximale pentru autodezvoltarea personalit ii. Interpretarea 
democra iei ca valoare politic i social  este una de sintez  vis-a-vis de celelal-
te, men ionate mai sus.  

În cazul definirii clasice a democra iei ca putere a poporului referitor la îm-
binarea no iunilor „popor” i „puterea poporului” inevitabil apar întreb ri: 

 Ce trebue de în eles prin cuvîntul „popor”?  
 Cum este gîndit mecanismul de participare? 
 Ce condi ii sunt necesare pentru a a o participare? 
 Care este domeniul corespunz tor activit ii democratice:cuprinde doar 

sfera politic , sau include de asemenea i sfera economicului i rela iilor inter-
na ionale? 

 Este oare obligatorie supunerea conducerii poporului? 
 Ce loc ocup  obliga iile i dreptul la neacceptarea deciziei? 
 În ce condi ii, dac  a a ceva este posibil, democra ia folose te mecaniz-

mul de constrîngere fa  de acei reprezentan i ai poporului, care refuz  asculta-
rea guvern rii legitime? 

 Ce fel de mecanizm de constrîngere trebuie s  fie creat în atitudinea celor, 
care evit  participarea în „conducerea poporului” sau con tient nu particip  la 
conducere? [1, 3] 

Dac  ne vom adresa la gîndirea politic  antic  (Platon, Aristotel), la cea a 
epocii Rena terii (N.Machiavelli), la cea a Iluminismului i a revolu iilor burg-
heze timpurii (Th.Hobbes, Jh.Locke, J.J.Rousseau, .L.Montesquieu), la conce-

iile politice ale secolului XIX (J.S.Mill i A.de Tocquieville), la sociologia i 
politologia secolului XX (M.Weber, R.Dahl, R.Mihels, G.Mosca, V.Pareto, 
G.Sartori, I. umpter  i mul i al ii), atunci vom vedea, c  multe din problemele 
filosofice eterne men ionate mai sus iar i iar se reproduc în fiecare epoc  istori-
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 la un nivel calitativ nou. Aceste idei, ce ating esen a democra iei, au fost ela-
borate în coraport atît cu realitatea epocii respective, cît i cu experien a istoric  
acumulat .  

Iat  de ce democra ia nu este un fenomen static pentru toate timpurile, ci 
prezint  în sinea sa fenomenul, care se g se te în proces permanent de dezvolta-
re, mi care, innoire i autoreproducere. Normal, c  democra iile diferitor epoci 
istorice nu sunt identice una alteia. De exemplu, democra ia antichit ii se deo-
sebe te de a a zis „oazisele” democratice ale perioadei medievale, iar democra-
ia burghez  a Americii secolului XIX se deosebe te de democra ia contempora-

 a SUA sau Europei Occidentale. 
Îns  de-a rîndul cu modific rile caracterului democra iei se p streaz  totu i 

unele particularit i esen iale generale, care ne permit s  definim aceast  orîndu-
ire social-politic  anume prin termenul „democra ie”. Alt moment este, c  în di-
ferite epoci istorice în ri diferite, în primul rînd, în practic  se modific  con i-
nutul acestor caracteristici esen iale i în al doilea rînd, în teorie îns i no iunea 
de democra ie este complectat  cu noi caracteristici, ce determin  modific rile 
dimensiunii i con inutului ei. 

În leg tur  cu aceasta o importan  major  în analiza diferitor tipuri i for-
me istorice ale democra iei o au metodele istoric i logic  de cercetare, luate în 
ansamblu, elaborate de filosofia dialectic . A a cum se tie, metoda istoric  ne 
permite s  ar m geneza i dezvoltarea unui sau altui fenomen al istoriei, inclu-
siv condi iile concret-istorice ale apari iei i dezvolt rii lui, iar metoda logic  
stimuleaz  cunoa terea mai profund  a caracteristicilor esen iale ale acestui fe-
nomen, a legit ilor i particularit ilor lui. 

Referitor la analiza democra iei unitatea logicului i istoricului, pe de o par-
te, permite analiza institu iilor i procedurilor democratice a unei sau altei ri în 
diferite epoci istorice în ansamblul lor în dimensiunea anumitor hotare istorice, 
iar pe de alt  parte - ne permite s  eviden iem momentul succesiunii i consecu-
tivit ii între diferitele forme i tipuri istorice ale democra iei, descoperind un 
oarecare nucleu unificator i integrator. E necesar s  ne îndep rt m i s  ne re-
fuz m de viziunile asupra trecutului ca fa  de un „prezent” nedezvoltat i pri-
mitiv [2, 32] 

Astfel, pentru un studiu sistematic al democra iei i a tendin elor principale 
de dezvoltare ale ei o importan  metodologic  major  o are, în primul rînd, 
analiza democra iei în contextul timpului i spa iului social-istoric, ce-i define -
te dimensiunile existen ei formelor concret-istorice; în al doilea rînd, cercetarea 
procesului democratic din perspectiva rela iilor subiect-obiect, ce ne permite s  
definim actorii principali – purt torii activit ii politice, care con tiintizeaz i 
ap  interesele i necesit ile sale de pe pozi iile idealului i valorilor democra-
iei. 
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Din aceast  perspectiv  trebuie s  men ion m, c  no iunile de „spa iu” i 
„timp” sunt poate unele din cele mai pu in elaborate în tiin a politic . Tot oda-

, este evident, c  toat  via a social , inclusiv i cea politic  a societ ii decurge 
în spa iu i timp. Deseori, spa iul i timpul vis-a-vis de realitate, inclusiv i rea-
litatea social-politic , sunt interpretate ca no iuni învecinate, cînd i spa iul i ti-
mpul, fiecare aparte sunt autosuficiente. Îns , doar eviden ierea dimensiunii spa-
ial-temporale unice a proceselor politice, altfel spus, a continuului spa ial-tem-

poral ne permite s  în elegem, în primul rînd, specificul formelor i tipurilor is-
torice ale  democra iei,  i  în  al  doilea rînd,  s  r spundem la  întrebarea de ce în 
unele i acelea i dimensiuni ale timpului istoric forme ale democra iei, func io-
nînd cu succes în unele ri, sunt neefective în altele ri. 

Ce prezint  în sinea sa spa iul politic? Filosofia dialectic , caracterizînd no-
iunea spa iului, eviden iaz  dou  aspecte ale lui: substan ial i rela ionist. 

Dac  din punctul de vedere al abord rii substan iale spa iul politic este defi-
nit ca un domeniu relativ constant, în care func ioneaz  sistemul politic i de-
curg procesele politice, atunci abordarea rela ionist , inclusiv i parametrii subs-
tan iali ai lui, indic , în primul rînd, la întinderea relativ  a leg turilor i rela ii-
lor sociale, i în al doilea rînd, permite s  fie eviden iate mai multe nivele ale 
spa iului social – atît leg tura reciproc  dintre aceste nivele, cît i independen a 
lor relativ . 

Spa iul politic ca i spa iul fizic, are trei dimensiuni: 1. Spa iul ca premiz  
sau mediul organiz rii politice; 2. Spa iul ca scop al proceselor politice (geopo-
litica); 3. Spa iul ca condi ie de constituire i realizare a hot rîrilor i deciziilor 
politice sau ca mediu în care se desf oar  procesele politice [3]. 

Spa iul politic antic se prezint  ca un spa iu nelimitat (infinit) al politicii. El 
apare ca rezultatul concentr rii resurselor institu ionalizate i incorporate în or-
donarea universului social i prezint  în sinea sa în compara ie cu spa iul fizic 
ansamblul for elor conduse i concomitent care conduc integrarea societ ii. Cu 
alte cuvinte, acesta este spa iul, în care conducerea integreaz  iar integrarea co-
nduce. Fiecare pozi ie, ce apar ine spa iului politic este nu altceva decît locul 
apari iei i dezvolt rii omului în ipostaza homo politicus. Acest loc este absolut 
din punctul de vedere îns i a posibilit ii existen ei lui i relativ din punctul de 
vedere al diversit ii istorice caracteristice lui i a capacit ii de aranjare într-un 
tip sau altul de societate. Orice loc din acestea apare ca o oarecare form  etnic  
a orînduirii sociale – diferen a i deosebirea acestor forme, de fapt, i caracteri-
zeaz  tot spa iul politic în întregime. 

Astfel, spa iul politicului este spa iul, definit ree indu-se din hotarele dintre 
etnosuri, adic , vorbind altfel, descris în corespundere cu particularit ile i ni-
velurile de interdependen  a unor sau altor popoare între ele. În epoca Antichi-

ii organizarea societ ii, caracteristic  unui oarecare etnos, se prezint  ca o 
expresie organic  a ordinii naturale a lucrurilor. Are loc naturalizarea etnicului. 
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Consecin a acestui proces este manifestarea problemei integrit ii teritoriale, 
problem , care la rîndul ei, provoac  discursuri spa iale, mai corect, face spa iul 
no iune a reflec iei filosofice i juridice. Pe lîng  aceasta, specificul strategic al 
primei este concentrarea în jurul temei dreptului natural, iar specificul strategic 
al celei de a doua apare adresarea la bunul sim , conservarea c ruia se face sco-
pul i totodat  mijlocul oric ror cuget ri. Dreptul natural prezint  în sinea sa re-
zultatul universaliz rii preten iilor politice la superioritatea teritorial  a unui po-
por peste altul. Bunul sim  con ine în sinea sa o universalizare analogic  politic  
a domina iei unora asupra altora deja în interiorul fiec rei societ i – domina ie 
ce cap  calit i mult mai dure i stricte, cînd este vorba despre fundamentarea 
diferendelor dintre liberi i sclavi, ree indu-se din deosebirea între acei, care nu 
sunt capabili s i st pîneasc i stopeze emo iile prin ra iune i cei care pot fa-
ce acest lucru. 

Spa ializarea politicului presupune c  orice ac iune politic  cap  caracter  
i totodat  sens sacral. Obiectul principal al ac iunii de sacralizare politic  devi-

ne hotarul, grani a, care fixeaz  delimitarea dintre domeniul intern i extern. 
Grecii din totdeauna venerau ceea ce socoteau concentrarea lumii interioare – 
casa, în centrul c reia se g seau c minul sau vatra p rînteasc i care era identi-
ficat ca obiect de odorare i zeificare înso it de ritual. În corespundere cu închi-
puirile religioase Zeus, Apollon i Heracl  erau capabili s  întoarc  înd t de la 
vatra p rinteasc  orice r utate. În Roma Antic , deasemenea exist  o mul ime 
de zeit i chemate s  contrapun i s  protejeze sfera intern  celei exterioare, în-

 aici sfera intern  deja este reprezentat  nu atît de modelul casei, în care este 
localizat c minul p rintesc, cît de modelul ora ului v zut ca centru al vie ii civi-
le (cu toate c i în Grecia i în Roma antic  casa i ora ul constituiau un tot înt-
reg). 

Tot odat , spa iul fizic nu doar coreleaz  cu „politica”, dar i func ioneaz  
ca unul politic. Politicul, creînd un spa iu unic i neîntrerupt, avînd ca model un 
teritoriu pe care locue te un oarecare etnos sau grup  de etnii, concomitent se 
subiectiveaz , incluzînd totalmente în interiorul s u i exprimînd prin sine un 
oarecare mod na ional de existen  a realit ii. Spa ializarea politicului se identi-
fic  pur i simplu prin aceea, c  politica în sensul direct al cuvîntului se transfo-
rm  în ceva ce are loc. Pe de alt  parte, problema localiz rii singur  devine o 
problem  politic  – ea este arena, unde se realizeaz  evenimentele, arena unde 
se realizeaz  Istoria Societ ii. 

Istoria ca o istorie politic  – nu este istoria îngust rii sau extinderii spa iului 
politic, ci este istoria organiz rii teritoriale a statului i concomitent istoria seg-
reg rii sociale. Primul tip al istoriei (ca organizare teritorial  a statului) î i g se-
te expresia în multitudinea formelor unific rii spa iale, iar cea de a doua (ca is-

toria segreg rii sociale) – în multitudinea formelor ordon rii ierarhiilor sociale. 
Expansiunea spa ial  fortific  delimitarea social  în dimensiunile statului, ce î i 
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rge te hotarele. Izola ionismul spa ial fortific  delimitarea geopolitic , împe-
dicînd crearea unor forma iuni statale mai globale. În primul caz, ca justificare a 
expansiunii spa iale, noi ne ciocnim cu fel de fel de diversific ri a ideii cre rii 
imperiului universal, iar în cel de al doilea caz, ca justificare a izola ionismului 
spa ial, noi venim în contact cu multitudinea de variet i a ideii conserv rii po-
porului ca o integritate organic . Expansiunea spa ial i izola ionismul spa ial 
sunt ni te strategii care nu se exclud reciproc, dar care foarte des coexist  sau 
uneori chiar se complecteaz  reciproc. Starea privilegiat  a locuitorilor b tina i 

i g se te exprimarea în faptul, c  ei sunt mai mult cet eni decît supu i i apar 
în calitate de purt tori ai unit ii teritoriale i etnice. Starea umilitoare de supu-
nere a celorlal i, a aborigenilor este evident demonstrat  prin îndep rtarea lor de 
la instan a puterii: chiar cî tigînd cet enia, ei totu i mai mult se simt ca supu i 
decît ca cet eni. În a a mod, expansiunea „exterioar ” duce la izolarea în „inte-
rior”, iar izolarea „exterioar ” duce la „expansia” interioar . 

Spa iul politic al Antichit ii – este spa iul însu it de popoare, ce nu se ase-
am  unul cu altul, fiecare din ele fiind înclinat s -l vad  pe cel lalt vecin al 

u ca barbar, iar pe sine ca model de civilizare. Concomitent putem spune, c  
spa iul fizic însu it de spa iul politic antic este spa iul de autonomizare a etnii-
lor. Popoarele dominante concentreaz  în mînile lor multe resurse naturale i so-
ciale, transformînd spa iul existen ei proprii ca centrul definirii scopurilor între-
gii omeniri i tot odat  ca locul în care este posibil  realizarea lor. Aristotel în 
Grecia Antic i Polibyus în Roma Antic  insufl  celor învin i gîndul, c  ei sunt 
ocupa i în corespundere cu necesitatea, dictat  de normele generalumane i/ sau 
echitatea juridic . Posibilitatea existen ei în comun i caracterul complementar 
al strategiilor izola ionismului i expansionismului nu trebue s  ne duc  în eroa-
re referitor la faptul, c  aceste strategii în realitate se deosebesc principial una 
de alta dup  provinien a lor. Ele poart  în sinea sa modele diferite a formei anti-
ce de organizare spa ial  a politicului – unul din ele este cel local – spa iul poli-
tic al ob tei, comunei  civile, iar altul – cel global – spa iul politic al imperiului, 
organizat dup  principiul contrapunerii metropolei i provinciei. Îns  opozi ia  
„agora – casa”, care determina organizarea spa ial  a polisului, î i p streaz  im-
portan a i aici, cel pu in pîn  atunci, pîn  cînd imperiul Roman r mîne devotat 
tradi iei „viacului de aur” al Republicii i tinde s  organizeze via a în centru i 
la periferie în a a mod, ca ea s  se asamene vie ii unei ob ti (comune) mari. 

Odat  cu trecerea la Imperiu e corect s  vorbim nu despre limitarea sau în-
cetarea activit ii politice în rezultatul centraliz rii imperiale, ci mai degrab , 
despre constituirea spa iului complex, compus: a unui spa iu mai exins, nu atît 
de interminent (discontinuu) i mai pu in închis, decît spa iul statelor-cet i 
mici, - i concomitent a unui spa iu mai dinamic, diferen iat i tot atît de strict 
ierarhizat ca i în Imperiul autoritar biurocratizat, care se constitue pe parcursul 
marei crize a secolului III. Acesta este spa iul multiplelor centre de putere, dive-
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rselor forme de activitate, tension ri, conflicte, care se dezvolt  în toate dimen-
siunile, echilibrîndu-se prin diverse acorduri i în elegeri. Cel pu in, monarhiile 
eliniste, au încercat nu atît s  înl ture, s  limiteze sau s  reorganizeze de sus pî-

 jos puterea local , cît s  se sprigine pe ea, folosind-o ca instan  mediatoare 
necesar  pentru colectarea regulat  a birului, strîngerea impozitelor exagerate i 
aprovizionarea armatei. F  îndoial , imperialismului roman de asemenea î-i 
era caracteristic, în primul rînd, rezolvarea acestor probleme, decît administra-
rea direct : politica municipaliz rii purta un caracter destul de stabil i stimula 
via a politic  a ora elor în dimensiunile mai largi ale Imperiului. 

Dac  frontiera roman  f cea tranzi ia de la delimit ri de ordin cultural (ca la 
greci) la cele de ordin civiliza ional, odat  cu ascensiunea islamului i imediat 
dup  na terea ideii de na ionalitate în contextul medieval al post-romanit ii cre-
tine, frontiera î i g se te redefinirea prin delimitatea spa iului cre tin-european 

de cel musulman. Colonialismul de mai târziu i perioada sa imediat urm toare, 
post-colonialist , aduce conceptului de frontier  noi sensuri de delimitare, care 
vor constitui problema alterit ii i a str inului. Transcend nd interpretarea con-
ceptului de globalizare i eliminând orice fel de delimitare, frontiera devine tot 
mai pu in folosit  ca termen ce ar descrie diferen a dintre dou  spa ii, culturale 
sau nu, civilizate sau nu, ci mai de grab  înglobat i înghi it de sensurile multi-
culturalit i, pluri-culturalit ii i trans-culturalit ii. Globalismul folose te as-

zi ideea de grani e transparente, ceea ce presupune ca spa iile, de orice natur , 
 interac ioneze i s  comunice între ele, cu alte cuvinte, sensul frontierelor nu 

mai presupun ast zi, delimitarea spa iilor diferite, ci o delimitare minimal , care 
ine de o esen  ce nu poate fi schimbat , constând în specificit i de natur  cul-

tural-istoric . 
Din antichitate pân  acum frontiera a trecut de la o reprezentare cultural-co-

nceptual , la una concret-civiliza ional , pentru ca azi, dup  ce a trecut prin sta-
diul degrad rii sale din sensurile ini iale, care presupuneau o delimitare strict , 
între un “noi” i un “al ii”, între un aici i un acolo, mereu diferi i i într-un co-
nflict perpetual, s  fie un concept din ce în ce mai comunicativ i mai transpa-
rent, care nu mai apar ine cuiva anume, a adar, devine un concept lipsit de prop-
rietate. Frontiera nu mai este a unui noi, ci a tuturor celor ce i-o împart, iar li-
mes-ul inventat de Romani, care avea valoare de institu ie (chiar dac  numai do-
ar pentru ace tia), devine ast zi, o institu ie administrat  în comun de p ile af-
late de-o parte i de alta. 

Dimensiunea spa ial  a democra iei atinge înc  o problem  foarte importan-
 – democra ia la nivel local si na ional, cît i coraportul dintre ele. În procesul 

dezvolt rii istorice, comas rii forma iunilor statal-teritoriale, constituirii i dez-
volt rii statelor na ionale mari, importan a acestei probleme cre te. Dac  în di-
mensiunile statelor - cet i în Grecia Antic i ora elor-comune medievale aces-
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te dou  nivele ale democra iei coincid în timp i spa iu, atunci în perioadele de 
mai tîrziu se observ  necesitatea eviden ierii i delimit rii lor relative. 

Exemplu demonstrativ de dezvoltare a democra iei de la spa iile mici (de-
mocra ia comunitar ) pîn  la dimensiunile na ionale ni-l prezint  istoria politic  
a SUA. Înc  în primele decenii ale secolului XVII în raioanele de nord ale teri-
toriului lor au început s  se constituie adun rile or ene ti, care pe calea dezba-
terilor directe i generale rezolvau toate problemele gospod re ti curente, cît i 
întreb rile despre reglarea raporturilor între coloniali ti. A. de Tocqueville, ana-
lizînd procesul de constituire al democra iei americane spunea, c  tre anul 
1650 în America comuna era acel loc, care unea i strîns lega între ei oamenii i 
unde ei puteau s i manifeste interesele, s i realizeze drepturile i s i îndep-
lineasc  obliga iile. 

Un rol nu mai pu in important î-l are i factorul temporal. Doar mediul soci-
al-economic i cultural, spre deosebire de cel geografic, nu constituie realitatea 
dat  o dat i pentru totdeauna, ci este în permanent  modificare i schimbare, 
ce decurg cu intensitate mai mare sau mai mic . i dac  la un anumit interval de 
timp istoric spa iul social sau p i componente ale lui sunt neadecvate procesu-
lui de democratizare, atunci la alt stadiu temporal al dezvolt rii social-istorice în 
dependen  de gradul de stabilitate sau eroziune a mediului cultural propriu sta-
rea lucrurilor poate s  se schimbe. 

Timpul politic al Antichit ii – este timpul eternit ii formelor antice ale po-
liticului i cuprinde în sinea sa devenirea i constituirea modelelor arhaice de or-
donare a universului social. Timpul politic al grecilor i romanilor prezint  în si-
nea sa timpul na terii i existen ei for elor, ce produc i reproduc integrarea co-
munitar  sau imperial  a societ ii, m soar  durata domina iei unor sau altor va-
riet i de organizare a conducerii în societate, în sens mai larg, prezint  ritmurile 
i durata dezvolt rii diferitor manifest ri ale socialului. Tot odat , acesta este i 

timpul apari iei lui homo politicus, cu a lui tendin  irepetabil  spre dominarea 
politic , cu a lui voin  de putere multidimensional  asupra tuturor, aspect cup-
rins în cele mai timpurii defini ii ale politicului. 

Una din cele mai importante particularit i ale timpului politic este caracte-
rul lui ciclic (repetabilitatea lui): modelul unei întoarceri permanente. Schimba-
rea, modificînd realitatea, presupune rena terea trecutului i caracterul nestr -
mutat al tradi iilor. Din cele mai vechi timpuri grecii i romanii visau „viacul de 
aur”, cînd oamenii erau asemeni zeilor i nu tiau nenorocirile vie ii de pe p -
mînt. Via a lor era protejat  de b trîne e, iar existen a lor nu necesita munc , ni-
meni nu cuno tea ce este boala i neputin a, moartea venea u or i pe neobser-
vate ca o adormire brusc . “Viacul de aur” era asociat cu împ ia captiv  a lui 
Kronos (Saturn), unde domina eternitatea i nimic trec tor nu avea loc. Cît do-
min  Kronos, universul î i deschide atractivitatea sa dumnezeiasc , r mînînd 
propor ional, nestr mutat i identic sie. Cînd, îns  începe s  domine Zeus, uni-
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versul î i descoper  partea sa corporal  - propor ionalitatea, caracterul nestr -
mutat i identitatea se pierd – universul începe s  existe în corespundere cu nor-
mele sale arbitrare. Istoriei, în corespundere cu aceste închipuiri, î-i sunt carac-
teristice oscila ii i pendul ri permanente de la prima stare a universului la cea 
de a doua, i, invers, de la starea a doua la prima. Aceste pendul ri sunt determi-
nate de faptul, c  universului îi sunt caracteristice atît perfec iunea (des vîr i-
rea), cît i imperfec iunea. Caracterul universului ca unul nepropor ional, schim-

tor i neidentic sie risc  pentru totdeauna s  r mîn  incomplect i nelegitim 
[4, 19]. Deci, existen a p mînteasc  atît în sensul adev rat al cuvîntului cît i 
metaforic este înscris  în ciclurile de pendulare: ciclul îndep rt rii de la tot ce 
este ferm, nestr mutat se schimb  cu ciclul întoarcerii spre aceast   fermitate i 
statornicie, dar nu pe mult timp, foarte repede totul revine la ini ial. De aceast  
permanent  reîntoarcere la punctul ini ial este legat  îns i posibilitatea existen-
ei - noul se prezint  ca descoperire a eternului, descoperire, care presupune înc-

remenirea universalului i se exprim  prin intermediul orient rii spre ceea ce nu 
poate fi întors. Îns  aceasta nu înseamn  c  tradi iile cu adev rat se restabilesc 
într-o form  neschimbat , iar încerc rile de a restabili trecutul se realizeaz  du-

 unul i acela i model nestr mutat. Timpul politic al Antichit ii nu este nici 
timpul de rutin  (prin care este m surat cotidianul), nici timpul mitologic (în di-
mensiunile c ruia importan a schimb rilor este redus  la realizarea arhetipurilor 
eterne). Mai degrab , putem s  vorbim despre aceea, c  timpul politic – este ti-
mpul înr cin rii, înt ririi i încremenirii raporturilor sociale, în special a for-
melor de guvernare, domina ie i supunere. Doar timpul devine politic atunci, 
cînd puterea politic  sistematic  impune realizarea a  tot  ceea ce ea prezice spre 
realizare. 

Timpul politic al Antichit ii este “spa ializat”, a a cum define te starea de 
existen , descrie locul ac iunii, arat  ceea ce este nestr mutat în procesul de 
schimbare. El este chemat s  fixeze dimensiunile prezen ei trecutului, descope-
rind urmele trecutului în prezent i g sind semnele a ceea, ce demonstreaz , c  
tradi iile contemporane vor putea fi mo tenite în viitor. Conceperea timpului, în 

a mod, se bazeaz  pe ipoteza caracterului epuizabil al retr irilor individuale. 
Totul se schimb i – nimic nu se schimb ; modific rile sunt limitate din punc-
tul de vedere al eternit ii, caracterul nestr mutat este nem rginit în statornicia 
i variabilitatea sa. 

Politica nu r spunde de consecutivitatea timpului – nu e în puterile ei s  asi-
gure aceast  consecutivitate între trecut, prezent i viitor. Coraportul ei cu tim-
pul este de a a natur , c  politica anticipeaz  trecutul, ap  prezentul i alege 
viitorul. De aici i cele trei func ii ale practicii politice: a prognoza ceea ce va 
avea loc, a sus ine i proteja ceea ce exist i a fixa ceea ce se schimb . 

Antichitatea este epoca politicului. Pe lîng  aceasta, îns i puterea politic  
ferm se bazeaz  pe anticiparea specific  a trecutului. Ca consecin , timpul în 
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realitatea antic  cuprinde în sinea sa repetabilitatea i stagnarea, care transform  
via a într-o ac iune ritualic . Repetabilitatea d  început tuturor acelor lucruri, 
care duc la restabilirea a ceea ce este recunoscut c  s-a înf ptuit. Stagnarea pre-
zint  în sinea sa etapa de preg tire a repetabilit ii i tot odat  încetinirea ei, 
amînarea ei pentru mai apoi. Repetabilitatea i stagnarea cel mai mult caracteri-
zeaz  timpul societ ilor agrare, în care este r spîndit modul de via  sezonier. 
Caracterul naturalist al timpului dependent de oscila iile anotimpurilor simboli-
zeaz  dou  posibilit i dependente una de alta a timpului: posibilitatea întreru-
perii timpului istoric (adic  întreruperea devenirii civiliza iei) i concomitent 
posibilitatea abolirii sau anul rii timpului social (adic  desfiin area civiliza iei). 
Evident c  a a exers ri au nu doar o importan  simbolic , dar i una real , care 
const  în aceea, c  timpul politic – ca timp al stagn rii i repetabilit ii ce însc-
riu dezvoltarea în cercul permanentelor întoarceri în trecut, - devine rezultat al 
realit ii. Realit ii, construit i înoit  ca ceva arhaic-neschimb tor i ceva nest-

mutat-arhaic. 
Timpul politic al democra iei, spre deosebire de timpul fizic, nu poart  un 

caracter liniar, ci prezint  în sinea sa mai repede un proces ciclic. Plus la toate, 
aceste cicluri nu întotdeauna sunt inevitabile. Apari ia fiec rui din ele în dimen-
siunea spa iilor locale, fie acestea polisele-cet i ale Greciei Antice sau statele 
na ionale contempotane, depinde de condi iile concrete ale rilor respective, de 
situa ia economic , echilibrul for elor politice, particularit ile culturii politice 
.a.m.d. 

Continuumul spa iu-temporal al procesului democratiz rii include în sinea 
sa înc  o problem  filosofico-metodologic  foarte important  : coraportul dintre 
abordarea forma ional i civiliza ional  în analiza democra iei. Abordarea for-
ma ional  este una de schematizare a istoriei mondiale i de ignorare a aspecte-
lor ei civiliza ionale. Neajunsurile tiin ifice ale ei decurg din hiperideologizarea 
i dogmatizarea teoriei marxist-leniniste, din determinismul economic i subap-

recierii influen ei inverse a factorilor politici i socioculturali asupra proceselor 
economice, neajunsurilor prognozei forma iunii comuniste, deform rii abord ri 
clasiale, în special, în caracterizarea tipurilor istorice ale democra iei. Totu i, 
abordarea forma ional  are i anumite merite: sublinierea rolului modului de 
produc ie asupra proceselor social-politice; eviden ierii la un înalt nivel abstract 
a etapelor procesului istoric, prin care au trecut multe popoare europene i isto-
ria c rora pe deplin se înscrie în paradigma forma ional  marxist . 

De-a rîndul cu abordarea forma ional  a problemelor democra iei, o impor-
tan  nu mai mic  o are i abordarea civiliza ional , a a cum anume civiliza ia i 
nu forma ia este mai la direct legat  de dimensiunea spa ial-temporal  a proce-
sului istoric. Pe lîng  aceasta, prin civiliza ie se subîn elege comunitatea, care 
este definit  prin a a particularit i ale ordinii obiective ca ansamblul elemente-
lor culturii materiale, limba, istoria, obiceiurile, institu iile, cît i autoidentifica-
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rea subiectiv  a oamenilor [5, 34]. A a, dup  calculele lui Toynbee, istoria ome-
nirii a cunoscut 21 de civiliza ii. O mare rezonan  a avut i publicarea în 1993 a 
articolului lui Huntington „Ciocnirea civiliza iilor”, în care autorul afirm , c  în 
lumea contemporan  s-au constituit civiliza iile occidental , confucianist , japo-
nez , islamic , indus , slavon , latino-american i posibil african  [5, 35]. Au-
torul este convins c  dup  finisarea r zboiului rece i destr rii blocului sovie-
tic principala linie de delimitare în lumea contemporan  va decurge anume între 
aceste civiliza ii. 

Din aceast  perspectiv  este important s  vedem dac  democra ia este exc-
lusiv rezultatul civiliza iei occidentale, sau ea se prezint  ca o valoare universal  
generaluman  [5, 17]. În esen  ideile occidentale ale democra iei fundamental 
se deosebesc de acele, care sunt caracteristice altor civiliza ii. Efortul Occiden-
tului, orientat spre propagarea priorit ii i superiorit ii democra iei definesc o 
reac ie ostil  „împotriva imperialismului drepturilor omului” i stimuleaz  forti-
ficare valorilor culturii proprii [5, 43]. Huntington accentuaz  ideea necorespun-
derii dimensiunii spa ial-temporale la nivel local i global. Ar  fi  corect,  dup  
noi, s  vorbim nu atît despre starea static  stabil  a civiliza iilor neoccidentale, 
sau, invers, despre vesternizarea lor, cît despre convergen a unui ir de valori 
esen iale ale civiliza iilor neoccidentale i occidental , despre ce ne vorbe te 
exemplul Japoniei, multor state din America de sud, par ial India i un ir de 
state din Asia de sud-vest. Aceast  convergen  a valorilor include în sinea sa i 
confirmarea treptat  a normelor democratice. În plan extins, este vorba despre 
realizarea unei corespunderi între nivelele local i global a continuumului spa i-
al-temporal al democra iei [5, 19] 

În acest aspect, atingînd încerc rile de democratizare ale rilor africane la 
începutul anilor 60 ai secolului XX, adic  în primii ani dup  cucerirea de c tre 
acestea a independen ei, Toynbee men iona, c  în structura politic  a Africii co-
ntemporane putem eviden ia trei elemente cheie: tradi ia local  în descompune-
re; mo tenirea colonial , în care cu greu se recunosc unit ile politice artificial 
create; nuan ele exotice ale culturii occidentale. Filosoful arat  ce consecin e 
pot fi cînd elementele culturale sunt r spîndite într-un mediu str in. El descrie 
distan a enorm  dintre idealul abstract al conducerii democratice i realitatea, 
care înc  nu este gata pentru democra ie. Elementul cultural occidental, rupt de 
mediul cultural natal, devine un non-sens i î i perde valoarea [6, 580–581]. 
Aceast  constata ie a filosofului i istoricului englez Toynbee este o confirmare 
important  a necesit ii de a ine cont nu numai de aspectele geografice, ci i de 
diferite alte aspecte ale spa iului social-politic.  

Paralel cu dimensiunea temporal-spa ial  local  a democra iei exist  dimen-
siunea global  spa ial-temporal  a procesului democratic, care cuprinde perioa-
da de constituire a formelor democratice de conducere i  orînduire democratic  
în întregime, ori, dimpotriv , perioada de criz i degradare în unele sau în mul-
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te state, în strîns  dependen  de caracterul epocii. În plan general, problema co-
nst  în realizarea corespunderii între continuumul temporal-spa ial global i lo-
cal. 

rile democratice europene, totu i, au o filozofie a democra iei izvorât  
din ideile antichit ii grece ti. În aceste condi ii, elementele democra iei: egali-
tate i libertate le putem considera elemente dintr-un joc al timpului i spa iului 
ca în fizic . Aceste idealuri ale omenirii ar trebui s  fie drept conceptele de baz  
ale oric rei societ ii, ar trebui considerate izvorul spiritului d tor de via  al 
sistemului democratic de guvernare Pentru noi democra ia ar trebui s  fie forma 
de guvernare ce combin  un timp larg posibil de libertate i un spa iu adecvat de 
libertate. No iunea de libertate, la modul general, are un caracter dualist: liberta-
tea de ac iune i libertatea de a nu fi constrân i în ac iunile noastre. Prima este o 
afirma ie, cea de-a doua este o nega ie. Se cunoa te faptul, c  libertatea se cara-
cterizeaz  prin absen a constrângerii, dar a nu fi constrâns înseamn , c  cet ea-
nul dispune de libertatea de ac iune. Abuzând de aceasta, ac iunile exercit  efec-
te asupra nerespect rii legilor i asupra altor persoane. 

Tocmai aceast  realitate de a în elege gre it libertatea au determinat e ecuri-
le perioadei de tranzi ie. Libertatea de ac iune este îngr dit  de o obliga ie soci-
al . Fapt ce nu l-au în eles unii dintre noi, s-au nu au dorit s -l în eleag , ne lu-
ând în considera ie postulatul, c  libertatea în sensul nega iei este antagonic  cu 
libertatea în sensul afirma iei atunci, când cele dou  sunt în elese în termeni ext-
remi. Se poate rezolva aceast  dificultate prin introducerea unor repere limite, 
altfel spus, când libertatea negativ i cea pozitiv  sunt în elese ca relative. 

Egalitatea, asemeni libert ii, a fost în eleas  gre it, datorit  educa iei i pro-
pagandei regimului trecut. Asemeni libert ii, egalitatea are conota ii diferite: 
egale în cazul când condi iile sau împrejur rile în care oamenii tr iesc sunt iden-
tice, sau dac  persoanele respective sunt tratate identic. Fapt în eles gre it i ap-
licat eronat de c tre”democra ia” socialist , prin care am trecut. În elegere gre i-

, ce s-a perpetuat i dup  dobîndirea independen ei. În ara noastr  for ele poli-
tice guvernamentale i-au asumat dreptul de propietate asupra virtu ilor egalit -
ii, prin vorbe, în realitate îmbog indu-se furând, sau eludând legea, în detrime-

ntul majorit ii s cite. Numai selec ia biologic i intrarea în politic  a tinere-
tului educat în societatea democratic , sper m, va echilibra partidele pe adev -
ratul f ga  al ideologiilor. Coeren a ca leg tur  dintre egalitate i libertate o g -
sim în expresia egalitate de anse. În sensul acesta to i suntem egali, to i suntem 
liberi, mai precis, to i suntem liberi în egal  m sur . Dar întrucât candida ii no -
tri câ tig  alegerile, în virtutea eviden ei, ei înceteaz  s  fie egali cu ceilal i. 
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ITALIA: DINAMICA PARADIGMELOR MIGRA IONALE  
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Profesor, doctor habilitat in stiin e politice, ef-catedr  
 

Europa a cunoscut în ultimele decenii fr mânt ri de o profunzime major : 
sfâr itul r zboiului rece, efortul de edificare a unei comunit i integrate, c uta-
rea insistent  a identit ii europene, afirmarea proceselor de globalizare, accele-
rat  datorit  amplific rii schimburilor comercial-economice, dezvolt rii noilor 
tehnologii comunica ionale, devenirii societ ii informa ionale etc., astfel, încât 
destinul omului – martor i participant al acestor metamorfoze – a devenit din 
ce în ce mai mult marcat de aceste schimb ri. Este o realitate, a c rei transfor-
mare profund  ilustreaz  configurarea unei situa ii noi i complexe care impune 
atât pentru West, cât i pentru Est necesitatea reexamin rii esen ei abord rilor 
tradi ionale i dezv luirii pertinente a noilor tendin e înregistrate în diverse do-
menii. 

Una dintre cele mai semnificative tr turi ale timpului, cu implica ii adânci 
în procesul de transformare a tiparelor existente ale vie ii sociale, rezid  în amp-
loarea care caracterizeaz  în prezent contactele dintre oameni, dintre popoare i 
culturi, dezvoltarea cooper rii interna ionale, aprofundarea diverselor forme de 
colaborare dintre state, respectiv, sporirea mobilit ii oamenilor, determinând 
accentuarea propor iilor unui astfel de fenomen ca migra ia, care a cuprins în ul-
timul timp milioane de oameni.  

Astfel, migra ia se constituie ast zi, se pare, într-una din cele mai ostentati-
ve provoc ri cu care se confrunt  societatea contemporan , iar  ponderea acestui 
fenomen în via a de fiecare zi i pentru o perspectiv  previzibil  genereaz , pe 
de o parte, o legitim  îngrijorare, pe de alt  parte, determin  necesitatea supune-
rii acestui fenomen unei examin ri atente. 

Datele statistice denot  faptul c  migra ia reprezint  un fenomen de dimen-
siune mondial , cu evidente implica ii politice, sociale i economice. Conform 
datelor ONU, în anul 2000, num rul migran ilor în lume se ridica la cifra de 175 
de milioane de oameni, aproape 3% din popula ia globului. Datele mai recente 
indicau deja asupra a 200 de milioane de migran i. În orice caz, la începutul se-
colului al XXI-lea, statisticile interna ionale ar tau c  o persoan  din 35 este mi-
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grant, i, dac  s-ar face o presupunere c  to i ace tia s-ar putea afla într-un anu-
mit teritoriu delimitat, ei ar constitui o a asea ar  din lume ca num r al popula-
iei. 

Exper ii constat  c  inciden a imigran ilor asupra popula iei rezidente este 
cu mult mai mare în rile cu o dezvoltare avansat : 8,9%, în raport cu 1,9% ate-
state, în medie, în alte ri [7, 2]. 

Cel mai relevant pol de atrac ie imigra ional  în lume este considerat în pre-
zent continentul european, în care se atest  prezen a unei treimi din num rul to-
tal al migran ilor din ultimii ani, peste 20 de milioane de persoane (2001) sau 
peste cinci procente din totalul popula iei. Datele mai recente indic  asupra fap-
tului c , inându-se cont de persoanele care, chiar n scute în alt  parte, au ob i-
nut cet enia unuia dintre statele membre ale UE, num rul imigran ilor în Euro-
pa atinge cifra de 26 de milioane. Exist  state în care inciden a imigran ilor asu-
pra totalului popula iei, la data de 31 decembrie 2000, era destul de elevat , ca, 
de exemplu, Austria (un imigrant la fiecare zece locuitori), Germania (8,9%), 
Belgia (8,4%), Grecia (6,4%), Fran a (5,6%). În cea mai mare parte, motivele 
migr rii eviden iaz , drept o tendin  stabil , c utarea unui loc de lucru [8, 5]. 

Bineîn eles, Statele Unite ale Americii, care întrec în acest sens Europa (cu 
35 milioane de cet eni n scu i în afara rii), dar i Canada, i alte arii teritoria-
le, sunt marcate, de mai mult timp, în mod pronun at de fenomenul migra iei. 
Europa îns  se remarc  azi tocmai prin num rul i dinamica înregistrat  a proce-
selor imigra ionale. Dela la 1 ianuarie 2001 în Uniunea European  erau înregist-
ra i aproape 20 de milioane de imigran i, în anii care au urmat, fiind evident 
proliferarea procesului respectiv. Explica iile sunt la suprafa : fenomenul este 
determinat, pe de o parte de avansarea globaliz rii, care sl be te i chiar anulea-

 barierele în fa a fluxurilor interna ionale de oameni, bunuri, servicii, capital 
i informa ii, iar, pe de alt  parte, de procesele ce au înso it extinderea Uniunii 

Europene, deschizând noi posibilit i i oportunit i pentru mobilitate uman . 
Urmare a acestor procese a fost sporirea fluxurilor migra ionale dinspre est spre 
vest, mai ales, din Europa Central i de Est spre Occident (în special, dup  des-
tr marea Uniunii Sovietice i a lag rului socialist, odat  cu c derea cortinei de 
fier, când men inerea cet enilor în hotarele propriei ri a pierdut din rigiditatea 
proprie perioadei comunismului, în care emigra ia era un proces controlat de 
stat cu o deosebit  duritate).   

Fire te, nu este de neglijat, datorit  propor iilor pe care le-au demonstrat, 
nici valurile migra ionale din Asia Central i Africa spre Europa, “fluxuri de 
neoprit”, în viziunea unor autori, ca U.Eco: “Lumea a Treia bate la por ile Euro-
pei i va intra, chiar dac  Europa nu este de accord”. Scriitorul Italian este dis-
pus s  se resemneaze în fa a acestor realit i, constatând: “Nu exist  nici o posi-
bilitate de a întrerupe aceast  mare migrare. Pur i simplu, este necesar s  ne 
preg tim s  tr im o epoc  nou  a istoriei culturii afro-europene” [9, 97].  
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Astfel, fenomenul global al migra iei apare marcat de noi tr turi semnifi-
cative, i, într-o mare m sur , con tientizate, ceea ce ofer  anumite premise pe-
ntru gestionarea adecvat  a proceselor migra ionale. Oricum, tr turile de baz  
ale acestor procese, mo tenite din secolul trecut, continu i, probabil, vor conti-
nua i în viitorul previzibil, s  contureze un tablou complex, marcat de anumite 
particularit i relevante:   

a) factorul globaliz rii, care anuleaz  distan ele, facilitând mobilitatea po-
pula iei din orice loc în orice parte a lumii; 

b) regionalizarea migra iei: direc ionarea prevalent  a mobilit ii originari-
lor din America Latin  spre SUA, celor din Estul Europei i din Nordul Africii 
spre rile Uniunii Europene, fluxurile migra ionale intense în interiorul Asiei 
etc. 

c) accelerarea cantitativ : la scara mondial  au fost înregistrate 75 de mili-
oane de migran i în anul 1965, 120 de milioane – în anul 1990; 175 de milioane 
– în anul 2000; mai mult de 200 de milioane în primul deceniu al secolului al 
XXI-lea; 

d) aprofundarea implica iilor politice, economice i sociale în cadrul pro-
ceselor migra ionale; 

e) interna ionalizarea continu  a activit ii economice i financiare; 
f) migra ia, determinat  de c utarea unui loc de munc , drept o tendin  în 

continu  fortificare: între imigrare i sfera muncii se constat  o real  simbioz ;  
g) sporirea componentei feminine a migra iei; 
h) manifestarea pronun at  a imigra iei ilegale; 
i) afirmarea elementelor migra iei circulatorii 
j) multitudinea cauzelor migra iei, accentuarea exodului for at al popula i-

ei din caza s ciei, r zboaielor, conflictelor etnice .a. 
k) diversificarea motiva iei pentru migrare . a. 
O motiva ie generalizatoare îns  poate fi g sit  în cuvintele, citate pe larg, 

ale lui M.Moussalli, Director în cadrul Înaltului Comisariat pentru refugia i al 
ONU: “Nu trebuie de uitat c  atunci când b rba ii, femeile, copiii decid s i 
abandoneze r cinile, e rezultatul al unei dureroase dileme: ei sunt convin i c  
aceasta reprezint  unica lor ans  pentru supravie uire” [11].  

Fiecare ar  î i are propriul destin, i acest lucru se manifest  în toate aspec-
tele, inclusiv componenta migra ional . Din perspectiva migra ional , itinerarul, 
parcurs de Italia, se prezint  drept unul particular, specific i, într-o anumit  pri-
vin , curios. 

De-a lungul anilor, Italia era considerat  “ ar  a emigra iei”. Din 1876 pân  
în 1976 au fost înregistrate 25 800 000 de emigran i italieni, iar dac  s-ar lua în 
calcul i migra ia clandestin , aceast  cifr  ar trebui estimat  la peste 30 de mili-
oane [12]. Anul 1876 a fost luat conven ional ca punct de reper pentru aceste 
statistici, întrucât tocmai în acel an a început cuantificarea oficial  a num rului 
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de plec ri a cet enilor italieni din patrie (chiar dac  emigrarea în scopuri de 
munc  peste hotare a fost vizibil  în ar  deja de câteva decenii). De men ionat, 

 în perioada în cauz  emigrarea din Italia se estima la aproximativ 100 000 de 
cazuri anual, fapt care a permis calificarea acestui exod drept o emigrare de ma-

. Pentru emigran ii de atunci Italia era o ar  cu condi ii nefaste. O m rturie 
elocvent  în acest sens, apar inând unui emigrant: “Ce fel de Patrie e p mântul 
în care nu se reu te a tr i din propria munc ?” [13]. Speciali tii remarc  trei 
perioade esen iale ale emigra iei italiene: din 1876 pân  în anii Primului r zboi 
mondial; perioada dintre cele dou  r zboaie, 1916-1945, perioada postbelic  
(1946-1976). Intensitatea maxim  a marii emigr ri a fost înregistrat  în anul 
1913, când au plecat din ar  870 000 de italieni. 

Impactul acestui proces a fost constituirea unei consistente diaspore italiene 
în lume, num rând peste 60 de milioane de descenden i ai familiilor italiene, di-
spersate pe glob în 198 de ri. Peste 4 milioane de cet eni italieni (4 028 370), 
conform estim rilor Ministerului Italian de Afaceri Externe [15, 7], sunt rezide-

i ai altor state (43% se afl  în continentul nord-american, iar 42,9% – în Euro-
pa. O “a doua Italie”, cum au numit-o sociologii [15], o resurs  semnificativ  de 
ordin demographic, economic i civil în contextul altor popoare. Nu întâmpl to-
are a fost, astfel, instituirea unui departament special sub auspiciile MAE al Re-
publicii Italiene, “Italienii în lume”. 

Procesul emigr rii italienilor a continuat pe tot parcursul secolului, cu dife-
rit  intensitate, i a fost nevoie exact de un secol pentru a observa c  din ar  de 
emigrare, Italia a devenit o ar  de imigrare.  

Examinarea raportului dintre cei ce emigrau din Italia i cei ce soseau în Ita-
lia, a permis, în anul 1970, a constata faptul c  se produce o modificare a tren-
durilor migra ionale: num rul imigran ilor în Italia în acel an constituia 144 000 
de persoane, adic , destul de aproape de num rul celor care au ales calea exodu-
lui din Italia (152 000 de italieni). În acea perioad  Italia continua s  r mân  pe 
primul loc în Europa ca ar -exportatoare a for ei de munc . Din 1976 exodul 
italienilor se reduce, i începe s  constituie mai pu in de 100 000 persoane pe 
an. Fire te, în anumit  m sur , emigrarea este proprie i Italiei de la sfâr itul se-
colului al XX-lea-începutul secolului al XXI-lea, ce-I drept, fiind de propor ii 
mai reduse i manifestându-se, în special, prin fenomenul “fugii creierilor” (pro-
centajul plec rii în str in tate a tinerilor absolven i ai universit ilor italiene în 
decurs de un deceniu, 1991-1999, de exemplu, a sporit de patru ori [2, 8]. Ori-
cum, aceasta nu influen eaz  în mod hot rât tabloul general al migra iei în spa-
iul Italian, în care se observ  înclina ia tot mai sigur  spre ponderea tot mai ac-

centuat  a fenomenului imigr rii în Italia. Pe parcursul ultimului deceniu, de 
exemplu, ca num r de imigra i, Italia s-a deplasat de pe locul al aptelea în topul 

rilor cu cel mai mare num r de imigran i în Europa, pe locul al treilea în vech-
iul continent. 
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Transformarea tendin elor în cadrul ac iunii migra ionale în Italia a fost, 
adar, lent , dar sigur . De fapt, semnaleaz  cercet torii, acum dou zeci de ani 

“îns i idea de imigrare în Italia, care a fost o ar  a emigr rii pe parcursul între-
gii istorii sale moderne, era ca i cum ireal ” [6]. Devenirea rii drept una de 
“imigrare”, de rând cu Spania, Portugalia i Grecia, dar de o amploare aparte 
[14, 177], a fost determinat , de fapt, de o serie de cauze.  

În primul rând, succesele cre terii economice i respectiva îmbun ire a 
calit ii vie ii. Din cel de-al Doilea r zboi mondial Italia ie ise distrus , cu 46 de 
milioane de cet eni, c rora, în circumstan ele procesului dificil de refacere a 
economiei, le trebuia asigurat un minim nivel de trai decent, iar agricultura rii 
înregistra doar 67% din nivelul atins pân  la r zboi, i industria – abia 29%.  
Totu i Italia a reu it s  dep easc  dificult ile i i-a revigorat poten ialul eco-
nomic. În consecin , s-a diminuat interesul pentru emigrare din partea popula i-
ei italiene, i a crescut atractivitatea rii în ochii eventualilor imigran i. Un alt 
element care poate elucida interesul migran ilor pentru Italia ine de structura 
social-demografic  a Italiei, cu accentuate tendin e spre îmb trânirea progresiv  
a popula iei sale i necesitatea de a antrena în activit ile productive i, mai ales, 
în sectorul activit ilor de ordinul asisten ei sociale, a unui num r tot mai mare 
de imigran i.  În plus,  relativa deschidere pentru imigrare a  fost  –  voit  sau mai  
pu in voit – determinat  de con tientizarea faptului c  f  acceptarea str inilor, 
Italia, ca i multe alte ri europene, ar ajunge la o diminuare evident  a num -
rului popula iei, mai ales, active. 

În acest context, nu pot fi neglijate nici particularit ile sferei economice în 
care dubla pia  a for ei de munc  (existente ca regular , pe de o parte, dar i, în 
propor ii semnificative, ilegal , pe de alt  parte) a stimulat atragerea bra elor de 
munc  imigrate, remunerate mai ieftin decât munca b tina ilor. Nu în ultima 
instan , un rol semnificativ pentru atragerea imigran ilor l-a avut i ponderea 
economiei tenebre, care acoperea, în anii începutului procesului imigra ional, de 
la 20% pân  la 40% din PIB [6], situa ie cu profit v dit pentru exploatarea mun-
cii “la negru”, caracteristic  în contextual prezen ei imigran ilor. Tot aici, de 
men ionat: în virtutea pozi iei sale geografice, Italia s-a dovedit a fi foarte expu-

 fluxurilor migra ionale clandestinecare utilizau teritoriul Italian drept platfor-
 pentru p trundere în alte  ri  ale  continentului.  Se estimeaz ,  astfel,  c  din 

patru migran i, ajun i ilegal în Italia, cel pu in trei o concep drept ar  de escal , 
cu inten ia de a se deplasa imediat sau ulterior în alte state ale Europei. Italia co-
nstituie, de fapt, o r scruce pentru fluxurile imigra ionale spre Europa, care pro-
vin fie din Africa de nord, dar i din cea subsaharian , fie din Europa Balcanic , 
dar i din cele mai îndep rtate col uri ale  Asiei. 

Odat  pornit, procesul imigr rii în Italia a cunoscut ritmuri accelerate. Nu-
rul reziden ilor str ini, evaluat la 143 838, în anul 1970, a crescut pân  la 300 

000 în 1980 [10], iar la mijlocul anilor optzeci a ajuns la jum tate de milion, în 
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1990 la 800 000. În anii nou zeci, acest indicator era deja de 1,5 milioane de pe-
rsoane, cu o diversificare spectacular  a spectrului rilor de origine. Pentru acel 
moment, avansarea rapid  a fenomenului migra iei se explica de exper i prin ci-
rcumstan ele particulare în care se producea, inclusiv: amploarea mobilit ii in-
terna ionale; dispropor ia dintre propor iile muncii necalificate i gradul avans -
rii tehnologice atins; nivelul redus al mobilit ii interne; segmentarea sporit  a 
pie ei muncii i insuficien a bra elor de munc  autohtone [17, 19].  

Dinamica imigr rii în Italia configureaz  un proces polivalent, cu multe fa-
ete. În acest sens, pot fi distinse câteva modele ale imigr rii, prevalente la o 

anumit  etap  a dezvolt rii fenomenului. Astfel, ini ierea imigr rii de mas  este 
legat  de o puternic  prezen  a tunisienilor în sudul Italiei, în baza unei serii de 
factori de ordin istoric, social, economic i al oportunit ilor, ap rute c tre sfâr-
itul anilor aizeci i cu un puternic impact pentru stabilirea viitoarelor pun i de 

imigrare. Un sistem migra ional similar caracterizeaz  pentru aceast  perioad  
i nordul Italiei (Friuli – Vene ia Giulia).  

O alt  tendin , cu r cini istorice, în afirmarea modelelor italiene de imig-
rare deriv  din leg turile tradi ionale, stabilite de marile ora e ca Roma sau Mi-
lano cu acele ri cu care Italia avea rela ii de tip colonial, în modul direct sau 
indirect,  fapt  care  a  favorizat  mobilitatea  spre  Italia  i  constituirea  aici  a  unor  
comunit i, uneori destul de numeroase, ce descindeau din Eritreea, fosta colo-
nie italian , sau Libia. În acela i context se înscrie i modelul rela iilor privilegi-
ate pe care Italia le stabilise cu o serie de ri în baza prezen ei misionare active 
(Capo Verde i Filipine), care, în acest temei s-au constituit drept surse primare 
de imigrare, caracterizate de prevalen a feminin , de tinere, recrutate în sfera 
domestic , în familii italiene. 

Cu trecerea anilor, situa iile în domeniul imigr rii devin din ce în ce mai co-
mplexe din cauza fluidit ii structurale a fluxurilor, care înregistreaz  diverse 
muta ii. Astfel, întâietatea, ca num r, a comunit ii filipineze este preluat  trep-
tat de originarii din rile Magrebului (în special, Maroc). Apoi, la hotarul anilor 
optzeci-nou zeci ai secolului trecut, situa ia se schimb  radical. Este atestat  o 
puternic  prezen  a senegalezilor, dar i a imigran ior proveni i din Pakistan i 
Bangladesh. În sfâr it, se produce deschiderea Italiei pentru rile Europei de 
Est i balcanice. 

Prima ar  din Est care a stabilit o comunitate consistent  în Italia a fost Po-
lonia. Este adev rat, în anii din urm  s-a observat o reducere a propor iilor aces-
tei comunit i, datorat  tendin ei pronun ate de revenire a polonezilor în Patrie, 
favorizate de îmbun irea situa iei economice în ara de bastin . Anii nou zeci 
devin marca i de o masiv  prezen  în Italia a albanezilor, tendin  perpetuat  
continuu, albanezii reprezentând, pentru moment, cea de-a doua na iune ca nu-

r, aflat  în Italia. 
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Dup  cum se contureaz , fenomenul imigr rii, ilustrat prin cazul italian, nu 
este deloc unul unitar. Metaforic vorbind, a a cum l-au caracterizat cercet torii, 
imigrarea trebuie privit i examinat  ca „un arhipelag, constituit din insule, mai 
mari sau mai mici” [5, 30]. Totu i, în fa a acestui policentrism se asist , oricum, 
la o stabilizare a migra iei, la o afirmare i dezvoltare a re elelor de imigrare, la 
o concentrare a ac iunii migra ionale. 

O astfel de concentrare ilustreaz  pregnant cazul migran ilor români. În pre-
zent, insula cea mai mare din arhipelagul imigr rii în Italia este constituit  de 
cet enii români. România, de fapt, a furnizat, dup  disolu ia Uniunii Sovietice 
i c derea blocului comunist, poate, cel mai mare num r de emigran i Vestului 

Europei. i tocmai Italia reprezint  principala destina ie a românilor care mun-
cesc în str in tate. Conform datelor statistice, dar i datelor oferite de sondaje 
sociologice, 50% dintre plec rile la lucru în str in tate ale românilor au fost în 
Italia. 

În general, conform datelor Istat, care se refer  la 1 ianuarie 2010, sunt pre-
zen i în Italia 4.279.000 de cet eni str ini, ceea ce reprezint  7,1% al totalului 
populaziei, înregistrând o cre tere, în raport cu anul precedent, de 10%. Aceste 
cifre nu includ referin e la naturaliz ri (59.000 de persoane, fenomen, cum se 
vede, deocamdat  relativ limitat, chiar dac  în cre tere constant  în ultimii ani), 
i nu reflect , fire te, persoanele aflate în teritoriul Italiei în mod ilegal. 

În ansamblu, imigran ii în Italia înglobeaz  o serie de tr turi care se rezu-
 la: vârsta medie categoric mai tân  decât cea a italienilor; minorii sunt în-

registra i în num r de 862 de mii de persoane (între o p trime i o cincime din 
totalul imigran ilor),  în timp ce str inii n scu i în Italia (a a-zisa “cea de-a doua 
genera ie”) sunt acum 519 mii persoane, adic , 13,3% din totalul cet enilor 
str ini, afla i legal în Italia. 

Deja datele recens mântului din 2001 ar tau c  cea mai mare parte a imig-
ran ilor este stabilit  în Nordul Italiei (un num r relativ mai mic – în zonele din 
Centru, i cei mai pu ini – în sudul Italiei i în insule), este de vârst  tân i 
provine dintr-o ar  european . 

Analizând zonele de provenien , de notat c  în ultimii ani s-a produs o cre-
tere hot rât  a fluxurilor imigra ionale ce- i au originea în Europa Oriental , cu 

o dep ire manifest  a unor astfel de fluxuri provenite din rile Africii de Nord, 
de altfel, destul de însemnate pân  în anii nou zeci. 

Aceast  tendin  se datoreaz , în particular, intensific rii i cre terii rapide a 
comunit ii  române care,  în  special,  în  anul  2007,  practic  s-a  dublat  ca num r,  
înregistrând un spor de la 342.000 cu 625.000 persoane, devenind, astfel princi-
pala comunitate de str ini în Italia. La aceasta a contribuit, cu o mare doz  de 
plauzibilitate, accederea României în Uniunea European , fapt care a facilitat 
fluxul respectiv. Pe lâng  cea român , principalele comunit i str ine prezente 
în Italia sunt cea albanez , marocan , chinez i ukrainean  (Tabelul 1). 

http://it.wikipedia.org/wiki/2010
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Tabelul 1. Principalele comunit i str ine rezidente în Italia (datele ISTAT) 

 2005 2010 + % 
România 248.849 953.000 283 
Albania 316.659 472.000 49 
Maroc 294.945 433.000 46,8 
China 111.712 181.000 62 
Ukraina 93.441 172.000 84,1 
Filippine 82.625 120.000 45,2 
Moldova 37.971 109.000 187,1 
Polonia 50.794 107.000 110,6 
Tunisia 78.230 105.000 34,2 
India 54.288 104.000 91,6 
Macedonia 58.460 98.000 67,6 
Ecuador 53.220 85.000 59,7 
Peru 53.378 83.000 55,5 
Egipt 52.865 78.000 47,5 

ri Lanka 45.572 75.000 64,6 
Banglade  37.785 74.000 95,8 
Serbia/Montenegro/Kosovo 58.174 71.000 22 
Senegal 53.941 71.000 31,6 
Pakistan 35.509 60.000 69 
Nigeria 31.647 48.000 51,7 
 
Not : comunit ile sus-men ionate constituie ca num r peste 80% din str inii 

reziden i în Italia la 1ianuarie 2010. 
 
Cifrele prezentate indic  cre teri semnificative fa  de datele din 2005, îns , 

trebuie men ionat faptul c  aceste cre teri sunt datorate totu i nu atât valurilor 
noi de migran i (undele migratorii în ultimii ani î i p streaz  mai mult ori mai 
pu in dimensiunile), cât oficializ rii sau legaliz rii situa iei multor migran i. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Romania
http://it.wikipedia.org/wiki/Albania
http://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
http://it.wikipedia.org/wiki/Cina
http://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
http://it.wikipedia.org/wiki/Moldavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Tunisia
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Macedonia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
http://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
http://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
http://it.wikipedia.org/wiki/Serbia
http://it.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://it.wikipedia.org/wiki/Kosovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Senegal
http://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
http://it.wikipedia.org/wiki/Nigeria
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Desigur, a a cum recunosc mai mul i autori, aceste cifre oficiale trebuie pri-
vite ca valori minime în ceea ce prive te propor ia migran ilor. Cu referire la 
imigran ii români, de exemplu, datele unor sondaje CURS din 2008, efectuate la 
solicitarea Bibliotecii Metropolitane din Bucure ti în zonele metropolitane Ma-
drid i Roma, arat  c  o treime din for a de munc  româneasc  din aceste spa ii 
lucreaz  f  contract sau autoriza ie de munc , unii desf urând chiar activit i 
infrac ionale [1]. De altfel, o cincime dintre românii migran i recunosc c  locui-
esc clandestin în Italia i Spania.  

Diferite surse indic  cifre diferite. Astfel, conform Raportului Caritas "Ro-
mania”. Immigrazione a Lavoro in Italia", la începutul anului 2008 în Italia erau 
prezen i 1016000 migran i români (dintre care 749000 lucr tori români - 73,7%, 
239000 membri de familie - 23,5% i 28000, adic  2,8%, alte categorii). Datele 
îns  ale Institutului Na ional de Statistic  (ISTAT) fac referin  la 953000 de ro-
mâni. Acela i lucru se produce i în cazul stabilirii num rului cet enilor Repu-
blicii Moldova, afla i în Italia, al c ror num r a-l stabili cu precizie este, fire te, 
dificil. 

Italia „a descoperit” fenomenul imigr rii relativ mai târziu decât rile euro-
pene ca Germania sau Fran a. Respectiv, experien a, dar mai ales, exigen ele pa-
rtenerilor din nordul Europei au jucat în rol însemnat în conceptualizarea i imp-
lementarea politicilor sale migra ionale. Chiar daca se atest  o anumit  ezitare 
în elaborarea politicilor, uneori, inconsecven a i caracterul ambiguu sau discu-
tabil al unor dispozi ii normative, totu i elaborarea legisla iei, necesare pentru 
gestionarea imigr rii nu putea s  nu constituie obiect de aten ie al guvernelor ce 
s-au perindat la cârma Italiei de-a lungul anilor [4]. 

La sfâr itul anului 1986, prima dispozi ie în acest sens stabilea condi ii ega-
le de munc  pentru extracomunitari în raport cu italienii i încerca s  contribuie 
la legalizarea imigran ilor ilegali. Totu i, ie irea din clandestinitate s-a produs 
atunci doar pentru 115 000 de persoane, i în anii urm tori a fost nevoie de a re-
curge la o serie de amnistii (sanatorii).  

Anul 1990 a fost marcat prin apari ia a a-zisei “Lege Martelli”, prin care se 
încerca, în premier , introducerea unei program ri a fluxurilor de intrare, conco-
mitent reprezentând i o “sanatoria” pentru acele persoane care se aflau deja în 
teritoriul italian: la sfâr itul celor ase luni prev zute de lege s-au produs în ju-
rul a 200.000 de regulariz ri ale str inilor, proveni i, preponderent, din Africa 
de Nord. Atunci când, în anul 1991 Italiei s-a confruntat cu criza albanez , sol-
dat  cu prima imigrare în mas , provenind din Albania, o solu ie a fost g sit  
prin semnarea unor acorduri bilaterale. În anii ce au urmat, acorduri bilaterale 
au fost încheiate i cu alte state, în principal, din zona mediteranean . 

În anul 1998 a fost adoptat  “Legea Turco-Napolitano”, prima dispozi ie or-
ganic  asupra imigr rii. Prin aceast  lege se încerca aprofundarea reglement rii 
în domeniu, vizând problema fluxurilor de intrare, urm rind, printre altele, des-
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curajarea imigra iei clandestine i instituind, pentru prima dat  în Italia, centre 
de edere provizorie pentru acei str ini care c deau sub inciden a “procedurii de 
expulzare”. Drept obiectiv al acestei legi a fost constituirea condi iilor pentru in-
tegrarea imigran ilor în societatea italian . Legea prevedea câteva tipuri de inte-
rven ie, vizând securitatea, nivelul minim de drepturi asigurate imigran ilor, dre-
pturile sociale ale acestora, respectul diversit ii culturale i religioase. 

Domeniul va fi supus unor reglement ri suplimentare în anul 2002, prin 
a-zisa “Lege Bossi-Fini”, care nu modifica cadrul general precedent, dar spo-

rea rigiditatea în privin a intr rii în ar , prevedea, printre altele, posibilitatea 
expulz rii imediate a clandestinilor, efectuate de for ele ordinii publice, renova-
rea permiselor de edere. Printre obiectivele legii date era crearea unor condi ii 
mai adecvate pentru promovarea unei migra ii de tip temporar, corelate cu nece-
sit ile pie ei muncii, i era orientat  mai pu in spre absorbirea imigran ilor de 

tre societatea italian . 
Sloganele care au înso it afirmarea fenomenului imigr rii pe parcursul ani-

lor au fost diferite. Con tientizarea existen ei fenomenului a generat, mai intâi, 
sloganul „Timpul integr rii!”, racordat, deci la „Planeta imigr rii: de la conflict 
– la solidarieate”. Ceva mai târziu, s-a formulat simplu i sugerând posibilitatea 
multitudinii de variante de atitudini fa  de fenomen: „Italia – ar  a imigra iei”.  

Oricum, percep ia fenomenului imigr rii manifest  un spectru larg de vizi-
uni, diferite, de multe ori, i controversate. Se încearc  inocularea ideii c  „imi-
gra ia din rile de Est poate fi o ocazie de dezvoltare” [3], dar nu mai pu ine 
sunt atitudini ostile. Oricum, viitorul Italiei nu este imaginabil, dintr-o perspec-
tiv  realist , f  imigran i. Unele pronosticuri desemneaz  scenarii cu o incide-

, peste câteva decenii, chiar de la 16% la 18% de imigran i (deveni i cet eni 
italieni) asupra reziden ilor în Italia, cu toate consevin ele de rigoare. 

Via a, în dinamica ei, va confirma sau va infirma aceste prognoze i va con-
tura noi tendin e în procesele migra ionale. 
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Cercetarea structurii procesului electoral a demonstrat c   formarea deciziei 

de vot a aleg torilor, în mare m sur , este influien at , mai degrab , de aparte-
nen a persoanei la unele grupuri sociale mari, decît de preferin ele politice ra io-
nale (con tientizate). Tendin ele existente la moment au determinat pe mul i ce-
rcet tori s  vorbeasc  despre fenomenul „exploziei etnicit ii” sau despre „rena-
terea etnic  de la sfîr itul secolului XX”. De i, cu siguran  asemenea fenomen 

nu este caracteristic doar secolului XX, activismul etnic fiind prezent de-a lun-
gul întregii evolu ii a procesului istorico-politic, ba chiar fiind considerat un fac-
tor mobilizator al acestuia [1]. G uzia este o unitate teritorial  autonom  care 
s-a format ca rezultat al unui fenomen similar, a ob inut un statut special i rep-
rezint , în esen , o form  de autodeterminare a g uzilor, dar parte integrant  
i inalienabil  a Republicii Moldova. Unitatea Teritorial  Autonom  G uzi  

este recunoscut i exist  „de jure” i „de facto” în baza Legii Republicii Mol-
dova privind statutul juridic special al G uziei [2]. Ca entitate autonom  ea 
dispune de organe de conducere la nivel regional: Guvernatorul (Bashkan), 
Adunarea Popular  (Halk Toplushu), precum i Comitetul Executiv (Bakannik 
kometeti). Modul de formare i func ionare a acestor institu ii este stabilit prin 
lege organic , precum i de legile locale, adoptate de forul legislativ al autono-
miei. Func ia de Guvernator,  precum i membrii Adun rii Populare (deputa ii) 
se formeaz  în baz  de alegeri directe pe teritoriul unit ii autonome. Prezentul 
articol este consacrat analizei procesului electoral din Unitatea Teritorial  Auto-
nom  G uzia, în general, i alegerile Guvernatorului (Ba kanului), în special, 
abordarea subiectului privind alegerile pentru Adunarea Popular  a G uziei, 
urmînd s  fie reflectat într-o alt  cercetare.   

Aleg torii din localit ile populate preponderent de g uzi au fost, dup  
destr marea URSS, solicita i destul de frecvent s i exprime voin a politic  la 
urnele de vot. De cele mai multe ori, aici s-a remarcat un grad de participare la 
votare extrem de ridicat. Votan ii din acest  parte a Republicii Moldova au avut 
în perioda respectiv  de cele mai multe ori preferin e fa  de valori i priorit i 
diferite de cele ale popula iei majoritare. În perioada 1989-1991 o majoritate a 

uzilor, de la Moscova orchestra i ideologic de lideri locali i importan i s-
au împotrivit unei Moldove non-sovietice. Ei au replicat prin crearea republicii 
sovietice socialiste g uze, ca parte inalienabil  a URSS, la declara ia de suve-
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ranitate a Republicii Moldova, au r spuns favorabil în refendumul privind p st-
rarea Uniunii Sovietice, boicotat de Chi in u, au salutat puciul de la Moscova 
din 1991, au creat structuri paramilitare etc. Lungul proces de confrunt ri i ne-
gocieri Chi in u-Comrat început în 1992 s-a încheiat în mai-iunie 1995, prin 
votarea i alegerea noului guvern al autonomiei gagauze care urma s  realizeze 
fuc ionarea acestei structuri autonome [3]. 

Este important de remarcat c , în aspect general, electoratul gagauz este 
unul suprasolicitat la urnele de vot, fiind imlicat atît la alegerile parlamentare 
na ionale i locale, precum i la alegerile regionale - ale Ba canului i Adun rii 
Populare. Acest fapt determin  crearea unei atitudini mai speciale, se manifest  
pasiv, este fragmentat i dezorientat politic. În cazul alegerilor în organele rep-
rezentative, aleg torul gagauz î i d  votul nu în baza convingerilor politice, dar 
are la baza unele aspecte psihologice precum ar fi rela iile de rudenie, personale 
sau profesionale [4]. Aceste caracteristici ale deciziei de vot a aleg torilor din 

uzia se explic i prin tipul de sistem electoral, care este unul majoritar în 
baza de circumscrip ii uninominale, favorizînd candida ii electorali indepen-
den i. În general, procesul electoral din autonomia g uz  se caracterizeaz  
prin urm toarele tipuri de alegeri: parlamentare- în cadrul c rora sînt ale i de-
puta ii în Parlament; locale - în cadrul c rora se aleg consilierii locali i prima-
rii; preziden iale - pîn  în anul 2000; regionale – alegerea deputa ilor pentru 
Adun rea Popular i a Guvernatorului G uziei. 

Cum am men ionat anterior, demersul nostru vizeaz  analiza alegerilor regi-
onale din Autonomia G uz , în special, alegerile Guvernatorului (Ba kanu-
lui). Analiza separat  a procesului electoral regional va permite  realizarea unei 
cercet ri ample, în raport cu manifestarea electoratului g uz la procesul elec-
toral republican. În acela i timp, inten ion m s  determin m gradul de interes i 
de participare a popula iei UTA G uzia la formarea organelor de conducere a 
autonomiei; gradul de credibilitate i legimitate ca institu ii politice pentru cet -
enii din autonomie; particularit ile, asem rile i deosebirile de procesul ele-

ctoral republican; delimitarea elitei politice regionele i imaginii acesteia în au-
tonomie, rela iile cu elitele republicane etc. 

Alegerile autorit ilor G uziei se organizeaz i desf oar  în conformita-
te cu Legea privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri) [2], Re-
gulamentul  G uziei  (Gagaz  Yeri)  [5],  precum  i  Legea  local  cu  privire  la  
alegerile în Adunarea Popular  (Halk Toplu u) a G uziei (Gagauz Yeri) [6] i 
Legea local  cu privirela alegerile Guvernatorului (Ba canului) G uziei (Ga-
gauz Yeri) [7]. 

 
Retrospectiva ciclurulor electorale la func ia de Guvernator (Ba kan) 

Conform Regulamentului G uziei, Guvernatorul este persoana oficial  
suprem  a G uziei, c reia i se subordoneaz  toate autorit ile administra iei 
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publice ale autonomiei i care asigur  func ionarea coordonat i interac iunea 
autorit ilor publice, reprezint  autonomia pe teritoriul Republicii Moldova i în 
rela iile interna ionale. La func ia de Ba kan poate candida orice cet ean al Re-
publicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani, locuie te sau a locuit pe te-
ritoriul G uziei i posed  limba g uz . Durata mandatului este de 4 ani i 
nici o persoan  nu poate îndeplini func ia de Guvernator decît cel mult pentru 
dou  mandate consecutive. Alegerile se organizeaz  pe baz  de scrutin unino-
minal majoritar în dou  tururi i sînt valabile dac  la primul tur de scrutin au pa-
rticipat mai mult de jum tate, iar în cazul organizarii celui de al doilea tur de 
scrutin - mai mult de o treime din aleg tori. Se consider  ales candidatul care a 
întrunit mai mult de jum tate din voturile electoratului care a participat la votare 
[5]. Art.69 al Legii cu privire la alegerea Guvernatorului (Ba kanului) G u-
ziei  stipuleaz  c  turul II de scrutin se organizeaz  în termen de dou  sîpt mîni 
dup  I tur. Este considerat ales candidatul care a acumulat cel mai mare num r 
de voturi [7]. 

Conform art.46, al.2 al Legii cu privire la alegerea Guvernatorului (Ba ka-
nului) G uziei, de dreptul de a înainta candida i pentru alegerile Ba kanului 
dispun: a) partidele i organiza iile social-politice înregistrate conform prevede-
rilor legislagiei în vigoare; b) blocurile electorale; c) candida ii independe i – 
adic  cet eni ai Republicii Moldova care locuiesc sau au locuit pe teritoriul G -

uziei;  d) grupurile de ini iativ , formate din cet eni cu drept de vot, locuitori 
ai autonomiei în num r de cel pu in 25 de persoane. Înregistrarea candida ilor se 
face la Comisia Electoral  Central  a G uziei prin prezentarea listelor de sub-
scrib ie ce con in cel pu in 5000 de semn turi a aleg torilor din 1/3 din prim rii-
le autonomiei [7]. 

De la crearea autonomiei pîn  la etapa actual  s-au succedat patru cicluri 
electorale privind func ia de Guvernator: 1995, 1999, 2002, 2006. 

Anul 1995 a fost unul de pornire în dezvoltarea i func ionarea construc iei 
autonome din regiune. Astfel, c  circa 107 mii de aleg tori din cele 30 localit i, 
incluse în autonomie prin mecanisme de referendum teritorial, au fost chema i 
la urnele de vot. Electoratul a trebuit s  voteze concomitent pentru alegerea Gu-
vernatorului (Ba kanului) i deputa ilor Adun rii Populare (Gagauzianin Halk 
Toplu u). Pentru caracteristica complex  a acestor alegeri trebuie s inem cont 
i de situa ia general-politic  la acel moment. Aceste alegeri veneau s  pun  în 

func iune mecanismul de realizare a administra iei autonomiei ca o parte a unui 
tot întreg. Atît pentru Republica Moldova, per ansamblu, cît i pentru regiunea 
autonom  era important  asigurarea stabilit ii, calmarea spiritelor i dispozi ii-
lor cu caracter separatist, precum i dezvoltarea politic i social-economic  de 
mai departe a statului. Pentru autorit ile de la Chi in u era prioritar promova-
rea unui candidat moderat, care pe de o parte s  fie sus inut de popula ia din re-
giune, dar, totodat , care s  nu provin  din cercurile politice „compromise” ce 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

127 

aspirau la autodeterminarea extern  a poporului g uz. Unii lideri g uzi in-
vocau nemul umiri privind concesiunile f cute de autorit ile centrale prin Le-
gea cu privire la statutul juridic special al G uziei (Gagauz Yeri) [2]. 

La 28 mai 1995 au avut loc primele alegeri, care s-au realizat în opinia unor 
observatori din partea organizmelor interna ionale, conform principiilor democ-
ratice [8]. La scrutin au participat 71 519 persoane, ceea ce constituiau 67,8% 
din num rul total de aleg tori din regiune inclu i în listele electorale. Alegerile 
s-au desf urat în dou  tururi de scrutin, fiind supravegheate de c tre observa-
tori str ini i locali. 

În cursa electoral  s-au înscris patru candida i:  
- S.Topal, care la acel moment era pre edintele autoproclamatei republici 
uze, înaintat ca candidat din partea unui colectiv de munc  din ora ul Com-

rat;  
- Gh.Tabun cic, reprezentant al asocia iei financiare „Menatep”, în perioa-

da sovietic  fiind lider al organiza iei raionale din Comrat a Partidului Comunist 
al Moldovei, propus în calitate de candidat de un grup de delega i ai unui kolhoz 
din raionul Ciadîr-Lunga; 

- D.Croitor – pre edinte al executivului raional Ciadîr-Lunga, înaintat de un 
num r de colective de munc ;  

- M.Kendighelean, pre edinte al sovietului suprem al autoproclamatei repu-
blici g uze, desemnat s  candideze de c tre Partidul Popular Vatan (Patria) 
[3].  

To i ace ti candida i erau vechi activi ti politici din perioada regimului so-
vietic comunist. Atît M.Kendighelean, cît i S.Topal au fost ini iatorii i sus in -
torii autodetermin rii poporului g uz, precum i activi ti ai mi rii separatis-
te din sudul republicii. Candidaturile lor la func ia de Guvernator nu erau privite 
cu ochi buni de autorit ile de la Chi in u, fiind categoriza i ca lideri separati ti 
radicali. S.Topal i M.Kendigelean, în virtutea activit ii lor politice, puteau fi 
considera i ca lideri cu cel mai mare capital politic i anse reale de a ajunge în 
turul II de scrutin, dar erau con tien i de ponderea concurentului Gh.Tabun cic. 
În scopul neadmiterii particip rii acestuia în cursa electoral  S.Topal i M.Ken-
dighelean cereau introducerea în actul de constituire a autonomiei a prevederii, 
conform c reia la func ia de Ba kan pot concura doar persoanale care au locuit 
ultimii 5 ani pe teritoriul G uziei. Aceast  ini iativ  nu i-a realizat obiective-
le, fiind respins  pe motive c  contravine prevederilor Constitu iei Republicii 
Moldova [8].  

Discursurile politice, precum i întreaga oferta electoral  a tuturor candida-
ilor la func ia de Ba kan era destul de omogen , evitîndu-se divergen ele sau 

contrasturile. Programele electorale ale candida ilor erau similare, problemele 
cheie pe care i-au axat propaganda fiind - dezvoltarea durabil  a entit ii auto-
nome în cadrul Republicii Moldova, solu ionarea problemelor sociale i în spe-



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

128 

cial redresarea situa iei economice, care era una deplorabil . Divergen ele de 
opinie ale concuren ilor constau, în special, în viziunea radical  sau mai pu in 
radical  cu care se aborda problema „autodetermin rii g uzilor”. Este impor-
tant de remarcat c , to i candida ii au manifestat o atitudine extrem de loial  fa  
de colhozuri i fa  de prevalarea sectorului de stat în economie, respingînd de 
pe pozi ii socialiste sau comuniste reformarea fundamental  a agriculturii. O 
asemenea pozi ie era dictat i de c tre predispozi iile majorot ii aleg torilor, 
care erau foarte receptivi la un asemenea mesaj propagandistic. Pe parcursul ca-
mpaniei electorale atît presa local , cît i din republic  a fost destul de reticent  
i discret  în ceea ce prive te vehicularea mesajelor electorale ce se refereau la 

problematica identitific rii etnice a comunit ii g uze, astfel evitînd tensiona-
rea situa iei. Aceasta a fost  o ac iune destul de binevenit , deoarece anterior, in-
vocarea continu  a prolemelor etnice a servit,  pentru un grup de lideri politici 
locali, ca pretext i detonator al dispozi iilor separatiste de anvergur  în rînduri-
le cet enilor simpli [3]. 

În urma turului I de scrutin voturile s-au repartizat în modul urm tor: 
Gh.Tabun cic - 45,53%, M.Kendighelean - 24,5%, D.Croitor -16,9%, S.Topal – 
10,9%. Lupta electoral  dintre cei patru concuren i nu a fost una de fond, dar s-a 
avut ca scop principal eliminarea din cursa electoral  a celor doi lideri radicali – 
S.Topal i M.Kendighelean. Chi in ul considera mult mai confortabil  venirea 
la guvernarea autonomiei a unui lider modrat. Victoria lui Gh.Tabun cic era do-
rit  de Partidul Democrat Agrar – partidul de guvern mînt din republic  la acea 
perioad , considerat un lider politic oportun pentru crearea unui mediu de cola-
borarea a autorit ilor g uze cu puterea central . 

Alegerile din anul 1999 pentru func ia de Guvernator al G uziei au rea-
dus în procesul electoral aceia i candida i, ca i la cele anterior desf urate. De 
aceast  dat , favori ii cursei electorale au devenit Gh.Tabun cic – primul Guve-
rnator al autonomiei i D.Croitor - ex-viceministru al Afacerilor Externe,  pro-
movat de Partidul Democrat, fost deputat pe listele forma iunii respective. De 
remarcat este faptul c , odat  cu schimbarea puterii centrale s-au schimbat i 
preferin ele la nivel central privind liderii politici din autonimie. În acest scrutin 
electoral  omul sus unut  de Chi in u,  i  în  mod special  de for a polic  aflat  la  
guvernare, Mi carea pentru o Moldov  Democratic i Prosper  (Mp.MDP), era 
candidatul D.Croitor. În acest mod constat m faptul c  din nou în G uzia ale-
gerile sînt cî tigate de liderul politic sus inut la nivel central. Aceast  modalitate 
este una foarte „convenabil ”, guvernan ii statului asigurînd în regiune o stare 
ce predispune spre dialog, colaborare i stabilitate.  

D.Croitor era un lider politic ce facea parte din opozi ia lui Gh.Tabun cic i 
îl învinuia pe acesta de docilitate fa  de guvernul central, de lips  de caracter i 
putere de decizie în treburile autonomiei. Situa ia social-economic  dificil  din 
regiune, problemele existente în societatea autonomiei, nemul umirile atît a ce-
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enilor, precum i a liderilor regionali privind distribuirea defavorabil  a sur-
selor financiare din bugetul central, nerealizarea în practic  a prevederilor Re-
gulamentului G uziei, precum i caracterul formalizat i nefondat constitu io-
nal a actelor constitutive ale Autonomiei G uze au determinat piederea alege-
rilor din partea ex-Ba kanului Gh.Tabun cic i preluarea func iei a unui candi-
dat din opozi ie. D.Croitor în cursa sa electoral  a privit i sprijinul unor a a oa-
meni politici de esen  radical  ca M.Kendighelean i S.Topal, dar de i era ade-
ptul unor idei propagate de ace tea, presta ia lui ca politician era de natur  mo-
derat . Mai tîrziu, dup  alegrile deputa ilor din Adunarea Popular  a G uziei 
sus-men ionatul M.Kendighelean a devenit Pre edintele forului legislativ g -
uz.  

Schimbarea for elor politice de la conducerea regiunii g uze a fost condi-
ionat  în mare parte i de metamorfozele realizate la nivel de conducere centra-
 a statului prin ascendarea la putere a democra ilor. Decalajul de voturi dintre 

cei doi candida i, ie i în turul doi de scrutin – Gh.Tabun cic (38,5%) i D.Cro-
itor (61,5%) a fost destul de mare [9]. Fapt ce ne determin  s  conchidem c , vi-
ctoria lui D.Croitor a însemnat pentru ex-Ba kanul G uziei, un vot de neînre-
dere, fa  de direc ia politic  promovat   în activitatea sa ca ef al administra iei 

uze, din partea locuitorilor autonomiei. În acel moment situa ia general  în 
ar , precum i raionele din sudul republicii se confruntau cu serioase probleme 

de sorginte economic . Pe fundalul acestor probleme din societatea g uz  au 
ap rut opinii negative referitor la realizarea principiilor autonomiei, vechii acti-
vi ti ai luptei de rena tere etnic  g uz  au revenit în centrul ac iunilor police 
din regiune. 

Alegerile parlamentare na ionale care s-au desf urat în februarie 2001 au 
generat noi schimb ri în vectorul de politic  a statului, precum i venirea la gu-
vernare a Partidului Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM). Acest partid 
s-a bucurat de o sus inere covîr itoare din partea electoratului g uz, acesta 
acordînd circa 80 % din voturile sale în sus inerea comuni tilor. O asemenea de-
rulare de situa ie nu era perceput  pozitiv de c tre actorii politici din autonomie. 
Ei erau îngrijora i i deranja i de succesul exagerat al PCRM în regiune, ceea ce 
însemna prin urmare un e ec subit i inevitabil la alegerile regionale ulterioare. 
În acela i timp, PCRM manifesta nemul umiri în ceea ce prive te predispozi iile 
politice existente în regiune i aducea învinuiri conducerii autonomiei de cola-
borare cu liderii sepati ti transnistreni i tentativ  de destabilizare a situa iei po-
litice din republic  [10].  

Administra ia central  tindea spre înl turarea de la putere a for elor politice 
existente în autonomie i organizarea de alegeri anticipate ale Guvernatorului 
Unit ii Tertorial Autonome G uze (UTAG). În urma unui acord tacit cu de-
puta ii din Adunarea Popular  s-a ini iat procedurande demitere din func ie a 
Guvernatorului D.Croitor. În consecin a s-a ini iat un referendum cu privire la 
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demiterea din func ie a Guvernatorului care trebuia s  aib  loc la 24 februarie 
2002. Pîn  în final acest referendum a fost sabotat prin participarea liderilor g -

uzi, majoritatea sec iilor de votare fiind închise. Aceast  ac iune organizat  în 
comun acord atît de actorii politici din regiune D.Croitor, M.Kendighelean, 
I.Burgundji, cît i cu sus inerea structurilor de for  ale autonomiei. Anali tii lo-
cali consider  c  aceste jocuri politice au avut drept efect paralizia puterii exe-
cutive în regiune i e uarea impliment rii unor proiecte investi ionale extrem de 
importante pentru întreaga regiune de sud a Republicii Moldova. Urm rirea pe-
nal  a Ba kanului i a aderen ilor acestuia l-au determinat s  demisioneze, adu-
cînd criza politic  din regiune în albia deznod mîntului alegerilor anticipate 
[10]. 

Aceste ac iuni nu au r mas f  reac ie din partea puterii centrale i, ca re-
zultat organizatorilor evenimentelor analizate mai sus, li s-au intentat dosare pe-
nale, îns  ac iunea de arest s-a înf ptuit doar în cazul lui I.Burgungji. Guverna-
torului D.Croitor s-a pomenit într-o situa ie destul de delicat  fiind presat  pe de 
o parte de for ele police locale, cît i de cele centrale. El demisioneaz  din func-
ia de Guvernator al G uziei. 

Analiza acestor evenimente controversate ne determin  s  realiz m urm to-
arele concluzii: c  puterea central  nu era preg tit  s  accepte persoane „nesu-
puse” Chi in ului la conducerea autonomiei g uze; c  gradul de autonomie 
acordat acestui grup etnic nu se realizeaz  în m sura în care s-a declarat în acte-
le fondatoare ale autonomiei; c  implicarea direct  sau voalat  în treburile inter-
ne ale autonomiei compromite puterea central  atît în rîndurile popula iei 
UTAG, cît i pe plan extern; totodat , prin tendin ele de influien are a alegerilor 
regionale de c tre guvernan ii statului se urm re te dorin a de a controla proce-
sul de realizare a politicilor în Autonomia G uz i de prevenire sau evitare a 
apari iei unor eventuale conflicte. 

În octombrie 2002 au urmat alegeri anticipate. Pe fundalul evenimentelor 
încordate care au provocat aceste alegeri, campania electoral  care a urmat a 
fost destul de tensionat , deseori invoc ndu-se din partea unor lideri politici din 
autonomie suspiciuni privind legalitatea acestor alegeri prin posibile falsific ri a 
voin ei aleg torilor din regiune. În cursa electoral  s-au înscris cinci candida i:  

Gh.Tabun cic - fost Ba kan al Gagauz Yeri în perioada 1995-1999,  
M.Formuzal – primar în exerci iu al ora ului Ceadîr-Lunga,  
I.Stamat – fost ef al Direc iei pentru rela ii economice externe al executi-

vului din Autonomia G uz ,  
S.Topal – fost Pre edinte al autoproclamatei „republici autonome g uze”, 
K.Tau anji – primar în exerci iu al ora ului Comrat.  
Ini iativa lui D.Croitor de a participa la aceste alegeri a fost z rnicit  prin 

refuzul înregistr rii acestuia de Comisia Electoral  Central  a G uziei pe mo-
tive c  dosarul lui nu este complet. Aceast  ac iune poate fi interpretat  ca o ex-
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cludere premeditat  a acestui lider din campania electoral . Autorit ile centrale 
erau îngrijorate de faptul c  popula ia din autonomie ar putea sus ine candida-
tura lui D.Croitor, în a a mod manifestîndu- i protestul fa  de demiterea for at  
a acestuia din func ia de Ba kan al entit ii autonome, func ie care a fost ob inu-

 pe baz  de alegeri democratice în baza votului majorit ii electoratului g -
uz. Dup  e ecul care avea loc s  urmeze prima rund  de alegeri anticipate, 
D.Croitor este numit prin decret preziden ial de c tre V.Voronin în func ia de 
Reprezentant al Republicii Moldova pe lîng  Oficiul Organiza iei Na iunilor 
Unite de la Geneva, iar mai tîrziu Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar la 
Organiza ia Mondial  a Comer ului [9]. 

De facto, lupta electoral  pentru func ia de Ba kan s-a dat între Gh.Tabun -
cic pe de o parte - i ceilal i candida i, care într-un fel sau altul reprezentau opo-
zi ia din autonomie fa  autorit ile centrale. Se consider  c  oponen ii lui Tabu-

cic au preferat s  înregistreze mai multe candidaturi pentru a dispersa voturi-
le, în scopul evit rii ob inerii de c tre acesta a majorit ii din I tur de scrutin. În 
turul II urma s  aib  loc unirea eforturilor prin sus inerea comun  a contracandi-
datului ie it înving tor [11]. Sondajele de opinie realizate pe teritoriul autono-
miei îl plasau ca favorit al cursei electorale i candidat care va ajunge în turul 
doi de scrutin pe S.Topal. Aceasta se datora mesajului s u electoral axat pe sub-
iecte na ional-patriotice. Totodat  programul s u electoral punea în eviden  ac-
tivitatea lui în perioda preliminar  form rii autonomiei. S.Topal era considerat 
unul dintre arhiten ii autonomiei g uze. El era un ponent al PCRM i nu do-
rea extinderea influen ei lor politice în organele de guvernare a G uziei. Pro-
paganda lui electoral  era orientat  spre aprecierea favorabil  a guvern rii Ba -
kanului D.Croitor, punînd accent pe succesele i realiz rile acestuia, astfel mi-
zînd pe voturile simpatizan ilor fostului Guvernator demisionat Pe de alt  parte 
critica  candidatul  sus inut  de  comuni ti,  astfel  c  votul  acordat  lui  S.Topal  s  
semnifice într-o mare parte un „contra” lui Gh.Tabun cic [8]. Rezultatelele 
scrutinului din 6 octombrie au fost îns  altele. Liderii cursei electorale devenind 
Gh.Tabun cic (42,52%) i M.Formuzal (21,05%). Venirea comuni tilor la guve-
rnarea statului a însemnat pentru Gh.Tabun cic o relansare în via a politic  a au-
tonomiei, anterior fiind i deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
aceluia i partid. M.Formuzal era o persoan  nou  pentru alegerile de acest nivel, 
dar cu personalitate i caracter puternic, avînd viziuni pragmatice i de reforma-
tor, ceea ce a creat un avantaj fa  de ceilal i participan i în cursa electoral  [9].  

Esen a i caracteristica de baz  a acestui scrutin nu s-a bazat pe dimensiu-
nea ofertei electorale sau determinarea raporturilor de for  dintre concuren i, 
dar absenteismul electoral ca form  de protest manifestat de aleg torii din regiu-
ne. Participarea la aceste alegeri a fost sub cota necesar  validarii scrutinului. 
Prin prezen a la vot num r de doar 41,43% electoratul g uz a deligitimat pu-
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terea regional , a sanc ionat în manier  politic  implicarea guvernului central în 
via a politc  a autonomiei i i-a exprimat dezacordul fa  de aceste ac iuni.  

La 20 octombrie 2002 în unitatea autonom  sînt organizate alegeri repetate. 
Unii candida i au ie it din cursa electoral  pe motivul refuzului de fi înregisra i 
ca concuren i electorali de c tre Comisia Electoral  Central  din Gagauz Yeri. 
Acesta invoca nereguli în listele de subscrip ie ale candida ilor I.Stamat i S.To-
pal. Astfel, la al doilea scrutin au participat doar trei candida i. În urma alegeri-
lor repetate candida ii au ob unut urm toarele rezultate: Gh.Tabun cic 
(50,99%), M.Formuzal (43,22%), C.Tamanji (5,78%) [9]. Candidatul care a 
ocupat cea de-a doua pozi ie alegerile repetate pentru func ia de Ba kan (Guver-
nator) al G uziei, primarul de Ceadir-Lunga M.Formuzal, a contestat în insta-

 rezultatele scrutinului din 20 octombrie. El revendica anularea deciziei pri-
vind validarea alegerilor i desemnarea lui Gh.Tabun cic, candidatul oficial al 
Partidului Comunistilor, în calitate de învingator al acestora. Reclamantul invo-
ca în sprijinul cererii sale o serie de încalcari ale legislatiei electorale, care ar fi 
fost comise de CEC în cuno tin  de cauz . Printre acestea se numara nerespec-
tarea termenilor prev zuti pentru formarea circumscriptiilor electorale, a consi-
liilor electorale locale, tip rirea i difuzarea buletinelor de vot, precum i o serie 
de încalcari ale procedurii de votare, comise în ziua alegerilor cu aprobarea me-
mbrilor comisiilor electorale locale i în prezen a observatorilor [12]. 

Ob inerea victoriei de c tre Gh.Tabun cic a fost condi ionat  de mai mul i 
factori: înl turarea celor mai puternici oponen i din cursa electoral  (D.Croitor, 
S.Topal, I.Stamat), sus inerea v dit  din partea partidului de guvern mînt din 
republic , dar i elaborarea unui program electoral atractiv pentru, fiind echilib-
rat i promi tor pentru aleg tori.El viza urm toarele priorit i: - continuarea po-
liticii anterioare de guvernare a autonomiei; asigurarea stabilit ii politice i so-
cial-economice în regiune; dezvoltarea rapid i modernizarea întregului comp-
lex economic al G uziei; îmbun irea radical  a calit ii vie ii; consolidarea 
i dezvoltarea pozi iei statale a autonomiei; dezvoltarea G uziei ca o compo-

nent  a Republicii Moldova capabil  constructiv s  influen eze constituirea i 
realizarea politicii interne i externe a statului; adoptarea de c tre Parlamentul 
Republicii Moldova a legii cu privire la diviziunea puterii în stat între centru i 
autonomie; prioritatea dezvolt rii limbii i culturii poporului g uz, respectin-
du-se în acela i timp interesele i drepturile reprezentan ilor altor na ionalit i i 
grupuri etnice conlocuitoare pe teritoriul autonomie [13]. În a a mod fiind agre-
gate interesele de ordin general, atît a locuitorilor autonomiei, a liderilor politici 
din regiune, cît i reprezentan ilor administra iei publice centrale. 

În concluzie, putem spune c  în istoria de existen i func ionare a autono-
miei g uze, alegerile din 2002 s-au remarcat prin a fi cele mai dificile i tensi-
onate. Pe de alt  parte, s-a compromis din start legitimitatea acestor alegeri prin 
nevalidarea lor, ca urmare a neprezen ei la vot a aleg torilor din autonomie în 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

133 

prima rund  de alegeri anticipate. Caracterul legal al acesteia a fost pus la îndoi-
al  prin constat rile observatorilor locali, cît i a celor din partea Organiza iei 
pentru Securitate i Cooperare în Europa (OSCE) i Consiliului Europei (CE). 

Scrutinul din 2006 reprezint  al patrulea ciclu electoral al alegerilor Ba ka-
nului Autonomiei G uze. La acel moment trecuse mai bine de un deceniu de 
la crearea autonomiei teritoriale g uze, timp în care locuitorii ei au reu it s  
fac  anumite concluzii vis-a-vis de schimb rile care s-au produs în societatea 
lor. Exercitarea în mod multiplu a dreptului de vot în cadrul alegerilor de orice 
nivel de c tre aleg torii din regiune a avut impact complex asupra dimension rii 
acestuia. În aspect pozitiv vorbim de o cre tere a calit ii deciziei de vot, partici-
parea la alegeri devenind un mecanism/procedeu realizat con tient i nu din ine-

ie. Maturitatea electoratului g uz se manifest  prin capacitatea lui de protes-
tare (gradul mic de participare la alegerile anticipate din 2002, care a determinat 
nevalidarea acestora i organizare de alegeri repetate); de sanc ionare – rezulta-
tele alegerilor parlamentare republicane din 2005 ne determin  s  conchidem c  
Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM) i-a piedut sus inerea i 
încrederea aleg torilor din autonomie ca urmare a nerespect rii promisiunilor 
electorale i devierii de la programul politic în materie de politic  extern .  

Aceste alegeri, totodat , au prezentat interes sporit pentru for ele politice 
din republic , dat fiind faptul c  dau startul unui nou ciclu electoral la nivel na-
ional [14]. Primul tur de scrutin a avut loc la 3 decembrie 2006 i la el au parti-

cipat 4 candida i: Gh.Tabun cic, M.Formuzal, N.Dudoglo, A.Stoianoglo. 
Gh.Tabun cic – Guvernatorul în exerci iu al G uziei candida a treia oar  la 
aceast  func ie. Participarea ca concurent la aceste alegeri era avantajat  de mai 
mul i factori: de inerea i utilizarea resurselor administrative în virtutea func iei 
sale; sus inerea direct  din partea Partidului Comuni tilor din Republica Moldo-
va i a Pre edintelui Republicii Moldova, V.Voronin, care în repetate rînduri a 

cut apel la popula ia UTAG întru sus inerea candidaturii lui Gh.Tabun cic. 
Atît M.Formuzal, cît i N.Dudoglo erau reprezentan i ai elitei politice de nivel 
local, la moment fiind ale i locali la func ia de primari în or.Ceadîr-Lunga i, re-
spectiv Comrat, fo ti deputa i în Adunarea Popular  a G uziei [14]. 

La începutul campaniei electorale se considera c  lupta politic  se va da înt-
re Gh.Tabun cic i M.Formuzal. Ultimul i-a axat promovarea imaginii sale pe 
dou  direc ii: critica i distorsionarea imaginii candidatului Gh.Tabun cic ca 
Guvernator al autonomiei în perioada anilor 1995-1999, 2002-2006. Activitatea 
lui în calitate de ef al administra iei g uze era caracterizat  ca una docil  fa  
de guvernarea central  în defavoarea G uziei. Totodat , victoria lui M.For-
muzal la aceste alegeri era nedorit  de partidul de guvern mînt, în acest sens fi-
ind scenarizate careva impedimente (spre exemplu urm rirea penal  în circa 8 
dosare).  
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Interesul manifestat fa  de aceste alegeri a fost unul pe m sur , ac iunea 
alegerilor fiind în vizorul multor observatori, exper i na ionali i interna ionali, 
dar i popula ia UTA Gagauzia, a manifestat un grad relativ ridicat de activism 
în raport cu scrutinele anterioare regionale i republicane, rata de participare ati-
ngînd cifra de 62,6%. Rezultatele primului tur de scrutin au fost destul de surp-
rinz toare: Gh.Tabun cic a fost exclus din lupta electoral , suferind un e es co-
nsiderabil, necalificîndu-se în turul doi al alegerilor Guvernatorului G uziei. 
Favori i ai cursei electorale au devenit M.Formuzal (33,89%) i N.Dudoglo 
(31,40%), ob inînd scoruri relativ egale, ceilal i candida i – Gh.Tabun cic i 
A.Stoianoglo acumulînd cîte 24,14% i respectiv 10,58%. Insuccesul electoral 
al lui Gh.Tabun cic a fost determinat în mare m sur  de lipsa de amploare a ca-
mpaniei sale electorale, de „sineîncrederea” în for ele proprii ca rezultat al sus i-
nerii deschise a guvernului de la Chi in u, dar i de absen a unui plan de ac iuni 
i program politic consecvent i competitibil pe pia a electoral .  

Reac ia guvernan ilor de la Chi in u privind rezulatatele primului tur de 
scrutin a fost una negativ , sursele mass-media vorbind despre o tentativ  de ne-
validare a acestor alegeri, activitatea Comisiei Electorale Centrale din Comrat 
fiind una intransparent i tergiversant  în procesul de num rare a voturilor. În 
final, PCRM a decis redimensionarea sus inerii sale în favoarea liderului politic 
N.Dudoglo, care în propaganda sa electoral  a avut o atitudine reticent i mai 
pu in dur  fa  de comini ti. N.Dudoglo, în acela i timp, era membru a Partidu-
lui Democrat, de i la alegeri a participat în calitate de candidat independent. Mi-
za se facea pa o nou  colaborare între PCRM i PDM. La 17 decembrie 2006 în 
turul II de scrutin popula ia cu drept de vot din Autonomia G uz i-a exp-
rimat decizia electoral  în modul urm tor: M.Formuzal - 56,23%, iar N.Dudog-
lo - 44,77%. Misiunea OSCE din Moldova a concluzionat c  cel de-a doilea tur 
de scrutin pentru alegerea Ba kanului G uziei s-a desf urat într-o manier  
mai pu in tensionat . Pentru turul doi, în compara ie cu primul au fost asigurate 
condi ii administrative i de campanie mai bune, candida ii avînd anse egale de 
acces la mijloacele de comunicare în mas  [14]. 

Victoria candidatului opozi iei la alegerile din 2006 a demonstrat c  în pofi-
da unor caren e ale procesului electoral din regiunea autonom , totu i acesta po-
ate fi categorizat ca fiind unul legal i legitim. Sus inerea lui M.Formuzal de c -
tre aleg torii de aici, i în acela i timp, cota mare de participare la acest scrutin 
(turul II - gradul de participare a fost de 64,3%), denot  cre terea interesului fa-

 de via a politic  la nivel regional; dezacord privind încercarea autorit ilor ce-
ntrale de implicare în procesul electoral regional, precum i mic orarea stabil  a 
ratingului PCRM în rîndurile unuia dintre cele mai fidele segmente electorale. 
Op iunea în favoarea lui M.Formuzal a fost i sus inerea programului s u politic 
„11 pa i în întîmpinarea oamenilor” [15], care con inea propuneri concrete i fe-
zabile de schimbare, dezvoltare a vie ii social-economice în societatea g uz . 
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În concluzie, putem spune c  aceste alegeri s-au remarcat prin proeminen a 
factorului politic în raport cu cel administrati, i determin  noi tentin e i carac-
teristici ale procesului electoral din regiune. Acesta a cunoscut evolu ii pozitive 
atît pe plan juridic prin ajustarea legisla iei în domenii la unele noi rigori. Se are 
în vedere adoptarea Regulamentului despre reflectarea în mijloacele de informa-
re în mas ale UTA G uzia i  ale Republicii Moldova a campaniei electorale 
pentru alegerea Guvernatorului g uziei care prevede c  concuren ii electorali 
beneficiaz  de condi ii i posibilit i egale în mass-media, stabilirea unui dialog 
deschis i constructiv între Comisia Electoral  din Comrat i societatea civil . 
Totodat , s-au eviden iat i unele lacune, precum: statutul juridic neclar al legi-
lor locale i necorespunderea lor cu Cod Electoralal Republicii Moldova, impli-
carea nejustificat  a autorit ilor publice centrale în mersul procesului electoral, 
utilizarea de c tre Guvernatorul aflat în func ie a pîrghiilor administrative pent-
ru ob inerea unor avantaje electorale, lipsa de transparen  a organelor electora-
le, lipsa fa a urnelor de vot. O asemenea atitudine este determinat  de lipsa de 
încredere în îns i procesul politic la general de condi ii egale pentru to i concu-
ren ii. În acela i timp popula ia / aleg torii din regiune evit  implicarea i parti-
ciparea la activit i de agita ie electoral , gradul lor de activism politic manifes-
tîndu-se strict în fa a urnelor de vot. O asemenea atitudine este determinat  de 
lipsa de încredere în îns i procesul politic la general [14]. 
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This study is dedicated to the main aspects of the civilizational dilemma of 

the youth from the Republic of Moldova: political identification and the role of 
the studies abroad as a components and factors which determine the civilizatio-
nal choice. There are examined the attitude of the youth people toward politics, 
the level of the political interest toward political events, the sympathy to politi-
cal parties according the geographical, gender, and the national criteria. Gene-
rally, we mention the low level of the political involvement of the youth in the 
political and social life of the community. Also, we detect the fact that the politi-
cal differentiation of the interviewers depends on their nationality and geogra-
phical position.  

 
Rolul tineretului în contextul transform rilor tranzi ionale este destul de re-

levant; deoarece una dintre for ele esen iale, resursa i valoarea care creeaz  alte 
valori, legate de majoritatea evenimentelor ce presupun transform rile civiliza i-
onale reprezint  tineretul. În perioada transform rilor sociale intense este deose-
bit de important  implicarea tineretului în activit i social-politice. Conform da-
telor oficiale la 1 ianuarie 2008 tineretul constituia 27% din num rul total al po-
pula iei [9]. Statul, con tientizînd rolul tineretului elaboreaz  politica de tineret 
care reprezint  sistem de m suri menite s  asigure condi ii i garan ii social-
economice, politico-juridice i organizatorice pentru formarea social  a unei pe-
rsonalit i multilateral dezvoltate [6]. În aceast  ordine de idei, a fost aprobat  
Strategia na ional  pentru tineret pe anii 2009-2013 [7], documentul principal 
de politici de tineret, care determin  obiectivele generale i cele specifice de de-
zvoltare a domeniului tineretului în Republica Moldova pîn  în anul 2013. 

Ac iunile întreprinse de c tre stat sunt insuficiente în condi iile proceselor 
contemporane globale i a crizei identitare locale. Principale dilem  civiliza io-
nal  a Republicii Moldova se caracterizeaz  prin prezen a influen ei civiliza ii-
lor „estice” i „occidentale”. Anume aceste civiliza ii au un rol important în for-
marea tineretului. Globalizarea creaz  noi provoc ri. Conform lui S.Huntington, 
factorul fundamental i cel mai relevant al dezvolt rii globale va deveni ciocni-
rea civiliza iilor care se deosebesc esen ial [4]. Dilema civiliza ional  reprezint  
determinarea i implementarea în practica civiliza ional  a totalit ii reprezent -
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rilor despre civiliza ie – ideea na ional , doctrina ideologic , identitatea cultu-
ral-civiliza ional , forma viitorului [1, 248].  

Identitatea social  a tineretului Moldovei depinde de modul de realizare a 
proiectelor de identitate general-civic , a noilor orient ri valorice i atitudini cu-
lturale, a actorilor sociali în mediul tineretului. Cu acest gen de probleme legate 
de dilema orient rii civiliza ionale se confrunt  nu doar Republica Moldova, dar 
i o serie de state din spa iul ex-sovietic – Georgia, Ucraina, Azerbaijan. În ve-

derea men inerii suveranit ii politice i a identit ii etnice sunt necesare resur-
sele cultural-istorice i civiliza ionale. Conceptul de „civiliza ie” se caracterize-
az  prin totalitatea semnelor, elementelor distincte (genealogice, lingvistice, re-
ligioase, culturale, etc.) proprii unei na iuni sau grupuri. În literatura de profil 
aceste semne distinctive sunt interpretate în mod diferit de c tre autori.  

Spa iul postsovietic se caracterizeaz  prin transform rile tranzi ionale, edifi-
carea institu iilor democratice autentice necesit  condi ii specifice sociale i cul-
turale de desf urare a proceselor de modernizare i post-modernizare, condi ii 
care lipsesc în aceast  regiune [5].  

Dup  cum am men ionat  anterior,  problema  cheie  a  Moldovei  se  refer  la  
identitate. ar  aflat  la intersec ia zonelor de influen  a Uniunii Europene, Ro-
mâniei i Rusiei, dependent  istoric de vecinii s i mai puternici i mai boga i, 
nu poate evita leg tura strîns  dintre interesele sale i „jocul identit ilor” [8]. În 
acest context, de i are modeste anse de realizare în practic , discursul de integ-
rare european , apartenen a la valorile europene democratice, este relevant pent-
ru autoidentificarea moldovenilor. Neîn elegerea Kremlinului de ce Comunita-
tea Statelor Independente (CSI) nu îndepline te rolul de atractor pentru Moldo-
va, gra ie trecutului în URSS, se explic  prin ignorarea faptului c  CSI nu pro-
pune un model civiliza ional atractiv i o strategie corespunz toare. Teoria „de-
penden ei de calea precedent ” (path dependency), cedeaz  în plan epistemiolo-
gic viziunii constructiviste asupra lumii ca lupt  a identit ilor [8]. 

Confirmarea alegerii vectorului european reprezint  politica oficial  a statu-
lui; discursul de integrare european  fiind abordat de majoritatea for elor politi-
ce na ionale, dar i fiind sus inut de c tre tineret. Datele reflectate în tabelul de 
mai jos confirm  aceast  situa ie. Aceste date au fost ob inute în urma realiz rii 
unui sondaj sociologic în rîndul tineretului din Republica Moldova i a inclus ti-
neri din Chi in u, B i, Comrat, Taraclia în vederea unei reprezent ri mai obie-
ctive a atitudinilor tinerilor fa  de politic , evenimentele care au loc în societa-
te. Sondajul sociologic a fost realizat în cadrul proiectului comun bilateral 
09.820.07.05 UF „Tineretul în fa a dilemei civiliza ionale: în baza materialelor 
din Republica Moldova i sudul Federa iei Ruse” în perioada aprilie-mai 2010 
pe un e antion reprezentativ de 1226 persoane din Moldova. 
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Tabel 1. „V  rug m s  alege i acea afirma ie, care în cea mai mare m sur  
corespunde opiniei Dvs.?”  

Afirma ii % 
Moldova – ar  european i parte a civiliza iei occidentale  24,0 
Moldova – ar  european  estic i periferia civiliza iei occidentale 25,0 
Moldova – punte de leg tur  dintre Vest i Est 19,4 
Moldova – mai degrab  Est decît Vest 5,1 
Moldova – nici Est, nici Vest, are propria cale de dezvoltare 22,9 

 r spuns 3,6 
În total 100 

 
Conform acestor date, putem men iona faptul c  tinerii sunt de p rerea c  

Republica Moldova este o ar  european , parte a civiliza iei occidentale (25% 
i respectiv 24%). Remarc m faptul c  valorile europene, normele i idealurile 

europene se reg sesc tot mai mult în rîndul tineretului din Republica Moldova. 
Aceast  atitudine prooccidental  poate fi explicat  prin declan area dup  1990 a 
proceselor de modernizare i democratizare, drept exemplu în acest sens, ser-
vind statele din Europa de Vest; adoptarea vectorului european de c tre guver-
nare; intensificarea migra iei în statele europene, etc.  

Totodat  22,9% din tinerii chestiona i au men ionat faptul c  Moldova are 
propria cale de dezvoltare. 19,4% din participan ii la sondaj percep Moldova 
drept o punte de leg tur  dintre Est i Vest, probabil ree ind din argumente de 
ordin geopolitic, dar i din considerentul c  ne afl m la intersec ia influen ei 
acestor dou  civiliza ii: estice i occidentale, împrumutînd elemente culturale 
din ambele.  

Apartenen a la civiliza ia estic  este sesizat  doar de 5,1% dintre participan-
ii la sondaj, credem c  este vorba despre responden ii de etnie rus i ucrainea-

 în general. Un procentaj destul de mic -3,6% din responden i au avut dificul-
i în aprecierea rii noastre din punct de vedere al apartenen ei civiliza ionale.  

În vederea identific rii rolului civiliza iei în cadrul proceselor de globaliza-
re, s-a încercat determinarea predispozi iilor tineretului fa  de procesele globale 
care au loc.  

 
Tabel 2. „Globalizarea reprezint  una din tr turile caracteristice ale conte-

mporaneit ii. În accep iunea Dvs., globalizarea este..? ” 
Afirma iile % 

Posibilitatea de a se percepe pe sine ca parte a omenirii 45,7 
Posibilitatea de a c tori în toat  lumea 44,4 
Posibilitatea de a g si un loc de munc  în alt ar  33,9 
Posibilitatea de a cump ra m rfuri produse în toat  lumea 14,8 
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Posibilitatea a comunica liber cu reprezentan ii diferitor culturi 50,3 
Posibilitatea pentru Republica Moldova de a se ralia la statele 
occidentale 

25,5 

Posibilitatea de pierdere a percep iei cine sunt eu 8,1 
Posibilitatea de pierdere a specificului propriu în cadrul altor culturi 21,0 
Posibilitatea de e ec în lupta concuren ial  cu alte state 9,2 

 
Analizînd datele ob inute, conchidem c  globalizarea în viziunea tinerilor 

reprezint  în primul rînd posibilitatea de a comunica liber cu reprezentan ii dife-
ritor culturi – 50% din responden i, posibilitate accentuat i de avantajele pe 
care ni le ofer  dezvoltarea intens  a tehnologiilor informa ionale, re eaua Inter-
net, rolul site-urilor de socializare, dar i cunoa terea limbilor str ine (în special 
engleza) care faciliteaz  comunicarea dintre persoane din diferite state ale lumii. 
45,7% din cei chestiona i consider  c  globalizarea este anume posibilitatea de a 
se percepe pe sine ca parte a omenirii. Aceast  abordare filosofic  a globaliz rii 
se explic  prin cre terea interdependen ei dintre state, comunit i, grupuri socia-
le, etnice, ecologice, etc. care urm resc realizarea unor interese care dep esc 
hotarul statelor na ionale, activeaz  la nivel global în numele omenirii, sensibili-
zeaz  popula ia la nivel mondial asupra unor probleme sociale comune. Posibi-
litatea de a c tori în toat  lumea este v zut  ca o form  a globaliz rii de c tre 
44,4% din tineret, ast zi, în special în condi iile dezvolt rii i diversific rii re e-
lelor i mijloacelor de transport. 33,9% consider  drept globalizare posibilitatea 
de a g si un loc de munc  în alt ar , fapt ce se explic  prin intensificarea rela-
iilor dintre state în domeniul pie ei for ei de munc  calificate în special, recuno-

terea actelor de studii i a capacit ilor migran ilor, politica demografic  a sta-
telor respective. Atît posibilitatea de a c tori cît i cea de a munci în alte state, 
sunt op iuni ale tineretului, care este influen at de situa ia migra ional , econo-
mic  a Moldovei, în condi iile în care, fiecare al treilea cet ean apt de munc  se 
afl  peste hotarele ri. 

Totodat , un aspect negativ al globaliz rii - posibilitatea de pierdere a speci-
ficului propriu în cadrul altor culturi este men ionat de c tre 21,0% dintre cei 
chestiona i; în acest context, 8,1% din responden i sunt de p rerea c  globaliza-
rea este posibilitatea de pierdere a percep iei „cine sunt eu”. Aceste momente 
reprezint  atitudinile negative, antiglobalizare, eviden iind riscurile globaliz rii; 
în general tinerii apreciaz  pozitiv procesele ce in de globalizare.  

14,8% dintre cei chestiona i, consider  c  globalizarea reprezint  anume po-
sibilitatea de a cump ra m rfuri produse în toat  lumea; întrevedem aici mai cu 
seam  rolul companiilor transna ionale (McDonalds, Nestle, BMW, etc.) care 
de in filiale în toat  lumea, Republica Moldova nu reprezint  o excep ie în acest 
sens.  
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Pentru 25,5% din participan ii la sondaj, globalizarea reprezint  posibilita-
tea de a se ralia la statele occidentale. Aceast  op iune vizeaz  în în mod deose-
bit globalizarea economic  care presupune o uniformizare a statelor lumii, o in-
terdependen  economic  care niveleaz  dezvoltarea economic , ofer anse 
statelor s race s  participe la schimbul economic mondial. Totodat , 9,2% din 
responden i consider  c  globalizarea nu este altceva decît posibilitatea de e ec 
în lupta concuren ial  cu alte state. În pofida acestui fapt, în accep iunea tineri-
lor, globalizarea reprezint  un fenomen pozitiv, care nu atenteaz  ostentativ la 
identificarea civiliza ional , fenomen care atrage dup  sine o serie de facilit i 
de ordin economic i social în primul rînd.  

Tineretul reprezint  for a, grupul social care particip  intens la procesele de 
globalizare. Globalizarea economiei mondiale influen eaz  diferen iat regional 
comportamentul migra ional al absolven ilor institu iilor de înv mînt superior. 
În condi iile globaliz rii pie ii muncii, tineretul este orientat spre emigrare dup  
finalizarea studiilor. Globalizarea i liberalizarea rela iilor, transparen a hotare-
lor contribuie la cre terea mobilit ii speciali tilor califica i. Spre deosebire de 
migra ia de munc , migra ia tineretului pe lîng  interesele materiale ofer  posi-
bilitatea studierii limbilor str ine, cunoa terea tradi iilor, culturii altor popoare.  

Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale de colaborare, de 
schimb de studen i cu multe ri ale lumii. Ree ind din predispozi iile civiliza i-
onale, alegerea unde s  continue studiile la fel se divizeaz  între civiliza iile 
„occidental ” i „estic ”. Civiliza ia „estic ” reprezint  în general studiile în Fe-
dera ia Rus , care este atractiv  pentru tineretul vorbitor de limb  rus  din Mol-
dova. Spre exemplu, pentru anul de înv mînt 2010-2011 Rusia a acordat Mol-
dovei 110 burse. Ucraina a acordat 100 locuri în înv mîntul superior, dintre 
care 90 pentru cet enii Republicii Moldova de origine ucrainean , 10 locuri pe-
ntru alte etnii i 3 burse la doctorat. 

Alte state care au acordat burse cu finan are de la buget pentru tinerii din 
Moldova sunt: Bulgaria, Turcia, Lituania, Ungaria, etc. 

Îns , cele mai solicitate r mîn a fi universit ile din România, ca parte a „ci-
viliza iei occidentale”, afirma ie sus inut  de faptul c  România este stat memb-
ru al Uniunii Europene i al NATO. Deci, România este perceput  în calitate de 
ar  european , democratic , cît i rolul acesteia în calitate de vecin al Moldo-

vei, trecutul istoric comun.  
Pentru anul de studii 2010-2011 România a acordat aproximativ 5000 mii 

de burse, un num r record de burse, oferit de statul român pîn  la moment [2].  
Rolul studiilor drept factor al dilemei civiliza ionale nu presupune doar po-

sibilit ile acordate de alte state, dar i de tipul intern al sistemului de înv -
mînt. În acest context, Moldova a confirmat alegerea civiliza ional , aderînd la 
Procesul de la Bologna în mai 2005, sistem de organizare în înv mînt, care 
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stimuleaz  mobilitatea studen ilor. Consider m c , un dezavantaj al acestui pro-
ces ar constitui favorizarea „exodului de creieri”.  

Mobilitatea academic  nu ofer  doar posibilit i de studiere în institu ii de 
înv mînt, dar i creaz  premise reale de consolidare a valorilor general-uma-
ne. Procesul de la Bologna asigur  o baz  pentru armonizarea înv mîntului i 
particip rii active a tinerilor la europenizarea spa iului comun european. Acest 
program ofer  posibilit i de asimilare i diseminare a valorilor europene de c t-
re tineri. Realizarea reformelor va favoriza dezvoltarea unor genera ii de specia-
li ti califica i, competen i pe pia a european  a muncii, cre terea cercet rilor ti-
in ifice, schimbul de cuno tin e i experien  dintre studen i. În acest context, 
reformele din înv mînt pot contribui la dezvoltarea durabil , social , econo-
mic , cultural  a statului nostru. Procesul de implementare a reformei în dome-
niul înv mîntului superior poate fi un indicator pentru alte domenii. În aceast  
ordine de idei, este indubitabil rolul tineretului în informarea, asimilarea i dise-
minarea valorilor europene, valori cu caracter general-uman, în spiritul democ-
ra iei, care vor avea un impact esen ial în procesul de democratizare i moderni-
zare a Republicii Moldova.  

Deci, alegerea politic  ra ional  a Moldovei nu poate exclude vectorul pro-
european de cooperare i integrare. Uniunea European  este vecin al Moldovei, 
cultura european , modul de via i valorile acesteia sunt atractive pentru cet -
enii moldoveni, drept dovad  fiind i num rul persoanelor emigrate în rile 

europene la munc  sau la studii.  
Pe de alt  parte, Moldova va r mîne mereu o punte de leg tur  dintre Est i 

Vest. În aceast  ordine de idei, chiar dac  se opteaz  pe integrarea european  ci-
viliza ional , nu trebuie de întrerupt rela iile cu Rusia. În primul rînd este vorba 
de interesele economice (pia a rus  de desfacere a produselor agricole), care ne-
cesit  men inerea i dezvoltarea rela iilor tradi ionale cu Rusia i alte state CSI. 
În al doilea rînd, f  implicarea Rusiei este imposibil  solu ionarea diferendu-
lui transnistrean. În al treilea rînd, men inerea rela iilor culturale cu Rusia este 
vital  pentru popula ia rus  din Moldova. Dac  Uniunea Sovietic  era o super-
putere cu interese globale, atunci Rusia este o putere important  cu interese re-
gionale i civiliza ionale.  

Evenimentele care au avut loc în aprilie 2009 la Chi in u, ac iunile din Ge-
orgia i criza intern  din Ucraina – denot  c utarea unor noi identit i, procese 
care se desf oar  concomitent cu modernizarea statelor respective.  

Reflectînd asupra factorului decisiv în procesul de devenire a statelor post-
comuniste, J.Snider men ioneaz  c  noile state pot decide probleme interne ale 
tranzi iei postimperiale doar în condi iile integr rii în ordinea interna ional  li-
beral . Stabilitatea intern , reformele economice, integrarea european  sunt ni -
te procese interdependente. În acest caz, e necesar o formare mai clar  a viitoru-
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lui european pe dimensiunile economice, interne i externe, o aten ie corespun-
toare tineretului, care va realiza aceste transform ri.  

Deci, pentru Moldova, ca ar  aflat  în mijlocul proceselor de modernizare, 
autodeterminarea na ional-civiliza ional  reprezint  factorul decisiv ce determi-

 modelul de dezvoltare i, în final, succesul moderniz rii statului [10, 502-
515]. Confirmarea vectorului european în calitate de alegere civiliza ional  sim-
plific  sarcina de modernizare a rii. Modernizarea realizat  cu succes, afectea-

 codurile culturale, de identificare a na iunii. Prin urmare, problema transfor-
rii adaptive a identit ii este una din problemele fundamentale ale moderniz -

rii. Conform filosofului rus G.Fedotova „procesul moderniz rii poate fi abordat 
ca un proces de creare a noilor institu ii i rela ii, valori i norme, care necesit  
anumite modific ri ale identit ii persoanelor, proces care finalizeaz  cu schim-
barea identit ii” [3, 91].  

În acest context, este foarte important ca procesele de formare a noii identi-
i contemporane, s  fie înso ite de c utarea unor metode de fuziune organic  a 

imperativelor moderniz rii cu imperativele de p strare a fundamentelor identit -
ii culturale.  

Pe de alt  parte, conform lui S.Huntington, Moldova este parte a civiliza iei 
„estice” ree ind din factorul religios. Rusia, ca succesoare a URSS a devenit un 
bloc civiliza ional asemeni altor blocuri occidentale din Europa (Fran a, Germa-
nia), care este legat  de Bielorusia i Moldova, i Kazahstan unde 40% popula-
ie  sunt  ru i,  Armenia  care  este  un  aliat  istoric  al  Rusiei.  Acesta  consider  c  

rile ortodoxe exsovietice ocup  un loc central în crearea unui bloc rusesc co-
mun în politica euroasiatic i mondial . Dup  colapsul Uniunii Sovietice aceste 
state au luat direc ii ultra na ionaliste, accentuînd rolul independen ei ob inute i 
distan îndu-se de Moscova. Îns , la scurt timp, con tientizarea realit ilor eco-
nomice, geopolitice i culturale au determinat alegerea guvernelor proruse” [4]. 

În calitate de concluzii, men ion m faptul c  lipsa mecanismelor interne de 
autoidentificare i autotransformare a societ ii moldovene ti obstruc ioneaz  
alegerea civiliza ional  spre Est, Vest sau o cale proprie de dezvoltare, în calita-
te de obiective ale moderniz rii. Un rol semnificativ în cadrul acestor procese 
complexe de autoidentificare i de alegere civiliza ional  revine tineretului, ca 
element esen ial al acestor transform ri i al construirii modelului viitorului.  
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Cet article a examiné le mécanisme de l’influence des intérêts nationaux sur 
la politique étrangère dans les soins démocratie. Une transition particulière est 
accordée aux principes points d’intersection des intérêts nationaux et la politi-
que étrangère de la République de Moldova. L’article met en évidence quelques 
éléments sur l’influence des intérêts nationaux sur la politique étrangère: - s’a-
ssurer que les valeurs suprêmes du pays: la souveraineté, l’indépendance, la sé-
curité, l’intégrité territoriale, la position de l’État dans le système de relations 
internationales. - la politique étrangère vecteur d’optimiser, de la stabilité. – 
optimiser les liens entre politique intérieure et étrangère. - nécessite d’assurer 
un consensus entre le gouvernement et l’opposition. 

Problème de recherche est basé sur la pratique politique sous le gouverne-
ment communiste, et le gouvernement libéral-démocratique.  

 
Interesul  na ional i politic  extern  ocup  un loc deosebit în cadrul teoriei  

i practicii politice i rela iilor interna ionale contemporane. Privit în diversele 
sale ipostaze acest fenomen determin  caracterul i direc iile de manifestare i 
influen  a diferitor procese sociale i politice, inclusiv de natur  tranzitorie, pe-
rmite a percepe practica politic  interna ional i politica extern  a statului în to-
at  complexitatea lor, a ini ia i realiza cercet rile în domeniul tiin elor politi-
ce. Iat  de ce, a cunoa te în profunzime interesul na ional, natura i rolul lui în 
func ionarea macanismului politicii eterne este important atât pentru actorul po-
litician, care activeaz  în sfera politic i rolul lui în func ionarea mecanismului 
politicii externe, cât i pentru savantul a c rui demers tiin ific este axat pe acea-
st  sfer . Dac  ac iunile celui dintâi trebuie s  corespund  unei perceperi ra io-
nale i realiste a intereselor rii pe arena interna ional , atunci efortul investiga-
tiv a celui de al doilea – s  porneasc  de la axioma c  via a politic  interna iona-

 niciodat  nu poate fi privit  în limitele unor scheme teoretice stricte. 
 Conexiunile între interesul na ional i politica extern , se disting ast zi pri-

ntr-un dinamism sporit, uneori chiar nea teptat, dep ind considerabil capacit -
ile analitice existente de a le identifica în toat  multivalen a, fapt ce le face s  

nu se conforme la careva scheme statice elaborate de factorul tiin ific. Anume 
deficitul de abordare în literatura de specialitate a interesului  na ional  ca meca-
nism de realizare a  politicii externe în afara schemelor tiin ifice clasice cu ca-



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

146 

racter determinist, care s  fie axat  pe modalit ile iregularului, ne-linearului în 
cercetare, ofer  studiului de fa  actualitate i importan . De bun  seam , dime-
nsiunile corelative a ambelor fenomene reflect  leg turile lor complexe i cont-
radictorii ca fenomene relativ independente cu poten ial propriu de dezvoltare i 
transformare, dar, totodat , permanent interdependente. Dac  independen a ine 
de un anumit specific al fenomenelor date în procesul general integrativ de exis-
ten , atunci interdependen a este legat  de unitatea lor organic  în acest proces. 
Privite ca totalitate, într-o ipostaz  de reciprocitate, independen a i interdepen-
den a interesului na ional i politicii externe permit acestora s  se realizeze ca 
complementare, permit a valorififica leg turile între ele nu numai de ordin dete-
rminist, de cauz -efect, ci i func ional. Absolutizarea sau, dimpotriv , subesti-
marea unui sau altui gen de leg tur  poate conduce în extremis la deform ri se-
rioase în natura interesului na ional, dar i a politicii externe. 

Totu i, fenomenele în cauz  cap  cu adev rat sens determinist sau func i-
onal sau, dup  cum atest , de obicei, practica politic  interna ional , sens mixt, 
determinist-func ional, atunci când ele, luate împreun , au unele priorit i speci-
fice unul fa  de altul. F  a avea careva inten ii de supraestimare a interesului 
na ional, acestuia îi apar ine un rol primar în sistemul corela iilor sale cu feno-
menul  politic  extern ,  fapt  confirmat  de  un  ir  de  factori  obiectivi.  În  primul  
rînd, interesul na ional se impune drept mobil, generator al activit ilor externe. 
Adic  acest interes este în felul s u o proiec ie a politicii externe, o cauz  prim 
pentru ca statul, inclusiv în transformare, s  organizeze i s  între in  leg turi cu 
alte state. În al doilea rînd, interesul na ional este factorul de orientare a politicii 
externe, fie spre men inerea sau spre schimbarea rolului statului pe arena inter-
na ional , spre auto-p strarea i auto-dezvoltarea securit ii lui na ionale i inte-
rna ionale. În al treilea rînd, interesul na ional este izvorul de alimentare a poli-
ticii externe, de formare i func ionare a mecanismului acesteia. În al patrulea 
rînd, interesul na ional este un mijloc de transformare a politicii externe, de cre-
tere sau descre tere a rolului ei în sistemul rela iilor interna ionale.  

La rîndul s u politica extern , prin efortul exponen ilor i purt torilor s i 
(actorilor i agen ilor politici, îndeosebi a celor ce de in puterea), prin realizarea 
subiectivit ii acestora, joac  un rol activ fa  de interesul na ional, oferindu-i 
acestuia posibilit i de modernizare a mecanismului de influien . Asemenea rol 
se manifest  în definirea i orientarea interesului, în exprimarea i promovarea 
lui în anumite limite de timp i spa iu, iar în caz de necesitate, în transformarea, 
reformularea i redefinirea lui. Desigur, dac inem cont de capacit ile reale ale 
actorilor antrena i în activitatea extern , de gradul lor de maturitate i voin , 
poten ialul de rol al politicii extene în evolu ia interesului na ional este diferit: 
în unele cazuri acest rol poate fi pozitiv-constructiv, în alte cazuri – negativ cu 
tent  destructiv , iar în cazurile de sl biciune i imaturitate a actorilor aceast  
politic  are o semnifica ie nul . Realit ile politice actuale adesea demonstreaz  
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o suprapunere sau o vecin tate imediat  a acestor variante de rol a politicii exte-
rne, fapt ce împiedic  a observa i a în elege la timp influen ele ei complexe i 
chiar paradoxale asupra interesului na ional.  

Deci, punctele principale de intersec ie a interesului na ional i a politicii 
externe sunt acolo unde definim interesul na ional, drept mecanism al rela iilor 
externe, unde identific m menirea politicii externe, unde exist i necesit  solu-
ionare problema auto-p str rii, dezvolt rii ( i chiar auto-reconstituirii) na iunii 
i statului, colabor rii lor cu al i actori interna ionali. Definirea interesului na io-

nal ca necesitate con tientizat  a na iunii în auto-p strare i dezvoltare, în asigu-
rarea securit ii [2, 51], ca cele mai vitale nevoi ale statului ce in de asigurarea 
suveranit ii,independen ei i integrit ii teritoriale [3], ca instrument al politicii 
externe axat pe securitatea na ional  [4, 228] i este punctul ini ial ce actualizea-

, apropie i une te interesul na ional i politica extern . Or, unitatea acestora 
este relativ i nu absolut . Ea are caracter mixt, statico-dinamic, ceea cei ofer  
în ultima instan  necesarul de stabilitate i dinamism, de dezvoltare i transfor-
mare.  

Gradul unit ii interesului na ional i politicii externe depinde în mare m -
sur  de desf urarea procesului de acumulare, afirmare i valorificare a elemen-
telor integrative de care ele au nevoie. Printre acestea distingem anumite moti-
va ii, argumente, concep ii (de exemplu, elaborarea i implementarea unei con-
cep ii echilibrate, ra ionale i realiste a politicii externe), idei, scopuri (adopta-
rea i realizarea unei idei general na ionale, unui scop general na ional în stare 

 uneasc  toate comunit ile sociale, etnice, teritoriale, profesionale ale societ -
ii), programe, resurse (economice, sociale, politice etc.), mijloace, stimulente 

(socio-psihologice, ideologice, morale, materiale etc.). Astfel de elemente nece-
sit  capacit i i eforturi conjugate din partea actorilor ce exprim  interesul na i-
onal i promoveaz  cursul politicii externe. 

În conformitate cu tezele teoretice expuse mai sus este important a specifica 
rolul de mecanism al interesului na ional fa  de politica extern  în condi iile 
Republicii Moldova. Ast zi, în spa iul tiin ific al rii, investigarea acestui me-
canism este destul de modest . Pân  la moment nu avem lucr ri fundamentale, 
ci doar unele articole [1; 5; 6] în domeniu. În cazul Republicii Moldova aborda-
rea interesului na ional în raport cu politica extern  nu este suficient  nici în Co-
nstitu ia rii, nici în actele legislative legate de activitatea extern , nici în Con-
cep ia politicii externe (1995), nici în cea a securit ii na ionale. În aceste docu-
mente sunt lansate priorit ile politicii externe care s  asigure edificarea statului 
independent i unitar în corespundere cu interesele na ionale ale rii, îns , f  

 fie definite interesele propriu-zise. De aceea, timp îndelungat a devenit prob-
lematic îns i r spunsul la întreb rile fundamentale de pe ordinea de zi: cum 
vrem s  optimiz m raportul dintre interesul na ional i politica intern i exter-

; ce vrem de la Europa, de la CSI, de la statele vecine; cum vrem s  realiz m 
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reformele în diferite domenii, inclusiv în cel al securit ii ca nucleu al interesu-
lui na ional?  

Pe parcurs de dou  decenii de suveranitate a statului au fost diferite variante 
de r spuns la aceste întreb ri, care pân  la urm  nu au condus la avans ri serioa-
se în sistemul corelativ de tip „interes na ional - politic  extern ” nici fa  de 
Europa, nici fa  de CSI, nici fa  de arile vecine. Examinând poten ialul mijlo-
acelor interesului na ional al Republicii Moldova prin prisma obiectivelor politi-
cii externe pot fi eviden iate un ir de tr turi. În primul rând, exist  problema 
asigur rii de sens real valorilor supreme ale rii, f  de care e de neînchipuit 
statul contemporan, interesele sale na ionale. Aceste valori in de suveranitate, 
independen , securitate, integritate teritorial , de bun starea cet enilor, pozi ia 
favorabil  a statului în sistemul rela iilor interna ionale. Anume spre astfel de 
valori i trebuie canalizat  activitatea extern . Pe parcurs, sub influen e atât de 
ordin intern, cât i extern, aceste valori au fost în mare parte tirbite. Actorii po-
liticii externe nu au reu it s  asigure suficient un loc favorabil al statului în re-
la iile interna ionale, nici integritate teritorial , nici bun stare. De i guvernan ii 
au depus eforturi, activitatea extern  a acestora înc  nu a devenit un factor stabil 
în promovarea interesului na ional, îndeosebi în asigurarea componentelor de 
baz  – securit ii statului i integrit ii lui teritoriale. Dup  aproape douzeci de 
ani de independen  a rii conflictul din partea stâng  a Nistrului înc  nu este 
solu ionat, Republica Moldova r mâne a fi dezintegrat . Deci, formulele de pâ-

 acum de solu ionare a conflictului nu au fost eficiente. Violarea integrit ii 
teritoriale a statului vizeaz  în mod negativ i alte componente ale interesuli na-
ional: suveranitatea, independen a, securitatea i bun starea. 

În al doilea rând, în sistemul corelativ „interes na ional – politic  extern ” 
nu a existat o optim , deoarece timp îndelungat guvernarea nu a avut o alegere 
clar  a priorit ilor în rela iile externe. Nu au existat orient ri i scopuri strategi-
ce general recunoscute la nivel na ional în domeniul securit ii. Mai bine de un 
deceniu guvernarea a preferat a a numita politic  multivectorial  de balansare 
între Est i Vest, între CSI i Structurile Europene. Factorul de decizie sa dove-
dit a fi incapabil de a promova în mod ra ional aceast  politic . 

Vectorul european, precum a devenit mai clar odat  cu semnarea în 2005 a 
Planului de Ac iuni Republica Moldova – Uniunea European  precum i cu ne-
gocierile actuale pe marginea Acordului de Asociere între Moldova i UE. To-
tu i, i dup  acest eveniment vectorul dat nu este destul de stabil, î i croie te ca-
le prin multiple dificult i, r mânând dominat de declara ii. Guvernarea comuni-
st , de exemplu, sa distins, ca de obicei, prin standarde duble în promovarea eu-
rointegr rii. Odat  cu venirea noii guvern ri, liberal-democratice, lucrurile se 
schimb , orientarea proeuropean  cap  nu doar sens declarativ, ci i real. La 
edin a în plen a Parlamentului Republicii Moldova Comisarul European pentru 

Extindere i Vecin tate, .Fulle, a f cut public  inten ia UE de a sus ine în con-



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

149 

tinuare eforturile de eurointegrare ale rii noastre. La rândul lor liderii Alian ei 
pentru Integrare European i-au manifestat pozi ia comun  de europenizare a 

rii. În acest sens este semnificativ  aprecierea rela iei dintre UE i Republica 
Moldova parvenit  din partea AIE, c  „UE a ajuns în Moldova, în curând Mol-
dova va ajunge în UE”. Desigur, aceast  apreciere nu are înc  destul  substan , 
cauza fiind determinat  în ultima instan  de problemele cu care se confrunt  in-
teresul na ional al rii. Acesta necesit  o conformare adecvat  la procesul euro-
peniz rii, s  acumuleze cu adev rat con inut european, s  se conduc  de meto-
dologii care iar permite de a se înscrie în mod firesc în Europa Unit . A ajunge 
la un asemenea interes e posibil doar prin promovarea unei politici externe ra-
ionale i consecvente care s in  cont atât de op iuni, cât i de realit i. Atare 

politic  e chemat  s  fortifice toate componentele structurale ale interesului na-
ional ce in de activitatea extern : pozi ia statului în sistemul rela iilor interna i-

onale, con tietizarea la justa valoare a acestei pozi ii de c tre actorii respectivi, 
stabilirea de scopuri, obiective i mijloace în stare s  amelioreze imaginea rii 
în lume, implementarea acestor scopuri i obiective prin ac iuni constructive. 

În al treilea rând, capacit ile interesului na ional de a influien a politic  ex-
tern  depind de situa ia politicii interne, de faptul în ce m sur  aceast  politic  
dispune de poten ialul de a consolida bazele interne ale interesului, pe de o par-
te, i de a corespunde obiectivelor i necesit ilor politicii externe, pe de alt  pa-
rte. În condi iile Republicii Moldova problemele ce apar în realizarea interesului 
na ional sunt mai întâi condi ionate de latura intern  a acestui interes, i anume 
de sl biciunea i instabilitatea bazelor sale economice, sociale, demografice, po-
litice, culturale, informa ionale i de alt  natur . În cei aproape dou zeci de ani 
de independen  actorii poiticii interne nu au demonstrat consecven  în promo-
varea reformelor care s  înt reasc i s  modernizeze bazele respective, dar i s  
asigure o interconexiune benefic  a acestora atât pentru obiectivele interne, cât 
i externe ale rii. Pe parcurs între bazele interesului na ional au existat i exist  

dispropor ii, condi ion ri cu tent  negativ . De exemplu, resursele naturale limi-
tate ale rii au generat probleme serioase în promovarea reformelor social-eco-
nomice ce in de liberalizarea economiei, protec ia social , modernizarea siste-
mului s ii, înv mîntului etc., iar acestea la rândul lor au condus la turbu-
len  demografic  (reproductiv , migra ionist , de gen), informa ional  (proble-
ma libert ii mass media, securit ii informa iei, protec iei valorilor culturale na-
ionale). 

Or, caracterul disfunc ional al raportului dintre bazele sus-numite ale intere-
sului na ional a fost cauzat preponderent de factorul politic de decizie, în parti-
cular de incapacitatea acestuia de a asigura integritatea teritorial  a statului, con-
tinuitatea cursului democratic al rii. Îmbinarea paradoxal  a scopurilor democ-
ratice cu mijloacele autoritare, folosirea din plin a mecanismelor autoritare de 
conducere, în special în cei opt ani de guvernare comunist , a condus la devalo-
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rizarea democra iei moldovene ti (considerat  pe drept cvazidemocra ie), la mo-
nopolizarea unor ramuri întregi ale economiei, a vie ii sociale, informa ionale, 
educa ionale, tiin ifice. 

Abaterile serioase ale factorului de putere de la obiectivele int  ale refor-
rii democratice au frânat pân  la urm  promovarea interesului ei na ional pe 

arena interna ional . Func ionalitatea acestuia a devenit redus  din cauza deza-
cordurilor frecvente în realizarea sarcinilor politicii interne i externe ale statu-
lui. Dac  în rile cu democra ie consolidat  sistemul interesului na ional este 

truns de raporturi relativ echilibrate între cele dou  câmpuri ale politicii, în 
care interesul statal i cel civil devin împreun  instrument activ al politicii exter-
ne pentru a reflecta voin a întregii na iuni în rela iile interna ionale, atunci în -
rile de tipul Moldovei aria de manifestare a interesului na ional este limitat , vi-
zând de obicei aspectul intern al politicii în mare m sur  izolat de cel extern sau 
insuficient concordat cu el. Acest fapt se explic  prin dou  momente principale: 

- Guvern rile moldovene de pân  acum au acumulat o tradi ie nefast  pent-
ru ar  de a supune orbe te interesul ei na ional conjuncturilor externe f  a 
avea o acoperire favorabil  de ordin intern de natur  politic , economic , socia-

, informa ional  etc. Astfel, am devenit complet dependen i de factorul extern, 
de influen ele lui nu atât pozitive, cât negative. De exemplu, perioada existen ei 
de pân  acum a Republicii Moldova poate fi considerat  drept perioad  de supu-
nere permanent  a interesului ei na ional interesului geopolitic al Rusiei în regi-
une. Anume interesul Rusiei de a- i men ine influen a în aceast  zon  a Europei, 
de a- i p stra contingentul s u militar în raioanele din stânga Nistrului, de a t -

na evacuarea lui, de a stimula i a sus ine secesionismul i regimul de aici 
tirbesc din interesul na ional al Republicii Moldova. Desigur, în astfel de con-

di ii, participarea Rusiei în calitate de arbitru în formatul „5+2” în vederea solu-
ion rii conflictului transnistrean nu este impar ial , fiindc  e binecunoscut fap-

tul c ara care este implicat  în ini ierea i desf urarea conflictului în alt ar  
nu este cointeresat  pân  la urm  în stabilizarea situa iei de aici. De aceea, inte-
resul na ional al rii noastre nu are destul  substan  valoric , el pare a fi mai 
mult un cvaziinteres na ional; 

- Lipsa de capacit i în promovarea unei politici interne ra ionale, consec-
vente, axat  strict pe componentele în parte i în ansamblu ale reform rii demo-
cratice a condus la inconsecven  în politica extern , la dominarea în cadrul ace-
steia a elementului reactiv fa  de cel activ. Deci, am avut parte de o politic  ex-
tern  relativ pasiv , în întârziere, în t nare. Dar dac i ap rea elementul ac-
tiv în activitatea extern  (de exemplu reorientarea pe parcurs a conducerii rii 
spre structurile europene, spre euro-integrare) el nu era stabil, nu oferea încrede-
re partenerilor occidentali fa  de Republica Moldova. Iar în timpul guvern rii 
comuniste acest element avea în mare parte un caracter extrem, o conota ie ne-
gativ , de „ mecherism” fa  de vecini, de insinu ri nefondate (îndeosebi fa  de 
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România), de apropiere fa  de Est în detrimentul Vestului sau viceversa. Din 
aceast  cauz  a i avut de suferit interesul na ional al rii. Acesta este lipsit de 
creativitate în dezvoltare, transformare i promovare, de purt tori care s  se ori-
enteze la timp i adecvat în complexitatea rela iilor interna ionale actuale. 

În al patrulea rând, discordan ele dintre politica intern i extern , precum i 
din cadrul sistemului corelativ interes na ional-politic  extern , sunt condi iona-
te de lipsa unui consens general na ional în ar , între guvernare i opozi ie, de 
situa ia multipolar  în câmpul politico-partinic, de deficitul de rela ii parteneria-
le între stat i societatea civil . Acel consens din 2005 dintre putere i opozi ie 
vis-a-vis de m surile necesare de  solu ionare a conflictului transnistrean i de 
euro-integrare a Republicii Moldova a a i nu a  fost actualizat.  

Rela ia putere-opozi ie, privit  în contextul specificit ii câmpului politic 
moldovenesc, inclusiv al raportului dintre interesul na ional i politica extern , 
are un caracter contradictoriu, este p truns  de multiple controverse, paradoxuri. 
Paradoxul principal ine de faptul c  din 1991 încoace dezvoltarea rii a fost 
determinat , în mare parte de transformarea miraculoas  a nomenclaturii comu-
niste în administratori democratici, iar în unele cazuri i în opozi ie democrati-

.  
La capitolul specificit ii, chiar unicit ii, influen ei rela iei putere-opozi ie 

asupra interesului na ional i politicii externe raport m în special anii 2001-
2009, care au coincis cu aflarea la putere a Partidului Comuni tilor, perioad  ce 
constituie aproape jum tate (opt ani) din existen a de pîn  acum a Republicii 
Moldova. Aceast  perioad , care în opinia noastr  necesit  a fi supus  unei ana-
lize profunde din partea cercet torilor interni i externi pentru a o percepe la ju-
sta valoare, este unic  în felul s u dup  experimentele neobi nuite, f  seam n, 
ale guvernan ilor comuni ti moldoveni de a imita exerci iul democratic, prin de-
coruri democratice ce nu sau întâlnit pîn  la ei, care în fond au deformat îns i 
dimensiunile sistemului interes na ional-politic  extern . În acest sens comuni -
tii au acumulat o bogat  experien , i iscusin  care au fost puse în uz la maxi-
mum pân  în ultimile zile de guvernare când liderul partidului puterii, V.Voro-
nin declara: ,,odat  cu retragerea noastr  de la guvernare se încheie perioada 
creativit ii i progresului în ar , iar cei ce vin dup  noi nu dispun de capacit i 
de a între ine progresul i stabilitatea în rela iile interne i externe.” 

Dup  alegerile parlamentare din iulie 2009 reprezentan ii acestui partid în 
Parlament la fel manifest  iscusin  în imitarea exerci iului democratic numai c  
deja în ipostaz  de opozi ie, modificându- i  strategia i tacticile de activitate. Ei 
au ajuns pân  la negarea ofertelor guvern rii liberal-democratice, inclusiv de 
natur  extern , socotindu-le antidemocratice. În a a mod au ignorat alegerile 
preziden iale, orientînd societatea spre alegeri parlamentare anticipate. Acest 
fapt deja demonstreaz  neafilierea opozi iei comuniste la valorile democratice, 
întrucât prin comportamentul ei este negat  alternan a puterii. 
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Cât prive te guvernarea liberal-democrat , ea sa pomenit într-o situa ie ext-
rem de dificil  atît intern , cât i extern . Mai întîi este puternic afectat cîmpul 
politic al rii, fapt ce rezult  din deficitul de dialog cu opozi ia, din e ecul ale-
gerilor preziden iale i, respectiv, din fenomenul alegeri parlamentare anticipa-
te. Nu mai pu in afectat este i câmpul economic. Liberal-democra ii au primit 
în mo tenire de la fosta guvernare comunist  o economie cu un deficit bugetar 
enorm. 

În pofida impedimentelor provocate de cei ce au guvernat ara timp de opt 
ani, dar i a problemelor noi ce-au ap rut în activitatea guvern rii liberal-demo-
cratice (ciocnirile de opinii în cadrul Alian ei), aceasta i-a asumat toate respon-
sabilit ile de a guverna, s-a bucurat de sus inerea organismelor interna ionale, a 
celor mai influente ri ale lumii. În orice un an de guvernare a liberal-democra-
ilor a demonstrat c  ei sunt fideli cursului democratic, dispun de voin  politic  

de a gestiona o economie în criz  profund , de capacit i de a asigura achitarea 
la timp a pensiilor i salariilor, de a promova o politic  extern  activ  întru ame-
liorarea imaginii rii pe arena interna ional . Mai mult, în activitatea lor liberal-
democra ii au demonstrat pragmatism, punînd în prim plan în condi iile actuale 
de criz  ale rii, nu factorul doctrinal ci necesit ile practice ale popula iei (mai 
întâi de ai asigura supravie uire, apoi prosperare), scoaterea rii din impas. 
Aceasta este o condi ie primordial  în sus inerea i promovarea interesului na i-
onal. 
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The article focuses on theory-practice aspects of political management in 
the Republic of Moldova. The author considers that political management rep-
resents one side of the management and administration relationship that allows 
solving such issues, as image of a state and political leader, creation of a favo-
rable conditions for the activity of a state institution or a political party, forma-
tion of electoral preferences of the population, formation of the alliances or po-
litical blocks, etc. 

The political leadership of the Republic of Moldova is the only body that es-
tablishes the approaches and solutions of a problem that the state community 
faces, and that is based on the political program accepted by the population and 
confirmed through the voting.  

Nowadays a new type of political management imposes itself: it is based on 
modern scientific principles, conducted by professionals, elected by people’s 
vote and independent from the will of certain groups of interests. Only in this 
way the Republic of Moldova would be able to move toward progress and de-
mocracy. 

 
Istoria societ ilor umane, este în ultim  instan , rezultatul succesiunii reu-

itelor sau e ecurilor ac iunilor ini iate de oameni, mai ales în sfera conducerii, 
întrucât la acest nivel deciziile au drept miz  destinul indivizilor i al colectivi-

ilor. Ca atare, din cele mai vechi timpuri a existat interesul pentru în elegerea 
elementelor materiale i spirituale care pot asigura o conducere eficace a activi-

ilor umane, fie c  aceasta se realizeaz  în vederea îndeplinirii unui scop eco-
nomic, tehnic, cultural, militar sau politic. 

Managementul politic este o tem  pu in cercetat  îns  foarte actual  pentru 
Republica Moldova. Studierea acestei probleme va permite g sirea solu iilor 
adecvate ce vor favoriza tranzi ia spre o societate democratic . Cu atât mai mult 

 problema fundamental  a Republicii Moldova prive te modernizarea de an-
samblu a societ ii, reducerea decalajelor social-economice în raport cu celelalte 
state din Europa i ridicarea standardului de via  a popula iei. 

Actualitatea temei este confirmat  atât de evenimentele legate de campanii-
le electorale parlamentare din anul 2009, precum i de realitatea constituit  în 
ar  la momentul actual. 
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În procesul democratiz rii societ ii moldovene ti studierea problematicii 
conducerii politice a c tat o ampl  extindere. Partidele politice, oricare ar fi  
orientarea lor doctrinar , manifest  un interes deosebit pentru desf urarea unor 
activit i de preg tire a propriilor cadre, mai ales a celor tinere, în concordan  
cu nivelul actual al cuno tin elor de conducere politic  în cadrul unor cursuri de 
management politic. 

Preg tirea profesional  în problemele conducerii politice nu este o problem  
nou . Profesionalismul politic a fost cerut i apreciat în toate timpurile, de i se-
mnifica iile sale s-au schimbat, deoarece de la Platon i Aristotel pân  ast zi, vi-

a social  a evoluat. Societ ile contemporane sânt preocupate, ca i în trecut, 
de ameliorarea binelui social, dar altele sânt mecanismele i mijloacele ce le 
stau la  îndemân  pentru a-l realiza. 

Este general cunoscut c  nu sunt ri bogate i ri s race, dar sunt ri bine 
administrate i prost administrate. Un singur exemplu. Republica Singapore, stat 
situat în Asia de Sud-Est, care are o suprafa  de 710 km2 cu o popula ie de 
5076700 locuitori. Stabilitatea social-politic i op iuni judicioase au consacrat 
în prezent economia Singapore ca una dintre cele mai dinamice din lume. Nive-
lul de via  în Singapore este de 4 ori mai înalt decât nivelul de via  în Federa-
ia Rus i „sic!” de 10 ori mai înalt decât în Republica Moldova. 

Astfel spus, gradul de dezvoltare a unei ri este într-o strâns  corela ie cu 
nivelul profesionaliz rii activit ilor i num rul cet enilor califica i s  contribu-
ie la realizarea bun st rii sociale. Asemenea exigen e se manifest i fa  de oa-
menii politici, cet enii având a tept ri mult mai mari în ce prive te calit ile in-
telectuale i morale ale celor pe care îi propulseaz  în posturile de conducere 
politic . 

Toate formele de convie uire uman , oricare ar fi m rimea lor (stat na ional, 
stat federal sau reuniune de state, unitate teritorial  de tipul raioanelor, ora elor 
sau statelor), se confrunt  cu probleme de natur  politic , pe care trebuie s  le 
rezolve. Se consider  c  o problem  devine politic  atunci când intereseaz  înt-
reaga comunitate, iar rezolvarea ei are consecin e atât pentru întreaga via  poli-
tic , cât i pentru via a fiec rui membru al comunit ii. 

Întrucât, în orice comunitate unele chestiuni privesc pe to i membrii ei, sau 
devine o problem  de interes comun, politicul în diferitele sale expresii concrete 
(institu ii, conduc tori, decizii) este un element structural al vie ii sociale conte-
mporane. Conducerea politic  stabile te scopuri i propune mijloace pentru rea-
lizarea lor, ca oricare alt fel de conducere, îns  particularitatea acestor ac iuni 
const  în faptul c  ele au ca obiect elaborarea i aplicarea de decizii i politici 
„în numele i pentru folosul comunit ii”. 

Conducerea politic  este singura instan  care stabile te calea de urmat în 
abordarea i rezolvarea unei probleme cu care se confrunt  comunitatea unui 
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stat, în baza programului politic acceptat de popula ie i apreciat pozitiv prin 
vot. 

Adic , „politica de succes” este politica care reu te s  îndeplineasc  func-
iile guvern rii în acel mod care îi permite s  fie mereu mai aproape de echilibru 

al diferitelor interese politice, economice, sociale. 
Dac  politica este activitatea de guvernare a societ ii prin decizii ce se re-

fer  la direc ionarea dezvolt rii spre anumite obiective, mobilizarea i alocarea 
resurselor necesare, asigurarea stabilit ii sociale, promovarea schimb rii i ino-

rii, reglarea raporturilor unui stat cu mediul interna ional, atunci managemen-
tul politic se refer  la domeniul aplicativ a tiin ei politice, vizând o gam  foarte 
vast  de manifest ri legate de organizarea diferitor campanii de promovare a 
ideilor i a imaginii actorilor politici, de lobbysm, de cercetare a opiniei publice, 
de colectare a fondurilor etc. 

Managementul politic este unul dintre aspectele rela iilor de conducere, ad-
ministrare, gestiune în politic  care permite solu ionarea unor astfel de proble-
me cum ar fi imaginea unui activist de stat sau politic, crearea unor condi ii fa-
vorabile pentru activitatea unei institu ii de stat sau al unui partid politic, forma-
rea preferin elor electorale ale popula iei, formarea alian elor i blocurilor politi-
ce etc. Pentru a conduce efectiv ara, conduc torii ei trebuie s  se bucure de au-
toritate în rândurile cet enilor; pentru a ob ine victorie în alegeri trebuie de cu-
cerit simpatia aleg torilor; pentru a ie i cu cinste dintr-o situa ie de conflict, tre-
buie s  po i influen a asupra adversarilor s i. 

Obiectivele politice enumerate nu pot fi rezolvate prin metode tradi ionale – 
pe calea adopt rii unor hot râri, a elabor rii unor norme, reguli sau legi impuse 
cet enilor. Ele pot fi solu ionate doar prin intermediul managementului politic. 

Cum scopul principal al activit ii politice este accederea la guvernare sau, 
cel pu in, influen area guvern rii, managementul politic inte te în optimizarea 
rela iei „efort-beneficiu”, la fel ca i în orice alt domeniu de activitate. 

Numai c  în politic , la modul ideal, spre deosebire de business, efortul ac-
torilor politici ar trebui s  fie îndreptat nu spre beneficiul personal, ci spre bene-
ficiul public. Aici sânt ascunse izvoarele eticii politice. În acest sens, politica ar 
trebui s  fie o ac iune sufleteasc  dezinteresat  în favoarea cet enilor, singurul 
privilegiu al actorilor politici fiind stima i recuno tin a celor guverna i. Ca s  
fie a a, în conformitate cu ideile lui Platon i Machiavelli, elitele politice ar tre-
bui s  fie constituite din „în elep i”, care nu ar avea o alt  satisfac ie decât pro-
fesarea artei guvern rii. Partidele politice, în virtutea locului special pe care îl 
au în sistemul politic, sânt chemate s  participe activ la punerea în func iune a 
mecanismului puterii politice. Cea mai important  func ie a partidelor politice 
este cea de asigurare a medierii între cet eni i stat, între societatea civil i so-
cietatea politic . Aceast  func ie se manifest  plenar în timpul alegerilor. Ele r -
mân unica modalitate a partidelor de a cuceri puterea politic . Cet enii, la rân-
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dul lor, pot accepta sau respinge un partid sau altul, o orientare politic  sau alta 
doar participând la scrutinul electoral. Partidul, prin urmare, ofer  cet enilor 
posibilitatea s  valideze sau nu orientarea politic  a societ ii. 

În campaniile electorale politicienii se str duie s  se men in  cu orice pre  la 
putere, iar noi, aleg torii, suntem acei care-i altern m (uneori nereu it) la pute-
re. 

Pentru a atrage electoratul în timpul campaniilor electorale partidele politice 
utilizeaz  cele mai ademenitoare slogane. Astfel, în campania din martie 2005 
Partidul nesc Cre tin Democrat s-a lansat cu sloganul „Dreptate pentru -
rani!” având în vedere c  starea de lucruri în Moldova nu se va schimba spre bi-
ne atâta timp, cât statul nu va sus ine micii proprietari de p mânt la sate. 

În campania electoral  pentru alegerile anticipate din 28 noiembrie 2010 
Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a lansat cu sloganul „Moldova f  

cie!” [12, 3]. Partidul Comuni tilor din Republica Moldova a mers în cam-
pania electoral  cu sloganul „Moldova alege Victoria!” – aceasta fiind întreaga 
Moldov , f  excep ie, f  favorit, f  divizare prin ai s i i str ini, întreaga 
Moldov  format  în primul rând din femei, b trâni, copii, tineri, dar nu din par-
tide aflate în conflict [17, 1]. Partidul Democrat din Moldova s-a lansat în cam-
pania pentru alegerile parlamentare anticipate cu sloganul „Pentru Moldova, 
PENTRU TINE!” [13, 4], iar Partidul  Moldova Unit  – cu sloganul „Noi vom 
face ordine în ar !”. 

Sloganele electorale care au o anumit int i un obiectiv de a ob ine un 
scor bun deseori sânt s race în informa ie, dar bogate în imagini frapante, în cu-
vinte- oc. Ele au scopul de a ritma comunicarea în campaniile electorale. 

Pentru un studiu comparat, reamintim exemplul Fran ei în timpul alegerilor 
preziden iale din 1981. Sloganul „For a calm ” exprim  ob inerea pentru socia-
listul Mitterand. În preziden ialele din 1995 sloganul „Fran a pentru to i” expri-
ma op iunea pentru J.Chirac. 

În perioada de tranzi ie, mai ales în timpul campaniilor electorale, un obiect 
de discu ii, de altfel, foarte aprinse, este calitatea puterii. Doar nu e secret c  în 
condi iile tranzi iei de multe ori la putere ajung persoane corupte, demagogi, 
afaceri ti care, ap rându- i propriile interese, formeaz  mersul înainte al socie-

ii. Practica perioadei de tranzi ie în Moldova a confirmat aceast  situa ie. 
De regul , oamenii de stat care doresc s  instaureze democra ia politic  î i 

concentreaz  deseori eforturile asupra instituirii unui num r formal de institu ii 
democratice i asupra adopt rii Constitu iei. Îns  pentru dezvoltarea unei guver-

ri democratice stabile i eficiente „se cere ceva mai mult. Dac  cultura poli-
tic  nu este în stare s  sus in  sistemul democratic, ansele de succes ale acestu-
ia nu sunt mari” [1, 56]. 
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Sunt mai multe componente ce determin  calitatea elitei de conducere care 
necesit  a fi abordate, ca: filosofia elitei, sociologia elitei, psihologia elitei, etica 
elitei, tehnologia elitei etc. 

Dac  e s  ne referim la psihologia elitei politice, consider m c  aici e destul 
de binevenit  ruga fostului om politic din Federa ia Rus  R.Abdulatipov cu care 
el î i începe cunoscuta lucrare „ ”: „Doamne Dumnezeule De 
Sus! Tu care d ruie ti oamenilor putere, nu uita s -i înzestrezi cu minte i cins-
te” [18, 3]. 

Conduc torii statului – de la nivel central pân  la nivel local, deputa ii din 
Parlament trebuie s  fie oameni cinsti i, principiali i one ti. 

Consider m c  anume de calitatea puterii, de cultura politic  a elitei de con-
ducere depinde foarte mult, dac  nu totul, în republic , de aceea electoratul tre-
buie s  fie foarte prudent, atent, în elept i la alegeri (preziden iale, parlamenta-
re, locale) s  voteze „cu cap”. 

Limbajul devine o arm  puternic  din tezaurul de presiune i captare a ma-
selor electorale în campania de creare a imaginii liderului politic. Principele în 
op iunea ilustrului gânditor italian N.Machiavelli (1469-1527) – trebuie s  însu-
easc  o atitudine cuvioas , plin  de compasiune i de sinceritate caracteristic  

omului cumsecade în rela iile cu supu ii: „Nimic din ceea ce comunic  el popo-
rului nu trebuie s  piard  din vedere exprimarea acestor virtu i, respectiv ceea 
ce principele transmite c tre auditoriu trebuie s  con in  nu doar informa ii, ci i 
persuasiune” [10 38]. 

Limbajul politic, deseori populist, demagogic se caracterizeaz  prin reto-
rism excesiv, sentimentalism primitiv i bel ug de promisiuni seduc toare îns  
improbabil de îndeplinit. Acest limbaj este specific unor lideri ai partidelor poli-
tice i chiar unor persoane din e aloanele de vârf ale puterii. 

Limbajul politic îndoctrineaz , manipuleaz , influen eaz  sau informeaz . 
Adesea, concomitent distrage aten ia de la problemele majore, poate plictisi sau 
exagera. 

Un limbaj propagandistic care aproximeaz  destul de bine ceea ce ar trebui 
 fie limbajul politic în democra ie este limbajul a a-zis „corect din punct de 

vedere politic”. Scopul acestui limbaj politic este integrarea unor categorii defa-
vorizate din punct de vedere politic, dar i economic i social. Calea practic  o 
reprezint  politicile afirmative descentralizate ale societ ii civile i ale adminis-
tra iei locale. Ele cuprind ac iuni i programe, prin care agen ii economici, co-
lile i alte institu ii sporesc oportunit ile de afirmare pentru membrii grupurilor 
minoritare. Astfel, limbajul „politic corect” are un rol esen ial în stimularea unui 
mod de gândire democratic i promoveaz  toleran a i normalitatea raportorilor 
între grupurile sociale cu identit i diferite. 

În Republica Moldova s-a f cut i se face mult haz pe seama exprim rii gre-
oaie, anoste, echivoce, macaronice a unor parlamentari, îns  foarte pu in pentru 
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a-i ajusta s  se debaraseze de gre elile care se in lipite de ei [11, 97]. Excep ie 
în acest sens este revista „Limba Român ” care (începând cu nr.4 1994) a ini iat 
un ciclu de articole de cultivare a limbii cu genericul „Rostiri parlamentare”. 

În martie 2010 la Chi in u a fost publicat studiul „Dezideratul reformei 
constitu ionale în Republica Moldova. Aspecte prioritare” [16]. Autorii lucr rii 
sus in c  în Republica Moldova la moment este o criz  politic i nu constitu io-
nal . For ele politice trebuie s  g seasc  un compromis pentru a dep i aceast  
criz  întrucât cultura politic  presupune respectarea principiilor democratice, a 
principiilor democra iei constitu ionale.  

La 25-26 februarie 2010, în cadrul vizitei sale la Chi in u, Pre edintele Co-
misiei Europene pentru democra ie prin drept a Consiliului Europei (Comisia de 
la Vene ia), G.Buquicchio, a declarat c  Comisia de la Vene ia este un organ co-
nsultativ, ea poate da anumite sfaturi, recomand ri, iar politicienii trebuie s  so-
lu ioneze problema, subliniind c  pentru Moldova, prioritar  este ie irea din cri-

i nu modificarea Constitu iei. 
Calitatea managementului politic este, par ial, testat  doar în timpul campa-

niilor electorale, când rolul manipula iilor risc  s  devin  determinant. În Repu-
blica Moldova succesul forma iunilor politice la alegeri, ca peste tot în lume de-
pinde de: 

 imaginea liderului; 
 oferta electoral  atractiv  (ademenire, minciun  pentru aleg tori); 
 competen a i motiva ia staffurilor electorale; 
 gradul de ramificare a structurilor teritoriale; 
 suportul mass-media; 
 resursele financiare pentru punerea i men inerea în func iune a întregului me-

canism partinic. 
Ponderea fiec rui din ace ti factori variaz i nu poate fi estimat  cu exactitate. 

Dar, o combina ie doar a câtorva din factorii men iona i este necesar  pentru succe-
sul electoral al partidelor. 

Actualmente, când spectrul politic autohton este animat de 29 [3, 1-4], de parti-
de i forma iuni politice, devine imperativ  necesitatea de a cunoa te ce, când i 
cum trebuie s  codifice sau s  decodifice în comportamentul i mesajele sale un su-
biect electoral, ce model de imagine politic  este mai binevenit într-un context situ-

ional sau altul. 
Rela iile dintre politicieni în Republica Moldova, mai ales în timpul campanii-

lor electorale, se exprim  prin formula „bellum omnia contra omnes”. Anume în ti-
mpul campaniilor electorale se r spândesc minciunile, iau amploare promisiunile 
ademenitoare, politica populist  a liderilor politici. 

În vederea îmbun irii situa iei i climatului social-politic din republic  de ca-
re, în mod firesc, se fac responsabili oamenii politici, i mai ales cei care de in vre-
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melnic puterea, este necesar ca ace tia s  valorifice, în scop benefic, pentru întreaga 
societate, unele orient ri i clarific ri conceptuale ale guvern rii.    

Este necesar  elaborarea unor tactici mai vulnerabile i mai eficace de converti-
re, de manipulare chiar a op iunilor electorale. Publicul a devenit mai imun la a a-
numita minciun  electoral  (minciuna politic ), prin urmare, consilierii de imagine 
încearc  s  identifice noi mecanisme de gestionare, capabile s  reînnoiasc  periodic 
sau ocazi ional imaginea actorului politic. 

Dup  cucerirea puterii, managementul politic al înving torilor este testat de efi-
cien a i calitatea guvern rii, care mai depinde în mare m sur i de gradul de con-
curen  din partea partidelor de opozi ie. 

Atât puterea cât i opozi ia pot s  se manifeste doar în condi iile unei stabi-
lit i politice i sociale, atunci când interesele diferitor grupuri vor coincide. 
Aceste interese „pot fi contradictorii ba chiar aflate în confruntare, dar echilibrul 
i, prin urmare, stabilitatea între grupurile sociale devine posibil  în cazul când 

prevaleaz  coinciden a de interese” [6, 99]. 
Lupta pentru interese în societ ile tranzitorii, spre deosebire de democra ii-

le avansate, cap  deseori forme schimonosite, pocite chiar, atât pentru imagi-
nea puterii cât i cea a opozi iei. Puterea, în scopul autoconserv rii, supravie ui-
rii în totalitatea institu iilor ei, încearc  prin câmpul mediatic s  manipuleze dis-
pozi iile unor grupuri de interese pentru a le radicaliza pân  la confruntare. Exa-
gerând pozi iile radicale ale anumitor grupuri, mai ales ale opozi iei, „puterea la 
momentul potrivit î i avânt  toate resursele administrative i mass-media subor-
donat  pentru distrugerea opozi iei” [19, 5-10]. 

Calitatea opozi iei moldovene ti, din p cate, las  mult de dorit, lucru care se 
manifest  prin ob inerea de c tre partidul de guvern mânt a statutului de partid 
dominant [4, 28]. Pericolele care vin din domina ia îndelungat  a unui partid 
sânt, într-un fel, echivalente cu pericolele generate de întreprinderile monopolis-
te în economie. Este vorba, despre acelea i vicii – sublinierea eficien ei, genera-
rea corup iei, manipularea opiniei publice etc. 

Manifestarea viciilor semnalate se accentueaz  mai ales atunci când cultura 
politic  a categoriilor sociale este fragmentar , subdezvoltat . În Republica Mo-
ldova, atât elita de conducere, cât i categoriile sociale, oamenii de rând trebuie 

 însu easc  cultura democra iei, pentru a avea o mentalitate politic  avansat , 
aceasta din urm  fiind determinat  de capacitatea de a pune în aplicare cuno tin-
ele acumulate, de a confrunta faptele i fenomenele, de a le aprecia la justa lor 

valoare, de iscusin  de a trage concluzii de rigoare i de a g si calea optim  de 
rezolvare a diverselor sarcini i probleme. Pentru a contribui la schimbarea me-
ntalit ii este nevoie de educa ie la toate nivelurile sociale: pe categorii de vârs-

, pe categorii profesionale sau pe categorii de interese. 
Viciile semnalate sânt expresia erod rii eticii politice, care are consecin e 

catastrofale pentru credibilitatea partidelor. Astfel, credibilitatea partidelor poli-



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

160 

tice din Republica Moldova este pe ultimul loc printre institu iile publice i pri-
vate, fiind de doar 20%. În consecin , cre te absenteismul i scade dramatic le-
gitimitatea institu iilor publice eligibile. 

În Republica Moldova au avut loc deja opt scrutine parlamentare (1990, 
1994, 1998, 2001, 2005, 2009, 2010). i cu toate c  în aceast  perioad  a cres-
cut activitatea social i politic  a oamenilor, a sporit semnificativ interesul lor 
fa  de problemele politice i de stat, atitudinea negativ  a aleg torilor fa  de 
parlamentari continu  s  mai persiste. Diminuarea autorit ii parlamentarilor a 
fost provocat  de mai multe cauze, printre care putem eviden ia: 

 majoritatea aleg torilor a teapt  schimb ri urgente i v dite spre bine în 
via a rii, îns  rezultatele activit ii deputa ilor sânt mult mai modeste decât ce-
le preconizate; 

 realizarea intereselor aleg torilor se reflect  slab în comportamentul depu-
ta ilor, ei având grij  mai mult de interesele personale, de lupta insistent  pentru 
putere; 

 marea majoritate a deputa ilor nu posed  un limbaj corect din punct de 
vedere politic i cultur  politic ; 

 lipsa profesionalismului politic i a unei concep ii transparente a dezvolt -
rii societ ii. Cuno tin ele teoretice slabe ale majorit ii reprezentan ilor puterii 
legislative i executive îi fac s  aib  o atitudine neglijent  fa  de opinia social ; 

 conduita multor deputa i deseori nu se înscrie în normele deontologice. 
Ca r spuns „electoratul voteaz , de cele mai multe ori, la îndemnul unor lo-

zinci populiste, irealizabile, vehiculate de unele partide în campaniile electora-
le” [14, 90]. 

Politica nu se limiteaz  doar la guvernare, îns  guvernarea este „finalitatea 
activit ilor politice” [15, 202]. Prin intermediul guvern rii, gândirea politic , 
proiectele  i  programele,  ce  apar in  acelor  partide  care  au  câ tigat  competi ia  
electoral , cap  posibilitatea de a fi înf ptuite. 

Desigur, pentru ca s  se produc  transformarea ideilor politice în fapte de via-
, mai este necesar s  fie îndeplinit  o condi ie esen ial i anume, ca deciziile i 

politicile guvern rii s  fie acceptate de societate. Altfel, exist  posibilitatea ca 
„puterea str zii” s  împiedice realizarea lor, pe diferite c i (demonstra ii, greve, 
nesupunere civic  etc.). În leg tur  cu aceast  precizare, este necesar s  subliniem 

 manifest rile de „putere” implic i actorii politici din opozi ie, care prin acti-
vit i parlamentare sau extra-parlamentare pot influen a, uneori decisiv, deciziile 
i politicile elaborate de partidele ce au câ tigat majoritatea voturilor i exercit  

prerogativele ce revin actelor de guvernare.  
Fondatorul tiin ei ac iunii eficiente (praxiologia) T.Kotarbinski considera 

 atunci „când apreciem comportamentul cuiva drept eficient, anti-eficient sau 
indiferent o facem din punct de vedere al scopului pe care l-a urm rit sau îl ur-

re te cineva [7, 38]. Acest mod de a judeca eficien a ac iunilor este pe deplin 
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aplicabil i în sfera conducerii politice. Fundamentarea praxiologic  este esen i-
al  pentru desf urarea activit ilor de conducere, deoarece o conducere lipsit  
de eficacitate este inutil i costisitoare pentru societate. În acest context, preg -
tirea tiin ific  îndepline te în prezent un rol fundamental în procesul profesio-
naliz rii activit ilor de conducere, în toate domeniile de activitate social . 

Factorii politici care au a atitudine responsabil  fa  de electorat sânt obli-
ga i s  analizeze ce anse are o ini iativ  politic  de a deveni un instrument real 
de schimbare a realit ilor sociale în direc ia propus . Ei trebuie s  fie interesa i 

 cunoasc : a) în ce m sur  politicile ini iate servesc scopului declarat; b) nive-
lul de performan  care poate fi atins în urma aplic rii m surilor preconizate 
(consecin ele care pot afecta în r u via a cet enilor). 

Unii politicieni consider  c  în Republica Moldova am avut i continu  s  
avem un management politic defectuos, în care predomin  nu în elegerea nece-
sit ii îmbun irii  legilor, a vie ii oamenilor, asigur rii unei cre teri economi-
ce s toase, ci mai degrab  promovarea unor interese personale i de grup, în 
detrimentul masei largi a popula iei [5, 31-32]. 

S-au rostit crezuri ideologice diverse i înfl rate, s-au închegat programe 
doctrinare în pas cu vremea, s-au desprins disiden e din partidele ap rute dup  
proclamarea independen ei, dar situa ia politic  mereu este perpetuat  de zgudu-
irile ciclice ale cataclismelor inventate i aduse cu dib cie în scena politic . 

Pe parcursul a celor nou sprezece ani de existen  a statului Republica Mol-
dova morala s-a dovedit a fi u or modelat , iar memoria istoric  extrem de va-

. Confruntarea dintre cele dou  lumi: una care f cea abia primii pa i pe calea 
democra iei i alta care nu dorea s  fie trecut  în analele istoriei, se manifest i 
ast zi. Mentalitatea dep it  a unei p i a popula iei este men inut  în mare par-
te de impactul reformelor par iale. Probabil, anume  prin acest decalaj de conce-
pte, viziuni poate fi explicat faptul c  în Republica Moldova doar în timp de ze-
ce ani au fost instaurate regimurile: preziden ial (3 septembrie 1990 – 28 iulie 
1994), semipreziden ial-semiparlamentar (29 iulie 1994 – 4iulie 2000), par-
lamentar (5 iulie 2000). 

De fiecare dat  modificarea sistemului politic se f cea nu fiindc  a a o ce-
rea interesul na ional sau fiindc  astfel se ob inea un randament politic maximal. 
Modificarea sistemului era produsul diviz rii puterii între diverse grupuri politi-
ce, reflecta rezultatul luptelor de moment, încercarea diverselor grupuri de a co-
ntrola procesele de privatizare, de a avea acces la resurse. De exemplu, la 5 iulie 
2000 s-a votat republica parlamentar , pentru a-l lipsi pe P.Lucinschi de putere 
real . (Adic , legea a fost adoptat  contra unui singur om)! Efectele acestor jo-
curi de-a politica sânt triste. Modificarea permanent  a sistemului politic, a for-
mei de guvernare erodeaz  legitimitatea puterii, devine un impediment serios 
pentru investi ii i cre terea economic , un factor de instabilitate i scindare co-
ntinu  a societ ii. 
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La fel i Codul electoral. În preajma fiec rei campanii electorale în Republica 
Moldova se modific  pragul electoral. Dac  în anii 1994-1998 era de 4%, în anul 
2000 Partidul Comuni tilor din Republica Moldova i Partidul Popular Cre tin-De-
mocrat modific  pragul electoral de la 4% la 6%. Astfel dup  alegerile parlamen-
tare din 25 februarie 2001, potrivit rezultatelor definitive ale Comisiei Electora-
le Centrale, în Parlament au trecut doar 3 for e politice: a) Partidul Comuni tilor 
din Republic Moldova – 71 mandate; b) Blocul electoral „Alian a Braghi ” – 19 
mandate; c) Partidul Popular Cre tin-Democrat – 11 mandate [2, 1]. 

În anul 2002, iar i, este modificat Codul electoral, conform c ruia un partid, 
pentru a dep i pragul electoral, trebuia s  acumuleze 6%, o alian  din 2 partide – 
9%, din 3 i mai multe – 12% [8, 14]. În anii 2005-2006 dup  campania parlamen-
tar , pragul este coborât la 4%, dar nu pentru a democratiza sistemul, ci invers, a 

spl ti Partidul Popular Cre tin-Democrat i Partidul Democrat pentru gestul de 
tr dare a propriului electorat. Nu a trecut nici un ciclu electoral i în anul 2008, 
cu 10 luni înaintea alegerilor, pragul, iar i, este readus la 6%. Este clar c  acest 
management era orientat contra partidelor din opozi ie, a fost o încercare a fos-
tei guvern ri de a r mâne cu orice pre  la putere. 

La 2 februarie 2009 a fost dat startul campaniei electorale pentru alegerea, 
la 5 aprilie, a Parlamentului Republicii Moldova. Modific rile Codului electo-
ral, efectuate un an mai înainte, au generat comentarii diverse. Partidul Comuni-
tilor din Republica Moldova (PCRM) i Partidul Popular Cre tin Democrat 

(PPCD), care au promovat ideea ridic rii pragului electoral pân  la 6%, deopot-
riv  cu interzicerea blocurilor electorale, i-au argumentat op iunea prin necesi-
tatea evit rii fragment rii excesive a componen ei viitorului Parlament. Pe de 
alt  parte, „Alian a Moldova Noastr ” (AMN), în calitate de cea mai puternic  
forma iune de opozi ie, a criticat amendamentele, l sând totu i s  se în eleag  

 este, totu i, satisf cut  c  nu va trebui s  suporte presiunile eventualilor con-
drume i electorali cum s-a întâmplat la alegerile parlamentare din 2005. Celelal-
te forma iuni au fost mai sincere în nemul umirile lor împotriva modific rilor, 
referindu-se la faptul c  acestea sânt contrare recomand rilor institu iilor inter-
na ionale – OSCE, Comisia de la Vene ia etc. 

Atitudinile fa  de amendamentele men ionate se explic , în primul rând, 
prin interesul partidelor cu „ anse mari” de a beneficia de pe urma redistribuirii 
„voturilor pierdute”, de cele cu un rating la limita trecerii pragului electoral, iar 
în al doilea rând, grija partidelor mari ca partidele mici s  nu formeze un bloc 
comun. Adic , ridicarea pragului electoral i interzicerea blocurilor electorale ar 
putea avea efecte nea teptate pentru designer-ii modific rilor. În acest sens, cel 
mai v dit pericol pentru PCRM era c  putea fi lipsit de eventuali parteneri de 
coali ie. 

La 29 iunie 2010 Codul electoral este din nou modificat i completat. Con-
form modific rilor pragul electoral pentru un partid politic este stabilit de 4%, 
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iar pentru candida ii independen i pragul electoral a fost redus de la 3% la 2%. 
[9, 6-17] 

Un capitol aparte, în care se observ  managementul politic autoritar, îl rep-
rezint  partidele politice ca forma iuni politice. Ultimele modific ri produse în 
Legea despre partidele politice au în sprit la limit  procedura de înregistrare, au 
complicat i mai mult procedura de finan are a acestora. Astfel, pentru orice 
înc lcare, cât de mic  ar fi aceasta, partidele pot fi eliminate din cursa electora-

, pot fi sanc ionate, dizolvate etc.  
Eficacitatea managementului politic, drept urmare a activit ii politice, de-

pinde în mare parte de m sura în care subiectul conducerii cunoa te procedurile, 
mijloacele tehnologiile de solu ionare a problemelor guvern rii [20, 43]. 

Astfel, actualmente se impune utilizarea unui nou tip de management poli-
tic: unul bazat pe principiile tiin ifice moderne, realizat de speciali ti compe-
ten i, ale i prin votul popular i care nu vor fi dependen i de voin a unor grupuri 
de interese. Doar astfel Republica Moldova va avansa pe calea progresului i a 
edific rii unei economii competitive, a unui stat social i a unei adev rate demo-
cra ii. 
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The present article stresses the problem of the reflection of image of the Re-

public of Moldova in mass-media. The problem of positive image for creation is 
a very update one in the contemporary in the world. Each state is interested in 
the creation of a own positive image both at national level and international 
one. Authors try to underline the idea that mass-media influences the process of 
positive creation image in the Republic of Moldova. The article stresses also the 
influence of migration and European integration process upon the image creati-
on of Moldova. The Moldavian government elaborated the Strategy of image 
promotion for the Republic of Moldova. One of its goals is to increase the inves-
titutional attraction of the country. Using the sociological studies authors take 
into consideration the process of image perception by its citizens. In the conclu-
sions it is considered the idea that the image creation and promotion both 
among its citizens and abroad has to become one of the priorities of the Molda-
vian government. 
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Preparator, doctorand 
 

The  5th of December Moldavian Republic referendum had the purpose of 
modifying the 78th article of the country’s Constitution, a modification regar-
ding the election of the head of the state through a direct universal vote and not 
by the Parliament. The referendum was quashed because of the low presence at 
voting, a fact that would cause the dissolution of the Parliament and the whip of 
a new round of elections for anticipatory parliamentary elections. 

The article contains a short presentation of the statements from the Roma-
nian press referring to the referendum which has been massively observed by 
the Romanian journalists, analysts and politicians.  

There have been 128 issues on this matter (in newspapers and on TV), pro-
ving the fact that the Romanian mass media has showed a high interest on this 
Moldavian Republic political event. 

 
Referendumul este procesul legislativ, component  a democra iei directe, 

prin care popula ia unei ri sau a unei unit i administrative este consultat  cu 
privire la anumite legi sau modific ri ale constitu ei. Consultarea se face printr-
un vot universal, cet enii având la dispozi ie doar dou  variante pentru a r spu-
nde la întrebarea ce face obiectul referendumul-ului – DA sau NU. 

B.Kaufmann, R.Büchi i N.Braun spuneau în „Guidebook to Direct Democ-
racy” c  “niciodat  în istoria omenirii nu au mai fost chema i atât de mul i oa-
meni la vot pentru a decide asupra unor problematici de importan  major , cum 
s-a întâmplat la începutul mileniului al III-lea” [4, 6]. Num rul referendumurilor 
a crescut considerabil, putând aminti aici chiar i teme ce se afl  în discu ii ava-
nsate i care vor fi supuse cu siguran  unor plebiscite, teme cum ar fi adoptarea 
unei noi constitu ii în Turcia, modificare sistemului electoral în Regatul Unit, 
divizarea Sudanului i formarea a dou  state si multe altele.   

Astfel, în data de 5 septembrie 2010, în Republica Moldova a avut loc un 
referendum în scopul modific rii articolului 78 din Constitu ia rii, modificare 
ce viza alegerea efului statului prin vot universal direct i nu de c tre 60% din 
num rul  total  al  parlamentarilor,  cum este  în  prezent.  Acest  referendum a fost  
ini iat de coali ia de guvernare format  din 4 partide: PL, PLDM, PD i AMN, 
cel mai aprig contestatar al acestui demers fiind Partidul Comunist. Referendu-
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mul a fost invalidat din cauza prezen ei sc zute la vot, datele oficiale anuntând o 
prezent  de 30,29% (reprezentând 818.429 aleg tori dintr-un total de 2.662.052 
aleg tori înscri i pe liste [5]) dintre cet enii cu drept de vot, iar pentru validarea 
scrutinului era necesar ca minim 33% dintre aleg tori s  se prezinte la vot. In-
validarea acestui referendumu va provoca dizolvarea Parlamentului i evident 
convocarea unui nou tur de scrutin pentru alegeri parlamentare anticipate. Tre-
buie men ionat c  de i participarea a fost sc zut i referendumul invalidat, ap-
roape 90 la sut  dintre cei care s-au prezentat în data de 5 septembrie la vot au 
optat pentru alegerea direct  a pre edintelui. Potrivit legiilor din Republicii Mo-
ldova, dac  un referendum e ueaz , un altul pe acela i subiect poate fi organizat 
doar dup  ce trec cel pu in doi ani. 

Referendumul a fost unul na ional, întrebarea adresat  fiind: “Sunte i pentru 
modificarea Constitu iei care s  permit  alegerea Pre edintelui Republicii Mol-
dova de c tre întreg poporul?”, existând evident variantele DA i NU pentru r -
spuns. Peste 87% din cei care s-au prezentat la urne au votat pentru modificarea 
constitu iei Republicii Moldova. Prin acest referendum se dorea dep irea crizei 
politice existente în Republica Moldova, modificarea Constitu iei prin vot parla-
mentar nefiind posibil  din cauza opozi ie Partidului Comunist, actuala putere 
neavând suficiente voturi. 

În faza ini ial , Comisia de la Vene ia a aprobat propunerea reformei consti-
tu ionale ini iate de Alian a pentru Integrare European , dar ulterior i-a modifi-
cat decizia, sus inând mai degrab  organizarea de alegeri parlamentare anticipa-
te în locul referendumului, pentru a se dep i criza politic .  

Partidele politice s-au înregistrat la Comisia Electoral  Central  ca i parti-
cipan i la referendum, fiind obligate s  î i prezinte pozi ia cu privire la întreba-
rea adresat  prin referendum. Astfel, au r spuns cu DA: 

- Partidul Democrat; 
- Partidul Alian a Moldova Noastr ; 
- Partidul Liberal; 
- Partidul Democrat Liberal; 
- Mi carea Ac iunea European ; 
- Partidul Ppular Republica; 
- Partidul Na ional Liberal; 
- Partidul Republican; 
- Partidul Ecologist; 
- Partidul pentru Neam i ar ; 
- Partidul Umanist; 
- Partidul Na ional Român; 
- Partidul Muncii; 
- Partidul Moldova Unit ; 
- Partidul Socialist Moldovenesc. 
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Au r spuns NU la întrebare, parte chiar boicotând referendumul, urmatoare-
le partide din Republica Moldova: 

- Partidul Comunist; 
- Mi carea social-politic  republican  „Ravnopravie”; 
- Partidul Cre tin Democrat; 
- Partidul Conservator; 
- Mi carea For a Nou ; 
- Partidul Social Democrat. 
În articolul ce urmeaz  voi încerca s  fac o scurt  prezentare a relat rilor 

din presa româneasc , cu privire la referendum mai ales c  acest subiect a fost 
urm rit cu interes de jurnali tii, anali tii i politicienii din România.  

Articolul va prezenta acoperirirea de c tre cele mai importante 3 cotidiene 
centrale de la Bucure ti cu privire la referendumul din Republica Moldova, din 
perioada iulie-septembrie 2010. Publica iile acoperite sunt „Jurnalul Na ional”, 
„România Liber ”, i „Gândul”. De asemenea, voi acoperi i tirile pe acest su-
biect difuzate la cele mai importante 2 televiziuni de tiri din România, „Reali-
tatea TV” i „Antena 3”, dar i relatarea subiectului de c tre principalele agen ii 
de pres  române ti – „Agerpres” i „Mediafax”. Au fost luate în considerare do-
ar articolele scrise de jurnali ti români, articolele preluate de la alte publica ii 
sau agen ii de tiri str ine nefiind monitorizate.  

Astfel, în publica ia „Jurnalul Na ional”, în perioada monitorizat  au existat 
un num r total de 13 apari ii din care 4 apari ii au fost favorabile respingerii 
referendumului, 6 favorabile aprob rii referendumului si restul de 3 au avut un 
caracter neutru, prezentând detalii tehnice i administrative. 

Principalele titluri reg site pe acest subiect sunt: 
- uarea referendumului din Moldova, o mare victorie pentru comuni ti 

[1]; 
- Scenariu ucrainean pentru Moldova [2]; 
- Pista electoral  a comuni tilor r mâne vectorul antiromânesc [3]; 
- Chi in u: Democra ia e din nou în pericol! 
În cotidianul “România Liber ”, subiectul a fost mai larg tratat, existând 19 

apari ii pe mariginea acestui subiect, din care 6 articole au avut caracter neutru, 
11 articole au fost favorabile aprob rii referendumului i 2 apari ii în favoarea 
respingerii referendumului. 

Cele mai importante titluri reg site sunt:  
- Republica Moldova: Alegerile preziden iale divid alian a guvernamental ; 
- Nou  din zece moldoveni vor s i aleag  pre edintele prin vot direct; 
- Comuni tii moldoveni vor boicota referendumul privind alegerea pre edi-

ntelui; 
- C.Pârvulescu: Confuzia post-referendum ar putea da posibilitatea Mosco-

vei s  influen eze politica de la Chi in u; 

http://www.jurnalul.ro/stire-externe/esuarea-referendumului-din-moldova-o-mare-victorie-pentru-comunisti-553852.html
http://www.jurnalul.ro/stire-externe/scenariu-ucrainean-pentru-moldova-551266.html
http://www.jurnalul.ro/stire-externe/chisinau-pista-electorala-a-comunistilor-ramane-vectorul-antiromanesc-549564.html
http://www.jurnalul.ro/stire-externe/chisinau-democratia-e-din-nou-in-pericol-553756.html
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- Filat pune e ecul referendumului pe seama ac iunii de boicotare a comu-
ni tilor; 

- Comuni tii moldoveni s rb toresc e ecul referendumului. 
În ziarul „Gândul”, subiectul referendumului a ap rut doar în 9 apari ii, din 

care 2 articole au avut caracter neutru, 5 articole au fost favorabile aprob rii re-
ferendumului i 2 apari ii în favoarea respingerii referendumului. 

Cele mai importante titluri reg site sunt: 
- Comuni tii moldoveni se declar  înving tori dup  referendumul constitu-

ional din 5 septembrie; 
- Referendum invalid, criz  prelungit ; 
- Cet enii moldoveni voteaz  la referendumul privind alegerea direct  a 

pre edintelui; 
- Posibil atac cibernetic asupra sistemului de colectare a datelor la referen-

dumul din Republica Moldova. 
La capitolul televiziuni, subiectul referendumului din Republica Moldova a 

fost cel mai intens difuzat la postul de televiziune “Realitatea TV”, existând nu 
mai pu in de 16 tiri pe marginea acestui subiect, tiri care s-au repetat la fiecare 
or  în ziua difuz rii. Ca i titluri de referin , le amintesc pe urm toarele: 

- Comuni tii ar câ tiga alegerile anticipate în Moldova, arat  sondajele; 
- Voronin ar câ tiga alegerile preziden iale din Moldova; 
- Republica Moldova a f cut progrese "incredibile" pe drumul spre UE, 

spune comisarul pentru extindere; 
- Tiraspolul refuz  s  deschid  sec ii de votare pentru referendumul din 

Moldova;  
- Chirtoac : Republica. Moldova va avea nevoie de o nou  reform  consti-

tu ional . 
tiri despre referendum au fost difuzate constant i pe canalul „Antena 3”, 

dar într-un num r mai redus comparativ cu postul „Realitatea TV”, existând do-
ar 12 titluri, difuzate tot în regimul de o tire – toat  ziua, la un interval de ma-
ximum 1 or . Astfel, cele mai importante tiri au fost: 

- Moldovenii vor s i aleag  pre edintele prin vot direct; 
- Referendum pentru schimbarea Constitu iei Republicii Moldova. Oamenii 

vor decide dac  î i aleg direct pre edintele; 
- Referendumul din Republica Moldova, invalidat din cauza num rului sc -

zut de participan i.  

http://www.realitatea.net/comunistii-ar-castiga-alegerile-anticipate-in-moldova-arata-sondajele_715438.html
http://www.realitatea.net/voronin-ar-castiga-alegerile-prezidentiale-din-moldova_715377.html
http://www.realitatea.net/r-moldova-a-facut-progrese-incredibile-pe-drumul-spre-ue-spune-comisarul-pentru-extindere_718776.html
http://www.realitatea.net/r-moldova-a-facut-progrese-incredibile-pe-drumul-spre-ue-spune-comisarul-pentru-extindere_718776.html
http://www.realitatea.net/tiraspolul-refuza-sa-deschida-sectii-de-votare-pentru-referendumul-din-moldova_723432.html
http://www.realitatea.net/tiraspolul-refuza-sa-deschida-sectii-de-votare-pentru-referendumul-din-moldova_723432.html
http://www.realitatea.net/chirtoaca-r-moldova-va-avea-nevoie-de-o-noua-reforma-constitutionala_740672.html
http://www.realitatea.net/chirtoaca-r-moldova-va-avea-nevoie-de-o-noua-reforma-constitutionala_740672.html
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Cele mai active pe partea fluxului de tiri cu privire la acest eveniment au 
fost agen iile de pres  “Agerpres” i “Mediafax”. tirile publicate de aceste 2 
agen ii au provenit în mare parte de la trimi ii speciali în Republica Moldova, 
dar au existat de asemenea i câteva interviuri cu cei mai importan i lideri mol-
doveni, atât din opozi ie cât i din coali ia de guvernare. 

Num rul tirilor publicate de agen ia “Agerpres” a fost de peste 39, toate fi-
ind publicate pe site-ul agen iei. Ca i titluri de referin  amintesc: 

- Referendumul din Republica Moldova s-a desf urat în condi ii par ial 
corecte i par ial libere; 

- Republica Moldova: De la referendum la alegeri parlamentare anticipate; 
- (Coresponden ) Republica Moldova: referendumul constitu ional, invali-

dat; rata de participare - 30,29%;  
- C.Preda: Referendumul din Republica Moldova, un e ec ustur tor pentru 

partidele de la guvernare.  
Agen ia de presa „Mediafax” nu a acoperit la fel de mult subiectul, dar au 

exista totu i aproximativ 20 de titluri pe marginea acestui subiect, dintre care: 
- Republica Moldova: Liderii AIE acuz i presa pentru e uarea referendu-

mului (Coresponden );  
- 89,2% dintre electorii municipiului Chi in u s-au pronun at pentru alege-

rea direct  a pre edintelui;  
- Chi in u: Prezen a la vot raportat  eronat de Comisia Electoral  Central ;  
Pe lâng  fluxul de tiri, în perioada iulie – septembrie 2010, au fost publica-

te i o serie de interviuri cu liderii din Republica Moldova. Astfel, pre edintele 
interimar, M.Ghimpu a acordat 2 interviuri pentru „Jurnalul Na ional”, 1 inter-
viu în „Evenimentul Zilei”, 1 interviu pentru „TVR 1”. Primul ministru V.Filat 
a acordat 1 interviu pentru „Hotnews”, 1 interviu pentru „Realitatea TV” i un 
interviu pentru cotidianul „Puterea”. Este interesant c  nu au existat interviuri 
luate de publica iile române ti liderului comunist V.Voronin, fiind doar preluate 
anumite declara ii f cute de acesta. 

Au exitat de asemenea i interviuri luate speciali tilor români pe spa iul r -
ritean, aici amintindu-i pe domnii A.Go u i D.Dungaciu, primul fiind consili-

er al ministrului de externe român, iar cel din urm  fiind nu de mult timp i con-
silier al pre edintelui Republicii Moldova. Aici amintesc în special interviurile 
luate de „Europa Liber ”, cotidianul „Adev rul” sau site-ul de tiri „Hotnews”. 

Un alt aspect ce trebuie men ionat este acela c  în ziua votului, la cele mai 
importante 2 televiziuni private de tiri, „Antena 3” i „Realitatea TV”, cât i la 
televiuziunea public , au existat transmisiuni în direct pe tot parcursul zilei. Mai 
mult, dup  anun area rezultatului privind prezen a la vot si automat invalidarea 
referendumului, au fost organizate talk-show-uri cu invita i din clasa politic  ro-
mâneasc , care au analizat acest rezultat. 
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Dac  am aduna toate tirile publicate sau difuzate de pres  men ionat  mai 
sus, reiese un num r de peste 128 de apari ii, scrise sau televizate, articole sau 
interviuri, fapt ce demonstreaz  o aten ie sporit  acordat  de pres  româneasc  
acestui eveniment politic din Republica Moldova. Nu trebuie omis faptul ca ma-
re parte din aceste tiri au fost preluate fie de structurile locale ale trusturilor 
media din România fie de publica iile locale independente. 

Dup  invalidarea referendumului, motivat  nu doar de boicotarea acestuia 
de c tre Partidul Comunist, dar i tensiunile din cadrul coali iei de la guvernare, 
pre edintele interimar al Republicii Moldova, M.Ghimpu, a dizolvat parlamen-
tul, alegerile legislative anticipate fiind programate pentru data de 28 noiembrie 
2010.  

De asemenea, compania american  de analiz  „Stratfor” sus ine c  e ecul 
acestui referendum va duce la o cre tere semnificativ  a activit ilor Federa iei 
Ruse în Republica Moldova, acest e ec fiind v zut ca un indice al cre terii influ-
en ei ruse în regiune, „Stratfor” men ionând c  „în timp ce Ucraina este vital  
pentru supravie uirea Rusiei, Republica Moldova, aflat  între Mun ii Carpa i i 
Marea Neagr , reprezint  ultima bucat  de teritoriu de care FederatiaRus  are 
nevoie pentru a- i asigura grani a de sud-vest” 
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În articolul curent autorul relateaz  pericolele conflictului transnistrean 
asupra securit ii europene. Sunt stipulate interesele altor state din regiune în 
men inerea pentru conflictul transnistrean a statului de conflict înghe at i ter-
giversarea solu ion rii acestuia. De asemenea, se argumenteaz  importan a im-
plic rii active a institu iilor europene în procesul de negocieri.  

 

After Romania’s accession to European Union in 2007 its borders are unde-
rlined to those of Republic of Moldova. In this way transnistrian conflict auto-
matically becomes a dispute hold at European Union border, which put in dan-
ger its security. As was mentioned in a lot of newspapers, this region is a para-
dise for activities of smuggling, corruption and organized crimes [1]. 

By this we’ll try to emphasize that Transnistria is a black hole of Europe 
and its solving have to be one of the main accent in strengthening the European 
security. A Moldovan examination of temporary customs stamps used by Trans-
nistria turned up 350 counterfeit versions [2], which suggests a poor control of 
borders in the region and ease of illegal transit of weapons, drugs and human 
trafficking. A good step in improving the situation was the establishment on 30 
November 2005 of EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine 
(EUBAM), which is seeking to make a sustainable contribution to enhancing 
the delivery of good quality border and customs services to the citizens of Mol-
dova and Ukraine [2]. They have declared themselves no full capable of moni-
toring the trafficking activity on the 12 hundred kilometer long border, of which 
470 kms is transnistrian border. They have suggested that the Moldovan and 
Ukrainian police do the monitoring [3]. But it’s common knowledge that some 
of these are utterly corrupt. So, even this measure is not enough for full border 
control.  The  author  was  witness  when  the  bus  which  wasn’t  allowed  to  cross  
through transnistrian border guards control point, avoided it and on the other re-
gional road get free to Odessa. That’s why is not enough only the controlling of 
customs, but is necessary the increasing of the professional label of customers 
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and of frontier guards and most importantly is the increasing of the civic cultu-
ral and conscience of citizens.   

A peril toward the European security is arms smuggling in Transnistria, due 
to the Soviet army depository near the village of Kolbasna; weapons stocks 
which still remained in some criminal groups from 1992’s civil war and the pre-
sence of dual-use plants, with civilian and secret military-production lines. Tra-
nsnistria is regarded by experts as a big player in underground arms traffic and a 
prime shopping ground for outlaw groups looking for weapons of every type. 
The porous borders and weak law enforcement in the region allow the buying 
and selling of instruments of risk for human security. Transnistria’s weapons 
stocks have attracted the attention of black-market arms dealers worldwide. And 
they are for sale, according to U.S. and Moldovan officials and weapons ex-
perts. Conventional arms originating in Transnistria have been turning up for 
years in conflict zone from the Caucasus to Central Africa, evidence of what 
U.S. officials describe as an invisible pipeline for smuggled goods that runs 
through Tiraspol to the Black Sea and beyond. Transnistria’s weapons exports 
also have been traced to war zones in the Congo and Ivory Coast, according to 
independent experts [4]. Now, governments and terrorism experts fair the same 
pipeline is carrying nonconventional weapons such as the radioactive Alazan, 
and that terrorist are starting to tap in. For terrorist, this is the best market you 
could imagine: cheap, efficient and forgotten by the whole world, said Vladimir 
Orlov, founding director of the Center for Policy Studies in Moscow, a group 
that studies proliferation issues [4].  

A dirty bomb is not a nuclear device but a weapon that uses conventional 
explosives to disperse radioactive materials, which could cause widespread dis-
ruption and expose people to dangerous radiation [5]. In opinion of international 
annalists due to interests of some Ukrainian interest groups, Tiraspol has free 
access by shadow, illegal ways to the Port of Odessa, which has become a hot-
bed for the trafficking of weapons. 20 billion dollars worth of weapons are be-
ing smuggled through the Port of Odessa every year. In 2003 the co-rapporteurs 
of the Council of Europe Parliamentary Assembly, J.Durrieu and L.Vahtre em-
phasized the threat represented by arms trafficking in the transnistrian region. 
They have labeled Igor Smirnov’s regime as “most corrupt”, Smirnov himself 
being  an  owner  of  armament  factories,  while  his  son  was  and  is  chief  of  cus-
toms [3]. Taking advantage of the recent developments in the Middle East, a se-
ries of arms exporters from Russia may have already helped states that have be-
en sponsoring terrorism (like Iran, Syria but also North-African Sudan), via 
Transnistria.  It  is  believed that  Russia  has exported arms,  but  also fighter  jets,  
helicopters, tanks, armored vehicles and air defense installations [3].  

Western and Moldovan officials point to numerous incidents in which sei-
zed Russian weapons were traced back to Transnistria. In one well-documented 
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case in 1999, a truck halted by Moldovan police on the Transnistria border was 
discovered to contain Russian-made shoulder-fired antiaircraft missiles, along 
with plastic explosives and detonators. Driving the truck were several members 
of Transnistria’s army, along with Lt. Col. V.Nemcoff, a deputy commander of 
Russian peacekeeping troops in the enclave. Within days, he regained his old 
job  as  a  Russian  peacekeeper.  On  the  same  day,  Nemcoff’s  son,  an  officer  in  
Transnistria’s ministry of security, was arrested while driving a vehicle that co-
ntained three Soviets made Igla surface-to-air rockets, similar to the U.S.-made 
Stinger missile [4].  

The most recently case happened on September 2009 when in according 
with Transnistria’s broadcast in Ribnitsa was found 304 antitank mines [6]. 

Such  incidents  are  not  the  single  and  suggest  that  the  Kolbasna  arsenal  is  a  
„black hole” where dangerous weapons can be obtained. 

A cause of the arms smuggling in the region is, also, the region’s dual-use 
plants, with civilian and secret military-production lines. Some factories, such 
as the Electormash and factories Tochlitmash in Tiraspol are thought to be dual-
use plants, with civilian and secret military-production lines [2]. Another plant, 
Pribor is privatized by the Russian military grounds. For the moment the plant 
produces parts for sea and aeronautic Russian military grounds. Adequate to so-
me sources, it’s not excluded that arms are dispatched by see to others conflict 
zones [7]. These facts prove that the GOTR’s control under the huge quantity of 
ammunitions and arms is relative. 

The Kolbasna arsenal currently holds an estimated 20000 tons of munitions 
of all kinds, including large numbers of shoulder-fired anti-aircraft missiles. Ru-
ssian arsenal at Kolbasna, partly manufactured before the Second World War, 
and which is stored in inappropriate conditions, can explode at any moment. Of-
ficials and NGOs declared that in case of a blast at Kolbasna none will survive 
across of 500 km, wreaking havoc on human communities and the environment. 
Therefore, if 20 thousand shells, bombs and missiles kept by Russia under the 
clear blue sky explode, not only the Republic of Moldova will be harmed, but 
also Romania and Ukraine. What’s even worse is that a potential detonation 
would blow up the gas pipe crossing Transnistria, not far from Kolbasna [3]. 
This fact and that of numerous cases of stolen and smuggling arms denote a pe-
ril not only for human security risk but also for European human and environ-
mental security.   

Both Russia and Transnistria have used a variety of excuses to block or de-
lay the removing of munitions from Kolbasna. The separatist leaders have oppo-
sed removing the stockpile because the Russian presence has helped guarantee 
Transnistria’s survival as an autonomous region. The Russian government obli-
ged itself in 1999, according with Istanbul OSCE Summit to complete the eva-
cuation and disposal of the equipment and ammunition by December 2002, 
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which was also the deadline for withdrawing its troops from this part of Moldo-
va [8]. Half of the Russian military equipment was to be destroyed while half 
was to be transported back to Russia. The schedule for removing equipment has 
not been met, a fact Russia chooses to explain away as the results of obstruction 
by the local authorities. By some experts, Russia didn’t withdraw its soldiers 
from the transnistrian region, but transferred them to Smirnov’s paramilitary or-
ganization. There were cases when officials of Russian foreign affairs ministry 
suggested Russian ethnics from Transnistria to fold the rails of railway for stal-
ling the withdrawing of arms and ammunitions [9]. We have to mentioned yet 
that even if troop withdrawal becomes a fact this doesn’t guarantee a solution to 
the transnistrian issue.  

Another dangerous path to European security represent organized crime, es-
pecially drugs trafficking and human being trafficking in the region. The separa-
tist region, Transnistria, in eastern Moldova is not controlled by central govern-
ment and remains an important source for human trafficking [10]. Only local 
police discovered 70 cases of human trafficking in last year [11]. We have to 
mention that this threat to the European security comes, with regret, not only 
from the transnistrian region of Moldova, but is characteristic for the whole co-
untry. So, the Republic of Moldova is, especially, a country of origin rather than 
of destination and transit for women and girls trafficked for commercial sexual 
exploitation and men trafficked for forced labor. Their destination countries are: 
Turkey 38%, 32% Russian Federation, Poland 7%, UAE 6%, 6% of Cyprus, 
Bosnia, Serbia, Macedonia 6%, Germany 2%, other 3% (Israel, Austria, Bulga-
ria) [12].  

NGOs from transnistrian region, in collaboration with similar organizations 
from Chisinau, implement development projects of social partnership in order to 
combat human trafficking in the region. Mechanisms to strengthen efforts to co-
mbat this phenomenon, the current situation in the field of human trafficking in 
Transnistria, cooperation for increasing the role of media in addressing social is-
sues and to develop family institution as the factor preventing defects of social 
tolerance towards victims and for creating social conditions for people belong-
ing to the risk groups are themes of different round tables, seminars organized 
with this purpose by the civil society representatives from both sides of the Dni-
ester. 

We believe that this danger could be reduced only as a result of awareness 
of the transnistrian authorities of the danger that it shows human trafficking and 
the measures taken jointly with the Moldovan authorities for purposes of preve-
nting it. Bilateral cooperation should focus on collecting data on common crimi-
nals who committed crimes of human trafficking and greater efforts made to es-
tablish law enforcement, to use communal funds to assist and protect victims, to 
intensify efforts for identifying and protect trafficking victims, including child 
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victims, to consider prevention activities geared specifically towards reducing 
the demand for human trafficking in the region, implementation of both Moldo-
va and Transnistria as a strategy on demographic common term and stable mo-
nitoring of the evolution of this phenomena. An important role in bilateral coo-
peration should have the Centre for Combating Trafficking of Persons (CCTP) 
of the Ministry of Internal Affairs of Moldova, which directly cooperates with 
international organizations. Also an important role in the region it is the Interna-
tional Organization for Migration in Moldova. 

The local police also discovered 285 cases of drugs trafficking among ope-
ration “Poppy-2009”. It is with 15 cases more than previous year [13]. There 
were destroyed 3000 shrubs of poppy and 14000 shrubs of hemp. Or, for exam-
ple, on August 2006 there were begun the "Operation Poppy", where in the first 
two weeks of the operation, 45 acres of opium poppy fields were destroyed [14]. 
Nearby Odessa is said to be the main point of entry into Europe for Afghan he-
roin [14] and, as we mentioned, Transnistria has free access to its Port. 

Whatever the type and quantity of contraband with drug, human trafficking 
and of supplying mortar tubes, small arms and sniper rifles to Africa, Abkhazia 
and Chechnya [15] sustains the separatist regime. In such a way Transnistria is a 
“offshore” zone, whose activities are set according to the ambitions and ruthles-
sness of those doing business and who get the huge profits made from illicit ac-
tivities. 

Many analysts are convinced that a key factor obstructing a settlement is the 
personal interests of the leaders of Transnistria and Moldova, Russia and Ukrai-
ne who profit from illegal activities that take place in Transnistria. These activi-
ties include illicit arms sales, human trafficking of women and girls and smugg-
ling. Recently, a cache of 70 surface-to-air missile launchers disappeared from a 
former Soviet stockpile and officials are unable to account for their whereabo-
uts. Moreover, there were reports that Russian troops in Chechnya used illegally 
produced weapons in Transnistria [16].  

The status of a frozen conflict does not favor to the removal of these risks 
on European security. A dialogue between mediators and parties in the conflict 
would be a step towards mutual opening. Also it is very important that internati-
onal public opinion knows as much as it is possible about this conflict. Also is 
needed a bigger involvement of the European Union's environment, economy, 
security institutions toward this dispute.  
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Introducere 

Problematicile de interes general sau interesele comune, par a determina în-
ceputul implic rii societ ii civile în procesele decizionale cu extindere conside-
rabil  în zona tinerilor, a viitoarei societ i civile implicate, care va trebui s  r -
spund  noilor provoc ri generate de globalizare cu responsabilitate, profesiona-
lism i consecven , dar mai ales cu un sistem de valori bine consolidat i pro-
movat. 

Noile tendin e în sistemul rela iilor interna ionale sunt cele care cer reconsi-
der ri i reconfigur ri ale strategiilor i rezultatelor la care trebuie s  se ajung . 
Aceste aspecte enumerate succint, reprezint  baza prezentelor aprecieri. Ne af-

m într-o lume a interdependen elor i a proceselor de integrare regional  care 
implic  eforturi pe toate planurile din partea tuturor actorilor – statali, supra-sta-
tali sau non-statali.  

Datorit  acestor noi evolu ii, se consider  necesar  o analiz  a intrumentelor 
de soft power, cum ar fi diploma ia public , actualele strategii de comunicare 
public i de implicare a tinerilor în consolidarea procesului de democratizare, 
mai ales în zona Europei de Est i Centrale. 

În vederea fundament rii acestor concepte i idei se va realiza un studiu de 
caz pe actori interna ionali care aplic  instrumentele de soft power, respectiv di-
ploma ie public : ONG-urile (Institutul pentru Diploma ie Cultural  din Berlin) 
i Uniunea European  (proiectele de diploma ie cultural  de tip „capital  cultu-

ral ” – modelul Sibiu, Capital  Cultural  European ).  
Studiile prezentate reprezint  modele de bun  practic i substratul de 

know-how pentru rile în proces de democratizare, care pot fi valorizate prin 
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interconectarea exper ilor, dezvoltarea resurselor i modalit ilor de comunica-
re. Urm rind aceast  sumar  traiectorie se pot atinge rezultate scontate i imple-
mentarea unor politici i strategii eficiente pe termen lung.  

 
Tendin e în managementului rela iilor interna ionale actuale 

 „Este din ce în ce mai greu s  separi ceea ce exist  în interiorul unui 
stat, i în special divizarea puterilor în stat, de ceea ce are loc între state, 

mai precis rela iile lor de putere. Oricum ai privi lucrurile, te love ti de 
interdependen a proceselor inter- i intra-statale” 

Norbert Elias 
 
Conform aprecierilor sociologului N.Elias, procesele de interdependen  de-

vin evolu ii iminente la nivel global i la nivelul fiec rui stat în parte. Acestea 
nu trebuie acceptate sau refuzate, nu este necesar ca societatea s  se afirme pro 
sau contra acestora, ci doar s  se foloseasc  de instrumentele de informare nece-
sare pentru a în elege noile tendin e i a folosi metodele adecvate în vederea 
men inerii p cii i a stabilit ii la nivel mondial. 

În contextul interdependen elor globale, complexitatea sistemului de securi-
tate determin  reconsiderarea conceptelor clasice ale teoriei rela iilor interna io-
nale. Terorismul interna ional, proliferarea armelor de distrugere în mas , dec -
derea statelor i crima organizat  sunt pericole la adresa securit ii interna iona-
le; iar pentru contracararea acestora sunt necesare m suri de o alt  natur  decât 
cele specifice R zboiului Rece. 

Mijloacele nemilitare sunt cele care produc de cele mai multe ori rezultatele 
dorite în procesul de gestionare i solu ionare a crizelor interna ionale. Carta 
ONU este unul din documentele care prevede modalit ile prin care actorii din 
mediul interna ional trebuie s  solu ioneze pa nic disputele i diferendele dintre 
ei: „P ile, în orice diferend a c rui prelungire ar putea pune în primejdie men-
inerea p cii i securit ii interna ionale, vor trebui s  caute s -l rezolve, înainte 

de toate, prin negocieri, anchet , mediere, conciliere, arbitraj, pe cale juridic , 
recurgerea la organiza ii sau acorduri regionale sau prin orice mijloace pa nice 
la alegerea lor” [3]. 

Mijloacele pa nice de solu ionare a conflictelor urm resc îndeplinirea sco-
pului principal prin utilizarea resurselor bazate pe drept, la care se recurge prio-
ritar. În practica, curent  se utilizeaz i alte tipuri de solu ii de rezolvare a conf-
lictelor prin mijloace nemilitare, precum interven iile umanitare sau diploma ia, 
ca instrument de modelare a comportamentului statelor i al comunit ilor. 
 

Globalizare i interdependen  în contextul crizei interna ionale 
„Globalizarea va fi o for  a diversit ii, nu o uniformizare”  

Bill Clinton [6, 4] 
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Globalizarea devine azi mai degrab  o form  de interdependen  a na iuni-
lor, nu o noutate care tinde spre uniformizarea societ ilor, este un proces, nu o 
finalitate. 

Interdependen a descrie rela iile de dependen  reciproc  între toate elemen-
tele i formele de via  în cadrul i între culturi, medii sociale i sisteme. Ceea 
ce înseamn  c  o decizie luat  într-un anume loc va afecta ceea ce se întâmpl  
în alt  parte. 

Criza interna ional  a început în sectorul financiar, continuând cu cel econo-
mic i ulterior social. Îns  ar fi artificial  analiza dac  ne-am opri la aceste trei 
evolu ii. Concomitent a existat i o sesizabil  criz  politic i cultural . Solu iile 
pentru dep irea acestei crize, consider  V.Pu ca , sunt reorientate spre multila-
teralism, gândire global i strategic i nu în ultimul rând implicarea tutor acto-
rilor în acest proces, fie ace tia statali sau non-statali [18]. 

Caracterul dinamic al globaliz rii, este sesizabil atunci când ne d m seama 
  oameni, bunuri, bani i idei din întreaga lume sunt în mi care, mai rapid, mai 
or i mai ieftin decât înainte, ceea ce înseamn  c  în elegerea interdependen ei 

la nivel de culturi, locuri, medii sociale i sisteme devine o necesitate vital  pen-
tru men inerea p cii i a dezvolt rii durabile. 

Toate aceste lucruri, care la prima lectur  pot p rea vaste i neclare sunt sis-
tematizate  de  S.Bliss,  prin  figura  de  mai  jos  (Fig.1.  Dimensiune  Temporal  /  
Spa ial  [1]):  
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Astfel, Bliss, este de p rere c  interdependen a i globalizarea se suprapun 
cu 4 faze de înv are i de în elegere a acestor procese – diversitate cultural , 
drepturile omului i justi ie social , aplanarea conflictelor i dezvoltare durabil . 
Aceasta sublinieaz  necesitatea de a avea o în elegere mai profund  a globaliz -
rii în acest context al  interdependen elor care duc spre o participare a societ ii 
„local-globale”. 

O alt  abordare a acestor concepte i procese, ar putea fi exportat  prin inte-
rmediul teoriei jocurilor cu sum  nenul , care prezint  o importan  deosebit  
în contextul geopolitic. Globalizarea a condus la exacerbarea interdependen elor 
atât la nivel individual, cât i la nivelul statelor sau organiza iilor interna ionale. 
Cooperarea i alocarea unor resurse limitate devin, astfel, aspecte prioritare ale 
vie ii cotidiene i ale oric rei agende politice. 

Esen a jocului cu sum  nenul  o reprezint , în fond câ tigul. Juc torii ra io-
nali vor ac iona negre it spre maximizarea acestuia, dând dovad  de ingeniozi-
tate în construirea unor strategii în acest sens. Spre deosebire de jocurile cu su-

 nul , jocurile cu sum  nenul , în care suma câ tigurilor este diferit  de zero, 
permit solu ii de compromis i cooperare, câ tigurile juc torilor fiind astfel co-
relate [23]. 

În acest sens, principiile teoriei jocurilor, atât în cazul gestion rii rela iilor 
interumane, cât i al solu ion rii situa iilor conflictuale, este esen ial  pentru 
promovarea i sus inerea eforturilor de men inere a p cii. 

mânând tot în zona interdependen elor, trebuie avut în vedere i modelul 
strategiilor regionale ale Uniunii Europene.  

Frecvent, chiar i la nivel de anali ti se creaz  o confuzie între conceptul de 
global i interna ional, care sunt diametral opuse. Pentru societatea civil  devine 
destul de dificil de în eles o informare public  în care se fac aceste gre eli, îns  
aceasta nu va avea niciodat  probleme de primire i stocare a informa iei atunci 
când se vor prezenta problematicile la nivel regional. Acesta este un model de 
bun  practic  al UE. 

UE este i un exemplu al interdependen elor multiple prin gestionarea rela-
iilor dintre statele membre, prin gestionarea guvernelor la diferite nivele sau 

prin gestionarea politicilor i strategiilor [18]. 
Astfel, luând în considerare toate aceste elemente V.Pu ca  este de p rere 

 lumea post-criz  va avea nevoie de un nou sistem de gestionare al rela iilor 
de interdependen ,  iar acest sistem are nevoie de indivizi califica i. Clasa poli-
tic  este calificat , îns  nu suficient pentru a gestiona interdependen ele. Este 
necesar  formarea persoanelor potrivite pentru gestionarea acestui tip de mana-
gement [18]. 
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Noua abordare a comunic rii publice 
Realitatea global  schimb  în mod constant cuno terea uman , educa ia, cu-

ltura i valorile. Datorit  acestei dinamici, abord rile comunic rii publice sau 
mai bine spus a comunic rii cu publicul, atât la nivel intern, cât i la nivel ex-
tern tind spre noi modalit i de tip soft power. În prezentul studiu ne vom opri 
asupra unei singure modalit i, i anume diploma ia cultural , exemplificând 
aplicabilitatea acesteia prin studiile de caz care vor fi analizate spre final. 

La fel cum este nevoie de un nou sistem de management al interdependen e-
lor, sunt necesare i noi instrumente ale comunic rii publice, sau aplicate cele 
vechi noilor tendin e.   

 
Instrumente de tip soft power: diploma ie clasic  vs. diploma ie  public  
Sir H.Nicholson definea diploma ia ca fiind „managementul rela iilor inter-

na ionale prin negociere; metoda prin care aceste rela ii sunt armonizate de c tre 
ambasadori i agen i diplomatici; ocupa ia sau arta diplomatic ” [14, 52-53]. 

De asemenea, diplomatul român M.Mali a realizez  o tipologie a diploma i-
ei [11], dup  cum urmeaz : 

 Diploma ia ca tiin ; 
 Diploma ia ca activitate practic ; 
 Diploma ia ca art ; 
 Diploma ia ca management al rela iilor interna ionale, inclusiv al admini-

str rii intereselor na ionale;  
 Diploma ia în sens de carier  sau profesie de diplomat; 
 Diploma ia ca form  de activitate a subiec ilor de drept interna ional pent-

ru realizarea politicii externe. 
Diploma ia public , abordat  ca domeniu relativ nou în aria rela iilor inter-

na ionale, este acea parte integrant  a diploma iei clasice care presupune contac-
tul cu societatea civil  – contact necesar în noul context global. Nu se poate vor-
bi despre o schimbare sau înlocuire a diploma iei clasice, ci despre o evolu ie a 
acesteia, a instrumentelor i metodelor.  

Ca terminologie, dar i precum concept, diploma ia public  a ap rut în jurul 
anilor 60, îns  mai concret a fost conceptualizat  de Fletcher School of Law and 
Public Diplomacy, prin personalitatea decanului, Ambasador E.E.Guillon. Ace-
sta a creat un centru de documentare în 1965, denumit E.R.Murrow Center of 
Public Diplomacy. Defini ia Centrului pentru „diploma ie public ” este urm to-
area: „diploma ia public  ... trateaz  influen area atitudinilor publice cu privire 
la formarea i implementarea de politici externe. Înglobeaz  dimensiuni ale re-
la iilor interna ionale în afara diploma iei tradi ionale; cultivarea opiniei publice 
în alte state de c tre guverne; interac iunea grupurilor private i a intereselor 
unui stat cu ale altuia; raportarea afacerilor externe i impactul lor asupra politi-
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cii; comunicarea între cei al c ror job este comunicarea, la fel ca între diploma i 
i omologii lor str ini; i procesul de comunica ii inter-culturale” [21].  

J.Melissen consider  c  „este tentant s  prive ti diploma ia public  precum 
vinul vechi în sticle noi” [12, 3]. Conform acestei afirma ii diploma ia public  
tinde s  fie v zut  ca o reconceptualizare a unor vechi domenii (ex. propaganda) 
i este deseori confundat  cu domenii actuale precum: rela iile publice, marke-

ting-ul politic sau branding - ul na ional. 
Diploma ia public  este un intrument de construc ie al soft power [17], toc-

mai pentru c  permite atingerea unor obiective strategice pentru interesul na io-
nal.  Cele  trei  surse  ale  soft  power  fiind:  cultura  unui  stat,  valorile  politice  ale  
unui stat, atâta timp cât sunt cu adev rat aplicate în politica intern i extern i 
unde creeaz  modele de succes i politica extern  a unui stat, când este percepu-

 a fi moral .  
Realit ile actuale înainteaz  cerin ele unei diploma ii, mai presus de diplo-

ma ia tradi ional i angajeaz  un num r mai mare de oameni, care individual i 
colectiv au puterea de a stimula schimbarea în lume. Este vorba de acea parte a 
diploma ie publice bazat  pe fundamente culturale – diploma ia cultural  [10]. 

Atât cultura, cât i diploma ia sunt domenii bazate pe dialog, reprezentând 
nevoia societ ilor de a se în elege reciproc. În plus, ambele au tradi ie în repre-
zentarea indivizilor, na iunilor i intereselor acestora [13, 9]. 

Rolul diploma iei culturale este acela de a stârni idei i idealuri; strategii es-
tetice i mecanisme; argumente filosofice i politice; percep ii spirituale; moda-
lit i de a privi lumea, i de a le transmite publicului str in [19, 7]. 
 

Societatea civil . Implicarea tinerilor în procesul de democratizare 
Problematicile de interes general sau interesele comune, par a determina în-

ceputul implic rii societ ii civile în procesele decizionale. Pentru a ajunge la 
aceast  constatare îns , opinia public  a trecut prin procese sinuoase de consti-
tuire i consolidare. 

Delimitând dimensiunile termenului „public” de construc ia „opinie publi-
”, E.Noelle-Neumann realizeaz  diferen a dintre con inutul opiniei publice 

(probleme majoritare comune), purt torii opiniei publice (persoane dintr-o anu-
mit  societate care doresc s i aduc  aportul la guvernarea politic  prin capaci-
tatea i capabilitatea de a- i exprima responsabil opiniile în mod critic fa  de 
cum este condus  societatea) i formele opiniei publice (acele opinii accesibile 
tuturor mai ales prin difuzarea lor prin intermediul mass-mediei). Ceea ce consi-
der  a lipsi din defini iile opiniei publice realizate în secolul XX este dimensiu-
nea psihosociologic  a termenului „public”, care înglobeaz  sl biciunea i depe-
nden a uman  fa  de judecata mediului în care tr ie te. Considera ie care dez-

luie caracterul s u social sensibil [16, 84]. 
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Sfera public  a presupus crearea i consolidarea viitoarei opiniii publice, de-
mn  de luat în seam  se nume te acum guvernarea poporului, sau democra ia. 
Odat  consolidat  aceast  dimensiune, prin con tientizarea importan ei unit ii 
i a activismului ei s-au elaborat strategii de manipulare i influen are în vederea 

constrângerii acesteia pentru a ac iona conform planurilor deciden ilor politici – 
ceea ce s-a numit în timpul regimurilor totalitare – propagand . 

Importan a sus inerii guvernamentale de c tre societatea civil  a putut fi se-
sizat  în cadrul diferitelor regimuri politice, un exemplu paradoxal ar fi uzan ele 
acestei dimensiuni atât în regimurile totalitare (prin manipularea maselor, în ve-
derea sus inerii decizionale a liderului politic), cât i în cele democratice (prin 
necesitatea particip rii i implic rii cet enilor în luarea deciziilor). 

Statul nu ar exista f  societate, iar societatea nu s-ar putea afirma f  pro-
tec ia juridic  a unui stat, îns  cum men iona i A.Burns „în elegerea real  între 
dou  guverne depinde categoric de tipul de rela ie care exist  între popoare, mai 
degrab  decât între ministerele afacerilor externe i ambasadori” [22, 1]. 

În societ ile democratice actuale, precum i în cele în proces de democrati-
zare o importan  major  o au tinerii. Acest segment al societ ii civile a devenit 
un actor esen ial în cadrul strategiilor i politicilor na ionale i interna ionale, 
nemaiputându-se cataloga ca un simplu complement al ac iunilor guvernelor. 

Ast zi tinerii sunt cei care au cel mai mare acces la informare i la acumula-
rea de cuno tiin e despre societate. Cu toate acestea, la nivel european, exist  o 
diviziune sesizabil  între institu iile democratice, reprezentan ii ale i i partidele 
politice, pe de-o parte i cet eni. Lipsa de încredere în partidele politice i com-
plexitatea procesului decizional creeaz  un deficit democratic, care este în mod 
particular relevant pentru grupurile care sunt slab reprezentate sau pu in privile-
giate, deoarece acestea în mod implicit devin neimplicate substan ial în procesul 
de luare a deciziilor.  

Produsul revolu iilor din Europa Central i de Est i Rusia a fost fragmen-
tarea societ ii civile din aceste regiuni, asocia iile profesionale, studen ti s-au 
dizolvat în momentul în care regimul a c zut. Societatea s-a divizat pe criterii de 
clas i etnice, iar fo tii activi ti au fost atra i de func iile guvernamentale sau 
de mediul afacerilor, acesta fiind motivul dificult ii întâmpinate în procesul de 
recon tientizare a importan ei activismului lor [5, 33]. 

Liderii politici, institu iile i societatea civil  con tientizeaz  necesitatea co-
nsolid rii particip rii active a tinerilor, în special prin intermediul organiza iilor 
de tineret în procesele de luare a deciziilor [4]. 

Chiar dac  democra ia este prezent  diferit la nivelul structurilor europene – 
de la nivel local, regional, na ional la nivel european - , acesta depinde de parti-
ciparea activ  a indivizilor. Iar aceast  participare implic  exercitarea dreptului 
tinerilor la informare continu  [24]. 
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Aplicabilitatea instrumentelor de tip soft power 
Ultima parte a acestui studiu va fi dedicat  analizei aplicabilit ii diploma i-

ei culturale de c tre doi actori diferi i: Institutul pentru Diploma ie Cultural  din 
Berlin (ONG) i proiectul Sibiu, Capital  Cultural  European  2007 (proiect de 
diploma ie cultural  european ). 
  

Institutul pentru Diploma ie Cultural  din Berlin (ICD) 
Organiza ie non-guvernamental  interna ional , fondat  în anul 1999, cu se-

diul central în Germania – Berlin, ICD are ca scop principal promovarea p cii i 
a stabilit ii la nivel global prin sus inerea i consolidarea rela iilor intercultura-
le la toate nivelurile [8]. 

ICD promoveaz  diploma ia cultural  unei audien e interna ionale diversifi-
cate. Acest instrument duce la con tientizarea i la în elegerea istoriei, ceea ce 
prevede consolidarea i importan a sa [8]. 

Segmentul societal pe care se centreaz  toate activit ile i programele ICD 
sunt tinerii liderii din domenii cheie precum: politic , economie, mass-media i 
cultur , societate (organiza ii non-guvernamentale). În urma forumurilor pe di-
ferite tematici, inspira i de speakerii participan i, tinerii lideri creaz  proiecte ca-
pabile s  ating  progresul în comunitatea în care activeaz  ca lideri.  

Cooperarea i în elegerea altor comunit i în noul context al globaliz rii es-
te un alt obiectiv al ICD. Tinerii lideri care particip  la aceste evenimente pro-
vin din diferite zone culturale, stabilind dialogul intercultural. 

Folosind diploma ia cultural  ca instrument al soft power, ICD reu te s  
promoveze acest dialog intercultural i s  inspire prin speakerii participan i vii-
torii lideri ai societ ilor.  

Deosebirea dintre cele dou  studii de caz intervine la nivel de actori - ICD 
este un actor non-statal, pe când Uniunea European  este unul suprastatal. De 
aici traiectorile culturale apeleaz  la activit i diferite, dar apare i asem narea 
vizavi de instrumentele folosite. De i par a fi doi actori diferi i, ei se asem  cu 
mult datorit  valorilor i modelelor culturale pe care încearc  s  le eviden ieze, 
precum i datorit  target-ului c ruia i se adreseaz : societatea civil . 

ICD reu te s  creeze o comunitate de exper i în diploma ie cultural i s  
formeze tinerii lideri prin activit i consecvente cum ar fi: Forumurile Tinerilor 
Lideri (desf urate sub forma combina iei dintre dou  sau mai multe culturi, 
cum ar fi german i rus , turc i german , european i latino-american , etc.) 
sau programelor academice de masterat în desf urare, dezvoltate în cadrul for-
murilor, la initiativa speakerilor i tinerilor lideri. 

Acest model de practicare a diploma iei culturale de c tre un ONG devine 
un ablon puternic de construc ie i consolidare a societ ii civile, cu perspecti-
ve de dezvoltare i progres. 
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Tinerii care particip  în cadrul acestor sesiuni de formare devin con tien i 
de capacit ile i capabilit ile lor, mult mai motiva i i plini de ini iative pentru 
a implementa noi proiecte în propria comunitate. În atingerea acestui obiectiv, 
vorbitorii au un rol esen ial. Profilul lor se pliaz  cu cel al unui mentor.  

Prin dialog intercultural i prin exemple de bun  practic , tinerii lideri reu-
esc s  reconceptualizeze vechi valori, adecvate noii societ i, general valabile 

pentru to i, îns  reglementate de a a manier  încât s  poat  atinge rezultatele 
scontate. 

Revenind la paralelismul dintre cei doi actori implica i în diploma ia cultu-
ral , se poate observa cu u urin  ca ambele entit i urmeaz  traiectoria modelu-
lui cultural european, de unitate în diversitate, ca fundament al performan elor 
culturale ale Uniunii Europene ca i entitate suprastatal . 

În continuare se va urm ri doar un proiect din programul cultural al Uniunii 
Europene, aplicat i la nivel de România, cu implica ii majore în punctarea r -
cinilor cultural-europene, i anume proiectul Sibiu, Capital  Cultural  Europea-

. 
 

Proiectul Sibiu, Capital  Cultural  European  2007 
România ca stat membru al Uniuniii Europene î i fundamenteaz  rolul s u 

în cadrul comunit ii europene atât la nivel politic, cât i economic i mai ales 
societal. Proiectul Sibiu, Capital  Cultural  European  2007, (titlu împ it cu 
Luxembourg-ul i Marea Regiune) este exemplul cel mai elocvent al instrumen-
telor de soft power folosite de România prin intermediul ini iativelor culturale 
ale Uniunii Europene. 

Conceptul de Capitale Culturale ale Europei a fost ini iat  în 1985, dup  o 
idee memorabil  a Melinei Merkouris, ulterior ministru grec al culturii, în sco-
pul de a reuni cet enii la nivel european, i a le crea premizele necesare coope-

rii, în încercarea de a sprijini la nivel mondial eforturile contemporane, cu pre-
dere centrate pe unificarea Europei. Cu trecerea timpului, pe lâng  perspecti-

va cultural  a ora elor europene au fost introduse i caracteristicile socio-econo-
mice ale fiec rui ora  în parte. La nivel juridic, ini iativa a fost reglementat  
prin Decizia Parlamentului European i a Consiliului 419/1999 din 25 mai 1999.  
Astfel, acest program devine un instrument de eviden iere a identit ii locale, re-
gionale, dar i a unei integr ri europene eficiente. Statele care propun capitale 
culturale europene sunt statele membre UE, prin rota ie [9]. 

Diploma ia cultural  european  este un important factor de network-ing 
aduc tor de dezvoltare pentru strategia i viziunea membrilor s i. Astfel statele 
membre pot dezvolta mult mai u or programe i pot trasa ac iuni aduc toare de 
progres i modernizare doar plecând de la valori comune. 
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Modelul capitalei culturale este analizat i ca un proiect de succes al admi-
nistra iei publice locale i al aplicabilit ii diploma iei culturale în acest sector, 
precum i o strategie de dezvoltare a parteneriatelor locale. 

Un model de eficien  în administra ia local  cu rezultate în cadrul adminis-
tra iei centrale i implica ii la nivel interna ional este corelarea obiectivelor lo-
cale i a scopurilor pe care le presupune diploma ia public . Aceast  problema-
tic  ofer  o nou  perspectiv  în comunicarea statului cu cet enii, precum i vi-
ce versa, având în vedere principiul subsidiarit ii, i deci procesul descentrali-

rii. 
Sibiul a fost ales Capital  Cultural  European  în anul 2007 pe baza unui 

program de evenimente culturale marcante, capabile s  eviden ieze indentitatea 
cultural  european  a ora ului, maximizând valorile sale prin tr turi comune, 
dar i diversitate cultural  european . S-a avut în vedere, de asemenea, importa-

a minorit ilor, obiectiv cheie pentru înt rirea con tiin ei cet enilor europene 
despre ei în i, vecini i comunitatea european  ca întreg [15, 6].  

Proiectul prezentat sub denumirea Culturile î i dau mâna pentru viitor. O 
rb toare a convie uirii culturilor, o unitate în diversitate / Cultures Hand in 

Hand Towards the Future. A Celebration of Cultures Living together, of Unity 
and Diversity, a vizat piloni esen iali precum: subprogramul de achizi ii de echi-
pamente culturale i reabilitarea infrastructurilor culturale locale, subprogramul 
de restaurare i reabilitare a monumentelor istorice din centrul istoric, progra-
mul cultural (ora  multicultural, multietnic i multiconfesional, locuitorii Sibiu-
lui – cet eni ai Europei, identitateea Europei - o Europ  a identit ilor, .a.m.d.) 
i mai ales o strategie de comunicare i promovare a programului, realizat  de 

Generic Audiovizual s.r.l. GAV Scholz&Friends. To i ace ti piloni au avut inte-
grate strategii de atingere impactul proiectului, precum i diseminarea i multip-
licare obiectivelor sale principale [15, 35]. 

În urma evalu rii programului, strategia de imagine s-a dovedit a avea un 
impact major atât la nivel na ional, cât interna ional. Spot-urile create, Sibiu. 
Ora  al culturii. Ora  al culturilor, precum i Sibiu, tân r din 1191 au subliniat 
exact partea de substrat european, de valori europene comune, plasate într-un 
context specific, validând unitatea în diversitate a Uniunii Europene. 

Ultimele dou  considerente remarcate se pot rezuma i cataloga în dou  ca-
tegorii diferite: impactul evenimentului Sibiu, Capital  Cultural  European  
(efecte soft) i impactul ora ului Sibiu, Capital  Cultural  European  (efecte 
hard). La efecte soft se încadreaz  partea de eviden iere a valorilor identitar 
europene, iar la cele hard dezvoltarea turismului, a evenimentelor culturale în 
zon , etc.  

La acest nivel, se poate chiar extinde analiza afirmând c  s-a produs o revi-
gorare urbanistic  prin cultur . Cea mai eficient  modalitate de evaluare a impa-
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ctului evenimentului asupra ora ului în ansamblu devine cercetarea calitativ i 
cantitativ  în rândul publicului- int . 

Ceea ce a devenit interesant de urm rit în studiile ce au urmat dup  finaliza-
rea acestui proiect, este c  obiectivul primordial de model cultural european, po-
ate fi considerat ca fiind i unul din elementele de branding na ional, pe care 
România le de ine, al turi de Hagi, Dacia, Ceau escu, în opinia lui W.Olins [2]. 

Se creaz  astfel imaginea de succes a acestui proiect de diploma ie cultural  
realizat la nivelul României, fapt care poate genera recomandarea culturii exis-
tente în ora ul Sibiu ca fiind parte integranta a patrimoniului cultural european. 

 
Concluzii 

În urma analizelor prezentate se poate afirma c  rela iile culturale sunt actu-
almente un instrument prin care se încearc  înlocuirea prejudec ilor tradi iona-
le cu întelegere i cooperare. Cultura are avantajul de a fi acel lucru pe care ce-

enii fiec rui stat îl poate împ rt i. Se poate vorbi, cum men iona i R.Taylor 
de o „cultur  a lumii” [20]. 

Diploma ia cultural  devine în acest context unul din mecanismele func io-
nale ale managementului rela iilor interna ionale în secolul XXI, prin care s  
poat  consolida încrederea i în elegerea, ca valori complementare ale democra-
iei.  

Cet enii activi, cu prec dere tinerii din statele democratice sau în proces de 
democratizare, în eleg latura integrativ  a culturii i a dialogului cultural în 
acest proces i în consolidarea sa. Reprezentând segmentul de participare cel 
mai activ la nivel societal, datorit  inform rii, mobilit ii i dorin ei de men ine-
re a p cii i stabilit ii ace tia trebuie s  vad  în orice poten ial conflict o solu ie 
i o prevenire a conflictului de orice tip.  

Astfel, promovarea, la nivel mondial, a respectului pentru diversitatea i re-
lativitatea cultural , are loc prin în elegerea exhaustiv  a culturii. La aceasta se 
adaug  identificarea i diseminarea obiceiurilor, reprezent rilor, formelor de ex-
primare, precum i a cunoa terii în toate formele ei, toate acestea reflectând cul-
tura individual  sau de grup. 

Este necesar  cunoa terea i în elegerea modelelor culturale, îns  aceasta nu 
este o condi ie de a trece de la o cultur  la alta, deoarece ar ap rea o problemati-

 de pierdere a identit ii. Posibilitatea oferit  de c tre actualul context este p -
strarea identit ii culturale, dar i în elegerea celorlalte, fapt ce devine condi ie a 
me inerii p cii i a dezvolt rii societ ilor, nu prin simetrie, ci prin diversitate. 
Dup  cum men ioneaz i Gr.Georgiu „asist m la o expansiune a diversit ilor, 
dar i la o pulverizare a lor în mediul unei lumi descentralizate i dezarticulate, 
cu identit i multiple” [7, 2]. 

Uniunea European  este construc ia în cadrul c reia puterea grupurilor de 
lobby este una real , iar decizile se iau în func ie de capacitatea fiecarei p i de 
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a se pozi iona i de a argumenta importan a interesului s u din prisma interesu-
lui european comun. 

Via a public  din România nu poate fi îmbun it  în afara unui proiect so-
cietal viabil, care s  î i dovedeasc  eficien a în timp, i s  produc  dezvoltarea 
pe termen lung a societ ii, nu efecte de moment, care sa fie cauza marile crize 
de mâine. România viitorului trebuie s  fie puternic  din punct de vedere econo-
mic, având la baz  proiecte care produc dezvoltarea durabil  a societ ii i care 
au în vedere  plus valorea pe care o poate adauga fiecare individ care porne te 
cu anse egale în comunitate. 

Sibiu, Capital  Cultural  European  r mâne în continuare un proiect de suc-
ces al diploma iei culturale, realizat de c tre români, cu aprecieri interna ionale, 
demn de pus la portofoliul României în prezentarea sa c tre publicul str in. 

Provocarea mare cu care se confrunta România este asumarea unui model 
socio-cultural, i mai ales o organizare în baza acestuia, în concordan  cu pro-
voc rile venite din mediul interna ional i cu evolu ia nevoilor umane. 

Pentru dezvoltarea unor modele ale diploma iei culturale este necesar  imp-
licarea tinerilor în sistemul decizional intern i în conturarea unor re ele cultura-
le capabile s  sus in  valorile fundamentale precum libertatea individual , res-
pectul pentru spa iul comun (public) i regulile de baz  ale democra iei. 
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Contemporary international terrorism seriously destabilizes the situation 

not only in individual countries and regions, but in the whole world. In these ci-
rcumstances the international community strengthens the actions against terro-
rism as a socio-political phenomenon. Do not remain aloof from the develop-
ment of international legal instruments of combating terrorism and internatio-
nal terrorism and the member states of the Commonwealth of Independent Sta-
tes (CIS). They advocate that, under the auspices of the UN and on the solid fo-
undation of international law by the international community was formed and 
implemented a global strategy of counteraction to new challenges and threats. 
In the broader socio-economic context, the cooperation of the CIS countries na-
rrows the possibility of international terrorism in the post-soviet space. The effi-
cient organization of cooperation in combating international terrorism is a pri-
ority in the agenda of the Commonwealth.  

 
La etapa contemporan  terorismului interna ional destabilizeaz  grav situa-

ia nu numai în cazul unor ri i regiuni, ci i în întreaga lume. În aceste condi-
ii, comunitatea interna ional  î i pune sarcina de a consolida coordonarea ac iu-

nilor, m surilor interna ionale împotriva terorismului, ca fenomen socio-politic. 
Nu r mîn de o parte de la elaborarea instrumentelor juridice interna ionale de 
combatere a terorismului i a terorismului interna ional i statele membre ale 
Comunit ii Statelor Independente (CSI). Acestea pledeaz  pentru ca, sub egida 
ONU i pe fundamentul solid de drept interna ional, s  fie format i pus  în ap-
licare de c tre comunitatea interna ional  o strategie global  de contracarare a 
noilor provoc ri i amenin ri. Spre aceasta sunt orientate, în primul rînd, actele 
juridice fundamentale ale Comunit ii Statelor Independente: spre exemplu, 
articolul 7 din Acordul de instituire a Comunit ii Statelor Independente, semnat 
la Minsk pe 8 decembrie 1991 i articolul 4 din Carta Comunit ii Statelor In-
dependente din 22 ianuarie 1993, men ioneaz  c  domeniul comun de activitate 
al CSI include lupta împotriva crimei organizate; articolul 2 din Cart  stipuleaz  

 unul dintre obiectivele principale ale Comunit ii Statelor Independente con-
st  în cooperarea între statele membre în men inerea p cii i securit ii interna i-
onale [ 8, 44].  
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Într-un context socio-economic mai larg, cooperarea între rile CSI îngus-
teaz  posibilit ile de manifestare a terorismului interna ional în spa iul post-so-
vietic. Organizarea eficient  a cooper rii în domeniul combaterii terorismului 
interna ional este o prioritate în ordinea de zi a Comunit ii Statelor Independe-
nte. În acest context, toate aspectele teoretice i practice de îmbun ire a ac iu-
nilor antiteroriste la nivel global i regional, în mod direct, se refer i la rile 
vecine spa iului CSI. Cu toate acestea, exist  particularit i specifice ale rela ii-
lor dintre rile CSI, care afecteaz  cooperarea lor în activit ile de combatere a 
terorismului.  

În  cadrul  CSI,  pot  fi  constatate  o serie  de rezultate  pozitive în combaterea 
terorismului interna ional i a altor amenin ri la adresa securit ii statelor-me-
mbre din Comunitate. Un rezultat pozitiv de cooperare a rilor CSI este elabo-
rarea i semnarea la 4 iunie 1999 a Tratatului privind cooperarea în materie de 
protec ie a frontierelor de stat din Comunitatea Statelor Independente cu state 
non-membre ale Comunit ii, în care statele CSI i-au declarat disponibilitatea 
de a coopera strîns în domeniul contracar rii amenin rilor teroriste, decizia de a  
fonda un Centru antiterorist a statelor-membri ale CSI (de la 1 decembrie 2000), 
precum i Concep ia de colaborare a statelor-membre ale Comunit ii Statelor 
Independente în combaterea terorismului i altor forme violente ale extremis-
mului (2007), în care se indic  faptul c  terorismul i extremismul contemporan 
amenin  direct interesele statelor-membri ale CSI i comunitatea mondial .  

În Concep ie, în special, se remarcat faptul c  scopurile i obiectivele coo-
per rii în lupta împotriva terorismului i extremismului sunt:  

- Protec ia rilor-membre ale CSI, ale cet enilor lor i altor persoane aflate 
pe teritoriile lor, de amenin rile terorismului i extremismului;  

- Eliminarea amenin rile teroriste i extremiste în teritoriile rilor CSI;  
- Crearea unei atmosfere de respingere a terorismului i extremismului în 

toate formele i manifest rile sale;  
- Identificarea i înl turarea cauzelor i condi iilor care ar conduce la apari-

ia i r spîndirea terorismului i extremismului pe teritoriul statelor-membri 
CSI;  

- Consolidarea cooper rii interna ionale antiteroriste;  
- Elaborarea unor m suri de comun acord ale statelor-membre CSI în lupta 

împotriva terorismului i extremismului, inclusiv i prevenirea lor;  
- Perfec ionarea cadrului juridic privind cooperarea în combaterea teroris-

mului i extremismului, dezvoltarea i armonizarea legisla iei na ionale ale sta-
telor-membre CSI cu principiile i normele dreptului interna ional;  

- Consolidarea rolului statului ca garant al securit ii indivizilor i al socie-
ii în condi iile  sporirii amenin rilor teroriste i extremiste;  

- Îmbun irea interac iunii între autorit ile competente în prevenirea, de-
pistarea, curmarea i investigarea infrac iunilor de natur  terorist i extremist , 
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identificarea i stoparea activit ilor desf urate de organiza iile i persoanele 
implicate în punerea în aplicare a terorismului i ale activit ilor extremiste, pre-
cum i contracararea finan rii terorismului;  

- Punerea în aplicare de statele-membre CSI ale normelor de drept interna i-
onal privind combaterea finan rii terorismului i extremismului [6]. 

Remarc m, de asemenea, importan a Regulamentului privind procedura de 
organizare i desf urare ale activit ilor anti-teroriste comune pe teritoriile sta-
telor-membre ale Comunit ii Statelor Independente, semnat la 7 octombrie 
2002 în Chi in u. Regulamentul prevede organizarea activit ilor comune anti-
teroriste pentru prevenirea ac iunilor teroriste, inclusiv: eliberarea de ostatici ca-
ptura i de c tre terori ti, neutralizarea dispozitivelor explozive de mare putere 
sau altor dispozitive de atac complex; eliberarea obiectelor cu pericol tehnologic 
i de mediu, de industrie nuclear , transportului, energiei, combinatelor chimice 
i altor obiecte (cl dirile i sediile misiunilor diplomatice, etc.), arestarea terori-
tilor, lichidarea grupurilor teroriste i militare.  

Un studiu profund problemelor existente a determinat decizia de a înfiin a 
un organ permanent specializat în cadrul Comunit ii Statelor Independente, de-
stinat pentru asigurarea coordon rii interac iunii între autorit ile competente ale 

rilor CSI în combaterea terorismului interna ional i a extremismului. Un ase-
menea stat major de coordonare a i devenit Centrul antiterorist ale statelor-me-
mbre CSI (CAT CSI). Cu toate acestea, CAT nu are autoritatea de a reprezenta 
punctele de vedere i opiniile statelor membre CSI în rela iile interna ionale.  

Centrul antiterorist CSI monitorizeaz  permanent situa ia operativ  în do-
meniul combaterii terorismului interna ional i a extremismului, identific i 
prognozeaz  tendin ele de dezvoltare, formînd în acest scop o banc  de date 
specializate, în baza c rora se elaboreaz  recomand ri organelor competente 
Comunit ii Statelor Independente cu privire la cooperarea statelor–membre 
CSI în lupta împotriva terorismului. Centrul adun i, prin intermediul organis-
melor competente ale statelor-membre CSI, extinde experien a pozitiv  existen-

 în combaterea terorismului i extremismului, particip  la organizarea i inst-
ruirea for elor speciale CSI, în preg tirea materialelor didactico-metodice; în co-
nferin ele interna ional- tiin ifice i seminarelor practice, stabile te, men ine i 
dezvolt  contacte de lucru cu centrele i organiza iile interna ionale implicate în 
lupta împotriva terorismului [2].  

Cu alte cuvinte, analizînd datele privind starea i tendin ele terorismului in-
terna ional i altor manifest ri ale extremismului în statele-membre CSI i alte 
state, Centrul antiterorist particip  în realizarea politicilor statelor-membre CSI 
în domeniul combaterii terorismului interna ional. 

CAT CSI este unic în felul s u, i pe bun  dreptate ocup  o pozi ie de frunte 
în rîndul structurilor regionale i subregionale antiteroriste, recunoscute de co-
munitatea interna ional i organismele sale. Centrul este autorizat de Comitetul 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

211 

de combatere a terorismului al Consiliul de Securitate ONU de a realiza pe teri-
toriul Comunit ii Statelor Independente func iile de organizare i desf urare a 
unor activit i în temeiul Rezolu iei Consiliului de Securitate al ONU, num rul 
1373 (a.2001) [7, 45].  

Dirijarea general  a Centrului este efectuat  de Consiliul efilor de securita-
te i serviciilor speciale ale statelor membre CSI. În activitatea sa Centrul cola-
boreaz  cu Consiliul Mini trilor de Interne, Consiliul  Mini trilor Ap rii, Con-
siliul Coordonator al procurorilor generali, Consiliul comandan ilor trupelor de 
frontier i organismele lor de lucru, precum i cu Biroul de coordonare a luptei 
împotriva crimei organizate i altor tipuri de infrac iuni periculoase pe teritoriul 
arilor CSI.  

eful Centrului este numit de c tre Consiliul efilor de stat din Comunitatea 
Statelor Independente la propunerea pre edintelui Consiliului efilor agen iilor 
de securitate i serviciilor speciale ale statelor membre CSI. Candidatura eful 
CAT CSI este  aprobat  prin decizia  C S din CSI;  în  prezent  aceast  func ie e  
de inut  de general-colonel de poli ie A.Novikov.  

În activitatea sa eful  Centrului  este  ajutat  de trei  efi  adjunc i  – reprezen-
tan i ai Consiliilor de mini tri de interne, ap rare i comandan ii trupelor de fro-
ntier  din CSI. eful Centrului, primul adjunct i adjunc ii acestuia sînt repreze-
ntan i ai statelor membre. În îndeplinirea atribu iilor sale, ace tia respect  inte-
resele tuturor statelor membre CSI [5].  

Completarea Centrului antiterorist CSI se efectueaz  pe baz  de coali ie în 
conformitate cu cota de posturi, prev zut pentru personalul Centrului. La mo-
mentul actual sunt prezente organele na ionale de securitate i servicii speciale, 
organele de interne i ministerele ap rii statelor membre CSI.  

La momentul de fa  priorit ile Centrului sunt: 
- îmbun irea coordon rii interac iunii între autorit ile competente ale 

statelor-membre CSI în combaterea terorismului interna ional i altor manifes-
ri cu caracter extremist; 

- acumularea, sinteza i analiza datelor privind starea, dinamica i tendin ele 
terorismului interna ional i altor manifest ri cu caracter extremist în rile CSI 
i alte ri; 

- participarea la preg tirea i desf urarea exerci iilor opera ional-tactice an-
titeroriste, organizate de Consiliul efilor de stat din Comunitatea Statelor Inde-
pendente, elaborarea modelelor coordonate de opera iuni antiteroriste i acorda-
rea asisten ei în aplicarea lor; 

- formularea propunerilor Consiliului efilor de stat din Comunitatea State-
lor Independente i altor organe ale CSI cu privire la direc iile de cooperare ale 
statelor-membre CSI în combaterea terorismului interna ional i altor manifes-

ri cu caracter extremist; 
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- participarea la elaborarea proiectelor de acte legislative, documente nor-
mative i acorduri interna ionale privind lupta împotriva terorismului interna io-
nal i alte manifest ri de extremism [4]. 

Din 2001 pe teritoriul rilor din CSI au loc instruc iuni militare comune a 
deta amentelor serviciilor speciale împotriva terorismului. În anii 2001-2002, 
acestea au avut loc cu participarea serviciilor speciale din Kârgâzstan, Tadjikis-
tan, Uzbekistan i Kazahstan (“Sud-Antiteror”), în 2003, cu participarea Rusiei 
i Ucrainei (“Azov–Antiteror”), iar pe 28-30 iunie 2004 pe teritoriul Moldovei – 

“Vest-Antiteror-2004”, cu participarea serviciilor speciale din Belarus, Moldo-
va, Rusia i Ucraina, urmate de instruc iunile ”Caspic-Antiteror-2005” (Kazahs-
tan), “Atom-Antiteror-2006” (Armenia), “Baikonur-Antiteror-2007” (Kazahs-
tan), “Bastionul Antiteror-2008” (Belarus). 

De la sfîr itul anului 2002, Centrul desf oar  activit i tiin ifice, cu spriji-
nul activ al  Consiliului tiin ific consultativ al CAT CSI (C C), constituit prin 
decizia Consiliului efilor organelor de securitate i serviciilor speciale ale state-
lor-membre CSI. 

C este un organ colegial independent, care particip  la activit ile tiin i-
fico-juridice, consult ri informa ionale i de exper i, ce faciliteaz  activitatea 
CAT din CSI. El este constituit din oameni de tiin i speciali ti implica i în 
lupta împotriva terorismului interna ional i altor manifest ri de extremism la 
recomandarea organelor de securitate i serviciilor speciale ale CSI. Reprezenta-

ii C C participa activ la seminare interna ionale, mese rotunde i conferin e 
tiin ifice. De dou  ori pe an are loc reuniunea în plen a Consiliului, materialele 
ruia sunt trimise structurilor interesate ale Comunit ii Statelor Independente. 

Pentru Republica Moldova, problema securit ii na ionale este de o impor-
tan  primordial . Institutele na ionale de securitate se afl  într-o strîns  colabo-
rare cu institu iile CSI. Pân  în prezent, Republica Moldova a reu it s  evite ma-
nifest ri de terorism pe teritoriul s u i  în ara noastr  nu exist  nici o grupare 
local  terorist . Cu toate acestea, în contextul globaliz rii, al unific rii economi-
ce i politice ale comunit ii mondiale, Republica Moldova nu poate r mîne in-
diferent  fa  de problema terorismului i terorismului interna ional, în special. 
Acest fapt se datoreaz  atît a ez rii geografice a statului, precum i posibilit i-
lor de p trundere pe teritoriul Republicii Moldova a imigran ilor ilegali i exis-
ten a crizei socio-economice, ce a condi ionat o sc dere brusc  a nivelului de 
trai, instabilitatea structurilor i rela iilor sociale, exacerbarea contradic iilor po-
litice i sociale. În aceast  situa ie, exist  o posibilitate ipotetic  de a pune în ap-
licare de un grup de oameni metodele teroriste. 

Men ion m c  din 2003, Serviciul de Informa ii i Securitate al Republicii 
Moldova este autoritatea competent  ce men ine leg turile oficiale cu Centrul 
antiterorist CSI. În cadrul Serviciului de Informa ii i Securitate func iona o uni-
tate, care era specializat  în combaterea terorismului. Activitatea sa consta în 
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acumularea prealabil  a informa iilor privind inten iile sau planurile de natur  
terorist  a unor indivizi sau grupuri i suprimarea unor astfel de ac iuni. Dar din 
2006 în Moldova a fost constituit Centru antiterorist. Obiectivele unui astfel de 
centru constau în coordonarea tehnic  a m surilor de prevenire i combatere a 
terorismului; în evaluarea factorilor de risc i amenin rilor teritoriale la adresa 
securit ii na ionale al Republicii Moldova; acumularea i analiza datelor pri-
vind statutul, dinamica i tendin e de extindere a fenomenului terorismului i al-
tor manifest ri cu caracter extremist; elaborarea i punerea în aplicare a sistemul 
na ional de avertizare în cazul unei amenin ri teroriste; schimbul de informa ii 
cu structurile interna ionale i str ine implicate în activit i de prevenire i com-
batere a terorismului etc. 

Structura organizatoric  a Centrului antiterorist de Informa ii i Securitate 
include: Direc ia de Management al Centrului, Sec ia de monitorizare i analiz , 
Sec ia de coordonare, planificare i prognoz , Sec ia de evaluare juridic i Sec-
ia de resurse informa ionale. 

Cu asisten a direct i participarea CAT din CSI, în Republica Moldova pe-
ntru combaterea finan rii terorismului a fost pus în aplicare sistemul de infor-
matizare „Hotarul”, care asigur  controlul dup  deplasarea terori tilor peste gra-
ni ele rii noastre [1, 159]. 

Izolarea terori tilor de sursele de completare a armelor ar lipsi terori tii de 
resursa lor cea  mai important  în activitatea lor. Un domeniu important i vitale 
este desf urarea opera iunilor speciale pentru a izola terori tii de sursele lor de 
completare a armelor i materialelor, precum i punere în aplicare a m surilor 
de în de control sistematic al producerii, importului i vînz rii de armament. Pe-
ntru Republica Moldova, acest aspect este foarte important, deoarece în Trans-
nistria exist  o mare „pia ” ilegal  de arme, unde armamentul relativ u or poate 
fi procurat. 

În concluzie constat m c , printre posibilele direc ii de cooperare interna io-
nal ,  la  care  ar  putea  adera  i  Republica  Moldova  în  cadrul  cooper rii  statele  
CSI în combaterea terorismului interna ional, se pot distinge: organizarea instru-

iunilor comune a deta amentelor serviciilor speciale în lupta împotriva teroris-
mului; schimbul de tehnologii i experien  în desf urarea activit ilor antitero-
riste; elaborarea i perfec ionarea bazei legislative i a normelor juridico-inter-
na ionale privind cooperarea în combaterea terorismului; propunerea mecanis-
mului de extr dare c tre stat a propriilor cet eni sau a cet enilor str ini, afla i 
pe teritoriul s u i acuza i de comiterea actelor teroriste; definirea rolului mass-
media în scopul form rii opiniei publice cu privire la nontoleran a terorismului. 

Pentru realizarea unor strategii de succes împotriva terorismului în Republi-
ca Moldova trebuie s  se întreprind  urm toarele activit i: ac iune de preîntîm-
pinare; existen a diverselor modele de combatere a ac iunilor teroriste, în func-
ie de sarcinile de prevenire sau suprimarea activit ilor teroriste; asigurarea uni-
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ii în ac iunile interna ionale, interstatale i la nivel na ional; reunirea eforturi-
lor institu iilor statului de toate nivelele; diferen ierea sarcinilor pentru activit -
ile de combatere a terorismului în condi ii normale i de urgen . 
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New president of Ukraine V.Janukovych has changed substantially foreign 

policy of Ukraine. The article analyses most important features of his predeces-
sor – V.Jushchenko, pros and cons of his diplomacy and strategic course. Main 
focus is made on the EU – Ukraine relations. Author outlines principal shift of 
Ukraine policy towards NATO and unilateral proclamation of out of blocks po-
licy. In the end, conclusions with regard to novelties of new president course of 
foreign policy are made and some prognosis proposed.    

Key words: foreign policy of Ukraine, V.Jushchenko, V.Janukovych, chan-
ge of vectors, European integration, our of blocks policy.  
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CONSECIN E ALE APLIC RII PRINCIPIULUI „CAPITUL RII 

NECONDI IONATE” ÎN TIMPUL CELUI DE-AL DOILEA 
ZBOI MONDIAL. 

 
Pavel MORARU 
Romania, Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de tiin e Poli-
tice, Rela ii Interna ionale i Studii Europene  
doctor în istorie, lector 
 

The principle „unconditional surrender” had come into use during 
the U.S.A. Civil War, but it was included in the international law only du-
ring the Second World War. It lay at the basis of conclusion of the trust 
with Axis countries. Therefore, the Allies tied to stop militarism, revenge 
and the starting of a new world war. However, the outcome was different 
– the war was prolonged, the independence and sovereignty of the enemy 
countries was put in danger, the communism came to the Central and 
East Europe, the American nuclear weapon was tested in Japan which 
resulted in thousands of dead and wounded persons.     

Keywords: unconditional surrender, Allies, principle, Second World 
War. 

 
Pe parcursul perioadei moderne i contemporane, Marile Puteri au 

elaborat i pus în aplicare un ir de principii de drept interna ional (drep-
tul popoarelor la autodeterminare, echilibrul european, libertatea naviga-
iei pe fluvii i m ri, securitatea colectiv , etc.), unul dintre acestea – „ca-

pitularea necondi ionat ” – r mânând mai pu in abordat în literatura de 
specialitate. 

A fost introdus în uz în timpul R zboiului civil din S.U.A., îns  a lip-
sit din dreptul interna ional pân  în anii celui de-al Doilea R zboi Mon-
dial.  
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În zilele de 14-16 ianuarie 1943, în capitala marocan , Casablanca, 
i-a desf urat lucr rile conferin a Interaliat , la care au participat pre e-

dintele american F.Roosevelt, premierul britanic W.Churchill, precum i 
unii înal i demnitari ai S.U.A. i ai Marii Britanii – generalul D.Eisenho-
wer, comandant al corpului expedi ionar aliat din Africa, generalul 
H.Alexander, comandant al trupelor britanice în Africa .a. Reprezentan i 
ai Uniunii Sovietice la aceast  conferin  nu au participat. 

În cadrul consf tuirii s-au discutat probleme referitoare la colaborarea 
militar  în anul 1943, pe fronturile din Africa, Asia i bazinul meditera-
nean. Cea mai important  decizie îns , cu impact major asupra desf ur -
rii ulterioare a r zboiului mondial, a fost „capitularea necondi ionat ” – 
principiu ce urma s  stea la baza tratativelor cu statele inamice (Germa-
nia, Italia, Japonia, România, etc.) i care a i fost respectat. Despre deci-
ziile luate la Casablanca, F.Roosevelt i W.Churchill l-au informat pe 
I.Stalin [4, 33-34]. 

Ideea neangaj rii negocierilor cu statele Axei îi apar inea lui F.Roos-
velt. Formula de „capitulare necondi ionat ”, pre edintele american a 
prezentat-o Congresului S.U.A. înainte de a pleca la Casablanca: „M  cu-
tremur – spunea el – fa  de ce va fi destinul umanit ii, inclusiv al nost-
ru, dac  acest r zboi se va termina printr-un compromis i un nou r zboi 
va izbucni când copiii de azi vor ajunge la vârsta de a se bate”. Dorin a 
de a elimina definitiv poten ialul militar german, japonez i italian, i a 
evita pe viitor un nou r zboi mondial, l-a f cut pe F.Roosvelt s  promo-
veze „capitularea necondi ionat ”, care îns  a dus la consecin e mai pu in 

teptate [1, 306].  
Istoricul englez A.Taylor, men ioneaz  c , „În ultima zi a consult ri-

lor de la Casablanca, Roosvelt a declarat c  scopul alia ilor i unica con-
di ie pentru încheierea r zboiului este capitularea necondi ionat  a state-
lor Axei. El î i dorea, înainte de toate, s  evite situa ia lui Wilson, care a 
fost de acord cu încheierea p cii cu Germania, în baza celor 14 puncte. E 
posibil c  el în acela i timp î i dorea s -i acorde lui Stalin o oarecare ga-
ran ie c  puterile occidentale nu vor accepta compromisul la încheierea 

cii. Churchill a încercat s  ob in  ca aceast  cerin  s  nu fie extins i 
asupra Italiei”. Premierul britanic nu a insistat, deoarece aceasta era doar 
dorin a lui, pe care nu o împ rt eau i cei din cabinetul pe care îl condu-
cea.  

Dup  conferin a de la Casablanca, „capitularea necondi ionat ” a de-
venit  politica oficial  a alia ilor.  Taylor sublinia c  „Capitularea necon-
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di ionat  nu era atât o politic , cât o recunoa tere a st ri de fapt. Puterile 
Axei nu cedau pân  când nu erau completamente distruse, iar capitularea 
lor necondi ionat  era unica solu ie de a realiza acest deziderat” [9, 501]. 
Aici ar fi locul s  facem referire la opinia cercet torului L.Kettenacker, 
care considera pe bun  dreptate c , deciziile luate la Casablanca se refe-
reau mai mult la un r zboi psihologic, decât la unul politic, de i însemn -
tatea lor politic  r mâne incontestabil  [2]. 

Prima dintre marile for e ale Axei, fa  de care s-a aplicat acest prin-
cipiu, a fost Italia. i aici trebuie s  deschidem o parantez  pentru a subli-
nia c , principiul „capitul rii necondi ionate” nu prevedea ca inamicului 

-i fie impuse neap rat condi ii extrem de dure; adic , „capitularea neco-
ndi ionat ” putea s  includ  condi ii mai grele sau mai u oare (a a pre-
cum a fost în cazul Italiei). 

La 10 iulie 1943, trupele anglo-americane au declan at opera iunea 
„Husky”, de ocupare a Siciliei. În condi iile înaint rii armatelor anglo-
americane spre Nord, conduc torul Italiei, B.Mussolini, a fost înl turat de 
la putere, cârma rii fiind încredin at  generalului P.Badoglio. 

Cu toate c  noul guvern i-a oferit Germaniei garan ii de fidelitate, la 5 
august 1943, pe Sicilia s-au stabilit contacte secrete între anglo-americani 
i reprezentan ii guvernului de la Roma, iar la 3 septembrie italienii au 

acceptat condi iile armisti iului [4, 34-35] (documentul final de capitulare 
a fost semnat pe Malta la 29 septembrie 1943). 

Interesant este c , în privin a Italiei anglo-americanii nu i-au dorit s  
aplice principiul „capitul rii necondi ionate”, pentru a o câ tiga de partea 
lor f  v rs ri de sânge. De aceea, s-au dus mai multe discu ii în privin a 
formei armisti iului. Spre exemplu, în zilele de 17-24 august 1943, i-a 
desf urat lucr rile Conferin a de la Quebec, cu participarea delega iilor 
american i britanic , unde s-a discutat i problema capitul rii Italiei. 
Serviciul Special de Informa ii (S.S.I.) al României, într-o „not  informa-
tiv ” din 30 august 1943, aducea la cuno tin  c , revizuirea principiului 
„capitul rii necondi ionate” „a fost pus  de c tre americani în sensul c , 
se va vedea dac  Alia ii nu trebuie s  modifice formula rigid  capitularea 

 condi iuni, pentru a se putea folosi în viitor orice ocazie de a se atra-
ge, pe rând, de partea Alia ilor, toate statele care lupt  al turi de Germa-
nia. Se afirm  c  Churchill a cedat la modificarea formulei, cu excep ia 
Germaniei, care trebuie îngenuncheat . Ca urmare, s-a admis s  se ofere 
Italiei o baz i posibilit i de discu ii numai pentru a o scoate din lupt ” 
[5, 88]. 
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Aceast  inten ie – a formul rii unor condi ii de armisti iu mai bune 
pentru Italia – venea în contradic ie cu principiul „capitul rii necondi io-
nate”. Cu toate acestea, Italia a ob inut recunoa terea statutului de ar  
cobeligerant , dup  ce a intrat în r zboi împotriva Germaniei, la 13 octo-
mbrie 1943 [8].  

România a fost i ea printre statele care au cunoscut consecin ele apli-
rii principiului „capitul rii necondi ionate”, f  a beneficia de excep i-

ile acordate italienilor. 
De i la Bucure ti se tia despre decizia de la Casablanca, privind „ca-

pitularea necondi ionat ”, autorit ile române au încercat totu i, prin tra-
tative, s  ob in  condi ii onorabile de ie ire din r zboi. i ar fi gre it s  
afirm m c , aceste ac iuni au demarat dup  agravarea situa iei politico-
militare a României. Pentru încheierea p cii, conducerea de la Bucure ti 
a început s  se preg teasc  cu mult timp înainte. 

În România, la fel ca i în alte state ale lumii (indiferent de tab ra în 
care se aflau), la pu in timp de la izbucnirea r zboiului mondial, s-au luat 

suri pentru studierea problemelor post-conflict, care urmau s  fie dis-
cutate i adoptate în cadrul viitoarei conferin e de pace. Aceste probleme, 
de ordin economic, politic, militare, teritorial, etc., care puteau figura pe 
agenda conferin ei p cii, erau date spre studierea i analiza institutelor i 
centrelor tiin ifice, private sau publice. 

Înc  din octombrie 1939, pe lâng  Subsecretariatul de Stat pentru Mi-
norit i de la Bucure ti, s-a constituit o comisie pentru strângerea docu-
mentelor i studierea unor probleme legate de viitoarea conferin  de pa-
ce. Comisia apoi a fost transferat  la Ministerul de Externe, fiind condus  
de Gh.Mironescu [3, 13]. 

Dup  intrarea României în r zboi (22 iunie 1941), s-a decis crearea 
unui birou special pentru preg tirea materialului documentar necesar la 
viitoarea conferin  de pace. eful biroului era V.Stoica (n scut în 1881 
la Avrig, jude ul Sibiu), un om cu o experien  vast  în domeniu, care a 

cut parte i din delega ia român  la Conferin a de Pace de la Paris din 
1919. El a condus biroul în to i anii r zboiului, inclusiv dup  evenimente-
le de la 23 august 1944 (care au dus la capitularea României) [3, 18]. 

La 16 iunie 1942, M.Antonescu vicepre edinte al Consiliului de Mi-
ni tri i ministru de externe, a trecut la reorganizarea substan ial  a struc-
turii menite s  se ocupe de studiul problemelor p cii. Ea a fost numit  
Comisia pentru preg tirea materialului documentar de informare i pro-
pagand  în vederea Conferin ei de Pace sau mai era cunoscut  sub denu-
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mirea scurt  de Biroul P cii. În munca desf urat  de comisie – „o oper  
de interes na ional suprem”, a a dup  cum spunea M.Antonescu – au fost 
atra i numero i intelectuali i institu ii tiin ifice. Începând cu 25 martie 
1942, Comisia era format  din apte sec iuni: 1) politic ; 2) istoric ; 3) 
pres i propagand ; 4) juridic ; 5) etnic , biologic i statistic ; 6) eco-
nomic ; 7) financiar ; ulterior s-a format înc  o sec iune – 8) pe proble-
ma relu rii tratativelor cu Bulgaria [3, 19]. 

La 18 iunie 1943, o „not  informativ ” a S.S.I. relata despre comenta-
riile postului de radio America, în privin a capitul rii totale i necondi io-
nate cerute de Alia i. În acest sens, se sublinia c , „potrivit hot rârilor de 
la Casablanca, Anglia i America nu accept  decât capitularea complet , 
atât pentru rile participante din Ax , cât i pentru satelitele lor”. Opozi-
ia politic  din România, refuza s  cread  cererile atât de radicale ale Ali-
ilor, considerând c  „aceste tiri au un caracter propagandistic” [5, 83-

84]. 
În zilele de 18-30 octombrie 1943, la Moscova i-a desf urat lucr ri-

le Conferin a Interaliat  a mini trilor de externe. Uniunea Sovietic  a fost 
reprezentat  de V.Molotov, Marea Britanie – de A.Eden, iar S.U.A. – de 
C.Hull. Aici, printre altele, s-a hot rât ca dreptul de a decide în privin a 
statelor-satelite ale Germaniei naziste, care se aflau în r zboi cu U.R.S.S. 
(România, Ungaria, Slovacia, Finlanda), s -i apar in  Kremlinului. Acea-
st  decizie, împreun  cu principiul „capitul rii necondi ionate”, aveau s  
aib  cele mai grele consecin e pentru statele sus men ionate (cu excep ia 
Finlandei). Decizia de la Moscova ne explic  de ce Italia ( i Finlanda) a 
beneficiat de indulgen a anglo-americanilor, iar celelalte state-satelite ale 
Germaniei nu: deoarece ele intrau în sfera de interes a Uniunii Sovietice, 
iar capitularea f  condi ii pe care urmau s-o impun  sovieticii, însemna 
nu altceva, decât impunerea orânduirii politice i social-economice de tip 
sovietic. 

La aceast  conferin  s-a mai hot rât înfiin area Comisiei Consultati-
ve Europene cu sediul la Londra, format  din reprezentan ii S.U.A., 
U.R.S.S. i ai Marii Britanii, care s  elaboreze recomand ri detaliate asu-
pra clauzelor de capitulare [1, 307]. 

Trebuie subliniat faptul c , deciziile de la Moscova, nu au surprins 
clasa politic  româneasc : înc  la 20 iulie 1943, S.S.I.-ul informa despre 
profilarea „unei noi atitudini a anglo-saxonilor” fa  de „ rile mici”, fa-
vorabil  Uniunii Sovietice, încât „clarificarea raporturilor cu U.R.S.S. de-
vine o chestiune de existen  pentru România” [5, 87]. 
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Situa ia României în r zboi, mai ales dup  pierderea b liei de la 
Stalingrad (încheiat  la 2 februarie 1943), era extrem de grea: ea se afla 
în stare de r zboi cu toate cele trei Mari Puteri ale Coali iei Na iunilor 
Unite, în rela ii tensionate cu aliatul german i cu vecinii – Bulgaria i 
Ungaria; era iminent  pierderea dup  r zboi a Basarabiei, nordului Buco-
vinei i a Transilvaniei. Pe fondul preten iilor teritoriale sovietice fa  de 
România, a respect rii principiului „capitul rii necondi ionate” i a negli-

rii prevederilor Chartei Atlanticului [4, 282-283], pierderea Basarabiei 
i a nordului Bucovinei era o certitudine. 

În 1943, erau cunoscute preten iile teritoriale minimale i maximale 
ale Uniunii Sovietice fa  de România: „Revendic rile minimale au în 
vedere Basarabia, Bucovina de Nord i Gurile Dun rii. Asupra Gurilor 
Dun rii anglo-americanii sunt înc  foarte rezerva i. … Privitor la planul 
maximal, el se bazeaz  pe principiul unit ii Moldovei” [5, 90]. Ministrul 
român în Suedia, F.C.Nanu, informa la 16 octombrie 1943 c  “Alia ii au 
hot rât s  dea mân  liber  ru ilor în ceea ce prive te România, cel pu in, 
i n-au s  se opun  la o eventual  ocupa iune rus  a întregii ri” [5, 95]. 

În unul din numerele ziarului „News Chronicle” de la mijlocul lunii 
octombrie 1943, era prezentat  o coresponden  de la Istanbul, potrivit 

reia, o persoan  „foarte informat ” sus ine c  România, Ungaria i Bul-
garia î i doreau s  ias  din r zboi în schimbul unor asigur ri sovietice, 
chiar i verbale: „Gestul (sovietic – n.n.) a teptat este garan ia pozitiv  c  
Rusia nu are în Balcani revendic ri dincolo de frontiera Basarabiei. Ro-
mânia este gata a ceda f  condi ii Basarabia, dac  Rusia i Alia ii subs-
criu garan ia” [5, 97]. 

La 30 octombrie 1943, Lega ia român  din Spania telegrafia la Bucu-
re ti c  „În anumite cercuri din societatea spaniol  se manifest  o oareca-
re resemnare în fa a perspectivei împ irii Europei de mâine în dou : cea 
occidental , sub hegemonia anglo-american , cea oriental  sub hegemo-
nia Rusiei. Nu constat îns  o egal  resemnare în alte cadre, ale o tirii, ca-
re continu  s  pledeze la anglo-saxoni pericolul unei hegemonii sovietice 
i a unei comuniz ri a întregului continent” [5, 100]. 

adar, situa ia Europei R ritene ( i a României inclusiv) era des-
tul de grav , de aceea, diploma ia româneasc  – puterea i opozi ia – a în-
cercat s  ob in  condi ii cât mai favorabile pentru ie irea României din 

zboi, prin tratativele de la Madrid, Lisabona, Londra, Stokholm, Cairo, 
etc. Îns , peste tot erau impuse condi iile sovieticilor (capitularea Arma-
tei române i continuarea r zboiului împotriva Germaniei, renun area la 
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Basarabia i nordul Bucovinei, eliberarea prizonierilor, în schimb recuno-
scându-se nulitatea dictatului de la Viena din 30 august 1940), care erau 
similare „capitul rii necondi ionate”. 

În aceste condi ii i mai ales atunci când trupele sovietice intrase pe 
teritoriul României, ocupând nordul Bucovinei i partea de nord a Basa-
rabiei, mare alul I.Antonescu a luat decizia fix rii dispozitivului de ap -
rare a României pe linia de fortifica ii Foc ani – N moloasa – Br ila, cu 
gândul c  o rezisten  îndelungat  îi va determina pe Alia i s  renun e în-
tr-un final la aplicarea capitul rii necondi ionate în privin a României. 
„Linia defensiv  fortificat  Foc ani – N moloasa – Br ila este una dintre 
cele mai importante aliniamente strategice militare din al Doilea R zboi 
Mondial. Resturile ei mai pot fi v zute i ast zi (în anul 2010 – n.n.), pri-
ntre gospod riile i lanurile de porumb ale s tenilor din Corbu Veghi. … 
Aliniamentul defensiv era compus din sute de cazemate care se întindeau 
pe o lungime de 180 km între Foc ani i Br ila. Erau atât cazemate pre-

tite de lupt  cât i cazemate false menite doar a ine inamicul în loc i 
a crea o stare de nelini te combatan ilor. În 23 august 1944 trecuser  
deja în spatele aliniamentului 16 divizii române ti i urmau s  mai trea-

ase. Cel pu in între opt i zece luni trupele sovietice puteau fi oprite 
în aceast  zon ” [10]. 

Au urmat evenimentele din 23 august 1944 de la Bucure ti – aresta-
rea mare alului I.Antonescu i a colaboratorilor s i –, care au dus la capi-
tularea necondi ionat  a României. La 24 august România i-a declarat r -
zboi Germaniei i a trecut de partea Coali iei Na iunilor Unite. Armisti i-
ul cu U.R.S.S. a fost semnat doar la 12 septembrie 1944, la Moscova, du-

 s pt mâni de ambiguitate în rela iile sovieto-române, când nu exista 
nici stare de pace, nici de r zboi. La Moscova, delega ia român  a accep-
tat necondi ionat condi ii foarte grele ale p cii [5, 310-324; 6] care s-au 
reg sit în cea mai mare parte i în tratatul de Pace semnat la Paris în 10 
februarie 1947 [7, 413-435]. 

O continuare a deciziilor de la Casablanca i Moscova, a fost acordul 
de procentaj din 9 octombrie 1944, între Stalin i Churchill, care stabilea 
gradul de influen  sovieto-anglo-american  în statele din Balcani, inclu-
siv în România: „România: Rusia - 90%, al ii - 10%; Grecia: Marea Bri-
tanie în acord cu S.U.A. - 90%, Rusia - 10%; Iugoslavia: 50% - 50%; 
Ungaria: 50% - 50%; Bulgaria: Rusia - 75%, al ii - 25%” [4, 43]. 

ara care a avut de suferit cel mai mult de pe urma aplic rii „capitu-
rii necondi ionate” (exprimându-ne în pierderi umane), a fost Japonia. 
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Problema încheierii r zboiului cu guvernul nipon s-a discutat la Conferi-
a interaliat  de la Potsdam (17 iulie – 2 august 1945), luându-se decizia 

ca i Uniunea Sovietic  s  participe la ac iunile militare împotriva Japo-
niei, urmând s  primeasc  drept „recompens ” sudul peninsulei Sahalin 
i Insulele Kurile. 

Autorit ile de la Tokyo erau gata s  asigure capitularea total  a ar-
matei, marinei i avia iei, cerând doar p strarea dinastiei imperiale. La 26 
iulie, H.Truman, C.Attlee i primul ministru chinez Jiang Jieshi, cu acor-
dul secret al lui I.Stalin, au întocmit i înaintat un ultimatum Japoniei, 
prin care îi cereau capitularea necondi ionat . De asemenea, Japoniei i se 
cerea înl turarea militari tilor de la putere i pedepsirea criminalilor de 

zboi. În ultimatum se indicau teritoriile asupra c rora se va extinde su-
veranitatea guvernului nipon; Japonia urma s  aib  industrie pentru a pu-
tea executa plata repara iilor; era cerut  lichidarea obstacolelor din calea 
rena terii i consolid rii tradi iilor democratice, libertatea cuvântului, res-
pectarea drepturilor omului, etc. În cazul respingerii acestor cereri, Japo-
nia urma s  fie transformat  în ruine. 

Unica condi ie a japonezilor continua s  r mân  p strarea dinastiei, 
îns  în ultimatum nu se spunea nimic în acest sens. Unii dintre alia i, în 
mod categoric nu doreau p strarea monarhiei, a a c , la 28 iulie guvernul 
nipon a respins ultimatumul alia ilor. 

Aceast  situa ie l-a determinat pe pre edintele american s  dispun  
lansarea a dou  bombe atomice asupra Japoniei: în primul rând, în acest 
fel se putea realiza o testare real  a armei nucleare americane i în al doi-
lea rând, atacurile atomice determinau în mod sigur conducerea japonez  

 semneze armisti iul. La 6 august 1945, a fost lansat  asupra ora ului 
Hiroshima prima bomb , care a dus la pierderi umane colosale: 78.150 de 
mor i, 13.983 de disp ru i i 37.425 de r ni i. La 9 august, a doua bomb  
atomic  a fost lansat  asupra ora ului Nagasaki, care a dus la 73.884 de 
mor i i 74.904 r ni i, „adic  12 mii de victime la km2, dintre care 6 000 
de mor i”. 

La 10 august 1945, ambasadele Japoniei din Stockholm i Berna au 
fost informate despre acceptarea de c tre guvern a ultimatumului, cu con-
di ia men inerii împ ratului. Americanii nu doreau s  accepte capitularea 
condi ionat , de aceea în ultimatumul expediat la 11 august, se spunea c , 
„autoritatea împ ratului va fi subordonat  comandantului suprem al For-
elor aliate ..., for ele armate aliate vor r mâne în Japonia pân  când obie-

ctivele finale ale Declara iei de la Potsdam vor fi atinse”. 
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De i declara ia de capitulare a fost difuzat  la radio Tokyo la 15 au-
gust 1945, Japonia a opus rezisten  pân  la 22 august. Actul de capitula-
re necondi ionat  a Japoniei a fost semnat la 2 septembrie 1945, astfel în-
cheindu-se cel de-al Doilea R zboi Mondial [4, 57-60]. 

Sigur c , principiul „capitularea necondi ionat ” nu a fost factorul de-
cisiv în organizarea postbelic  a lumii, îns  a determinat cursul mai mul-
tor evenimente. 

Reie ind din cazurile Italiei, României i a Japoniei, prezentate mai 
sus, putem sus ine c , aplicarea principiului „capitul rii necondi ionate” 
a: 

1. prelungit durata r zboiului, având în vedere c  un ir de state, pre-
cum România, Ungaria, Bulgaria, erau gata s  renun e în anul 1943 la re-
zisten a militar , imediat ce li se acceptau condi iile minime de ie ire din 

zboi; i în Germania, atât opozi ia, cât i puterea erau pentru o rezisten-
 militar  în cazul în care alia ii nu vor accepta condi ii onorabile de ie-

ire a Germaniei din r zboi; atât opozi ia, cât i puterea din Germania co-
nsiderau c  o „capitulare necondi ionat ” este similar  „sfâr itului Ger-
maniei” [2]; 

2. lezat grav independen a i suveranitatea statelor vizate, ajungân-
du-se în majoritatea cazurilor la înfeudarea lor; 

3. constituit arma de r zbunare i umilire fa  de statele din tab ra 
advers ; 

4. facilitat ocuparea de c tre Uniunea Sovietic  a statelor din Europa 
Central i R ritean  în care a instaurat orânduirea sa politic i social-
economic ; 

5. permis (dup  preten ia Japoniei de a introduce o clauz  minim  în 
armisti iu – p strarea monarhiei) testarea real  a armei atomice america-
ne în Hiroshima i Nagasaki; 

6. contribuit la formarea i configurarea taberelor care ulterior s-au 
confruntat în R zboiului Rece. 
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The term governance has emerged within international relations in the 

course of the 1980s and has become increasingly popular during the 1990s. The 
are three basic governance mechanisms operating at the international level 
which have been found to play a crucial role in the international spread of envi-
ronmental policy innovations: harmonization, imposition and diffusion. 

In this study, the author analyses the types of the governance, making the 
distinction between governance and government.  

International governance is the output of a non-hierarchical network of in-
terlocking international institutions which regulate the behavior of states and 
other international actors in different issue areas of world politics. Global go-
vernance is the output of a non-hierarchical network of international and trans-
national institutions: not only IGOs and international regimes but also transna-
tional regimes are regulating actors’ behavior. In addition, global governance 
is equated with multilevel governance, meaning that governance takes place not 
only at the national and the international level (such as in international gover-
nance) but also at the sub-national, regional, and local levels.  

 
De i bazele conceptului sunt mai vechi, termenul de guvernare a ap rut în 

cadrul rela iilor interna ionale în perioada anilor 1980 i a devenit un termen po-
pular în perioada anilor 1990. Pentru multe decenii problema guvern rii interna-
ionale a fost un „nucleu substan ial” în jurul c ruia au generat diverse abord ri 

teoretice în domeniu.  
În  fond,  guvernarea  nu  este  altceva  decât  forma  direct i  nemijlocit  de  

exercitare a puterii politice. Termenul de guvernare, sau cel pu in sensul acestu-
ia, a intrat în vocabularul uzual de mii de ani, al turi de al i termeni, cum sunt 
cel de putere, autoritate sau supunere. O dat  cu desprinderea sa din starea natu-
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ral  pentru a deveni cet ean al societ ii civile, omul a intrat în contact direct 
cu puterea, a cunoscut ce înseamn  guvernarea, s-a bucurat de avantajele ei i i 
s-a opus atunci când aceasta a devenit opresiv , tiranic i discre ionar . Platon 
a fost cel care a intuit i apoi a demonstrat în dialogurile sale c  a guverna nu în-
seamn  a ac iona conform legilor, ci a exercita arta conducerii.  

Într-o defini ie de dic ionar, termenul de guvernare desemneaz  ansamblul 
procedurilor institu ionale, raporturile de putere i tipurile de administrare publi-

 sau privat  formale i informale, care dirijeaz  în special ac iunea politic  re-
al  [8, 116]. Un alt dic ionar ne prezint  urm toarele explica iii: guvernare – de 
la latinescul „gubernare” – a dirija. 1. ac iune de „cîrmuire” a societ ii. 2. exe-
rcitare a conducerii i controlului asupra afacerilor publice prin intermediul ins-
titu iilor puterii centrale i locale care utilizeaz  un aparat specializat (birocra-
ia) [18, 122]. O alt  opinie sus ine c  termenul de guvernare este foarte vechi i 

provine, într-o accep iune modern , din adaptarea verbului latin “rego, regere”, 
care înseamn  a conduce, a guverna, a cârmui, la condi iile sociale i politice ale 
Evului Mediu, din care disp ruse statalitatea, o dat  cu dispari ia Imperiului Ro-
man de Apus. Verbul regere prezint  similitudini etimologice cu termenul “re-
gimen” (guvernare, conducere, comand , cârmuire), precum i cu cel de “gube-
rnatio”, care, într-un sens figurat, înseamn  tot guvernare i conducere.  

Guvernarea este definit  ca „procesele i institu iile formale i neformale 
care direc ioneaz i limiteaz  activit ile colective ale grupului” [9, 15]. Prob-
lema guvern rii const  în modul cum diverse institu ii i procese ale societ ii 
globale pot fi plasate mai efectiv ca s  fie legitime prin încercarea lor de a cont-
rola public accesul la resurse importante. Guvernarea institu ionalizat  ridic  
probleme de design institu ional: în particular generînd responsabilitate, partici-
pare i persuasiune prin promovarea stimulentelor materiale pentru ca acele pra-
ctici s  prospere. Spre exemplu, actualul Secretar General al Consiliului Europei 
în discursul debutant men iona c  primul pilon este guvernarea [11], în vârful 
acestui pilon aflîndu-se Comitetul Mini trilor.  

În literatura de profil, întîlnim i opinii care sus in c  guvernarea este un ter-
men asociat cu integrarea european i institu iile i procesele globale, fiind ca-
racterizat prin difuzarea competen elor de luare a deciziilor la diferite nivele ale 
politicii [16, 47]. Are loc în re ele care pot include doar func ionari publici, dar 
i reprezentan i ai institu iilor private. La nivel global, structurile guvern rii sunt 

fragmentate i tind a fi mai mult neformale decît tradi ionale forme de guverna-
re.  

Termenul de guvernare este unul înc  destul de ambiguu, R.Rhodes men io-
neaz  c  acesta este utilizat în diferite în elesuri: stat minimal, guvernare corpo-
rativ , un nou management public, buna guvernare, sisteme social-cibernetice, 
re ele autoorganizate [12, 653]. M.Zurn plaseaz  conceptul în extindere de la 
guvernare de c tre conducere (stat centric), guvernare cu guvern (mixt) la guve-
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rnare f  guvern (societal, autoreglare) [23]. Conceptul sus ine ideea c  proble-
mele i provoc rile care dep esc capacitatea de interven ie a statului urmeaz  

 fie solu ionate colectiv. Guvernarea semnific  faptul c  activitatea statului nu 
apar ine doar statului, dar poate fi transferat  dincolo de statul-na iune, într-o di-
namic  incluzînd varietatea actorilor i institu iilor în cadrul diverselor arene 
politice. În contrast cu ac iunile interne ale guvernelor statale, guvernarea nu es-
te limitat  de teritoriu, se focuseaz  asupra diverselor activit i i cooperare in-
terna ional . Aceast  guvernare se refer  la stabilirea unui sistem de regului înt-
re ace ti actori care promoveaz  o cooperare sesizabil , coordoneaz  cooperarea 
i legitimitatea activit ilor i rezultatelor.  

Drept rezultat al interdependen ei, a crescut dramatic necesitatea pentru reg-
lementarea politic  „dincolo de statul – na iune”. Prin urmare, statele se v d co-
nstrînse s  cedeze o parte din suveranitate. Crearea Cur ii Interna ionale de Jus-
ti ie, este un rezultat al deleg rii suveranit ii. În general, necesitatea pentru o 
cooperare interna ional i o guvernare interna ional  a crescut semnificativ în 
ultimele decenii. Acest fapt a contribuit la crearea începînd cu anii 1950 i mai 
ales 1970 a organiza iilor interna ionale, în special a celor interguvernamentale, 
i a regimurilor interna ionale. Aceste institu ii au devenit parte a sistemului in-

terna ional i au influen at comportamentul statelor.  
Termenul de guvernare se refer  la un sistem de reguli, ordine normativ  di-

ferit  de ordinea natural , apare din interac iuni nelimitate ale actorilor cointere-
sa i într-un stat. Aceasta implic  faptul c  actorii recunosc existen a unor obliga-
ii  anumite  i  se  simt  constrîn i  s  le  îndeplineasc  indiferent  de  condi ii  [10,  

393]. Altfel spus, „guvernarea înseamn  ordine i inten ionalitate” [13, 5].  
Guvernarea (governance) este deseori confundat  cu guvern mîntul, gu-

vern, conducere (government), de i sunt dou  concepte diferite. Termenul de 
guvern mînt se refer  la institu iile formale ierarhice, care particip  la stabilirea 
normelor i regulilor. Guvern mîntul are prerogative de a lua decizii i decreta 
legi, distribui autoritar valorile, cu anumite limite privind mijloacele i finalit -
ile [17, 17].  

Guvernarea este mult mai complex  decît guvern mîntul. În calitate de 
„capacitate de realizare a lucrurilor” [7, 250], guvernarea poate avea mai multe 
forme; în timp ce nivelul statal este mai ales exercitat de c tre guverne (guver-
nare de c tre guverne), deasupra acestui nivel sunt alte forme de guvernare cu 
multiple guverne sau guvernare f  guverne. Aceasta din urm  este definit  ca 
o reglementare exclusiv  a comportamentului social în domenii ale actorilor 
non-statali, i se bazeaz  pe institu ii normative ce implic  un model durabil de 
comportament al unui num r stabilit de actori în situa ii repetate.  

Guvernarea nu este sinonim cu conducerea. Ambele se refer  la comporta-
mentul final, la activit i orientate spre atingerea anumitor scopuri, sistem de 
conducere, dar conducerea sugereaz  c  activit ile sunt sus inute de autoritatea 
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formal , de for ele de ordine care asigur  implementarea politic , pe cînd guver-
narea se refer  la activitatea sus inut  de obiective împ rt ite de scopurile care 
pot sau nu deriva din responsabilitate, formal  sau neformal  care nu sunt înso-
ite de prezen a for elor de ordine.  

Guvernarea este un fenomen mai complex decît guvernul, implic  institu ii 
guvernamentale dar i mecanisme non-guvernamentale generale, persoane, or-
ganiza ii. Teoria guvern rii sugereaz  c  un nou stil de guvernare apare care 
opereaz  concomitent cu stilul tradi ional de guvernare, dar care caut  s  cupri-
nd  complexitatea.  

Guvernarea este un sistem de reguli care func ioneaz  doar dac  este accep-
tat de c tre majoritatea, pe cînd guvernele pot func iona chiar i în prezen a unei 
opozi ii fa  de politica acestuia. Guvernarea reprezint  ordinea plus inten iona-
litatea. Ordinea global  consist  din aranjamente de rutin  prin care trece politi-
ca mondial  într-o anumit  perioad . 

Conform cercet torului J.Rosenau, „guvernarea include activitatea guverne-
lor dar... include i al i actori care de in mecanismul de a crea cerin e, a stabili 
scopuri i a implementa politici” [14, 145]. Actorii non-statali, în termenii lui 
J.Rosenau creaz  o lume „multicentric ” în contrast cu „statul centric”. P.Wap-
ner [19, 5] sus ine c  trebuie s  „în elegem c  statele nu mai de in monopolul 
asupra instrumentelor de ce guverneaz  afacerile umane, dar mai degrab  forme 
non-statale de guvernare care sunt i pot fi utilizate în schimb rile ini iate”.  

Pentru a presupune prezen a guvern rii f  guvern trebuie s  concepem fu-
nc iile realizate într-un sistem uman indiferent de faptul dac  sistemul a evoluat 
organiza ional i institu ional care s -l perfec ioneze. Una din func iile esen iale 
sunt necesit ile prin care fiecare sistem trebuie s  fac  fa  provoc rilor exter-
ne, s  previn  disensiunile dintre membri, s  dispun  de resurse necesare de a se 
conserva i s  formuleze scopuri i politici pe care s  le realizeze.  

În prezent, în condi iile schimb rilor globale rapide i considerabile, consti-
tu iile guvernelor na ionale, acordurile dintre acestea sunt subminate de revendi-

rile, necesit ile, o mai mare coeren  a grupurilor etnice i nu numai, globali-
zarea economiilor, apari ia mi rilor sociale ample, reducerea distan elor poli-
tice de c tre tehnologiile microelectronice, apari ia i intensificarea interdepen-
den elor globale favorizat  de crizele curente, poluarea mediului, terorismul, 
drogurile, comer ul, SIDA i alte probleme transna ionale care figureaz  pe age-
nda global . Aceste probleme dep esc competen ele guvernelor na ionale, care 
în acest caz î i pierd din autoritate, o parte din aceasta fiind direc ionat  spre co-
lectivit ile subna ionale.  

În cadrul guvern rii interna ionale delimit m guvernarea soft i hard. Guve-
rnarea soft nu este limitat  interac iunilor formale, i poate genera din normele 
i valorile comune împ rt ite i recunoscute de toate statele membre ale unei 

organiza iii (democra ie, stat de drept, economie de pia ). Guvernarea hard ac-
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centueaz  rolul conducerii prin negocieri i implementarea acordurilor juridice, 
a deciziilor politice.  

Spre exemplu, grani ele guvern rii Consiliului Europei delimiteaz  aria de 
acces i participare a statelor membre la luarea deciziilor politice. Identific m 
ase tipuri de grani e ale guvern rii:  

 Geopolitic  – care a fost vizibil  în perioada r zboiului rece. 
 Discursiv  care este perceput  atunci cînd ne referim la scopurile con ti-

ente ce urmeaz  a fi realizate de c tre organiza ie. 
 Cultural  – stabile te limita valoric , diferen a între valori democratice i 

nedemocratice. 
 Tranzac ional  - permite organiza iei s  stabilesc  rela ii privilegiate pent-

ru alte ri nemembre. În acest context, Consiliul Europei a acordat statutul de 
observator pe lîng  organismele interguvernamentale urm toarelor state: Cana-
da, Vatican, Japonia, SUA i Mexic 

 Juridice – aria de aplicabilitate legislativ ; totalitatea conven iilor i acor-
durilor Consiliului Europei care sunt aplicate de c tre statele membre. 

 Institu ional  – care define te nucleul guvern rii; organele constituante. 
Distingem guvernarea multinivel, care include urm toarele nivele: local, su-

bna ional, regional, global [6, 648]. Guvernarea multinivel se bazeaz  pe reali-
zarea constitu ionalismului occidental i federalismului secolului XVIII-XIX. 
Sursele se bazeaz  pe experien a ob inut  în cadrul domeniului afacerilor inter-
ne: protec ia drepturilor omului i a dreptului de proprietate, oportunit i egale, 
justi ie distributiv , democra ie i conducere responsabil , stat de drept, sistem 
de control. Aceste elemente au jucat un rol decisiv în modelarea viitorului drept 
interna ional i al organiza iilor.  

Prin guvernare ne referim la organizarea unor ac iuni colective printr-un set 
de structuri de conducere numite institu ii sau regimuri [6, 678]. Institu iile cre-
ate stabilesc o serie de reguli prin a modela comportamentul membrilor acestei 
organiza ii. Utilizeaz  diferite strategii de consolidare a eficacit ii acesteia, dre-
pturile omului fiind una dintre strategiile aplicate de organiza iile interna ionale 
în contextul edific rii democra iei în special în statele în tranzi ie.  

Guvernarea interna ional  reprezint  rezultatul re elei non-ierarhice ale ins-
titu iilor centralizate (în special, dar nu exclusiv guvernamentale) care regleme-
nteaz  comportamentul statelor i altor actori interna ionali în diverse domenii 
ale politicii mondiale. Guvernarea global  reprezint  rezultatul re elei non-ierar-
hice ale institu iilor interna ionale i transna ionale: nu doar organiza iile inter-
na ionale i regimurile interna ionale, dar i regimurile transna ionale reglemen-
teaz  comportamentul actorilor.  

Spre deosebire de guvernarea interna ional , guvernarea global  se caracte-
rizeaz  prin diminuarea proeminen ei statelor i prin implicarea actorilor non-
statali în procesele de stabilire a normelor i regulilor, monitorizarea realiz rii 
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acordurilor. Guvernarea global  este egalat  cu guvernarea pe multinivele, ceea 
ce înseamn  c  guvernarea are loc nu doar la nivel na ional i interna ional (ca 
în cazul guvern rii interna ionale), dar deasemenea i la nivelul subna ional, re-
gional, local. În timp ce în cadrul guvern rii interna ionale statele i alte institu-
ii interguvernamentale sunt cele care creaz  norme i reguli, care le reglemen-

teaz  comportamentul; în cadrul guvern rii globale pe lîng  state i alte institu ii 
interguvernamentale la procesul de creare a normelor i regulilor particip i ac-
torii non-statali.  

Guvernarea interna ional  a ap rut în ultimii 150 ani, dar mai pregnant dup  
al doilea r zboi mondial. Guvernarea interna ional  poate fi definit  în linii mari 
ca „totalitate de reguli, roluri i rela ii care definesc i reglementeaz  practicile 
sociale ale statelor i actorilor non-statali în domeniul afacerilor interna ionale” 
[22, 15] sau „mai multe modalit i prin care actorii individuali, institu iile, pub-
lic i privat reglementeaz  activit ile sale comune” [5, 2]. Guvernarea interna i-
onal  este conceptualizat  ca un proces multilateral, institu ionalizat, centrat pe 
stat, în care guvernele negociaz  acorduri care apoi sunt implementate de c tre 

ile semnatare.  
Sistemul de guvernare interna ional  a e uat în încercarea de a solu iona 

problemele ap rute, s  reac ioneze la aspira iile noilor actori: companiile trans-
na ionale i asocia iile de business, organiza ii ale mi rile sociale transna io-
nale, re ele transna ionale de advocacy, i alte coali ii de organiza ii non-guver-
namentale capabile s  desf oare campanii politice transna ionale. În aceste co-
ndi ii, necesitatea pentru un sistem de guvernare mai eficient i sensibil la noile 
provoc ri a determinat transformarea guvern rii interna ionale [5].  

Analiza modului în care guvernarea interna ional  influen eaz  nivelul in-
tern i afecteaz  luarea deciziilor politice la nivel na ional este de o actualitate 
deosebit  în cadrul rela iilor interna ionale. În literatura de profil se men ionea-

 trei mecanisme importante ale guvern rii interna ionale: armonizarea, impu-
nerea (obligativitatea) i difuziunea (r spîndirea) [4].  

Armonizarea presupune modificarea con tient  a politicilor interne de c tre 
statele angajate în acorduri interna ionale sau reglement ri suprana ionale cu ca-
re acestea sunt de acord, pe care le-au negociat multilateral. În dependen  de 
nivelul de obligativitate ale acestor reguli sau norme, de eficien a lor, armoniza-
rea contribuie în mod direct la convergen a politicii na ionale. Armonizarea in-
terna ional  se caracterizeaz  printr-un nivel înalt de centralizare. Armonizarea 
implic  unele sacrificii ale autonomiei na ionale i suveranit ii. Odat  ce statele 
particip  voluntar la procesul multilateral de luare a deciziilor, în principiu, pot 

 influen eze activ rezultatele acestuia, dar odat  ce un acord este semnat, aces-
tea sunt mai mult sau mai pu in obligate s  se supun i s  implementeze acor-
dul respectiv în contextul na ional [1].  
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Obligativitatea sau „transferul coercitiv”, se refer  la procesele în care acto-
rii externi impun statele s  adopte politici inova ionale exploatînd asimetrii în 
puterea economic i politic . În literatura de profil acest termen mai este numit 
i „convingere extern ”, sau în studiile privind ajutorul acordat pentru dezvolta-

re acesta este denumit „condi ionalitate”. Obligativitatea difer  de armonizare 
prin mai mul i parametri. Obligativitatea nu implic  anumite alternative, op rtu-
nit i la modificarea proceselor de luare a deciziilor politice, uneori poate veni 
în contradic ie cu scopurile, obiectivele ini iale ale statelor. Acest schimb asime-
tric în resursele politice i economice vizeaz  beneficii pe termen mai lung: ac-
cesul la resurse financiare, credite de dezvoltare, admiterea în cadrul unor orga-
niza ii importante (ex. UE), etc.  

Difuziunea se refer  la procesele în care actorii politici na ionali f  a fi 
obliga i de acorduri interna ionale sau f  a presa i de actorii externi, adopt  
inova ii politici ghidîndu-se de modele, experien a din sistemul interna ional. 
Deci, difuzarea se refer  la procesele prin care „cuno tin ele despre politici, ad-
ministrare, institu ii i idei dintr-un sistem politic sunt utilizate în dezvoltarea 
politicilor, administr rii, institu iilor i ideilor din cadrul altui sistem politic”. 
Acest proces de difuzare devine manifest prin acumularea imit rilor sau înv -
rii i aplic rii noilor politici.  

Ca o institu ie de guvernare global  s  de in  legitimitate, aceasta trebuie s  
posede certe virtu ii epistemice care s  permit  revizuirea critic  a scopurilor sa-
le prin interac iunea cu agen ii i alte institu ii [3]. Drept institu ii de guvernare 
global  pot fi numite: Organiza ia Interna ional  a Muncii, Fondul Monetar In-
terna ional, diverse organiza ii de mediu, Consiliul Europei, etc. Aceste organi-
za ii sunt ca i guvernele, ele emit anumite reguli ce urmeaz  a fi obligatorii, î i 
impun autoritatea în vederea respect rii angajamentelor asumate. Totu i aceste 
institu ii nu realizeaz  întreaga gam  de func ii ale unui guvern; nu caut  ase-
meni guvernelor s  monopolizeze utilizarea legitim  a violen ei (for ei) pe un 
teritoriu determinant, majoritatea ac iunilor întreprinse necesitînd acordul state-
lor membre.  

Penuria surselor bibliografice asupra autorit ii politice i legitimit ii Con-
siliului Europei eclipseaz  semnifica ia acestuia, nu doar ca organiza ie regiona-

, dar ca cel mai important „cîine de paz ” al drepturilor umane pentru Europa 
[15]. De la debutul s u din 1949, se pune problema legitimit ii organiza iei în 
condi iile deficien elor designului institu ional; impactului redus al rezultatelor 
politicilor implementate, competi ia extern  din partea Uniunii Europene i inte-
resul acesteia în subiec ii soft ai integr rii europene. Întrebarea const  în ce tip 
de legitimitate interna ional  se bucur  Consiliul Europei ca organiza ie cu man-
dat democratic într-o regiune democratic . Structura institu ional  a organiza iei 
este analizat  ree ind din criteriile de performan  ale Consiliului Europei, rolul 
de protector al democra iei europene i drepturilor omului [2].  
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Evaluarea legitimit ii nu se reduce doar la revendic rile intereselor proprii, 
dar conceptul de legitimitate este central pentru institu iile guvern rii globale. 
Aceast  legitimitate este constituit  în baza unei responsabilit i. Un element 
cheie al legitimit ii institu iilor interna ionale îl constituie rela ia dintre institu-
ii i mediul lor socio-politic: îndeosebi, agen ii externi care monitorizeaz i 

critic  ac iunile institu iilor interna ionale, care sunt cruciale pentru consolida-
rea legitimit ii. Respectul fa  de valorile democratice este esen ial pentru legi-
timitate, dar aceasta nu implic  faptul c  procedurile democratice interne sunt 
necesar de implementat la nivel global.  

„Buna guvernare” s-a stabilit pe agenda mai multor organiza ii interna iona-
le la sfîr itul r zboiului rece, cînd cererea pentru democra ie i o mai bun  guve-
rnare a dezvolt rii a devenit impetuoas i a crescut i rolul acestor organiza ii 
în promovarea acestor scopuri. În prezent, majoritatea organiza iilor interna io-
nale promoveaz i aten ioneaz  asupra standardelor reprezent rii democratice, 
responsabilit ii i transparen ei. „Buna guvernare” este apreciat  de organiza ii 
în dependen  de modul în care sunt acestea structurate i de implementarea de-
ciziilor. Acest concept era tratat ca o condi ie necesar  pentru reforme eficace, o 
nou  retoric  asupra responsabilit ii i particip rii democratice. Unele organi-
za ii interna ionale percep noua idee de „guvernare” sau „buna guvernare” cu 
sensul de „buna calitate a managementului” [20]. Aceast  defini ie stricto-sen-
sum se refer  la rolul limitat al func iilor statului.  

O alternativ  a în elegerii „bunei guvern ri” face leg tura dintre institu ii i 
societ i într-o mai larg  concep ie a guvern rii; O.Young o define te drept 
„stabilirea i operarea cu reguli ale jocului care încearc  s  defineasc  practici 
sociale, s  asume roluri i s  interac ioneze” [22, 15].  

Eficacitatea pe termen lung a unei institu ii necesit  acordul asupra reguli-
lor, identit ii i procesului de luare a decizilor între membri. Aceast  eficacitate 
depinde de raison d'etre care este recunoscut de c tre to i membrii organiza iei 
i un sistem coerent de idei care s  stea la baza definirii problemelor i a solu ii-

lor, sistem care s  fie perceput drept veridic de c tre membri, i capacitatea de a 
asimila noi idei. 

O institu ie eficient  trebuie s i p streze identitatea, dar i s  fie apt  schi-
mb rilor, s  planifice direc ii strategice globale i politici în condi iile modific -
rilor impuse de conjunctur . Mai mult, organiza iile au nevoie de proceduri pen-
tru a determina politici pe care membrii s  le implementeze.  

Cele trei principii ale „bunei guvern ri” în cadrul organiza iilor interna io-
nale sunt: participarea, responsabilitatea i corectitudinea [21]. Participarea a 
devenit o problem  important  în condi iile democratiz rii, implicarea statelor 
în procesul de luare a deciziilor ofer  sentimentul de „proprietate”, de importan-

, de implicare în proiect i încredere în succesul acestuia, consolideaz  senti-
mentul de încredere între organiza ie i membrii acesteia, cre te responsabilita-
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tea. Acest principiu este respectat în cadrul Consiliului Europei, cele 47 state 
membre fiind reprezentate prin intermediul mini trilor afacerilor de externe în 
Comitetul Mini trilor. 

Responsabilitatea la fel, este un principiu important. În timp ce consensul 
lu rii deciziilor este adoptat de organiza ie, deseori pe motiv c  aceasta asigur  
o mai mare participare a p ilor, în practic  aceasta deseori reduce responsabili-
tatea.  

Cel de-al treilea principiu – corectitudinea- include dou  aspecte: de fond i 
cel procedural. Corectitudinea procedural  necesit  ca procesul de reprezentare, 
luare a deciziilor i executare într-o insitu ie s  fie clar specificat, nedescrimina-
toriu i consistent. Aceasta necesit  sus inerea principiului de transparen i re-
sponsabilitate. În cazul corectitudinii de fond, ne referim la cît de echitabile sunt 
rezultatele institu iei, la distribuirea puterii, influen area i resursele, la o egali-
tate general  în cadrul organiza iei.  

Drept concluzie, institu iile de guvernare global  sunt importante deoarece 
acestea creaz  norme i valori în dependen  de care statele membre i al i ac-
tori î i coordoneaz  comportamentul. Acestea stabilesc oportunit i pentru state-
le membre, intervin în solu ionarea anumitor probleme, promoveaz  bunul pub-
lic.  
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