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COMPARTIMENTUL
ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI
ACADEMICIANUL GHEORGHE RUSNAC
I TIIN A POLITIC UNIVERSITAR
Victor SACA
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 habilitat în tiin e politice, Profesor
This article examined the contribution the academician Gheorghe Rusnac
the emergence and development of political science in Moldova. Mr. Rusnac
was the first head of Political Department in the country, established in 1989 at
the initiative of the State University of Moldova. In 1993 scientist and Professor
Gh.Rusnac devive rector of MSU. As the manager has brought an outstanding
contribution to the creation in 1995 of the first Faculty of Political Sciences of
Moldova. Gh.Rusnac scientist was President of two Specialized Scientific Councils to support doctoral thesis in political science.
A gentleman of great merit lies in the foundation of the National School of
Political Studies. He also led doctoral thesis in Political Science 15 people (7DSc. and 8 - PhD). Disciples of Gh.Rusnac working today as teachers, researchers, politicians and government officials. Scholar Gheorghe Rusnac has numerous publications - 39 monographs and textbooks, 205 - scientific articles,
dozens of collections of documents and materials, dictionaries, brochures. His
work included a total of 590 scientific titles. At present monentul Gh.Rusnac
holds the position of vice-president of the Academy of Sciences is responsible
for relations between the Academy and universities.
Devenirea i dezvoltarea statului Republica Moldova în cei 21ani de independen
ne-a demonstrat în mod evident dependen a lor direct de factorul
afirm rii tiin ei politice na ionale, tiin
chemat s supun analizei o
practic sociopolitic complex , cu multiple fenomene i procese contradictorii
ce evoluiaz neobi nuit, prin ascensiune i declin, stabilitate i instabilitate,
ordine i haos, consisten
i inconsisten
i viceversa. Atare evolu ie
este obiectiv , dar indicii s i sunt determina i în ultima instan
de
capacit ile de impunere a factorului subiectiv, inclusiv de nivelul sus inut de
spiritualitate în domeniul tiin ei politice, de poten ialul epistemologic i

8

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

axiologic al savantului din domeniul respectiv, de capacit ile lui de rol i
func ionale de-a asigura continuitatea în acest domeniu.
În contextul acestor ra ionamente sunt bine venite i necesare evalu ri
adecvate ale activit ii tiin ifice a mult stimatului academician, doctor
habilitat, profesor universitar Gheorghe Rusnac. Personalitate marcant în
lumea tiin ei politice, unul din fondatorii acesteia în sistemul universitar al
Republicii Moldova, domnul Gheorghe Rusnac se bucur de o mare autoritate
în cercurile tiin ifice ale
rii, în rîndurile studen ilor, masteranzilor,
doctoranzilor, savan ilor i profesorilor de la Universitatea de Stat din
Moldova i de la alte institu ii.
Cre terea, maturizarea i devenirea spiritual în tiin
i înv
mînt
a Domniei sale începe din anii ’60 la Universitatea de Stat din Moldova i
continu aici la Alma mater mai bine de 40 de ani, mai întîi în calitate de
student al Facult ii de Istorie, apoi doctorand i posdoctorand în istorie,
cadru didactic, secretar tiin ific al Consiliului Specializat de sus inere a
tezelor de doctor în istorie, prodecan, secretar al Comitetului de partid al USM,
doctor habilitat, profesor universitar, primul ef-catedr de politologie la USM
i în general în ar , rector al USM, membru corespondent i membru titular
al A M în domeniul tiin ei politice. Academicianul Gheorghe Rusnac a fost
primul savant istoric din Republica Moldova care la sfîr itul anilor ’80 începutul anilor ’90 a mobilizat opinia tiin ific
i factorii de decizie din
ar s sus in importan a i necesitatea recunoa terii politologiei ca obiect
de studiu în sistemul de înv
mînt universitar i ca tiin
indispensabil
sistemului academic. Atare atitudine a savantului Gheorghe Rusnac fa
de
tiin a politic era bine con tientizat
i, desigur, reie ea din buna
cunoa tere i apreciere a complexit ii noilor transform ri sociale ce urmau
se realizeze în ar în primii ani de independen . Chiar de la bun început
el vedea rostul tiin ei politice universitare atît în domeniul educa iei tinerei
genera ii, cît i în cel al construc iei statale i societale de tip nou, democratic. Mai mult, savantul Gheorghe Rusnac sesiza i interpreteaz i în prezent
aceste câmpuri de rol ale tiin ei politice într-o leg tur indispensabil , drept
câmpuri complementare ce contribuie la modernizarea sistemului de
înv
mînt universitar în noile condi ii i, totodat , la modernizarea i
postmodernizarea politic a rii.
Urm rind pe parcursul a mai bine de dou decenii profesarea tiin ei
politice în cadrul Universit ii de Stat din Moldova, remarc m c la începuturile
ei, dar i ulterior, primul ef catedr de Politologie Gheorghe Rusnac
împreun cu o echip devotat cauzei tiin ifice i didactice (profesorul
A.Zavtur, conferen iarii D.Strah, V.Mo neaga, P.Frunta u, D.Ila ciuc i al ii) au
reu it s fac fa
noilor cerin e de reformare a înv
mîntului universitar,
în particular s creeze baza teoretico-metodologic
i metodic de predare a
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cursului normativ de politologie în condi iile unei
ri în tranzi ie spre
democra ie. Astfel, sub redac ia membrului corespondent al A M Alexandru
Zavtur, cu participarea nemijlocit a dlui Gheorghe Rusnac i a întregii echipe
de la catedr , dar i a unor reprezentan i ai altor catedre similare din ar , a
fost publicat în 1991, în edi ie român
i rus , primul curs universitar de
prelegeri la politologie (alc tuit din 14 teme) din Moldova i unul dintre primele
din URSS. Ulterior, pe parcursul anilor 1993-1998, sub influen a noilor
realit i politice legate de constituirea statalit ii moldovene ti independente,
dar i a unui nivel nou de cuno tin e a profesurii universitare, a fost elaborat i
editat un nou curs universitar la politologie în 4 volume, sub redac ia dlui
V.Mo neaga, la care, de asemenea, i-a adus o contribui ie substan ial în
calitate de autor, de rînd cu al i colegi ai s i, savantul Gheorghe Rusnac.
adar, în prima jum tate a anilor ’90 ai secolului XX cadrele
politologice de la universitate, la fel ca i cele de la alte institu ii de înv mînt
superior din republic , au acumulat experien a supravie uirii în acele condi ii
grele de acomodare la schimb rile ce se produceau în societate în general i în
sistemul de înv
mînt în particular. Drept realizare a lor, în primul rînd a
efului de catedr Gh.Rusnac, cu adev rat poate fi considerat capacitatea de a
influen a p strarea intact a pred rii cursului de politologie la toate facult ile
Universit ii, men inerea neschimbat a statutului catedrei de subdiviziune
universitar , rezisten a colectivului acesteia la provoc rile sociopolitice ale
timpului de atunci.
Or, solicitarea tiin ei politice de c tre structurile politice i de stat a
necesitat crearea unui sistem na ional bine determinat de preg tire a cadrelor în
domeniul respectiv, fapt ce a deschis în fa a Universit ii de Stat din
Moldova noi orizonturi de afirmare a tiin ei politice universitare, deja prin
crearea primelor grupuri de specialitate. Acestea au pus începutul preg tirii
cadrelor politologice din Moldova. Grupurile în cauz au fost create în 1993, la
ini iativa Catedrei de Politologie, cu sus inerea Rectorului USM, Gheorghe
Rusnac (numit în aceast func ie în iulie al aceluia i an), la Facultatea de
Istorie a Universit ii, în baz de concurs la buget. Iar în 1994 în cadrul aceleia i
facult i s-a deschis deja sec ia tiin elor politice la care înmatricularea se f cea
la 3 specialit i: „politologie i istorie”, „politologie i drept”, „rela ii
interna ionale ”. Cu toate acestea, eforturile depuse nu satisf ceau necesit ile
crescînde în preg tirea cadrelor în domeniu, ceea ce f cea oportun deschiderea
în Universitate a unei facult i speciale care s fac fa
cerin elor
tiin ifico-didactice.
Sensibilizarea acestei oportunit i a fost ini iat
i tradus în practic în
primul rînd prin efortul personal al profesorului, savantului i managerului
Universit ii Gheorghe Rusnac. În particular, activitatea Domniei sale de
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manager universitar i interuniversitar (Pre edinte al Consiliului rectorilor
institu iilor de înv
mînt superior din Republica Moldova) a generat noi
preocup ri privitor la perspectiva tiin ei politice la USM. La mijlocul anilor
’90 el considera modernizarea procesului de preg tire a cadrelor politologice
din Universitate i din ar drept obiectiv de neamînat. Tocmai de aceea,
pentru Universitatea de Stat din Moldova, anul 1995 se socoate pe drept anul
unui nou elan în preg tirea cadrelor în domeniu. Atunci i s-a fondat, conform
Ordinului Rectorului USM din 20 iunie, cu începere de la 30 iunie, Facultatea
de tiin e Politice i Administrative, denumit în 2001 Facultatea Rela ii
Interna ionale, tiin e Politice i Administrative (FRI PA). Ast zi, importan a
acestei institu ii universitare o deducem din practica acumulat pe parcursul
celor mai bine de 17 ani de activitate a ei ca prima i, totodat , unica în felul
u institu ie de profil politologic din Republica Moldova, perioad în care ea
devine institu ia cheie în preg tirea cadrelor didactice de specialitate, dar i de
afirmare i dezvoltare a tiin ei politice moldovene ti per ansamblu.
La începuturi un aport real în afirmarea Facult ii, ca centru al tiin ei politice din ar , i-au adus profesorii Gh.Rusnac, A.Zavtur, conferen iarii V.Mo neaga, D.Strah (primul decan al Facult ii), V.Beniuc, D.Ila ciuc, P.Frunta u i alii. Activitatea tiin ific
i didactic a ini iatorilor o reg sim nu doar în
institu ionalizarea tiin ei politice universitare în dimensiuni de facultate, ci i
în consolidarea i dezvoltarea de mai departe a acesteia, în antrenarea i
preg tirea a noi for e de savan i în domeniu, inclusiv de la alte facult i ale
Universit ii – Jurnalism i tiin e ale Comunic rii, Istorie. Or contribu ia
managerului i savantului universitar Gh.Rusnac în acoperirea necesit ilor de
func ionare a Facult ii este unic , fapt ce rezult nu doar din ini ierea
deschiderii acesteia în cadrul USM, ci i din evolu ia ei pe parcurs, din
rezultatele pe care le are acumulate la activ subdiviziunea dat în dezvoltarea
tiin elor politice.
De obicei despre capacit ile oric rei institu ii, inclusiv educa ionale,
putem judeca dup poten alul s u uman la diferitele etape de manifestare.
Privit prin lumina acestei axiome poten ialul uman de la FRI PA, la cinci ani
ai acesteia (2001), avea deja format un nucleu de entuzia ti (Gh.Rusnac,
V.Mo neaga, A.Zavtur, V.Cujb , V.Saca, A. Ro ca, Iu.Gorincioi, T.Spinei,
T.Turco .a) bine preg ti i în domeniu, care dezvoltau i promovau activ
tiin a politic , împreun cu unii speciali ti politologi de la alte facult i
(V.Moraru, C.Marin, C.Solomon .a.), atît în Alma mater i în ar , cît i peste
hotare, avea creat o baz institu ional i de cadre bine determinat . Efectivul
Facult ii num ra atunci peste 60 persoane, inclusiv 2 membri coresponden i ai
M, 4 doctori habilita i i 22 doctori în tiin e [1, 17]. A urmat apoi, la
insisten a dlui Gh.Rusnac, procesul includerii tot mai active în lumea tiin ei
politice a multor cadre de vîrst medie i tîn
– V.Teosa, V.Bor , R.Tanas ,
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C.Mîn scurt , A.Margarint, A.Morozan, M.Bulova, E.Anghel, I.Buc taru,
R.Gorincioi, V.Andrie , R.Svetlicinîi, S.Cebotari, C.Covali (Ejov), R.Rusu,
V.Perciun (Bevziuc), N. veatcov .a.
Apelînd la metoda compara iei constat m, c la 10 ani de existen
(2006), FRI PA, cu cele 4 catedre ale sale –
tiin e Politice
i
Administrative, Rela ii Interna ionale,
tiin e Juridice, Limbi Str ine
Aplicate – i laboratorul tiin ific „Sociologia politic ”, antrena în activitatea
tiin ific deja 133 cadre, între care distingem 2 membri coresponden i ai A M,
6 doctori habilita i, 25 doctori în tiin e [2]. Prin efortul lor de zi cu zi tiin a
politic a Facult ii i Universit ii în general a f cut un pas calitativ nou în
evolu ia sa.
Capacit ile tiin ifice ale Facult ii i Universit ii în domeniul
tiin elor politice au crescut considerabil gra ie institu iei doctorantur
i
post-doctorantur , institu ie inaugurat de c tre savantul
i profesorul
Gheorghe Rusnac. Preg tirea cadrelor tiin ifice a c tat o nou suflare
începînd cu anul 1998 cînd pe lîng USM s- a creat Consiliul tiin ific
Specializat în filosofie i politologie (primul Consiliu din ar abilitat cu
dreptul de examinare a tezelor de doctorat în domeniul tiin elor politice), a
rui pre edinte a fost Gh.Rusnac. Aceast structur
tiin ific a func ionat
pîn la sfîr itul lui 2003, perioad în care la specialitatea “Teoria i istoria
politologiei; institu ii i procese politice”au fost elaborate i sus inute 15 teze de
doctorat, inclusiv 8 teze de doctor în tiin e politice (C.Kling, C.Manolache,
T.Spinei, J.Stepanova, V.Bor , C.Mîn scurt , R.T nas ) i 7 teze de doctor
habilitat în tiin e politice (V.Beniuc, V.Mo neaga, V.Moraru, V.Saca, C.Marin,
C.Solomon, A.Ro ca) [3]. În anii 1998-2003 majoritatea speciali tilor în
politologie de la FRI PA i de la alte facult i ale USM au sus inut tezele de
doctorat în Consiliul sus-men ionat al Universit ii.
De la sfîr itul anului 2003 – începutul anului 2004 se profileaz o etap calitativ nou în preg tirea cadrelor tiin ifice în ar , inclusiv în domeniul
politologiei, etap ce se remarc odat cu reformarea sistemului de evaluare i
atestare a lor, cu elaborarea i aprobarea unui nou Regulament cu privire la
conferirea gradelor tiin ifice i titlurilor tiin ifice i tiin ifico-didactice în
Republica Moldova. Tot atunci senatelor universitare li se ofer dreptul de a
institui Consilii tiin ifice Specializate i de a desemna Seminare de Profil la
specialit ile corespunz toare. Conform art.6 al Regulamentului, Consiliile
tiin ifice Specializate, ca verig principal a CSA în atestarea cadrelor
tiin ifice, se organizeaz ad-hoc pentru fiecare tez aparte. Se admite
examinarea de unul i acela i C. .S. (în edin e aparte) a dou teze de doctor ce
in de aceea i specialitate i au teme adiacente [4, 5]. Atare modific ri, dar i
cele ce au urmat în procesul de organizare i sus inere a tezelor de doctorat au
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avut drept scop ridicarea nivelului calit ii de preg tire i atestare a cadrelor
tiin ifice în institu iile universitare i academice din ar .
În temeiul Hot rîrii Prezidiului C.S.A.din 25.12.2003, hot rîre luat în baza
demersului Senatului USM din 30.10.2003, avizat de Comisia de exper i în politologie, sociologie, filosofie i istorie, Comisia Superioar de Atestare, reorganizat ulterior în Consiliul Na ional de Acreditare i Atestare (CNAA), a adoptat la 23 ianuarie 2004 Ordinul nr.58 [5] de instituire în cadrul USM a Consiliului tiin ific Specializat DH 30-23.00.01 - 25.12.03 la specialitatea 23.00.01 –
Teoria i istoria politologiei: institu ii i procese politice, reorganizat pe parcursul anului în “Teoria, metodologia i istoria politologiei; institu ii i procese
politice”. Drept Pre edinte al Consiliului a fost desemnat dl Gh.Rusnac, iar
secretar tiin ific respectiv dl V.Saca. Tot prin acest Ordin a fost aprobat i
componen a de baz a Seminarului tiin ific de Profil la specialitatea respectiv
(Pre edinte – dl.V.Mo neaga, secretar tiin ific – dna A.Ro ca). Ulterior, odacu apari ia necesit ilor de preg tire a cadrelor în domeniul rela iilor interna ionale, Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare a aprobat i
componen a Seminarului tiin ific de Profil la specialitatea 23.00.04 –
Teoria i istoria rela iilor interna ionale i dezvolt rii globale, a c rei
Pre edint este dna V.Teosa, iar secretar
tiin ific – dna S.Cebotari.
Acesta, în rezultatul examin rii i dezbaterii tezelor de doctorat, la fel
recomand sus inerea lor public în Consiliul tiin ific Specializat în
domeniul tiin elor politice de la USM.
Desigur, noile cerin e de reformare a procesului de preg tire i atestare a
cadrelor tiin ifice din ar a canalizat str duin a savan ilor politologi de la
USM spre modernizarea activit ii tiin ifice i mobilizarea a noi for e
tinere pe f ga ul tiin ei politice în institu ie. O reac ie adecvat la aceste
cerin e a demonstrat Consiliul tiin ific Specializat în domeniul tiin elor
politice în frunte cu Gh.Rusnac, fapt întruchipat plenar în obiectivele i
activit ile sale tiin ifice pe parcurs. În acest context consider oportune
unele sugestii la tem .
Prima. O contribu ie aparte în reorganizarea Consiliului spre realizarea
imperativelor actuale de preg tire a cadrelor în domeniul politologiei la USM
revine savantului Gh.Rusnac. Autoritatea Domniei sale în calitate de
Pre edinte al Consiliului tiin ific Specializat a condus substan ial la
promovarea tiin ei politice universitare. Acest adev r rezult nu doar din
activitatea sa de manager a unei institu ii cu tradi ii tiin ifice i cu un
nivel avansat de tiin . Principalul ine de faptul, c realiz rile tiin ifice
ale savantului în politologie Gh.Rusnac au devenit deja general recunoscute de
tre întreaga comunitate tiin ific în domeniu din ar
i, respectiv, de
nucleul structurii tiin ifice a
rii – Academia de tiin e a Moldovei.
Meritele tiin ifice deosebite ale savantului au fost înalt apreciate la 17 mai
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2000, cînd el este ales în calitate de membru corespondent al A M la
specialitatea tiin e politice (politologie). Iar aproximativ peste 7 ani, la 3
aprilie 2007, dl Gh.Rusnac este ales deja membru titular al A M la aceia i
specialitate. Aceste realiz ri ale savantului Gh.Rusnac pot fi considerate pe
drept realiz ri ale tiin ei politice universitare i na ionale per ansamblu.
Ele vizeaz în mod direct activitatea Domniei sale în calitate de Pre edinte al
Consiliului tiin ific Specializat în domeniul respectiv, activitate ce a durat
pîn la sfîr itul anului 2007 cînd Gh.Rusnac este desemnat de c tre Guvern în
calitate de Ambasador al Republicii Moldova în Italia.
A doua sugestie. În procesul de reformare a activit ii tiin ifice
na ionale în general i universitare în particular, inclusiv a C S în
politologie, savantul Gh.Rusnac a pus un accent special pe factorul
responsabilit ii tin ifice a personalului antrenat în cercetare, îndeosebi a
celor ce ghideaz în mod permanent investiga iile tiin ifice. Anume,
cre terea responsabilit ii tiin ifice era în opinia Domniei sale de savant,
dar i de manager al Universit ii, izvorul dezvolt rii tiin ei politice în
institu ie. În ambele sale ipostaze de activitate – de savant i manager - el
convoca diverse întruniri ale oamenilor de tiin
de la USM i de la alte
institu ii din ar . În cadrul acestor întruniri, organizate i desf urate la un
nivel profesional sus inut, conduc torii i consultan ii tiin ifici, precum
i doctoranzii i postdoctoranzii participau activ la dezbaterea problemelor în
domeniu i, respectiv, la luarea deciziilor în vederea optimiz rii activit ii
tiin ifice în Universitate. Astfel de întruniri, la care principiul
responsabilit ii tiin ifice era împ rt it i recunoscut drept indispensabil
de c tre toate p
ile participante, devenise o bun tradi ie pe parcursul
întregii activit i de rector al USM a dlui Gh.Rusnac.
A treia. O tr tur distinctiv deosebit a savantului i managerului
Gh.Rusnac, prezent în activitatea tiin ific de la USM, inclusv în cadrul
S, ine de tendin a permanent a Domniei sale de a crea i a men ine o
atmosfer
tin ific constructiv , liber de impuneri i domin ri a unor
puncte de vedere autoritare în dezbateri, atmosfer bazat pe respectarea
diferitor opinii, inclusiv a tinerilor savan i. Men ionez acest adev r în mod
special, fiindc în calitate de secretar tiin ific al acestui Consiliu condus de dl
Gh.Rusnac, am urm rit în mod personal procesele i efectele pozitive ale acelei
atmosfere tiin ifice ce exista pe parcursul preg tirii
i desf ur rii
edin elor publice de sus inere a tezelor de doctorat. Dezbaterile aveau pe
drept caracter democratic, reflectau opinii diverse atît a savan ilor deja
afirma i, cît i a tinerilor cercet tori în domeniu. Atare atmosfer o întîlnim
i ast zi în cadrul acelor edin e a Consiliilor tiin ifice Specializate adhoc de sus inere a tezelor de doctorat în tiin e politice, la care pre edinte
este dl Gh.Rusnac.În persoana dlui profesor i academician Gh.Rusnac tinerii
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savan i se bucurau i continu s se bucure de sus inere i încurajare chiar
i în cele mai grele situa ii.
A patra sugestie. Activitatea savantului Gh.Rusnac în cadrul Consiliului tiin ific Specializat s-a desf urat într-o strîns leg tur cu Seminarele tiin ifice
de Profil la specialit ile respective (el personal este membru al ambelor Seminare de profil), cu colaboratorii Catedrelor de tiin e Politice, Rela ii Internaionale, tiin e Administrative a USM, precum i cu speciali tii de profil
politologic de la alte catedre i institu ii din ar (inclusiv institu ii de
înv
mînt, tiin ifice, mass media, diplomatice, militare) i de peste hotare.
Lu rile de cuvînt ale dlui Gh.Rusnac pe marginea dezbaterilor tezelor de
doctorat la edin ele Catedrei i a Seminarelor de Profil întotdeauna se
disting prin stricte e profesional
i principialitate fa
de calitatea lucr rilor
elaborate de pretenden ii la grad tiin ific, dar, totodat , i prin sus inerea
i promovarea acestora dup merit.
Aceste i alte sugestii vis-a-vis de personalitatea savantului Gh.Rusnac în
contextul reform rii activit ii tiin ifice din ar sunt confirmate de
realiz ri serioase în preg tirea cadrelor tiin ifice. Astfel, în anii 2004-2007
(perioad în care în calitate de Pre edinte al C S a fost dl Gh.Rusnac) în
edin ele de sus inere public a tezelor de doctorat la specialit ile 23.00.01 –
Teoria, metodologia i istoria politologiei: institu ii i procese politice, i
23.00.04 – Teoria i istoria rela iilor interna ionale i dezvolt rii globale
au fost sus inute 15 teze de doctor i 2 teze de doctor habilitat în tiin e politice.
Iar în perioada de existen
a acestui Consiliu (anii 2004-2012) au fost
sus inute respectiv 30 teze de doctor i 2 teze de doctor habilitat (Tab.1).
Tabelul 1. Sus inerea tezelor de doctor i doctor-habilitat în tiin e politice
în Consiliul tiin ific Specializat de la USM, anii 2004-2012 [6].
Nr.
Autorul
Denumirea tezei
Conduc tor /
ord.
consultant
tiin ific
Teze de doctor
1.

Peru Aurelia

2.

Ermolovici
Andrei

3.

Margarint Ana

Promovarea imaginii liderului
politic: metode i tehnici (cazul Republicii Moldova)
Rela iile belaruso-moldave:
starea i tendin ele dezvolt rii
(analiz politologic )
Elita politic din Republica
Moldova: aspecte ale form rii
i dezvolt rii.

Ro ca Alla

Mo neaga Valeriu

Cujb Vasile
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4.

Morozan Alina

5.

Bulova
Margarita

6.

Anghel Elvira

7.

urcan Dumitru

8.

Gorincioi Radu

9.

Buc taru Igor

10.

bîr Silviu

11.

Perciun Victoria

12.

Cebotari
Svetlana

13.

Rusu Rodica

14.

Cozma Artur

15.

Albu Natalia

Minorit ile na ionale în Republica Moldova: starea i probleme de integrare (analiz politologic ).
Spa iul i timpul electoral în
condi iile Republicii Moldova:
analiza i modelarea parametrilor dinamici.
Reflectarea tranzi iei în comportamentul politic al maselor
(cazul Republicii Moldova).
Interesele politice i mass-media. Cazul Republicii Moldova.
Democratizarea Republicii
Moldova în contextul proceselor de globalizare
Institu ionalizarea partidelor
politice din Republica Moldova: Studiu interdisciplinar
Impactul politicului asupra
stratific rii sociale în condi iile
tranzi iei democratice
Influen a sistemului electoral
asupra form rii pluripartidismului în Republica Moldova
i Israel: studiu comparat
(aspectul istorico-politologic)
Politica extern a Republicii
Moldova în contextul proceselor integra ioniste: interese
i priorit i
Dimensiunea ideologica a procesului politic în Republica
Moldova
Diploma ia Republicii
Moldova în perioada anilor
1944-2001
Influen a procesului de
globalizare aspra securit ii

Mo neaga Valeriu

Saca Victor

Cujb Vasile

Moraru Victor

Saca Victor

Mo neaga Valeriu

Varzari
Pantelimon
Solomon
Constantin

Saca Victor

Sandu Ion

Rusnac Gheorghe

Ro ca Alla
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16.

Ejova Cristina

17.

Palihovici
Serghei

18.

Ple ca Valeriu

19.

Vareaghin Ion

20.

urcan Galina

21.

Socolov Tatiana

22.

Andrie

23.

veatcov
Nicolai

24.

Cojocaru Igor

25.

ugui Eduard

26.

Vasile

Mironova
Svetlana

na ionale a Republicii
Moldova
Terorismul interna ional în
contextul globaliz rii (analiz
politologic )
Reforma administra iei
publice din Republica
Moldova în contextul
integr rii europene
Impactul reformei armatei asupra asigur rii securit ii
na ionale. Cazul Republicii
Moldova
Dilemele institu ionaliz rii
procedurilor democratice în
contextul tranzi iei est-europene
Cultura politic a studen ilor.
Cazul Republicii Moldova
Mass media i dezvoltarea
comunitar (analiz
politologic )
Republica Moldova în contextul integr rii europene (dimensiuni politice)
Problema solu ion rii
conflictelor politice în
Republica Moldova (cazul
UTA”Gagauz Yeri” si
Transnistriei)
Politici sociale în sfera muncii
în contextul integr rii europene a Republicii Moldova (dimensiuni politico-juridice)
Uniunea European în contextul reconfigur rii sistemului
politic inerna ional
Rela iile politice ale Unit ii
teritoriale autonome Gagauzia
(Gagauz Yeri) cu autorit ile

Saca Victor

Mo neaga
Valeriu

Ro ca Alla

Saca Victor

Saca Victor
Moraru Victor

Mo neaga
Valeriu
Turco Tatiana

Teosa Valentina

Sandu Ion

Mo neaga
Valeriu
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27.

ABOU SALEM
Essam Faisal
Abdel Karim
(Danemerca)

28.

Dolghii
(Stamatin)
Elena

29.

Slobodeniuc
Ghenadie

30.

Nicolaev Irina

centrale din Republica Moldova: realit i i perspective
ale dezvolt rii
Strategii contemporane interna ionale de solu ionare a
conflictelor regionale (cazul
conflictului palestinoisraelian)
Strategii i mecanisme de guvernare politic a Consiliului
Europei. Cazul Republicii Moldova
Dimensiuni politice ale dezvolt rii poten ialului uman în contextul globaliz rii (cazul Republicii Moldova)
Dimensiuni politice ale
rela iei putere -opozi ie în
contextul transform rilor
democratice din Republica
Moldova

Teosa Valentina

Teosa Valentina

Teosa Valentina

Mo neaga
Valeriu

Teze de doctor-habilitat
1.

Sacovici Vasilii

2.

Teosa
Valentina

Antiglobalism: esen , cauze i
forme de baz .
Politici sociale practice în sfera
muncii din Republica Moldova în
condi iile globaliz rii (analiz politologic )

Rusnac
Gheorghe
Mo neaga
Valeriu

Din num rul total de 32 doctoranzi i competitori care au sus inut tezele
de doctorat în perioada respectiv 29 sunt cet eni ai Republicii Moldova (16
din ei au activat sau activeaz în prezent la FRI PA) i 3 – cet eni ai altor
state. Ace tea din urm au sus inut 2 teze de doctor i 1 tez de doctor
habilitat.
Desigur, edin ele Consiliului tiin ific Specializat, ca etap final de susinere a tezelor de doctorat, depind în cea mai mare parte de nivelul
dezbaterilor i deciziile din cadrul edin elor Catedrei i a Seminarelor
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tiin ifice de Profil. Fiind deja tradi ionale aceste dezbateri reflect gradul de
maturitate tiin ific a colectivelor respective. În particular, gradul înalt de
activism al membrilor celor dou Seminare demonstreaz c edin ele acestora
pot fi considerate pe drept o “repeti ie general ” a edin elor Consiliului
tiin ific Specializat. La ele se manifest activ întreaga echip , compus din
speciali ti atît de la Facultatea Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i
Administrative, cît i de la alte facult i ale USM, precum i de la alte institu ii
din ar .
Referitor la componen a Seminarului la specialitatea 23.00.01 – Teoria,
metodologia i istoria politologiei;institu ii i procese politice ea este
compus din 15 persoane bine cunoscute în câmpul tiin elor politice din
republic : 2 academicieni (Gheorghe Rusnac i Alexandru Ro ca), 7 doctori
habilita i (Victor Saca - pre edinte al Seminarului, Constantin Solomon – vicepre edinte, Vladimir Anikin, Constantin E anu, Constantin Marin, Victor
Moraru, Valeriu Mo neaga) i 6 doctori (Igor Buc taru - secretar tiin ific al
Seminarului, Vasile Cujb , Iulia Gorincioi, Ion Sandu, Valentina Stan,
Pantelimon Varzari) [7]. Acest poten ial tiin ific poate face fa
noilor
cerin e în preg tirea cadrelor calificate în domeniu.
Astfel, ast zi avem tot temeiul s consider m tiin a politic a Facult ii i
Universit ii drept una bine afirmat , cu capacit i reale de valorificare a
practicii politice în toat complexitatea acesteia. Prin activitatea i sus inerea
nemijlocit a savantului Gh.Rusnac i a discipolilor s i, prin îmbinarea reu it
a experien ei savan ilor experimenta i cu elanul celor tineri, tiin a politic
în ara noastr are deja acumulate tradi ii care leag în mod organic prezentul
cu trecutul ei, dar care constituie, totodat , un suport semnificativ pentru viitor.
În acest context efectul tradi iei politologice de la FRI PA, g sindu- i expresie
sintetic în func ionalitatea formelor sale institu ionale de organizare, în
concep iile elaborate i sus inute public la edin ele C S, s-a v zut a fi viabil în
func ie direct de capacit ile noilor genera ii de cercet tori de a mo teni i a
îmbog i arsenalul cuno tin elor politice i, bineîn eles, de a asigura astfel
continuitatea investiga iilor tiin ifice în domeniul respectiv.
Deci, semnifica ia func ion rii în ultimii 15 ani a Consiliilor tiin ifice
Specializate de sus inere a tezelor de doctor i doctor habilitat în politologie
se reg se te în maturizarea Facult ii Rela ii Interna ionale, tiin e
Politice i Administrative i, desigur, în cre terea autorit ii tiin ei politice
universitare i na ionale. Anume aceste Consilii, prin activitatea lor, au
contribuit la fondarea colii na ionale de tiin e politice în frunte cu membru
titular al A M, doctor habilitat, profesor universitar Gh.Rusnac, eveniment care
are o importan
tiin ific major pentru facultate, universitate i ar .
Aceast
coal constituie în felul s u un centru al tiin ei politice na ionale
în sistemul universitar al Republicii Moldova, centru ce determin în mare
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sur nu doar calitatea teoriei politice i instruirii universitare în domeniul
respectiv, ci
i pe cea a transform rilor politice din
ar pe calea
democratiz rii, consolid rii democratice i moderniz rii.
Formarea i dezvoltarea treptat pe parcursul anilor’ 90 pîn în prezent a
colii politologice a domnului Gh.Rusnac au mers mîn în mîn cu acumularea
de noi cuno tin e i experien e în domeniu, cu îmbinarea teoriei i
practicii, cu folosirea ra ional a valorilor occidentale i, desigur, cu
sensibilizarea necesit ilor dezvolt rii statului i societ ii moldovene ti.
Ast zi, la o distan
de aproape dou decenii de existen
a colii în cauz ,
este bine venit evaluarea de c tre domnul academician Gh.Rusnac a situa ie
tiin ei politice din ar . Domnia sa pe drept remarc , c ast zi prima i cea
mai grea etap de formare a cadrelor în coala politic proprie a fost dep it
cu succes. Politologia moldoveneasc a atins nivelul de autogenerare, a fost
acumulat o experien
util de preg tire i sus inere a tezelor de doctor i
de doctor habilitat în diferite ramuri ale tiin ei politice [8, 11].
Discipolii academicianului Gheorghe Rusnac au devenit 7 doctori i 8 doctori habilita i în tiin e politice (Tab.2), persoane care ast zi activeaz în
diferite domenii din Republica Moldova i din alte
ri: educa ional,
academic, diplomatic, militar, mediatic. Ei promoveaz în practic valorile i
tradi iile colii în care sau format ca cercet tori. Manifestarea lor în aceste
domenii are mai mult un caracter mixt: teoretico-practic, vizînd cercet ri în
cadrul diferitor proiete, dar i activit i didactice, manageriale etc.
Tab.2. Lista persoanelor care au sus inut tezele de doctorat în tiin e politice sub îndrumarea dlui Gheorghe Rusnac, academician, doctor habilitat,
profesor universitar [9]
Nr.
Numele,
Denumirea temei
Data, anul
Ord.
prenumele
sus inerii
Teze de doctor
1.
Lipciu Ion
Constituirea pluripartidismu01.11.1995
lui în Republica Moldova
2.
Chistruga Ilarion Problema apari iei i
25.09.1997
dezvolt rii societ ii civile
3.
Manolache
Securitatea ecologica: proble- 28.12.1998
Constantin
me politico-militare
4.
Spinei Tudor
Teoria rela iilor
18.12.1999
interna ionale: unele aspecte
metodologice i structurale
5.
T nase Ruslan
Comportamentul electoratului 21.05.2003
din Republica Moldova: determinante, mecanisme, modele

20

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
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Mân scurt Cezar Simbolurile politice – modalii de identificare na ional
(studiu politologico-istoric)
Cozma Artur
Diploma ia Republicii Moldova în perioada anilor 19442001
Teze de doctor habilitat
Beniuc Valentin
Institu ionalizarea puterii
politice totalitare în Moldova
postbelic : esen a i
specificarea
Mo neaga
Dimensiunile institu ionale
Valeriu
i umane ale proceselor
migra ioniste în Moldova
Moraru Victor
Mass-media i politica în
societatea contemporan
(studiu teoretico-analitic)
Saca Victor
Interesele i rela iile politice
în condi iile tranzi iei
democratice
Marin Constantin Societatea civil : abord ri clasice i reconsider ri moderne
Solomon
Institu ionalizarea i
Constantin
evolu ia sistemului politic
democratic în Republica
Moldova
Ro ca Alla
Impactul comunic rii politice
asupra democratiz rii societ ii
Sacovici Vasile
:
,
-

25.06.2003

30.05.2007

02.02.1999

30.06.1999

29.06.2001

23.01.2002

04.04.2002
23.10.2002

29.12.2003

04.04.2005

Ast zi coala academicianului Gh.Rusnac, prin antrenarea de noi for e
tinere, continu bunele tradi ii ale cercet rilor politologice de la FRI PA i
de la USM în general. Totodat , ea este în permanen
axat pe factorul
inova iei, i ce e foarte important, pe îmbinarea acesteia cu tradi ia, oferînduse astfel coeren
proceselor continuit ii tiin ifice. Doar e bine cunoscut
argumentul, c îmbinarea optim a tradi iei i inova iei este condi ia sine
qua non a continuit ii cercet rilor în cadrul oric rei coli tiin ifice, fapt
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dovedit deja de practica func ion rii multora din ele, inclusiv a colii condus
de savantul Gh.Rusnac.
Cercet rile în domeniul tiin elor politice ale dlui Gh.Rusnac i ale
discipolilor s i sînt bine cunoscute opiniei tiin ifice din Republica Moldova,
dar i celei interna ionale. Privite ca semnifica ie de con inut i form , ca
factor de rol pentru practica politic , aceste cercet ri pot fi considerate de
pionierat în diverse ramuri ale tiin ei poltice: stasiologiei, cratologiei,
sistemului politic, democra iei, sistemului electoral
i scrutinului,
migra iologiei, tranzitologiei, intereselor i rela iilor politice, comunic rii
politice, rela iei politologie - medialogie, societ ii civile, problematicii
politico-militare a securit ii ecologice, globalisticii.
Importan a acestor cercet ri tiin ifice o deducem i din faptul c ele
au stat la baza elabor rii i edit rii unor monografii, documente i materiale,
dic ionare, manuale, bro uri i altor publica ii. Luate ca un tot aceste lucr ri
de autor constituie un suport informa ional solid, un amplu material teoreticoempiric i metodic de o mare valoare pentru studen i, masteranzi, doctoranzi,
profesori. La astfel de lucr ri ale academicianuli Gh.Rusnac i ale discipolilor
i raport m: Rusnac Gh. (coautor Beniuc V.) „Conceptele i no iunile de baz
ale diploma iei. Dic ionar” (Chi in u, 1998); Rusnac Gh. (coautor Frunta u P.)
„Republica Moldova pe calea democratiz rii” (Chi in u, 1999); Rusnac Gh.
(coautori Zavtur A., Mo neaga V.) „Puterea politic
i conflictul social”
(Chi in u, 1999); Rusnac Gh. i al ii. „Republica Moldova: istoria politic
(1989-2000). Documente i materiale”. Vol.I-II. (Chi in u, 2000); Rusnac Gh.
(coutor Manolache C.) „Enviromental Security of the State” (Chi in u, 2002);
Rusnac Gh. (coautor Mo neaga V.) „Republica Moldova. Alegerile
parlamentare (1994) i geografia politic a electoratului” (Chi in u, 1997);
Rusnac Gh. (coautor Sacovici V.) „Globalistica. Globalizarea i integrarea,
problemele globale ale contemporaneit ii, antiglobalismul” (Chi in u, 2007);
. (
.,
.) „
.
, 2012);
.(
.) “
.
” (Chi in u, 2005); Mo neaga V. (coautori Rusnac Gh., Moraru V.,
urcan V.) „Fa etele unui proces: migra ia for ei de munc din Republica
Moldova în Italia” (Chi in u, 2011); Moraru V. Mass media vs politica
(Chi in u, 2001); „Brain drain: cazul Republicii Moldova” (Chi in u, 2011);
Mo neaga V., Rusnac Gh., Sacovici V. (coord.) „Politologie. Manual pentru
specialit ile nonprofil” (Chi in u, 2007); Mo neaga V., Rusnac Gh., Saca
V. i al ii. „Drepturile omului. Mecanisme de protec ie (interna ionale i
din Republica Moldova). Manual” (Chi in u, 2007);
.,
.,
.,
.(
.) „
”. I-II (
, 2008); Saca
V. Interese politice i rela ii politice: dimensiuni tranzitorii (Chi in u, 2001);
Saca V. (coautori Cebotari S., Coropcean I.) „Politica extern a Republicii
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Moldova în contextul proceselor integra ioniste” (Chi in u, 2008); Solomon
C. „Aspecte ale vie ii politice în Republica Moldova (1989-2002)”. (Chi in u,
2002); Solomon C. (coautor Anikin V.) „Republica Moldova: alegerile, puterea,
societatea civil ” (Chi in u, 2011); Ro ca A. „Comunicarea politic i democratizarea societ ii” (Chi in u, 2003). Cujetînd ast zi despre contribu ia
tiin ific a dlui Gh.Rusnac în dezvoltarea câmpului informa ional al
tiin elor politice din Republica Moldova constat m un num r impresionant
de publica ii: 39 de monografii i manuale, 205 articole tiin ifice, zeci de
culegeri, materiale, documente, dic ionare, bro uri – în total bibliografia
savantului însumeaz 590 de titluri [10, 92-165].
Rolul savantului Gh.Rusnac i al discipolilor s i în dezvoltarea tiin ei
politice universitare este semnificativ i prin participarea la numeroase foruri
tiin ifice na ionale
i interna ionale (precum
i la organizarea lor):
conferin e, simpozioane, seminare, sesiuni. Tradi ional a devenit deja
editarea culegerilor tematice în baza materialelor prezentate la aceste foruri. Ele
sînt deosebit de valoroase în plan tiin ific i informativ pentru coala
superioar , institu iile tiin ifice de profil din ar i de peste hotare. Ast zi
remarc m un ir de publica ii de acest gen: „Statul na ional i societatea
polietnic : Moldova în anii ’90” (Chi in u, 1997); „Identitatea na ional i
comunicarea” (Chi in u,1998); „Moldova, România, Ucraina: bun vecin tate
i colaborare regional ” (Chi in u, 1998); „Moldova, România, Ucraina:
integrarea în structurile europene (Chi in u, 2000); „Moldova, România,
Ucraina: integrarea europen i migra iunea for ei de munc ” (Chi in u, 2000);
„Mass-media în societ ile în tranzi ie: realit i i perspective” (Chi in u, 2001);
„Republica Moldova la începutul mileniului III: realit i i perspective”
(Chi in u, 2001); „Noul concept de securitate interna ional ” (Chi in u,
2002); „Minorit ile na ionale i rela iile interetnice: tradi ia european i
experien a noilor democra ii pentru Moldova” V.I-II (Ia i, 2002); „Procesul de
globalizare: provoc ri i solu ii” (Chi in u, 2004); „Organiza iile nonguvernamentale i impactul lor asupra proceselor de transformare” (Chi in u,
2004); „Puterea i opozi ia în contextul managementului politic” (Ia i, 2005);
„Interconexiuni în contextul globaliz rii” (Chi in u, 2005); „Integrarea european – realit i i perspective” (Gala i,2006); „Popula ia Republicii Moldova în contextul migra iilor interna ionale” (Ia i, 2006); „Republica Moldova:
dou decenii pe calea democra iei i independen ei” (Ia i, 2009); „ tiin a
politic în Republica Moldova: realiz ri i perspective. Sec ia tiin e
politice” (Chi in u, 2011) .a.
O semnifica ie deosebit pentru comunitatea tiin ific din domeniul
tiin elor politice, dar i pentru to i cei ce manifest un anumit interes fa
de aceste tiin e, o are editarea revistelor tiin ifice. Anume prin intermediul
acestora, consider pe drept academicianul Gh.Rusnac, are loc popularizarea
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teoriilor tiin ifice, ideilor în rîndurile comunit ii, oamenii de tiin
din
ar sunt la curent cu ultimele realiz ri în domeniul tiin ific ce-i intereseaz ,
iar comunitatea tiin ific interna ional poate lua cuno tin
de lucr rile
savan ilor no tri [8, 13].
Astfel, realiz rile tiin elor politice de la USM au devenit cunoscute atît
în ar , cît i peste hotare, în primul rînd, gra ie Analelor tiin ifice ale
institu iei date (ast zi Revista tiin ific „STUDIA UNIVERSITATIS”), a
ror redactor- ef mult timp a fost savantul Gh.Rusnac. Prin intermediul
acestora (unul din volumele Analelor, iar ast zi din volumele revistei „STUDIA
UNIVERSITATIS” con ine tematica
tiin elor sociale, inclusiv cea
politologic ) cercet torii, cadrele didactice de la facultate i de la alte institu ii
din ar familiarizeaz opinia tiin ific na ional
i interna ional cu
rezultatele cercet rilor în domeniu.
Or, specificul tiin elor politice din ara noastr este reflectat mai
evident în revista tiin ific de specialitate MOLDOSCOPIE (Probleme de
analiz politic ), revist editat la USM, a c rui fondator a fost Gh.Rusnac.
Apari ia acesteia în 1993 i evolu ia ei ulterioar a contribuit substan ial la
devenirea mai întîi a Catedrei de Politologie, apoi i a Facult ii Rela ii
Interna ionale,
tiin e Politice
i Administrative în ansamblu, fapt
consemnat i în alte publica ii [11, 148-158; 12, 35-47]. Pe parcursul celor
aproape dou deceniu de exisen
revista a devenit cartea de vizit a Catedrei,
Facult ii i Universit ii. Mai mullt, prin cele 60 de numere ale sale, editate
pîn la moment, revista „MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic )” a
devenit în plan na ional unica i cea mai prestigioas în domeniul politologiei,
creînd o imagine pozitiv tiin ei politice universitare, dar i din întreaga ar .
Ast zi ea apare ca revist a Universit ii de Stat din Moldova i a Asocia iei
moldovene ti de tiin
politic . Rolul revistei se distinge prin mai multe
aspecte.
Unu. Revista poart un caracter pronun at tiin ifico-informativ. Ea
con ine o analiz ampl i profund a diferitor aspecte ale practicii politice din
Republica Moldova, fiind astfel util ca izvor de informa ie pentru speciali ti în
domeniu i pentru întreaga opinie tiin ific na ional
i interna ional ce se
intereseaz de specificul tiin ei politice în condi iile unei
ri în tranzi ie
spre democra ie. În acest sens pe paginile revistei sunt publicate rezultatele
cercet rilor tiin ifice atît a savan ilor universitari (profesori, doctoranzi,
masteranzi) de la FRI PA i de la alte facult i ale USM, cît i a unor
cercet tori din alte institu ii ale rii i de peste hotare.
Doi. Revista este adresat studen ilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor facult ii i altor institu ii de specialitate, avînd astfel un rol instructiv-didactic. Materialele revistei sînt utile în preg tirea de seminare, colocviu, exa-
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men; în elaborarea tezelor de licen , de master, de doctorat; în perfec ionarea
cursurilor normative i op ionale.
Trei. Revista are i rol politico-practic, axat pe anumite recomand ri ale
savan ilor politologi aduse actorilor puterii în vederea ra ionaliz rii activit ii
acestora în rela iile cu societatea civil , cu opozi ia, dar i ra ionaliz rii
rela iilor între îns i componentele guvern rii de coali ie.
Revista „MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz politic )” a devenit i
mai valoroas odat cu înregistrarea ei la 21 iunie 2004 în registrul ISSN, adic
cu ob inerea cifrului bibliografic interna ional. Astfel, ea pe drept este
recunoscut pe plan interna ional. Despre aceasta ne vorbe te i componen a
colegiului de redac ie a revistei, care în ultimii ani s-a diversificat din contul
antren rii savan ilor din mai multe
ri ale lumii – Regatul Unit, Rusia,
Ucraina, Belarus, Portugalia, România, Estonia.
O alt revist de specialitate, cu rolul s u specific în dezvoltarea
tiin elor politice, ap rut acum cinci ani la ini iativa academicianului
Gh.Rusnac la Catedra Rela ii Interna ionale a Universit ii de Stat din
Moldova, este „Studii Interna ionale. Viziuni din Moldova”. Revista a devenit
deja o surs important de idei, propuneri i recomand ri tiin ifice pentru
realizarea politicii externe a
rii noastre, contribuind, totodat , la
perfec ionarea procesului tiin ifico-didactic la Facultate i Universitate.
Prin aspectele sale de con inut, în particular, prin modalit ile de abordare ale
proceselor integra ioniste, la care Republica Moldova este parte, prin
cercet rile comparative a acestor procese, precum i prin reflectarea reu it a
rela iilor interna ionale în curriculum-ul universitar revista este recunoscut
atît în ar , cît i peste hotare, ob inînd înregistrare interna ional .
Contribu ia academicianului Gh.Rusnac
i a discipolilor s i
(V.Mo neaga, V.Moraru, V.Teosa, C.Solomon, V.Saca . a.) în dezvoltarea
tiin ei politice universitare const , de asemenea, în eforturile depuse pîn
acum de integrare a poten ialului nostru tiin ific în comunitatea politologic
interna ional . Prin str duin a lor s-a aprofundat colaborarea tiin ific cu
diverse centre universitare i tiin ifice din Europa i SUA, colaborare ce
cuprinde mai multe direc ii: participarea la conferin e, simpozioane, seminare
tiin ifice; publicarea articolelor tiin ifice în revistele din str in tate; editarea
peste hotarele
rii a studiilor efectuate; realizarea proiectelor comune de
natur
tiin ific
i didactic ; ridicarea calific rii cadrelor didactice i
tiin ifice din Republica Moldova în institu iile de profil din alte
ri i,
respectiv, desf urarea schimbului de experien ; organizarea stagiunilor
tiin ifice pentru tinerii savan i; ob inerea i realzarea de granturi în
domeniul înv
mîntului i în cel al cercet rii etc. În realizarea acestor i
altor direc ii de colaborare o experien
pozitiv a acumulat Catedrele tiine Politice i Rela ii Interna ionale a Universit ii de Stat din Moldova.
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La capitolul colabor ri interna ionale, de rînd cu alte manifest ri, men iom în particular participarea Catedrei tiin e Politice împreun cu diferite centre tiin ifice din rile ex-sovietice la realizarea proiectului tiin ific al Institutului de informa ie în domeniul tiin elor sociale al Academiei de tiin e din Rusia
cu privire la dezvoltarea politologiei în spa iul postsovietic. Acest proiect, sus inut de Asocia ia Interna ional a tiin ei politice, a elaborat culegerea de lucr ri
tiin ifice „Politologia în statele ex-sovietice” aceasta fiind publicat mai întîi în
limba rus , iar mai apoi, c tre congresul ordinar al Asocia iei care a avut loc în
Japonia (2006) a fost tradus în limba englez . În aceast edi ie fiec rei ri i s-a
oferit un capitol aparte cu un volum de 1,5 c.a. Din partea rii noastre atare capitol, cu denumirea „Dezvoltarea politologiei ca tiin i obiect de studiu în Republica Moldova”, a fost preg tit de c tre doctorii habilita i în tiin e politice
V.Mo neaga i V.Saca.
Colaborarea interna ional , desf urat de catedrele facult ii în vederea
dezvolt rii tiin ei politice, se realizeaz i prin cursurile de prelegeri i conferin e sus inute la USM de c tre profesorii universitari din SUA, Fran a, Germania, România, Rusia, Bulgaria etc. Totodat , în ultimii ani unii savan i i profesori în tiin ele politice de la USM la fel sus in cursuri de prelegeri în fa a
studen ilor i masteranzilor din centrele universitare a altor ri – Austria,
Estonia, Bulgaria (V.Mo neaga) sau au fost antrena i în stagiuni tiin ifice
(A.Ro ca, SUA; V.Mo neaga, Olanda, Austria; M.Ia co, Spania; i al ii).
Desigur, realiz rile sus-men ionate în evolu ia
tiin elor politice
universitare sînt doar o parte a acelei activit i tiin ifice complexe în
domeniu determinat într-o m sur decisiv de capacit ile
coalii
politologice a academicianului Gh.Rusnac. Or, fiecare discipol al acestei coli,
cum i fondatorul ei domnul Gh.Rusnac, con tientizeaz pe deplin nu doar
realiz rile, ci i problemele serioase cu care se confrunt
tiin ele politice din
Universitate i din ar per ansamblu. Între aceste probleme pe prim plan se
impune deficitul de resurse financiare, de poten ial logistic, de reciclare i
remunerar a cadrelor tiin ifice etc.
Totodat , r mîne a fi manifest problema stimul rii activit ii tiin ifice,
îndeosebi a tinerilor savan i. Deficitul pluralismului de stimulente face ca cea
mai mare parte a doctorilor conferen iari s renun e de la teza de doctor-habilitat, iar mul i din tinerii savan i s dep easc considerabil termenul de preg tire
i finisare a tezei. Ast zi constat m c nu pu ine cadre de tineri savan i în domeniul tiin elor politice preg tite la USM sau la A M emigreaz din ar ,
cauza fiind acelea i probleme (în special, materiale) cu care se confrunt
i
alte categorii sociale.
Schimbarea situa iei spre bine în dezvoltarea de mai departe a tiin ei politice universitare necesit noi m suri de ra ionalizare a activit ii de cercetare:
orientarea mai puternic a cercet rilor spre procesul de instruire, ajustarea inter-
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ac iunii dintre pilonul cercet rii i cel educa ional la standardele interna ionale
în conformitate cu cerin ele procesului Bologna; reevaluarea organiz rii cercet rilor tiin ifice prin antrenarea mai activ a cadrelor tiin ifice înalt calificate la
concursuri de programe, proiecte, granturi i teme na ionale i interna ionale; diversificarea stimul rii activit ii tiin ifice a tinerilor savan i, investirea în tiin
a noi mijloace materiale i morale pentru a ridica prestigiul cercet torului ca fomotrice a progresului social; fortificarea activit ii cercet torilor politologi
în promovarea imaginii pozitive a arii întru asigurarea avans rii mai ferme în
procesul euro-integr rii.
Realizarea acestor m suri necesit eforturi sus inute din partea factorului
de decizie care promoveaz politica tiin ific , dar i a cercet torului în
domeniu. Astfel avem o situa ie cînd destinul tiin ei politice universitare
depinde de raportul între cei ce fac tiin a politic
i cei ce o reglementeaz
prin politici concrete. Cît ne prive te pe noi, cercet torii, aici sînt bine venite
cuvintele domnului Gheorghe Rusnac expuse în leg tur cu necesit ile actuale
i cu misiunea actual a tiin ei politice: „Dac ne dorim ca tiin a politic
se dezvolte realmente, acest proces este unul necesar i oportun. De
realizarea lui depinde în mare parte consolidarea statului nostru independent,
integrarea lui real în comunitatea democratic interna ional ” [8, 15].
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COMPARTIMENTUL
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CONSIDERA IUNI PRIVIND STATUL BUN ST RII:
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Doctor în tiin e politice, lector
The aim of this chapter is to address the origin and development of the concept of the welfare state and its different types in our societies. Our interest is
that the conception of the welfare state is an unavoidable part of social policies
in contemporary societies and whatever the type of welfare state that we have
right now, is the result of social development that has conditioned. The objective of this article is to address the origin and development of the concept of welfare state and its different types existing in contemporary societies. Our interest
is that the welfare state is a framework design social policies currently unavoidable and not some type of welfare state existing at the moment, it is the fruit of
social development that the conditioning.
Obiectivul prezentului articol este de a aborda originea i dezvoltarea conceptului de stat al bun st rii i tipurile sale diferite existente în societ ile contemporane. Interesul nostru rezid în faptul c conceperea statului bun st rii constituie un cadru inevitabil a politicilor sociale în prezent i oarecare nu ar fi tipul
de stat al bun st rii existent în acest moment, el este fructul dezvolt rii sociale
ce l-a condi ionat.
Dup cum se tie, la sfâr itul secolului trecut s-au produs o serie de evenimente istorice care au fundamentat modelele de state al bun st rii, care se vor
consolida mai târziu, dup cel de al II R zboi Mondial. i care va oferi o larg
dezbatere privind conceptualizarea statului bun st rii în discursul politic i
academic.
Desigur, unii autori au oferit un suport analitic care ne permite s în elegem ce semnific conceptul de stat al bun st rii. Astfel, autorul S.Giner propune definirea statului bun st rii ca fiind "un ansamblul de institu ii de stat care
furnezeaz politici sociale ce vizeaz îmbun
irea condi iilor de trai i de
promovare a egalit ii de anse pentru cet eni" [1, 261]. Vine s completeze
aceast defini ie autorul L.Moreno afirmând c , în conformitate cu concep ia
politicilor sociale, ac iunile pe care guvernele le aplic în via a public , în
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special în domeniul fiscal, securitatea s
ii i educa ie, ocuparea for ei
de munc constituie esen a statului bun st rii [2, 20].
În acela i timp, un alt autor J.Pico propune opinia sa, dup care statul
bun st rii nu poate fi în eles ca un stat al serviciilor sociale. Eviden iind, prin
urmare scopul redistributiv al statului, prin care încearc s -l modifice, cu
instrumente legislative, administrative i for ele pie ii [3, 133].
În acest context, este esen ial s subliniem defini ia oferit de autorul
G.Esping-Andersen, care determin statul bun st rii ca o no iune ce implic responsabilitate a statului de a asigura standarde minime de baz în protec ia
social pentru cet enii s i [4, 37].
Dup cum se poate observa fiecare paradigm teoretic tinde s defineasc
într-un mod sau altul statul bun st rii. Definit prin responsabilitatea statului de a
asigura standardele de baz minime de protec ie social pentru cet enii s i,
s-ar evita problema dac politicile sociale sunt emancipatoare sau nu, dac ajut
la legitimarea sistemului social sau nu, dac acestea contravin sau suplinesc
procesele de pia .
Studiile care încearc s explice statul bun st rii bazându-se pe cheltuielele
pot fi unele eronate. Deoarece unele state cheltuie o mare cantitate de beneficii
pentru func ionari, alte investesc în asisten a social testat de dreptul de a o
primi, unii investesc sume uria e sub form de impozitare pentru planurile de
pensii private. Îns , acest lucru nu este ceea ce am considera un angajament de
solidaritate i cet enie. Mai mult decât atât, cheltuielile modeste privind
unele programe poate însemna un suport mult mai în serios al statului bun st rii
în angajamentul ocup rii depline a for ei de munc .
Noi trebuie s pornim de la un concept al structurei statului pentru a judeca
când un stat este cel a bun st rii. Ideea central a unui stat al bun st rii este ceenia social , acordarea drepturilor sociale cu statut legal i practic privind
drepturile de proprietate, oferindu-le un regim de inviolabilitate i de creditare
bazate pe cet enie i nu pe comportament. Trebuie s lu m în considerare, de
asemenea, modul în care activit ile statului în domeniul protec iei sociale
sunt interconectate, cu cele ale pie ei i cu rolul familiei.
Trebuie de remarcat, printre al i autori, i ideea lui M.Preda folosind analogia unei no iuni de re ea de siguran
pentru a reprezenta un set de m suri de
protec ie social pe care o societate le acord cet enilor s i ca s nu "intre"
în situa ii de risc: ca s cia, marginaliz re social , etc. Aceast re ea este
esut din ac iunile actorilor publici i priva i, dintre care noi nu trebuie s
uit m în special de protec ia care provine de la însu i familie [5, 18]. Deci, cât
mai multe ac iuni exist , cu atât mai mult densitate în re ea se va forma i
mai pu ine anse vor exista ca s r mân eventuale goluri sau similitudini de
riscuri care ar putea prezenta un pericol social pentru societate.
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Cu toate acestea, configura iile acestor re ele nu sunt uniforme în toate
rile, ci cor spund cracteristicilor politicilor sociale, istorice i politice din
fiecare ar . Scopul acestor re ele de siguran
social este faptul c acestea
pot servi ca o ramp de lansare pentru a canaliza indivizii s î i dep easc
dificult ile.
De men ionat, c referitor la familie ca surs de protec ie nestatal
trebuie s relev m rolul solidarit ii comunitare, altruismului organizat,
caritatea tradi ional , precum i activit ile economice nereglementate. S nu
uit m c pia a ca un mecanism specific de asemenea, ar trebui s fie,
considerat ca o surs de protec ie. Cele men ionate mai sus fac parte din
re ele de siguran
social . Ar fi un reduc ionism s consider m statul, unicul
responsabil pentru "ultimele ac iuni de securitate social ", de i ar trebui s fie
i s constituie garantul i inductorul lor principal. În acest context, putem
spune c statul are o legitimitate social puternic în activitatea sa de protec ie,
mai ales c , în cele mai multe cazuri r spunde ini iativelor cet ene ti,
adesea sus inute de c tre grupurile de lobby.
Cu toate acestea, nu exist , o unanimitate, între cercet torii în domeniul respectiv în ce prive te datarea originei statului bun st rii. Persist tendin de a
considera statul bun st rii ca un fenomen care apare în economiile capitaliste,
dup ce de al Doilea R zboi Mondial. S men ion m, de exemplu, autorul
R.Mishra care define te statul bun st rii ca un sistem social dezvoltat în democra iile capitaliste industrializate dup perioada postbelic i a r mas mai mult
sau mai pu in intact pân la mijlocul deceniului anilor aptezeci secolul trecut
[6, 56].
În acela i timp, al i cercet tori dateaz originile statului bun st rii cu
mul i ani mai înainte. Printre autori, exist p rerea c apari ia statului
bun st rii se atest în dreptul englez cu privire la s raci din 1601. Dar, al i
exper i sus in p rerea referindu-se la originea a a-numitului stat al bun st rii în
legisla ia social din perioada guvernului german a cancelarului Otto von
Bismarck (1815-1898), care a dat un impuls dezvolt rii ulterioare a statului
bun st rii [7, 39].
Scopul acestei legisla ii sociale a fost de a men ine ordinea social , i, de
asemenea, a contribuit foarte mult la îmbun
irea condi iilor de via
ale
muncitorilor din industriile primare, care în general tr iau i lucrau în condi ii
mizere.
Baza esen ial a statului bun st rii consist în ideea unui leg mânt între
capitali ti i muncitori. Convenind, i reie ind din motivul c nici un grup
social nu este suficient de puternic pentru a se impune altuia, pe de alt parte
este evident c are de câ tigat, atât timp cât persist circumstan ele care au
condus la crearea sa în calitate de e ec al capitalismului pie ei libere, precum
i amenin area blocului comunist, balan a for elor politice i sociale [8, 22].
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a cum s-a remarcat la început, atât legisla ia englez
i cît i cea german au avut ca impact final neutralizarea ac iunilor organizate de grupurile
de muncitori, în general, foarte radicale. Dar nu a fost doar acest obiectiv din
urm . De asemenea, alte motive au constituit impulsul final pentru un sistem de
protec ie social , precum i necesitatea de a r spunde la cerin ele de
protec ie i preocup rile de tip umanitar din partea politicienilor socialdemocra i, liberali i conservatori. Precum i dezvoltarea politic în cre tere a
partidelor de stânga.
Consecin ele au fost obtinerea unei stabilit i majore, nu doar de natur
economic , ci
i politic . Aceasta se explic prin institu ionalizarea
drepturilor sociale ce au atins un nivel de stabilitate politic
i de men inere a
cii sociale, în timp ce se legitima sistemul economic [9, 46].
Este important de a marca ideea autorului V.Zapatero, având în vedere c
statul bun st rii s-a dezvoltat datorit faptului c orient rile de baz din secolul
trecut ale conservatorilor, liberalilor i sociali tilor, sus ineau ideea de lupt
împotriva omajului, lipsei de ad post, nesiguran ei în perioada de îmb trânire,
ignoran ei sociale, s ta ii (probleme de baz ale protec iei), a fost o
combina ie ideal a democra ie, în calitate de stat i pia . Obiectivele
urm rite de aceste ideologii politice erau securitatea, libertatea i egalitatea
[10, 23-37].
În diferite pozi ii care au fost convergente, s-au utilizat abord ri diferite.
Astfel, curentul conservator a aplicat func ionalismul cu privire la ac iunile
sectorului public care sunt în cre tere în ceea ce prive te dezvoltarea i
cre terea economic a unei societ i, din punctul de vedere al dezvolt rii
moderniz rii economice ce interactioneaz cu schimb rile sociale, culturale, etc.
Din punct de vedere a curentului liberal, se sus inea ideea dezvolt rii, care
implica niveluri de mizerie social în fa a c rora n-a existat întotdeauna un r spuns simplu. Se recuno tea faptul c sistemul economic nu era perfect, deoarece
existau multe e ecuri ale pie ii (cauze structurale i obiective). Atunci, s-a impulsat reforma liberal , bazat pe ideea c statul bun st rii nu este un
instrument de a elimina inegalit ile sociale ci de a elimina s cia, care
împiedic dezvoltarea libert ii. Acesta a creat posibilitatea de a reconcilia
bun starea i capitalismul, transformând pia a în principalul instrument de
alocare a resurselor i subsidiere, a statului.
În cele din urm , perspectiva socialist , nu reprezinta o pozi ie coerent .
Dup cum afirm , cercet torul J.Pico, exist trei abord ri diferite în cadrul spectrului larg al ideologie anti-capitaliste:
1. social-democra ia reformist , în elegea statul bun st rii, ca rezultat al
mobiliz rii politice în cadrul capitalismului, fiind de acord cu interven ia statului în economie.
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2. social-democra ia mai radical , tindea spre o transformare treptat a capitalismului.
3. abordarea marxist , considera statul bun st rii ca un instrument de control social al clasei muncitoare [11, 40].
Pozi ia statului bun st rii, din perspectiva ideologie de stânga s-a
dezvoltat în m sura în care se permitea lupta împotriva inegalit ii. Se explic ,
prin faptul c nu se încerca eradicarea s ciei prin instituirea unui minim la
nivel na ional, dar asigurarea unei bun st ri maxime, o previzualizare a
principiului "fiec ruia dup nevoia lui", o aspira ie de baz , a redistribuirei.
Socialismul democratic avea o idee ferm , despre o politic de impozitare
progresiv , ce ar permite transferul de venituri de la boga i spre s raci,
eliminarea inegalit ii, i atingerea unei societ i mai integrate.
Putem considera c pactul social dintre cele trei pozi ii ideologice a f cut
posibil dezvoltarea statului social, contribuind la o etap de pace i
prosperitate în ultima jum tate a secolului XX.
Cu toate acestea, reie ind din aceste atitudini au avut loc dezbateri foarte
importante cu privire la dezvoltarea statului bun st rii, cum ar fi: ar trebui s fie
asigur rile sociale obligatorii sau facultative? Ar trebuie s fie proteja i to i sau
numai anumite grupuri? Discu ii ce continu s fie actuale pîn ast zi.
Legisla ia social care s-a ini iat a fost baza moderniz rii sistemelor de
securitate social , care a fost efectuat în conformitate cu principiul contributiv,
folosit pentru finan area politicilor de protec ie social . Datorit ideie de
contribu ie obligatorie, a fost posibil consolidarea i acceptarea statului
bun st rii de c tre angajatori, angaja i i administra ia public . În acest
context, interven ia statului a fost legitimat de asemenea, prin exercitarea
ac iunilor de protec ie în mod continuu, în situa ii de risc care afectau
angaja ii.
Dintr-o alt perspectiv pragmatic , autorul R.E.Goodin este de p rere c
abordarea ini ial a statului bun st rii coincide cu ideea c , de i este normal
ca persoanele fizice s î i asume responsabilitatea pentru ei în
i i familiile
lor, unii nu o îndeplinesc i ap rea problema ce s facem cu cei care nu pot sau
nu doresc s
i exercite aceast responsabilitate [12, 115]. Desigur, problema
este prezent
i r mâne una actual pînâ ast zi. Conform autorului susmen ionat care sus ine c colectivele de "saraci capabili" au devenit simbolul
dependen ie publice.
Ar trebui s men ion m c baza de legitimare al statului bun st rii, dup
autorul J.Pico constau din urm toarele:
- consens general privind anumite valori i bun starea popular ;
- se consider c statul bun st rii este cel care ob ine cea mai mare eficienîn ap rarea bun st rii;
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- cel mai ridicat nivel de participare i acces la serviciile de asisten
social pe care îl au cet enii.
Cu toate acestea, trebuie s men ion m c , ini ial, statul bun st rii nu avea
ca scop lupta împotriva s ciei, ci de a satisface nevoile în domenii precum
educa ia, s
tea i ocup rea for ei de munc pentru clasele muncitoare.
Consolidarea acestuia ajunge s fie în eleas c toate clasele sociale erau
vulnerabile i c principiile de solidaritate, echitate
i universalit ii
beneficiaz pe to i [13, 4].
Cucerirea social a sistemelor de protec ie social ale statului bun st rii,
reprezint drepturile sociale pe care diferi i agen i sociali încerca s -le ap re împotriva criticilor ini iate. Totusi, aceasta continu s fie o dezbatere deschis de
la originea statului bun st rii, ce se refer la anumite pozi ii politice i ideologice.
De fapt, în conformitate cu numeroasele studii Raportul Beveridge care a
fost publicat în Anglia, a pus începutul extinderii politicilor de protec ie
social , care a culminat cu crearea sistemului na ional de s tate gratit si
universal, în aceast
ar în cadrul general de impozitare, ceea ce a contribuit
la finan area politicilor sociale pentru to i cet enii s i.
În general, ideea lordului W.Beveridge privind construc ia statului
bun st rii în Marea Britanie, dup cel de al doilea R zboi Mondial s-a bazat pe
trei puncte:
• securitatea social
i serviciile conexe. Cu scopul de a stabili principiul
universalismului sau extinderea ariei de acoperire a asigur rilor sociale pentru a
proteja to i cet enii, indiferent de statutul lor profesional.
• ocuparea for ei de munc complet în societatea contemporan . Cu scopul de a defini un nivel de subzisten , prin asigurarea unui venit decent de
subzisten pentru to i cet enii.
• Voluntariat. În scopul de a asigura un spa iu amplu pentru ini iativa
privat de îndat ce vor îndeplini obiectivele men ionate mai sus. Acest
moment presupune un sistem mixt care va oferi: securitate social de baz ,
asisten
social pentru cazuri speciale, i, bineîn eles, asigur rile private
pentru a cre te gradul de satisfac ie a necesit ilor sociale.
În acest context, trebuie s men ion m faptul c statul bun st rii se
dezvolt în perioada postbelic , în anii de cre tere economic semnificativ
pentru Europa de Vest, rela ionate cu ideile keynesiene, ca suport a stabilit ii
macroeconomice, care s permit corelarea dintre men inerea cererii interne i
a cre terii productivit ii economiilor na ionale europene.
În acela i timp, epoca de consolidare a statului bun st rii, cronologic stabilit între anii 1950 i 1980, se poate afirma, c este modernizarea social întrun model de cre tere economic
i a cheltuielilor sociale [14, 18]. Încurând
dup aceea, în anii '80 s-a produs o schimbare major în gândirea dominant
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despre statul bun st rii. Din cauza crizei economice, tr it în acel moment de
toat Europa a cre terii pre urilor la petrol în 1973, au crescut puternic
cheltuielile pentru beneficiile sociale, mai ales în sfera omajului.
Este interesant faptul, c deja în 1979 guvernul britanic a declarat în programul s u c nu putea permite o cre tere major a cheltuielilor publice care ar
împiedica dezvoltarea sectorului privat. Astfel, încep s apar afirma iile din discursurile politice care conturau idea “mai mult pia mai pu in stat”.
Astfel, în acest deceniu, se poate stabili apari ia ideii de societate al bun st rii vizavi de stat al bun st rii, fiindc , pentru a rezolva problemele bugetare
s-a direc ionat dezbaterea spre ac iunea privat , spre pia
i
responsabilit ile proprii i familiale. În ciuda acestor tendin e, cheltuielile
sociale nu au sc zut în anii ’80 i ’90 pîn în ziua de azi, chiar i în
rile în
tranzi ie politico-economic , cum este Republica Moldova continu s creasc
cheltuielile sociale, iar unele programe sociale majore nu au fost încheiate.
În acela i timp, este adev rat c s-au în sprit condi iile de acces i c , în
sfera de protec ie social continu s creasc prezen a ini iativelor private,
fiindc în domeniul protec iei au crescut i se percep domenii în care e posibil
de investit cu garan ii mai mari decât la începutul cre rii statului bun st rii.
Se poate argumenta c , aceste politici sociale s-au dezvoltat în primul rând,
prin ocuparea for ei de munc prin intermediul programelor de orientare de formare profesional . Acest moment, este ceea ce autorul G.Esping-Andersen nume te "mercantilizare", ceea ce înseamn c lucr torii salaria i prin accesul la
ocuparea for ei de munc asigur modalitatea de integrare social [15, 42].
Un fapt foarte interesant, afirm autorul A.Castells, determinant în timpul
nostru este faptul c locul de munc nu mai este unul integrator i ast zi este
posibil sa fii s rac lucrând, cum de exemplu demonstreaz realitatea din SUA
având niveluri ridicate de ocupare a for ei de munc
i totodat rate ridicate
de popula ie s rac . Men ionând faptul, c acesta este un proces de "destabilizare a celor stabili" de vulnerabilitate a pozi iilor care înainte se puteau considera sigure [16, 192]. În acela i timp, interna ionalizarea pie elor i
cerin elor de concuren
au devenit inta unei politici de reducere a costurilor
în care factorul determinant este flexibilitatea.
Cu toate acestea, trebuie s eviden iem impulsul politicilor sociale din perspectiva ini iativelor interna ionale întreprinse, pentru eradicarea s ciei
dintr-o abordare a justi ie sociale. Este cunoscut faptul, c în Actul din 4
octombrie 2001, document a ONU cu privire la drepturile omului în mod
special se men ioneaz expres c s cia i excluziunea social constituie o
înc lcare a drepturilor omului i un afront intolerabil la adresa demnit ii
umane, oferindu-se informa ii statistice c sute de mii de femei, b rba i i
copii din întreaga lume sunt în s cie extrem , i mai mult de 1.000 de
milioane de oameni tr iesc cu mai pu in de un dolar pe zi.
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Problema eradic rii s ciei este un obiectiv principal pentru mai multe guverne, inclusiv pentru cel din Republica Moldova. De la proclamarea independen ei i tranzi ie spre democra ie, s cia nu dispare din agenda public a
guvernelor Republicii Moldova. De asemenea, s re inem faptul c lupta
împotriva s ciei este un element-cheie al solidarit ii sociale i a p cii în
lume.
De asemenea, ajunge s fie o necesitate fundamental atât pentru
rile
din Uniunea European , cât i pentru cele din Europa de Est, acordându-se o
prioritate egal atât politicilor sociale cît i celor de dezvoltare economic
pentru a asigura accesul tuturor persoanelor, în special celor mai vulnerabile la
drepturile sociale fundamentale (educa ie, locuin e, asisten
medical ,
locuri de munc , etc.), în cadrul programelor na ionale de incluziune social a
fiec rei ri.
Numai prin asigurarea drepturilor sociale ale cet enilor s i, o ar ca
Republica Moldova, în situa ia sa de dezvoltare economic
i democratic
poate realiza stabilitatea social i o democra ie func ional real . În acela i
timp, în func ie de traiectoria sa de modelare a politicilor sociale actuale
modelul se va a stabili modelul de stat al bun st rii sociale.
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ACCESUL LA INFORMA IE I PROTEC IA INFORMA IILOR
CLASIFICATE
Vitalie OJOG
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea
Drept
Doctorand, magistru in drept
The article “Access to information and protection of classified information” describe the importance of information for the development of modern society and in the future the tendencies to a knowledge-based society, which requires a war for information, for power. Complexity, importance and consequences
of using the information in their decision-making make necessary the correspondence with all the requirements of modern management, because only in this
way are operational quality strategic information store. Otherwise, it would increase uncertainty in decision making and may lead to incorrect grounding
them with unpredictable consequences.
Dezvoltarea societ ii actuale c tre societatea informa ional i, în viitor,
tre societatea bazat pe cuno tin e, impune un adev rat r zboi pentru informaii, pentru putere, pentru a fi cel mai bun. Complexitatea, importan a i conseciele utiliz rii informa iilor în procesul decizional fac necesar coresponden a
acestora cu toate cerin ele managementului modern, deoarece, numai în acest
mod, informa iile p streaz calitatea de opera ionalitate strategic . În caz contrar, s-ar accentua incertitudinea în luarea deciziilor i ar putea conduce la fundamentarea eronat a acestora, cu consecin e greu de prev zut.
În aceste condi ii generarea, controlul, diseminarea i utilizarea informa iilor, precum i, în mod deosebit, securitatea acestora nu mai reprezint doar un
vector de cunoa tere i anticipare, ci o arm considerat deosebit de eficace, ceea ce face ca informa ia i sistemele informa ionale s devin o miz politic ,
militar i economic , atît în prezent cît, mai ales, în viitor, prin deschiderea i
dezvoltarea celei mai cumplite b lii pentru informa ii, comunicare, blocare
sau ducere în eroare [1, 28].
Cei care de in informa ii de in i puterea i, evident, capabilitatea de a influen a, în avantaj propriu, cursul evenimentelor. În acela i timp îns , posesorul
informa iilor poate bloca sau interzice accesul competitorilor la acestea i îi poate duce în eroare în procesul elabor rii deciziilor. El poate altera, în esen a sa,
procesul de colectare, procesare, stocare sau diseminare a informa iilor. Prin toate acestea mijloace, de in torul informa iei î i asigur suprema ia, adic sporul
de opera ionalitate în ac iune [2, 86].
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În zilele noastre informa ia a devenit deja cea mai apreciat comoar a
omenirii. Ob inerea, de inerea i utilizarea de informa ii au necesitat i limitarea
libert ilor i drepturilor cet enilor prin anumite m suri, un exemplu constituindu-l m surile speciale privind accesul la informa iile clasificate. În consecin ,
protec ia informa iilor clasificate necesit a fi echilibrat cu accesul la informaii, libertatea expresiei i alte drepturi ale societ ii. În ultimii cî iva ani, multe
ri din regiune, în procesul de revizuire a secretelor de stat mai vechi, au profitat de ocazie pentru a reduce secretizarea excesiv . Este evident faptul c proteia informa iilor clasificate nu trebuie utilizat în calitate de „carte de atu”, care
poate fi scoas pentru a stopa discu iile pe marginea unor aspecte importante.
Protec ia trebuie echilibrat fa de alte interese ale societ ii, precum circuitul
liber de informa ii, r spunderea democratic , procese echitabile în lupta împotriva corup iei.
Analiza situa iei curente din Republica Moldova la capitolul reglement rilor legislative de protec ie a informa iilor clasificate i corelarea cu principiile
accesului la informa ii evoc deficien e institu ionale i sistemice prin prisma
prevederilor similare a statelor Uniunii Europene. În acest sens, în scopul relierii neajunsurilor legislative i procedurale a tematicii respective, este necesar
o abordare conceptual complex , bazat pe principiile i reglement rile interna ionale în sfera protec iilor informa iilor clasificate i liberului acces la informa ii.
Potrivit Declara iei Universale a Drepturilor Omului, „orice persoan are
dreptul la libertatea opiniei i expresiei; acest drept include libertatea de a susine opinii f
nici o interferen i de a c uta, primi i r spîndi informa ii i
idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere” [3].
Legile cu privire la secretizarea informa iei au impact atît asupra dreptului
persoanelor la exprimarea propriilor opinii – de exemplu, prin stabilirea restriciilor asupra materialelor ce pot fi publicate în mass-media – cît i asupra dreptului oric rei persoane de a avea acces la informa ia de inut de c tre organele
publice.
Atît dreptul la libertatea de exprimare, cît i dreptul la informa ie sunt bine
reglementate în legisla ia interna ional . Dreptul la libertatea de exprimare este
garantat de normele articolului 19 al Declara iei Universale a Drepturilor Omului (DUDO), articolul 19 al Pactului interna ional cu privire la drepturile civile
i politice[4] (PIDCP), i articolul 10 al Conven iei Europene pentru Drepturile
Omului (CEDO) [5].
Republica Moldova a ratificat atît PIDCP, cît i CEDO. Dreptul de acces la
informa ia de inut de c tre organele publice este unul dintre drepturile fundamentale ale omului recunoscut de legisla ia interna ional ca parte a articolului
19 al DUDO i PIDCP, care garanteaz dreptul de a c uta i ob ine informa ii.
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Ca drept, are o importan crucial , fiind i elementul indispensabil func ion rii democra iei i respect rii altor drepturi. În lipsa dreptului la informa ie,
autorit ile publice pot de ine controlul asupra fluxului de informa ie, ‘ascunzând’ materialele care prejudiciaz guvernarea i procedînd la difuzarea selectia ‘nout ilor bune’. Într-un asemenea climat, abuzul de putere cre te, iar înlc rile drepturilor omului pot r mâne neinvestigate. Anumite tipuri de informa ii, divulgarea c rora ar putea prejudicia interesele legitime pot fi restrânse,
îns doar dac sunt întrunite un ir de m suri de precau ie.
În Carta pentru Securitatea European a Organiza iei pentru Securitate i
Cooperare în Europa, al c rei membru este i Republica Moldova, a fost declarat dreptul publicului de a avea acces la informa ie, iar libertatea mass-media a
fost numit “un element esen ial al oric rei societ i democratice, libere i deschise” [6]. În anul 2001, Adunarea Parlamentar a chemat rile participante s i “intensifice eforturile în vederea promov rii transparen ei i r spunderii”.
Una din chestiunile-cheie privind dreptul la libertatea de exprimare i dreptul la informa ie ine de situa ia cînd autoritatea public poate refuza divulgarea
informa iei, sau cînd exercitarea dreptului la libertatea de exprimare poate fi restrâns . În legisla ia interna ional , dreptul la libertatea de exprimare poate fi restrâns în conformitate cu cerin ele stipulate în articolul 19(3) a PIDCP: ”Exercitarea drepturilor la libertatea de exprimare i la informa ie poate fi supus
anumitor limit ri care trebuie îns stabilite în mod expres prin lege i care sunt
necesare:
(a) respect rii drepturilor sau reputa iei altora;
(b) ap rii securit ii na ionale, ordinii publice, s
ii sau moralit ii
publice”.
Orice restrângere a dreptului la libertatea de exprimare sau informa ie trebuie s fac fa unui triplu test, a a cum a fost stabilit de c tre Comitetul Na iunilor Unite pentru Drepturile Omului. Acest test prevede trei cerin e fa de restrângerea drepturilor men ionate i anume ca aceast limitare s fie: a) prev zute
de lege; b) s fie f cute în scopul protec iei intereselor legitime specificate; i c)
fie necesare în vederea protec iei acestui interes.
Prima condi ie nu poate fi întrunit prin simpla stipulare a acestei restrîngeri în legisla ia na ional . Aceasta însu i trebuie s fie în concordan cu principiile drepturilor omului consacrate în PIDCP [7]. Curtea European a Drepturilor Omului în jurispruden a sa cu privire la prevederile similare ce se con in în
Conven ia European pentru Drepturile Omului privind libertatea de exprimare,
a elaborat dou cerin e fundamentale. Acestea sunt urm toarele: legea trebuie s
fie accesibil în mod corespunz tor; i persoanele trebuie s poat ti care este
legea aplicabil . Legea la fel trebuie formulat în mod suficient de precis astfel
încît persoanele s fie capabile – iar în caz de necesitate, cu ajutorul unor sfaturi
corespunz toare – s prevad , în mod rezonabil, în circumstan ele cauzei, con-
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secin ele la care poate duce ac iunea sa[8, alineatul 49]. Restrîngerile formulate
în mod vag sau la general, respectiv, nu fac fa cerin ei de “a fi prev zute de lege”.
Cea de a doua condi ie este ca m surile legislative de restrîngere a dreptului la libertatea de exprimare s urm reasc unul din scopurile men ionate în articolul 19(3) al PIDCP, anume protec ia drepturilor sau reputa iei altora, securitatea na ional , ordinea public s tatea sau moralitatea public .
Cea de a treia condi ie stabile te c m surile întreprinse în vederea proteciei intereselor legitime trebuie s corespund standardului stabilit prin termenul
de “necesitate.” Acesta este un test foarte strict. În acest sens, adjectivul ‘necesar’ nu este un sinonim al “indispensabilului”, nici nu dispune de flexibilitatea
expresiilor de genul “admisibil”, “ordinar”, “de folos”, “rezonabil” sau “de dorit”. Acesta implic existen a unei “necesit i sociale imperioase” [8, alineatul
59].
Legisla ia interna ional con ine prevederi cu privire la situa iile cînd autorit ile publice pot în mod legal refuza oferirea informa iei de care dispun. În
conformitate cu prevederile articolului 19(3) a PIDCP, autoritatea public este
obligat s ofere orice informa ie de care dispune i care îi este cerut , cu urm toarele excep ii:
1. Dac informa ia ine de un interes legitim protejat specificat în lege;
2. Dac oferirea acesteia ar putea cauza un prejudiciu substan ial acestui interes;
3. Dac prejudiciul cauzat interesului protejat este mai mare decît interesul
publicului de a ob ine aceast informa ie [9].
1. Interesul legitim protejat
Legile ce reglementeaz dreptul la informa ie trebuie s enumere în mod
exhaustiv toate interesele legitime care ar putea justifica refuzul de a oferi informa ia. Aceast enumerare trebuie s se limiteze la chestiunile ce in de respectarea legii, protec ia informa iei de ordin personal, securitatea na ional , secretul
comercial sau de alt gen, securitatea public sau individual , i protec ia eficaciii i integrit ii proceselor de adoptare a deciziilor de c tre guvern.
Excep iile trebuie s fie stabilite în mod limitat întru evitarea necomunic rii informa iei divulgarea c reia nu poate prejudicia interesul legitim. Mai mult
ca atît, aceste excep ii trebuie s fie bazate mai degrab pe con inutul, decît pe
tipul documentului care este solicitat. Pentru ca acest standard s fie întrunit, excep iile trebuie, în cazurile corespunz toare, s fie limitate în timp. De exemplu,
justificarea secretiz rii informa iei în baza protec iei securit ii na ionale poate
disp rea dup ce a fost eliminat pericolul pentru securitatea na ional .
2. Prejudiciu substan ial
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Odat fiind stabilit c informa ia dat cade sub inciden a scopului legitim
prev zut de legisla ie trebuie s se stipuleze c divulgarea acestei informa ii ar
putea cauza un prejudiciu substan ial acestui scop legitim. În unele cazuri, comunicarea acesteia ar putea fi atît benefic , cît i d un toare scopului enun at.
3. Prejudiciul ce ar putea fi cauzat prevaleaz asupra interesului de divulgare a acestei informa ii.
Cea de a treia cerin a testului stabile te c autoritatea public trebuie s
examineze dac poate prevala interesul public general în comunicarea informaiei asupra faptului c comunicarea acesteia ar putea prejudicia serios interesul
protejat. Spre exemplu, cu referire la securitatea na ional , divulgarea informa iei ce ine de cazurile de mituire în unele instan e ar putea prejudicia interesele
protejate i expune practicile de corup ie.
Ultimele, îns , pot duce la eradicarea corup iei i, deci, la înt rirea securit ii na ionale pe termen lung. În asemenea cazuri, informa ia trebuie s fie divulgat în pofida faptului c ar putea cauza prejudicii pe termen scurt.
Cumulativ, triplul test este destinat garant rii faptului c accesul la informa ie este limitat doar în cazurile cînd aceasta serve te interesului public general. Dac este aplicat în mod corect acest test va elimina toate excep iile formale
i grupurile de excep ii, precum i orice alt prevedere al c rei scop real este de
a proteja guvernarea împotriva h uirii, de a preveni divulgarea ilegalit ilor, de
a ascunde informa ia de la public sau de a consolida o ideologie anume.
Un alt izvor de drept interna ional relevant îl constituie ”Principiile de la
Johannesburg privind securitatea na ional , libertatea de exprimare i accesul
la informa ie” (Principiile de la Johannesburg) [10], care au fost adoptate în octombrie 1995 de c tre un grup de exper i în legisla ia interna ional i drepturile
omului convocat de „ARTICLE 19” i Centrul pentru Studii Juridice Aplicate a
Universit ii din Witwatersrand [11, 73].
Acestea con in un set minim de principii ce se refer la limitarea dreptului
la libertatea de exprimare i dreptului la informa ie pe motive de protec ie a securit ii na ionale. Principiile de la Johannesburg au fost aprobate de c tre Raportorii speciali ai Na iunilor Unite pentru libertatea opiniilor i exprim rii i
sunt utilizate ca instrument de referin de c tre Comisia Na iunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Acestea stipuleaz c dreptul de a c uta, primi i r spîndi informa ii, poate,
în unele cazuri, fi restrîns din motive specifice, printre care se num
i protecia securit ii na ionale. Totu i, motivele de protec ie a securit ii na ionale nu
pot restrînge în totalitate dreptul de acces la informa ie. Urm toarele principii
sunt deosebit de relevante:
Principiul 2: Interesul legitim al securit ii na ionale
”(a) Restrîngerea justificat în baza motivelor de securitate na ional nu
poate fi legitim decît dac scopul primar al acesteia i efectul doveditor const
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în protejarea existen ei sau integrit ii teritoriale a statului contra utiliz rii sau
amenin rii cu for a, sau pentru protejarea capacit ii sale de a r spunde utilirii sau amenin rii cu for a, fie provenind din exterior, a a cum este cazul foei armate, sau din interior, a a cum este cazul incit rii la r sturnarea guvernului prin violen .”
Principiul 15: Regula general cu privire la divulgarea informa iei secrete
”Nici o persoan nu poate fi pedepsit din motive de securitate na ional
pentru divulgarea informa iei dac (1) divulgarea acesteia, de fapt, nu a cauzat
nici un prejudiciu i probabil nu va d una interesului legitim al securit ii na ionale, sau dac (2) interesul public în cunoa terea informa iei prevaleaz asupra prejudiciului cauzat în urma divulg rii acesteia.”
Principiul 16: Informa ia ob inut prin intermediul serviciului public.
”Nici o persoan nu poate fi persecutat din motive de securitate na ionapentru divulgarea informa iei pe care a aflat-o dac interesul publicului de a
cunoa te aceast informa ie dep
te dauna cauzat în urma comunic rii acesteia.”
Principiul 12: Enumerarea exhaustiv a excep iilor ce in de securitatea naional .
"Un stat nu poate refuza categoric accesul la toate informa iile privind securitatea na ional i trebuie s stabileasc prin lege categorii limitate i particulare de informa ii care trebuie inute secrete pentru a proteja interese legitime de securitate na ional ."
Principiul 13: Interesul public în divulgarea informa iei
"În toate legile i deciziile privind dreptul de a ob ine informa ii, va prima
interesul public în cunoa terea informa iilor."
Principiile de la Johanesburg nu constituie norme obligatorii, îns , oficiali
ai Organiza iei Na iunilor Unite, ai Cur ii Europene a Drepturilor Omului, precum i ai altor organisme jurisdic ionale interna ionale, se raporteaz tot mai
frecvent la acestea, considerînd oportun transformarea lor în standarde.
În Europa, din punctul de vedere al tradi iei reglement rii dreptului de acces la informa ii publice, Suedia este unul dintre primele state care a introdus în
Constitu ia sa, înc din 1766, prevederi dedicate accesului la informa ii publice.
Totodat , Suedia este prima ar din lume al c rei parlament a adoptat o lege a
accesului la informa ia de interes public (Legea libert ii presei, 1766), care prevedea c documentele oficiale trebuie "la cerere, puse la dispozi ia oric rei persoane", f
perceperea vreunei taxe. Deciziile autorit ilor de a refuza accesul
la documente oficiale pot fi atacate la tribunalele administrative generale i, în
ultim instan , la Curtea Suprem Administrativ .
Pornind de la conceptele globale mai sus prezentat, Constitu ia Republicii
Moldova consfin te, prin enun ul prev zut la art.4 alin.(1), principiul potrivit
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ruia „dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ie de interes public nu
poate fi îngr dit” [12].
În spiritul acestui principiu, autorit ile statului, potrivit competen elor ce
le revin, sunt obligate s asigure informarea corect a cet enilor asupra activit ilor publice i a problemelor de interes personal ale acestora f a se aduce, în, atingere vie ii intime, familiale i private, valori ocrotite, în egal m sur , de
art.28 din Legea fundamental .
Prev zînd posibilitatea în care exercitarea dreptului la liber informare ar
putea s implice i unele ac iuni mai pu in legitime, ce ar putea s aib ca efect
marea unor valori universal recunoscute i protejate, legiuitorul a stabilit,
prin alineatul (3) al aceluia i articol, o excep ie de la regula consacrat de alineatul (1). Astfel, potrivit Constitu iei, dreptul la informa ie nu trebuie s prejudicieze m surile de protec ie a cet enilor sau siguran a na ional .
În continuarea acestor prevederi, Legea fundamental , prin articolul 54, reglementeaz posibilitatea i condi iile generice în care poate avea loc restrîngerea unor drepturi sau libert i constitu ionale, enumerînd, limitativ, motivele
pen-tru care exerci iul unui drept poate fi îngr dit: interesele securit ii na ionale, integrit ii teritoriale, bun st rii economice a rii, ordinii publice, în scopul
prevenirii tulbur rilor în mas i infrac iunilor, protej rii drepturilor, libert ilor
i demnit ii altor persoane, împiedic rii divulg rii informa iilor confiden iale
sau garant rii autorit ii i impar ialit ii justi iei.
În mod justificat, în Republica Moldova, atît legiuitorul cît i societatea civil au fost preocupa i, pentru început, de elaborarea unui act normativ referitor
la exercitarea dreptului constitu ional al persoanei referitor la liberul acces la informa iile de interes public.
Astfel, a fost adoptat Legea privind accesul la informa ie Nr.982-XIV din
11.05.2000 care define te, într-o manier general , informa ia de interes public,
ca fiind orice informa ie care prive te activit ile sau rezult din activit ile unei
autorit i sau institu ii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de
exprimare.
În scopul facilit rii cunoa terii de c tre public a informa iilor mai sus definite, actul normativ stabile te, pentru autorit i i institu ii publice, desmembr minte sau structuri aflate sub autoritatea acestora, regii autonome, companii naionale etc., obliga ia de a comunica, din oficiu, anumite categorii de informa ii.
În acest sens, potrivit legii, entit ilor respective le revine sarcina de a publica i
actualiza buletine informative cuprinzând categorii de informa ii care pot fi accesate de public sau de a prezenta publicit ii rapoarte periodice referitoare la
activitatea pe care o desf oar .
În plus fa de informa iile care se comunic din oficiu publicului, orice persoan are dreptul s solicite i s ob in de la autorit i i institu ii publice
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informa ii de interes public, acestea fiind obligate s asigure accesul la datele
solicitate în scris sau verbal.
Cu toate acestea, prevederile aceleia i legi limiteaz aria liberului acces la
informa ie, instituind cinci excep ii, dintre care prima vizeaz domeniul informa iilor clasificate, astfel:
a) informa iilor atribuite la secret de stat, reglementate prin lege organic , a
ror divulgare neautorizat sau pierdere poate aduce atingere intereselor i/sau
securit ii Republicii Moldova;
b) informa iilor confiden iale din domeniul afacerilor, prezentate institu iilor publice cu titlu de confiden ialitate, reglementate de legisla ia privind secretul comercial, i care in de produc ie, tehnologie, administrare, finan e, de alt
activitate a vie ii economice, a c ror divulgare (transmitere, scurgere) poate atinge interesele întreprinz torilor;
c) informa iilor cu caracter personal, a c ror divulgare este considerat
drept o imixtiune în via a privat a persoanei, protejat de legisla ia privind protec ia datelor cu caracter personal;
d) informa iilor ce in de activitatea operativ i de urm rire penal a organelor de resort, dar numai în cazurile în care divulgarea acestor informa ii ar putea prejudicia urm rirea penal , interveni în desf urarea unui proces de judeca, lipsi persoana de dreptul la o judecare corect i impar ial a cazului s u, ori
ar pune în pericol via a sau securitatea fizic a oric rei persoane - aspecte reglementate de legisla ie;
e) informa iilor ce reflect rezultatele finale sau intermediare ale unor investiga ii tiin ifice i tehnice i a c ror divulgare priveaz autorii investiga iilor
de prioritatea de publicare sau influen eaz negativ exercitarea altor drepturi
protejate prin lege [13].
Revenind la practica asigur rii unui regim de protec ie a informa iilor neclasificate, din prisma limit rii accesului publicului la acestea, men ion m c
aceasta se reg se te atît la nivelul structurilor administrative ale Uniunii Europene cît i în cadrul Organiza iei Tratatului Atlanticului de Nord, ambele organiza ii stabilind categorii de informa ii care, de i nu sunt clasificate, au un caracter sensibil i sunt destinate personalului autorizat (LIMITÉ, pentru UE i UNCLASSIFIED, pentru NATO) [14, 112].
În Republica Moldova, dup intrarea în vigoare a Legii nr.982-XIV, avînd
ca suport esen ial atît principiile fundamentale definite de Constitu ie, cît i nevoia de compatibilizare a legisla iei na ionale de securitate cu standardele europene i cu exigen ele general valabile în toate statele cu tradi ie democratic în
materia securit ii, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire
la secretul de stat nr.245-XVI din 27.11.2008, prin care au fost a înlocuite vechile reglement ri referitoare la ap rarea secretului, utilizate înc din anii '70.
Prin intrarea în vigoare a legii sus-men ionate au fost instituite limitele dreptului
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persoanei la informa ii, prin definirea informa iilor clasificate i stabilirea condi iilor speciale în care acestea pot fi accesate.
Totu i, evaluarea complex a prevederilor legislative nominalizate prin prisma eforturilor integra ioniste comunitare a Republicii Moldova necesit aborri multilaterale, inclusiv i cu punctarea tendin elor de ajustare i modificare
necesar . Aspira iile de integrare în Uniunea European vor cuprinde inevitabil
i stringen a racord rii legisla iei na ionale pe dimensiunea protec iei informa iilor clasificate i alinierii la standardele comunitare, ceea ce dicteaz necesitatea
efectu rii ulterioare a unor studii tiin ifice comparative aprofundate.
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ANALIZA CON INUTULUI NO IUNII DE LIDER.
TEORII I TIPURI DE LIDERISM.
Radu STAMATIN
Republica Moldova, Chisinau, Academia de Administrare Publica pe linga Presedintele Republicii Moldova
Doctorand
The term of leader is used increasingly frequently in various works. Although the concept of leader appears with the organization of society and manifestation of the phenomenon of power, currently there is no unique definition of
leader. Finally, all definitions of the leader were reduced to a series of five categories: first category includes definitions of the leaders which categorized
them as people entrusted with power by the appointment or election to the default organizational structures; the second category deals with the leader like a
“central person” in the group; the third category present leaders as favorite or
popular persons; the fourth category considers the leader as the most competent person in the group; the fifth category defines the leader as a member of a
group which exercises an accepted influence on the overall group or person
who exercises the largest influence in the group. Referring to the theories of leadership, we must note that in the literature have outlined several theories and
approaches in this regard. In a broader approach, theories of leadership can be
conventionally classified into the following categories: personality theory (qualitative approach, biological approach, psychoanalytic and etiological approach); situational theory of leader, that consider the leader as a product of a situation that possess certain qualities; constituents theory - this approach assumes that the leader acts on behalf of their group and reflects aims of the group;
interaction theory which treat the leader as a product of interaction of several
factors.
A synthesis of theories reflected in scientific literature allows to highlight
the following theories: personalities theories, behavioral theories, primary situational theories, contingency theories, cognitive theories, theories of social interaction.
It would be incorrect to equate the way how the types of leaders are described theoretically and their practical expressing. Also it would be incorrect to
say that some of them can be considered effective and others less efficient. For
an effective leadership, a dynamic and flexible leader must adhere to the majority of management styles (depending on environment).
În ultimul timp no iunea de lider intr tot mai insistent în limbajul nostru curent. A a, ne-am obi nuit deja cu expresiile „lider de partid”, „lider de opinie” i
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chiar cu relativ proasp ta calificare de lider al celui mai bun proprietar de p mânt.
Îns care este esen a i con inutul no iunii de lider i care sunt problemele ce intervin în cercetarea termenului dat?
Etimologic, no iunea de lider provine de la termenul englez leader ce desemneaz „conduc tor, cel ce indic drumul” [15, 140] sau, într-o alt accep iune,
„conduc tor, administrator sau manager” [11, 161]. Totodat , termenul de lider
apare demult, o dat cu organizarea societ ii, cu apari ia fenomenului de putere
[15, 140].
O problem important în cercetarea termenului de lider apare la definirea
acestui termen. La moment, nu exist o unic defini ie a liderilor, precum nu
exist o singur lucrare consacrat lor [13, 6]. Înc în 1960, intervenind cu o revist a literaturii psihosociologice de pân la '49, B.M.Bass identific circa dou
mii de studii referitoare la de in torii pozi iilor de putere [20]. Peste paisprezece
ani, în 1974, R.M.Stogdill constat c la cele stabilite anterior mai trebuie ad ugate vreo mie de lucr ri [26]. Înc peste un timp, la 1985, acela i B.M.Bass, revenind la subiect, demonstreaz existen a a aproximativ apte mii de lucr ri
axate pe problematica liderismului [19].
Evident, de la caz la caz, cre tea i num rul defini iilor date liderilor. Astfel, dac în 1949 se vorbe te despre existen a a o sut treizeci de defini ii, atunci
în 1981 se recunoa te c num rul lor a ajuns la câteva sute [14, 6].
Dup cum estimeaz unii autori [21], actualmente num rul defini iilor date
liderilor este atât de mare, încât poate fi egalat cu num rul cercet torilor preocupa i de liderism. Con tien i de faptul c o atare abunden de defini ii poate mai
degrab încurca, decât ajuta la g sirea unei imagini certe a celor situa i în vârful
piramidelor sociale, mai mul i autori - cum ar fi, de exemplu, C.A.Gibb,
B.M.Bass, R.Lambert i E.Hollander - au procedat, pe parcurs, la gruparea lor
pe categorii, fiec reia din acestea revenindu-i câte o ipostaz a actului de conducere.
În definitiv, totalitatea defini iilor cu privire la lideri s-a redus la un ir de
cinci categorii, vis-a-vis de care s-a stabilit un acord mai mult sau mai pu in general:
Prima categorie acoper defini iile în care liderii sunt categorisi i drept persoane învestite cu putere prin numire sau alegere în cadrul unor structuri organiza ionale prestabilite. Lua i din aceast perspectiv , ei nu sunt altcineva decât
efii / conduc torii formali, oficiali, institu ionali (director de întreprindere, ef
de catedr , director de coal , comandant de armat , primar, ministru etc.). Aceste categorii de persoane au status i rol de conducere în cadrul grupului. Totodat , acestea se bucur de un ansamblu de atribute: putere, influen , coordonare, planificare, dirijare, supraveghere, control i evaluare a activit ii celorlal i,
i, totodat , de preocupare de dispozi iile, atitudinile, moralul membrilor, de starea de spirit i atmosfera din grup [12, 177].
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De i apare ca o verig necesar organiz rii grupului, prin intrarea formal
în statusul oficial conferit de func ie, liderul institu ional nu implic , în mod
automat, recunoa terea valorii sale de conduc tor de c tre cei din jur [5, 224].
Astfel, dac puterea liderului deriv doar din valoarea func iei i acesta nu este
apreciat cu încredere i stim de c tre colectiv, atunci acesta îndepline te doar
rolul de lider formal a grupului dat. Dac liderul institu ional, intrând oficial în
status, nu are disponibilit ile necesare pentru a-l actualiza i dezvolta, atunci la
suprafa apar, de regul , unul sau mai mul i lideri informali, acestora din urm
revenindu-le misiunea de a acoperi golurile ap rute [14, 8]. Liderii informali
sunt percepu i ca surs demn de încredere, stim , considera ie. Liderul informal are o putere de influen câ tigat în cursul raporturilor dintre membrii grupului, este o autoritate real , recunoscut pentru capacit ile personale sociale
(competen în rela iile interpersonale), profesionale (competen a în raport cu
sarcina de grup), cât i pentru o serie de componente individuale concrete (tr turi pozitive ale caracterului) [12, 177].
Desigur, cea mai optimal conducere se efectueaz atunci, când conduc torul este recunoscut ca lider nu numai din cauza pozi iei pe care o are în ierarhia
statusurilor, dar i atunci când el posed nemijlocit calit ile individuale intrinseci ale liderului, varianta coinciden ei, suprapunerii acestor dou p i ale conducerii. Astfel, potrivit lui Ph.Paraire, autorul unui captivant studiu despre marii
lideri ai istoriei mondiale, liderii adev ra i nu se identific în mod necesar cu
to i conduc torii, efii sau comandan ii. Liderul autentic desemneaz un ef reprezentativ, acceptat de colectivitate, ceea ce corespunde mai bine unei viziuni
consensuale a societ ii umane [7, 15]. Dac no iunile de ef, conduc tor etc. pun pre pe calit ile individuale ale rela iei de autoritate, atunci no iunea de lider sugereaz consensualitatea rela iei de autoritate. Lider, deci, este omul care
se vrea i poate fi „mai mult constructor decât conduc tor...” [7, 15].
A doua categorie reprezint defini iile prin mijlocirea c rora liderul este
prezentat drept „persoana central ” în grup, adic persoana care concentreaz
aten ia, aprecierea i stima celor din jur. „Punct de referin ” sau „Etalon al bunei comport ri”, „persoana central ” stârne te la ceilal i membri ai grupului dorin a de a se identifica cu ea, de a o urma în toate [13, 7].
A treia categorie red defini iile prin care liderii sunt prezenta i drept persoane preferate / populare. Obiect al unor alegeri afective, persoana preferat
sau, altfel zis, liderul sociometric se produce în baza unor criterii care nu se înscriu nici în tendin a spre identificare, nici în dorin a de asem nare i nici în logica evalu rii. Aceste criterii dispun mai degrab de un profil ac ionai: persoana
popular este persoana cu care membrii grupului doresc s se asocieze pentru a
întreprinde diferite activit i [6, 138].
Potrivit rezultatelor mai multor cercet ri, teoretice i experimentale, persoanele preferate nu trebuie identificate cu cele institu ionale. Astfel, E.Hollander
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stabile te, al turi de M.Weber, c alegerile din prietenie au o rela ie mai mare
cu tov
ia decât cu func ia de conducere. La acela i lucru se refer i R.Bales,
constatând c în contextul vie ii grupale coexist mereu doi lideri complementari: unul competent în tem („specialistul în sarcin ”) i altul centrat pe afectivitate („omul cu popularitate”) [14, 8].
A patra categorie însumeaz defini iile din care rezult c liderul este „specialistul în sarcin ”, adic persoana care se dovede te a fi cea mai ini iat / competent în ceea ce are de f cut grupul. Un adev rat lider, opineaz , spre exemplu, W.Jenkins, trebuie s arate o anumit superioritate (fa de ceilal i membri ai
grupului) în cel pu in una dintr-o suit de situa ii. Tot în aceast categorie se pot
include i indivizii care, datorit unor calit i personale deosebite, de in pozi ii
de frunte în anumite sfere sociale, precum lider în box, baschet, lider în producia de automobile etc. [15, 140]
În cele din urm , cea de-a cincia categorie se refer la defini iile în care liderii sunt trata i în termeni de influen . În acest context, liderul este definit ca
membrul unui grup care exercit o influen acceptat asupra ansamblului grupului [25, 102] sau persoana care exercit cea mai mare influen în grup [18,
480]. Elementul centralizator al re elei de comunic ri din cadrul comunit ii, liderul, consider R.B.Cattel, R.Lambert, A.A.Schutzenberger, R.M.Stogdill i
D.C.Pelz, se impune printr-un statut deosebit într-o ierarhie de influen e a ezate
sub form de piramid [13, 9]. În aceast accep iune, liderul este persoana c reia un grup sau o comunitate îi încredin eaz dreptul de a lua decizii importante,
prin care acesta determin elurile i modalit ile de activitate colectiv [15,
140].
Sistematizând categoriile expuse mai sus, vom constata c cele cinci identii în baza c rora s-a profilat spectrul defini iilor cu referin la lideri - „ ef institu ional”, „persoana central în grup”, „persoana preferat ”, „specialistul în sarcin ”, „persoana cea mai influent ” — nu se exclud reciproc. Mai mult decât
atât, aceste identit i pot fi chiar interdependente. Cine a demonstrat, bun oar ,
eful institu ional nu poate fi i un bun specialist în sarcin sau o persoan foarte influent ? Sau cine a ar tat, teoretic ori practic, c specialistului în sarcin
îi este interzis s fie, în acela i timp, persoan influent sau/ i persoan prefera? Nimeni, bineîn eles.
Astfel, se poate constata c cele cinci tipuri de defini ii ale liderilor trebuie
tratate nu atât în mod separat, cât de pe pozi iile unor note comune. Într-adev r,
la o analiz mai scrupuloas , se observ c i în primul, i în al doilea, i în al
treilea, i în al patrulea, i în al cincilea caz ideile orbiteaz , de fapt, în jurul
unuia i aceluia i nucleu epistemiologic: liderul se caracterizeaz prin preponderen a influen ei sale asupra celorlal i membri ai grupului, el constituind polul
în jurul c ruia ace tia se grupeaz i regrupeaz mereu.
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Re inând acest important moment, se poate afirma, în definitiv, c marea
diversitate a defini iilor cu privire la lideri poate fi redus , în fond, la o singur
formul interpretativ , care arat c liderii, lua i în ansamblu, sunt persoane care
i exercit la maxim influen a, fie formal sau informai, orientând i coordonând
activitatea altora [14, 10].
În continuare ne propunem s analiz m calit ile esen iale pe care trebuie
le aib liderul. Problema dat nu are o abordare unitar la speciali ti.
În acest sens, unii autori [7, 15-16] men ioneaz c orice om poate deveni
lider în urm toarele condi ii:
persoana care î i exercit autoritatea în raport cu al i oameni se bucur
de încrederea acestora;
de in torul de autoritate, adic persoana investit cu o putere, dispune
de un caracter consensual;
mul imea de oameni consider c persoana data posed în mod sigur calit i de care ei sunt lipsi i: competen i curaj, spirit de decizie etc.;
constituie obiectul simpatiei colective;
sub puterea lui domne te comunitatea celor egali;
este preocupat de realizarea obiectivelor unui grup de oameni;
reu te s consolideze eforturile oamenilor în realizarea obiectivelor
lor;
structuralizeaz , organizeaz , canalizeaz i reglementeaz efortul colectiv de supravie uire;
transform pasiunile colective în ac iuni concrete de materializare a lor;
inteligen a lui îl face s adere la proiectul colectiv pe care îl deceleaz
în mul ime;
dac este o persoan care prin ambi iile, calit ile sale este capabil de o
autonomie suficient pentru a schimba cursul lucrurilor.
Autorii români E.Burdu i Gh.C pr rescu [4] sunt de p rere c liderii sunt
persoanele cu un spirit penetrant, o capacitate de analiz relativ dezvoltat , aptitudinea de a gândi strategic i multidimensional, i o bun intui ie profesional .
Viziunea unui lider, care se degaj dintr-un spirit penetrant, se bazeaz pe utilizarea unei mari cantit i de informa ie, un consum mare de timp, care conduc la
recunoa terea în sugestiile altora a unor noi posibilit i de ac iune, a unor noi
oportunit i.
Liderii sunt persoane simpatice, carismatice, cu o mare posibilitate de comunicare i aptitudini necesare în elegerii oamenilor. Printre calit ile caracteristice liderilor trebuie s fie urm toarele [4, 101-102]:
cunoa tere a grupului pe care îl conduce i a sectorului de activitate (pia, concuren a, produsele, tehnologii, personalit i-cheie, stimulente care motiveaz fiecare individ etc.);
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rela ii în societate i în sectorul de activitate;
anumit reputa ie i anumite antecedente privind succesul în diferite

afaceri;
aptitudini i competen e (capacitate de analiz , ra ionamente sigure, gândire strategic i multidimensional , facultatea de a crea bune rela ii de munc ,
sensibilitatea fa de al ii, în elegerea naturii umane);
calit i personale (integritate, onestitate);
motivare puternic pentru a fi lider.
Totodat , unele dintre aceste calit i ale liderilor se pot forma, întrucât multe pot fi educabile, dar altele sunt calit i înn scute [4, 102].
Al i autori [8] men ioneaz c liderii adev ra i trebuie s întruneasc dou
categorii de calit i: calit ile profesionale i calit i morale.
Calit ile profesionale trebuie s includ [8, 7]:
un comportament demn care ar permite s cucereasc simpatia, stima i
încrederea oamenilor;
deprinderi pentru o munc cu caracter analitic care i-ar permite identificarea i formularea problemelor, colectarea informa iei necesare în acest sens,
evaluarea capacit ilor alia ilor i adversarilor politici, intuirea tendin elor de
dezvoltare a situa iei (politice, economice, sociale) i identificarea ac iunilor ce
ar putea avea eficien maxim ;
deprinderi organizatorice care ar trebui s fac posibil g sirea i implementarea solu iilor de compromis în munca colectiv , formularea obiectivelor
pe termen scurt i pe termen lung, crearea condi iilor i distribuirea sarcinilor
între membrii grupului;
deprinderi ale unei comunic ri eficiente, care ar permite exprimarea ideilor i emo iilor de natur s i asigure suportul colectivit ii i s o conving s
întreprind m surile necesare pentru realizarea sarcinilor trasate.
Calit ile morale ale liderului se manifest mai ales prin modul lor de via .
Acestea pot cuprinde [8, 8-9]:
respectul pentru normele legale i pentru cele general acceptate pentru
un comportament adecvat;
comport adecvat în propria familie;
practicarea unor rela ii deschise cu colegii;
caracterul puternic. Un lider puternic ar trebui s fie capabil s dep easc cu demnitate situa iile de conflict sau criz . El trebuie s aib o disciplin
interioar f de care este imposibil planificarea i atingerea scopurilor propuse. De asemenea, el trebuie s i st pâneasc emo iile i reac iile impulsive, s
evite c derea în disperare sau panic atunci când sfid rile sînt foarte puternice;
caracterul impar ial. Atunci când în interiorul unor grupuri apar conflicte, p ile sunt atât de mult implicate în el încât uit de principalele scopuri ale
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organiza iei; în astfel de situa ii liderul trebuie fie impar ial, evitând s fie atras
de nici una din p ile antrenate în conflict. Comportamentul s u trebuie s fie
de natur s arate c urm rile conflictului sunt pierderea punctelor de reper în
atingerea scopurilor comune;
capacitatea de a- i evalua în mod adecvat posibilit ile, s i cunoasc
ile tari i cele slabe.
Autorii S.H.Baum i D.Conti [1] men ioneaz c liderii extraordinari au
cinci tipuri de caracteristici, iar cei care le posed sunt, în general, cei mai eficien i i mai de succes oameni din orice organiza ie. Ei pot conduce orice - orice
tip de afacere sau de organiza ie. Caracteristicile date sunt [1, 22-23]:
Dorin a de a prelua comanda. Aceast dorin începe s se manifeste ca
un interes ocazional de a prelua conducerea în situa iile în care se pot ob ine satisfac ii sau câ tiguri personale;
Caracterul. A avea caracter înseamn s face i lucrul corect atunci când
nu este nimeni de fa pentru a v vedea, ca i cum ac iunile dumneavoastr ar fi
vizibile sau ar putea fi ar tate întregii lumi;
Curajul de a c uta provoc ri i a accepta riscuri. Liderii sunt capabili s i dep easc propriile temeri i îndoieli atunci când se confrunt cu provoc ri.
A fi gata s conduce i înseamn a fi gata s înfrunta i probleme i s lua i decizii indiferent de propriile ov ieli i convingeri restrictive, de siguran a postului
propriu sau de reputa ia personal ;
Capacitatea de a ac iona. Liderii înva s ac ioneze rapid i în elept, s
fac fa multiplelor surprize ale vie ii. Liderul trebuie s dea dovad de capacitate emo ional de a ac iona atunci când al ii evit sau dau înapoi în fa a riscului
i stresului presupus de ac iunea respectiv ; de asemenea, trebuie s aib capacitatea de a gândi în mod critic pentru a ac iona cu în elepciune;
Abilitatea de a captiva i inspira. Liderii înva s compun o imagine
în a a fel încât al ii s rezoneze cu ea.
O opinie apropiat , referitoare la calit ile liderului, o au autorii R.Goffee
i G.Jones [9]. Potrivit acestora, oamenii a teapt de la un lider patru categorii
de calit i [9, 190-194]: autenticitate, semnifica ie / importan , entuziasm i comuniune. Mai presus decât orice, oamenii cer ca liderul s fie autentic, ca liderii
i dezv luie adev rata personalitate - ceva din tr turile lor particulare. În
cel de-al doilea rând, oamenii au nevoie s se simt importan i, ei vor ca propria
contribu ie s le fie recunoscut . La fel, oamenii au nevoie s fie însufle i. În
esen a sa, liderul presupune faptul de a-i entuziasma pe ceilal i s depun eforturi sus inute, în vederea ob inerii unor rezultate mai bune. Nu în ultimul rând,
oamenii vor s se simt parte integrant a unei comunit i. Fiin ele umane sunt
scute pentru a se afla mereu în rela ii de sociabilitate - i î i doresc cu ardoare
stabilirea unor raporturi de solidaritate.
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T.Bradberry eviden iaz doar trei calit i de baz ale unui lider de succes,
i anume [3, 13]: cerin e clare, comunicare eficient cu subalternii i concentrarea pe performan e.
O alt p rere este împ rt it de autorul J.Adair [17]. Într-un studiu asupra
calit ilor de lider ale unor personaje istorice el ar ta faptul c marea calitate sau cea care ar trebui s fie - a liderilor este capacitatea lor de a motiva oamenii,
ar tând c „aceasta este legat de entuziasmul i angajamentul propriu liderului,
de capacitatea lui de a comunica i de a împ i acest entuziasm cu al ii, i de a-i
pasiona...; dac cineva are un post de manager, el nu va fi un lider decât în momentul în care func ia sa va fi acceptat trup i suflet de c tre cei care lucreaz
cu el”.
Generalizând opiniile men ionate mai sus, am putea eviden ia urm toarele
calit i esen iale ale unui lider adev rat:
abilitatea de a conduce oamenii i de a se bucura de încrederea acestora;
capacitatea de a identifica cele mai importante probleme ale colectivului
condus i de a consolida eforturile subordona ilor în solu ionarea eficient a
acestor probleme;
caracterul puternic i adev rat, care îi permite s dep easc situa iile de
conflict sau criz ; tot aici se poate men iona i responsabilitatea fa de efectuarea activit ilor necesare, spiritul penetrant, curajul de a c uta provoc ri i a accepta riscuri i capacitatea de a- i st pâni emo iile i reac iile impulsive;
dorin a puternic de a prelua conducerea;
posedarea unor aptitudini i competen e de care al ii sunt lipsi i, precum
abilit i organizatorice i de analiz , gândire strategic i multidimensional , integritate, onestitate,
capacitatea de realizare a unei comunic ri eficiente cu colectivul condus, men inerea unor rela ii strânse cu subordona ii, sensibilitatea fa de problemele i dolean ele acestora;
abilitatea de a inspira i de a motiva oamenii, de a-i entuziasma s activeze eficient în vederea ob inerii performan elor dorite.
Tot în acest context, unii autori propun un ir de elemente pentru a face
mai eficient activitatea liderilor. Printre acestea pot fi enumerate [8, 12-13]:
sistematizarea propriilor idei i îndreptarea activit ii colegilor în albia
cuvenit ;
utilizarea eficient a timpului propriu i pre uirea timpului colegilor;
delimitarea strict a ac iunilor utile de cele inutile, devoratoare de timp
i care nu contribuie la atingerea scopurilor grupului;
determinarea priorit ilor, evaluarea importan ei scopurilor i deciziilor
intermediare. Un lider cunoa te întotdeauna care sarcini sunt fundamentale i
care sunt secundare pentru atingerea scopului final;
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evitarea impunerii deciziei personale. Chiar dac solu ia pare a fi evident , liderul ar trebui s întreprind eforturi ca decizia final s poarte amprenta
efortului colectiv al colegilor s i.
Înrudit cu no iunea de lider este no iunea de liderism, prin care se subîn elege mecanismul interac iunii liderului cu sus in torii s i [6, 137] sau procesul
de exercitare a influen ei puterii asupra celorlal i cu scopul integr rii activit ii
colective, orientat spre satisfacerea intereselor societ ii respective [15, 140].
Liderismul reglementeaz rela iile dintre lider i indivizi, grupuri sociale,
institu ii i societate, în general, reprezentând un mecanism ce stabile te rela iile
politico-morale între subiectul i obiectul condus. Esen a acestui fenomen se
manifest prin rela iile de domina ie i subordonare, influen
i conformare.
Evident c subordonarea, în cazul dat, este con tient i benevol [11, 160].
Liderismul (social, politic) este caracteristic naturii omului, comunit ii sociale, fiind una dintre cele mai vechi forme de organizare a activit ii sociale,
politice, un mijloc de solu ionare a problemelor cotidiene, prezentându-se ca un
proces bilateral de influen a subiectului asupra obiectului i invers. Aceast influen reciproc se manifest , pe de o parte, prin faptul c obiectul nu numai
i alege subiectul (liderul), dar i examineaz comportamentul lui politic în
scopul satisfacerii intereselor lor, pe de alt parte, pe parcursul procesului de influen reciproc rolul principal îi revine subiectului, adic liderului. Liderismul
nu este o inven ie a oamenilor, ci o necesitate vital istorico-social ce contribuie la organizarea activit ii, la asigurarea ordinii, la prop irea social . Chiar din
primele etape ale evolu iei societ ii s-au eviden iat diverse forme de rela ii între
oameni, grupuri sociale i comunit i la formarea c rora locul de frunte le revenea celor care aveau o experien mai bogat de via , erau mai iste i, curajo i,
puternici, ingenio i, în elep i etc. Aceast categorie de persoane era calificat
drept lideri, fiind învesti i pe parcursul activit ii lor cu autoritate i încredere
din partea adep ilor.
Liderismul ca fenomen social exist în toate sferele de activitate a omului.
lider activitatea în comun, în grup este imposibil . Pe parcursul timpului,
liderismul social a evoluat de la formele cele mai simple pân la o structur
ierarhizat în zilele noastre. Odat cu evoluarea i complicarea vie ii sociale, paralel cu liderismul social, în epoca modern apare i liderismul politic. Anume
în acest domeniu se intersecteaz vectorii i antipatiile unor sau altor indivizi,
grupuri sociale, comunit i, aici se afl centrul proceselor politice ce reprezint
tendin ele dezvolt rii sociale [11, 161].
Referindu-se la liderismul politic, autorii B. îrdea i L.Noroc eviden iaz
urm toarele niveluri ale acestuia [15, 145-146]:
1. Liderismul la nivelul grupurilor mici (colectiv, grup studen esc). Liderul
reprezint mecanismul integr rii activit ii de grup, el organizeaz activitatea
grupului, dispune de anumite calit i - capacitatea de a lua decizii, asumarea r s-
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punderii etc. La acest nivel, sunt foarte importante calit ile personale. Astfel, în
urma cercet rilor realizate, au fost depista i 4 factori ortogonali ai pozi iei de lider:
- considera ia pentru subordona i (49,6%);
- ini iativ de structurare (33,3%): men ine nivelul de performan a grupului, se asigur c rolul s u este bine în eles, are o atitudine tran ant , îi atribuie
fiec rui o sarcin ;
- preten ios în ceea ce prive te performan ele (9,8%): insist s conduc echipele aflate în întrecere, încurajeaz munca suplimentar , stimuleaz membrii
grupului pentru efort mai mare;
- receptivitate (7%): este dispus s accepte schimb ri în know-how, nu blameaz pe membrii care comit erori, este sensibil la ceea ce se petrece în grup [2,
77].
2. Liderismul la nivelul mi rilor politice, a sindicatelor, a partidelor. În
acest caz, o însemn tate principal o au nu atât calit ile personale ale liderului,
cât capacitatea lui de a exprima adecvat interesele popula iei sau ale grupului
ce-1 reprezint ( tie s materializeze interesele în revendic ri politice, depisteatactica de lupt etc.)
3. Liderismul la nivelul institu iilor de stat. Aici conteaz capacitatea de atragere i administrare a resurselor. Ca efect, liderismul na ional e unul distan at,
fiindc nu exist comunicarea nemijlocit a sus in torilor cu liderul; multifuncional, în sensul c liderul trebuie s satisfac i interesele maselor, dar i a grupurilor lobbyste, firmelor, anturajului; corporativ, în sensul c în spatele liderului se afl o echip , interese. Liderul devine o figur simbolic , rolurile sale sunt
îndeplinite de echip , de ,,elita executiv ”. Liderul de stat ac ioneaz în cadrul
unor norme, legi, iar ma ina birocratic func ioneaz indiferent de schimbarea
liderilor [29, 23].
Referindu-ne la teoriile despre liderism, trebuie s men ion m faptul c în
literatura de specialitate s-au conturat mai multe teorii i abord ri în acest sens.
Astfel, prezint interes clasificarea realizat de Jago (1994) a teoriilor liderismului. Pornind de la premisa potrivit c reia conducerea este atât proces (adic
utilizarea unei influen e noncoercitive pentru a dirija i coordona activitatea membrilor unui grup organizat în vederea realiz rii obiectivelor acestora), cât i
proprietate (ansamblul de calit i i caracteristici atribuite celor care exercit cu
succes influen a), el stabile te patru criterii (universalitate versus contingen ;
tr turi versus comportamente), din combinarea c rora rezult patru tipuri de
teorii [16, 31-32]:
în teoriile de tipul 1, conducerea este o tr tur posedat de lider, care
este eficace în toate grupurile i în toate contextele organizational;
în teoriile de tipul 2, conducerea apare ca un comportament observabil
al liderului, tot independent de particularit ile situa iei;
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teoriile de leadership i management tipurile 3 i 4 consider tr turile
i comportamentele liderului în raport cu particularit ile situa iei, „oferind modele de leadership foarte complete i, f
îndoial , respectând mai mult complexitatea fenomenelor”.
Într-o abordare mai larg , teoriile privind liderismul pot fi clasificate conven ional în urm toarele categorii:
I. Teorii personaliste:
a) Abordarea calit ilor. Liderul este individul care de ine un set de calit i
prin care automat se eviden iaz de ceilal i i care îl propulseaz in pozi ia de
lider [18, 480-481; 2, 56]. Aceast abordare are foarte multe caren e, dat fiind
faptul c pozi ia de lider nu se alimenteaz întotdeauna de calit ile intrinseci
sau conduitele specifice ale individului. Mul i psihologi care au încercat s schieze lista calit ilor, care sunt necesare pentru a deveni lider au e uat, dat fiind
faptul c în diferite grupuri, comunit i sociale, situa ii sunt diferite cerin ele fade lider [15, 141].
b) Abordarea biologic . Liderul este persoana care poate insufla fric celor
din jur. Aceast calitate se datoreaz i cantit ii de hormoni masculini, testosteron, care determin gradul de agresivitate a individului. Astfel, la animale, c petenia este masculul cel mai agresiv i mai puternic, fapt datorat abunden ei de
testosteron. Indivizii care au testosteron din bel ug ocup pozi ii dominante în
societate.
c) Abordarea psihoanalitc (Z.Freud). Liderul este produsul sublim rii dorin elor sexuale, pe care societatea pune tabu. Ca efect, individul î i reorienteaz
energia sexual în alte sfere, în cazul dat sfera politic .
d) Abordarea etiologic . H.Lasswell consider c liderul este produsul unor
traume suferite în copil rie. În consecin a, indivizii trauma i tind spre putere, care este un mecanism de compensare a acestor traume.
II. Teoria situa ional prive te liderul ca produsul unei situa ii, care solicit
anumite calit i. Fiecare individ are cel pu in o calitate prin care îi dep
te pe
ceilal i. Ca efect, când apare situa ia, care solicit anume aceasta calitate, individul devine lider. Diferite situa ii vor solicita diferite tipuri de lideri. Desigur, nu
pu ini au fost acei care au repudiat aceast concep ie din considerentul c transform personalitatea liderului în marionet [27, 224].
III. Teoria constituen ilor. Liderul este un produs al a tept rii maselor, al
sus in torilor. Aceast abordare presupune c liderul ac ioneaz din numele grupului i reflect scopurile grupului. Mul i adep i ai acestei abord ri consider liderismul un produs al rela iei dintre lider i adep ii s i. Ca efect, nu putem studia liderul în afara cunoa terii mi rilor sociale, psihologiei unor grupuri etc.
Toate aceste impun capacitatea de a satisface a tept rile anturajului, s manifeste conformism (în cazuri foarte rare liderul e în stare s modifice a tept rile, interesele adep ilor).

58

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

IV. Teoria interac iunii factorilor prive te liderul ca produsul interac iunii
dintre mai mul i factori. Specialistul american în domeniul psihologiei politice,
M.Hermann eviden iaz urm torii factori:
Contextul istoric, situa ia, în care se realizeaz rolul diriguitor al liderului.
Calit ile psihologice ale liderului.
Tr turile caracteristice ale grupurilor dirigui i de c tre liderul respectiv.
Caracterul rela iilor reciproce dintre lider i cei pe care el îi conduce.
Aceast abordare este ast zi îmbr at de majoritatea politologilor,
unii venind cu propriile contribu ii.
Mai recent a început s se contureze un alt criteriu de grupare a teoriilor
conducerii, i anume criteriul istoric. De exemplu, D.Hartog i Koopman (2001)
împart teoriile conducerii în patru categorii distincte:
pân la sfâr itul anilor '40 ai secolului trecut (teoriile personologice);
de la sfâr itul anilor '40 pân la sfâr itul anilor '60 (teoriile comportamentiste i ale stilului);
de la sfâr itul anilor '60 pân la începutul anilor '80 (teoriile contingenei);
de la începutul anilor '80 pân în prezent (teoriile „noii conduceri").
Fiecare dintre aceste dou modalit i are atât avantaje, cât i dezavantaje.
Prima modalitate ofer o viziune coerent din punct de vedere problematic, dar,
ne inând seama de criteriul istoric, ar putea produce o oarecare confuzie. Cea de
a doua modalitate surprinde evolu ia istoric a teoriilor asupra conducerii, dar
este nevoit s revin asupra unei serii de idei, s le reia, deoarece acestea nu au
ap rut într-o succesiune logic , ci uneori concomitent sau chiar devansându-se
unele pe altele [16, 34].
O sintez a teoriilor reflectate în literatur tiin ific i de specialitate privind fenomenul liderismului permite a scoate în eviden urm toarele teorii:
- Teoriile personologice. În esen , aceste teorii postuleaz urm toarele
idei: conduc torii (liderii) se nasc, i nu devin. Teoriile personologice au luat
de-a lungul timpului diferite înf
ri, dintre care dou ni se par a fi tipice, i
anume teoria conducerii carismatice i teoria tr turilor [16, 42].
- Teoriile comportamentiste. Au ap rut i s-au dezvoltat în continuare i ca
o alternativ la teoriile personologice. R mînînd centra i pe persoana conduc torului, ei încep s se orienteze spre comportamentele acesteia, încercînd s surprind modul i gradul în care ele influen eaz eficien a activit ii de conducere.
adar, se porne te de la premisa c în activitatea de conducere nu conteaz ce
este i cum este liderul, ci ce anume face el. In felul acesta s-au conturat dou
teorii ale conducerii, relativ asem toare între ele, i anume teoria elaborat de
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cercet torii de la Ohio State University i teoria elaborat la University of Michigan Institute for Social Research: teoria celor dou dimensiuni comportamentale i teoria continuumului comportamental [16, 47].
- Teoriile situa ional primare. Sunt specifice perioadei anilor '40. Ele au
ap rut ca o reac ie contra teoriilor personologice care se centrau exclusiv pe tr turile de personalitate ale liderului. De data aceasta, în centrul preocup rilor
se afl nu atât individul, cât situa ia în care el ac ioneaz , i mai ales particulariile ei. Pornindu-se de la aceste idei, au fost formulate o serie de teorii axate
pe rolul situa iei în activitatea de conducere. Unele dintre acestea, relativ simpliste i exclusiviste, pot fi încadrate în grupa celor numite de noi „situa ionale primare", altele, mai elaborate i sofisticate, pot fi încadrate în alt categorie – teoria supunerii fa de legea situa iei
- Teoriile contingen ei. Au fost formulate în decursul anilor '60. Inten ia lor
general este aceea a corel rii teoriilor opuse pân atunci, adic a teoriilor personologice i a celor situa ionale. Dac primele teorii postulau universalitatea
tr turilor de personalitate (indiferent de particularit ile situa iei) în determinarea eficien ei conducerii, celelalte decretau, dimpotriv , primordialitatea situiei (independent de tr turile sau de comportamentele liderului). Noile teorii
încearc s realizeze dezideratul empiric al potrivirii dintre persoan i situa ie.
Aceste idei au prins contur clar, coerent, în cadrul unor teorii ale contingen ei,
dintre care cele mai semnificative apar in lui R.E.Fiedler, lui P.Hersey i
P.K.N.Blanchard. Pot fi men ionate: teoria favorabilit ii situa iilor de conducere i teoria maturit ii subordona ilor [16, 64].
- Teoriile cognitive. S-au formulat i dezvoltat prin anii '70. De i unii autori (Gordon; Mullins; Gibson et al.) le încadreaz în rândul teoriilor situa ionale, mai exact a celor de contingen , iar al ii (Smither) le eticheteaz ca teorii de
compromis, amplasându-le între cele personologice i cele comportamentiste, a
treia grup de autori le consider o categorie de sine st toare [16, 68]. Teoriile
cognitive amplaseaz în centrul lor tocmai activitatea de procesare a informa iei, aceasta ap rând în calitate de variabil contingen , de care depinde deci eficien a conducerii. Dintre teoriile cognitive, cele mai semnificative au fost formulate de Vroom i Yetton (1973), House i Mitchell (1974), Green i Mitchell
(1979). Pot fi men ionate:
a) teoria normativ a lu rii deciziei;
b) teoria „cale-scop" - se origineaz într-o sugestie formulat de House în
1971 i dezvoltat de el împreun cu Mitchell în 1974. Sarcina liderilor const
în a cre te gustul pentru performan al subalternilor; liderul identific scopul
pentru subordona i i c ile / drumurile care duc la realizarea lui; liderul i ajut
pe subordona i s perceap corect situa ia în care se afl , s i elaboreze expecta ii rezonabile, apoi î i ajusteaz propriul comportament la aceste a tept ri;
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c) teoria atribuirii. Este expresia teoriilor atribuirii dezvoltate în psihologia
social în anii '40-'60. În domeniul psihoorganiza ional, teoria atribuirii a fost
formulat de R.Calder (1977), Green i Mitchell (1979). Liderul este v zut ca
un „procesor" de informa ii, în sensul c el caut informa iile care ar putea explica de ce anume se întîmpl un eveniment; pornind de la aceste informa ii, el
construie te explica ii cauzale care îi ghideaz comportamentul [16, 73].
- Teoriile interac iunii sociale. Se bazeaz pe faptul c activitatea de conducere este dinamic , ea trebuie studiat i de sus în jos, dar i de jos în sus, deoarece nu numai liderii prin comportamentele lor influen eaz subordona ii, ci i
ace tia din urm
i pun amprenta asupra comportamentelor liderului. Teoriile
interac iunii sociale ale conducerii se intereseaz de influen a major dintre lideri i subordona i (caracteristici, forme de manifestare etc.) în vederea optimirii actului de conducere. În rândul teoriilor interac iunii sociale se încadreaz
mai multe teorii, noi oprindu-ne asupra a dou dintre ele:
a) teoria leg turilor diadice verticale. A fost formulat ini ial de Dansereau, Graen i Haga i a cunoscut diferite adapt ri în timp (Graen, Scindura; Graen, Uhl-Bien). Pe scurt, teoria postuleaz urm toarele idei: liderul trebuie s
identifice acei membri ai grupului care sunt capabili, motiva i, dedica i scopurilor organiza iei, cu un grad sporit de autonomie; indivizii care de in aceste caracteristici constituie ceea ce se nume te in-group (acestora liderul le acord o mai
mare libertate de mi care) spre deosebire de ceilal i, numi i out-group (cu care
liderii lucreaz mai formal); primii sunt mai aproape de putere, ceilal i mult mai
departe de ea; liderul împreun cu fiecare dintre membrii in-groupului constituie
o diad vertical , a a încât rela iile dintre lideri i subordona i sunt constituite
dintr-o multitudine de asemenea diade.
b) teoria conducerii tranzac ionale. Exprim poate cel mai bine caracterul
interactiv al conducerii. Printre autorii care au contribuit cel mai mult la formularea ei i amintim pe urm torii: Hollander (1978); Burns (1978); Bass (1985);
House etal. (1988); Steers (1991). Hollander, de pild , definea conducerea ca pe
un proces care implic o tranzac ie, un schimb social între lideri i subordona i,
presupunînd totodat influen i contrainfluen . Dup opinia lui, conducerea
apare la intersec ia a trei variabile: lideri (competen e, caracteristici de personalitate, motiva ie, expectan e), subordona i (competen e, tr turi de personalitate, motiva ie etc.), situa ie (sarcini i resurse, structuri i reguli etc. [16, 77]). Interac iunea i tranzac ia sunt asem toare, dar nu identice. Tranzac ia are în
vedere influen a reciproc dintre lideri i subordona i, ca i schimbul social, dinamic dintre cele dou p i. Burns sus inea la rîndul s u c între lideri i subordona i apare un schimb de natur economic , politic , psihologic , iar conducerea este conceptualizat în termeni de costuri i beneficii.
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Problema tipologiei liderismului a prezentat i prezint un deosebit interes.
Un ir de cercet tori au propus i fundamentat diferite criterii de clasificare a fenomenului.
Autorul german M.Weber eviden iaz trei tipuri de lideri, punând accent pe
fenomenul puterii care exist în diferite societ i [14, 62-63; 15, 148]:
Liderul tradi ional (monarhul) se bazeaz pe credin a în sfin enia i ve nicia tradi iilor. Liderul apare în virtutea tradi iilor. Modul de cârmuire este intens personalizat i limitat de norme i obliga ii cutumiare;
Liderul birocratic (pre edintele), liderism legal, bazat pe legitatea ordinii existente, pe alegerea, competen a liderului;
Liderul carismatic (conduc torul maselor) Liderismul carismatic se bazeaz pe credin a în capacit ile exclusive ale conduc torului, care dispune de
carism , haruri divine. Weber ajunge la concluzia, c puterea carismatic apare
atunci când societatea trece prin crize serioase, când cet enii nu mai recunosc
institu iile statale existente.
În interpretarea neofreudist , liderul carismatic este rezultatul influen ei complexului narcisist. În opinia lui E.Fromm, narcisismul este o boal profesionasau capital profesional a politicienilor, mai ales, a celora care au atins puterea
datorit popularit ii în mase [30, 177].
Dup câte vedem din aceast clasificare, to i liderii pot fi ata i la schema:
lider fondator (carismaticul), lider conservator, p str tor al sistemului (tradi ional), i liderul reformator (legislatorul). To i liderii sunt nevoi i s execute una
din urm toarele func ii: crearea unui sistem politic; men inerea integrit ii acestuia; transformarea acestuia i adaptarea la cerin ele mediului [28, 136].
În lucrarea „Patterns of Aggresive Behavior in Experimentally Created Social climates” (1939), psihologul i sociologul american K.Lewin demonstreaz ,
împreun cu R.Lippitt i R.K.White, posibilitatea reducerii felului de a fi al liderilor la o tipologie calitativ nou [24, 271-301]:
- liderul de tip autoritar,
- liderul de tip democratic,
- liderul de tip permisiv („laissez-faire”).
Dup imaginea liderului (M.D.Hermann) pot fi distinse urm toarele categorii de lideri:
Liderul „portdrapel” se deosebe te prin propria viziune a realit ii, prin
idealul s u, visul, cu care va cointeresa masele (Lenin, Martin Luter King, Homeini .a.) Ei au un ideal pentru cauza c ruia se vor str dui s modifice sistemul
politic. El formuleaz scopurile i indic direc iile de activitate a sus in torilor
lui (simpatizan ilor);
Liderul „servitor" se str duie s studieze interesele majore ale diferitor
grupuri sociale i s le realizeze. Are capacitate de convingere;
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Liderul „negociator” se str duie s depisteze compromisul social prin
negocieri cu diferite grupuri sociale i prin manevre politice;
Liderul „pompier” se orienteaz la cele mai actuale i ardente probleme
ale momentului. Ac iunile lui sunt determinate de situa ia concret . Apare deseori in situa ii de criz .
Un alt criteriu de clasificare a fenomenului liderismului este cel dup funciile de baz exercitate:
lider orientat spre scop (Task leader), specializat în formularea sugestiilor, oferirea informa iei, exprimarea opinii lor, stabilirea scopurilor activit ii
grupului;
liderul socioemo ional ajut pe al ii s se exprime, face glume, descarc
tensiunea, exprim sentimente pozitive fa de ceilal i.
Similar este i pozi ia lui F.E.Fiedler, care dup mai multe cercet ri a fenomenului liderismului, eviden iaz dou tipuri de lideri: „lider centrat pe rela ii
interpersonale” i „lider centrat pe sarcini” [13, 71-73].
Dup stilul conducerii:
lider autoritar este autocrat în primirea hot rârilor;
lider democrat se consult cu echipa de guvernare, cu cet enii în luarea
deciziilor, disperseaz prerogativele puterii [16, 150].
Cercet torul R.Likert consider oportun divizarea categoriilor de lider
autoritar i lider democratic în patru subcategorii: „lider autoritar - exploatativ”,
„lider autoritar - binevoitor” i, respectiv, „lider democrat - consultativ”, „lider
democrat - participativ”. [13, 66]
Dup tipologia G. Le Bon [10, 80-81], to i liderii pot fi împ
i în dou
categorii mari: aventurieri i ctitori. Primii reprezint oameni energici, cu voin
,tare, dar de moment. Reintra i îns în mersul obi nuit al vie ii cotidiene, liderii
aventurieri nu- i pot exercita func iile decît cu condi ia s fie ei în i condu i
încetare, s simt mereu deasupra lor un om sau o idee, s urmeze o linie de
conduit bine trasat . Liderii ctitori, din contra, reprezint persoane capabile s
exercite, gra ie unei voin e durabile, influen e constante i foarte puternice (uneori, în pofida exterioriz rilor mai pu in str lucite).
Conform tipologiei lui J.M.Burns, to i liderii se împart în dou categorii
mari: lideri tranzac ionali (Leader Transactional) i lideri reformatori (Leader
Transforming).
Prin cercet rile lor, H.Frankfort (1978) i S.Ozment (1980) [23, 5] scot în
eviden tipul liderului providen ial care- i croie te calea prin nenum rate eforturi personale. Dorind s ob in ceva, intervine cu argumente, convinge, duce
tratative, roag , apeleaz la intrigi, intr în coali ii, utilizeaz for a etc. [14, 92].
R.R.Blake i J.S.Mouton elaboreaz o tipologie bazat pe o gril cu dou
variabile: varia ia gradului de interes pentru sarcin sau rela ii. Astfel, ei evideniaz 99 tipuri de lideri, care pot fi grupa i în 5 mari categorii distincte: lideri
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«populi ti», lideri «sec tui i», lideri moderat-oscilan i, lideri centra i pe sarcini
i lideri centra i pe grup. Liderii centra i pe sarcin (1.9) manifest un interes
sporit fa de rezultate i, concomitent, unul sc zut fa de oameni. Liderii centra i pe rela ii (9.1) manifest un interes sporit fa de rezultate i, concomitent,
unul sc zut fa de oameni. Liderii centra i pe grup (9.9) dovedesc o mare preocupare pentru sarcin i pentru oameni. Referindu-se la cele cinci tipuri de lideri, R.R.Blake i J.S.Mouton in s men ioneze c varianta 9.9 este întotdeauna
cea mai bun . În scopul ob inerii unei maxime eficiente, concluzioneaz
R.R.Blake i J.S.Mouton, întreaga cultur organiza ional trebuie racordat la
ob inerea variantei 9.9.
Autorul W.J.Reddin înainteaz o tipologie a liderismului bazat pe trei variabile - interes pentru oameni (IO), interes pentru rezultate (IR) i interes pentru eficien (IE), W.J.Reddin ob ine opt tipuri distincte de lideri: liderul altruist,
liderul dezertor, liderul autocrat, liderul ezitant (oscilant), liderul promotor, liderul birocrat, liderul autocrat-binevoitor i liderul realizator [14, 79].
Dup spiritul de angajare personal i caracterul rela iilor de colaborare,
autorul D.Chalvin construie te o tipologie a liderilor axat pe cinci dihotomii: a)
organizatorul-birocrat; b) participativ-demagogul (paternalistul); c) întreprinz torul-autocrat (tehnocrat); d) realist-oportunistul; e) maximalist-utopistul moderniza i [14, 77].
R.J.House prive te evolu ia fenomenelor societale prin prisma raporturilor
dintre natura sarcinilor ce stau în fa a indivizilor i modalit ile de realizare a
lor. Astfel, în viziunea lui, liderii pot fi împ
i în lideri sus in tori, lideri instrumentali, lideri participativi i lideri centra i pe rezultat/performan .
În concluzie se poate men iona c termenul de lider este utilizat din ce în ce
mai frecvent în diverse lucr ri. De i no iunea de lider apare o dat cu organizarea
societ ii i manifestarea fenomenului de putere, în prezent nu exist o unic defini ie a liderilor. În definitiv, totalitatea defini iilor cu privire la lideri s-a redus
la un ir de cinci categorii: prima categorie cuprinde defini iile în care liderii
sunt categorisi i drept persoane învestite cu putere prin numire sau alegere în cadrul unor structuri organiza ionale prestabilite; a doua categorie abordeaz liderul drept „persoana central ” în grup; a treia categorie prezint liderii drept persoane preferate sau populare; a patra categorie consider liderul drept persoana
care se dovede te a fi cea mai competent în ceea ce are de f cut grupul; a cincia categorie define te liderul ca membrul unui grup care exercit o influen
acceptat asupra ansamblului grupului sau persoana care exercit cea mai mare
influen în grup. Sunt importante i calit ile de baz pe care trebuie s le aib
liderul autentic: abilitatea de a conduce oamenii i de a se bucura de încrederea
acestora; capacitatea de a identifica cele mai importante probleme ale colectivului condus i de a consolida eforturile subordona ilor în solu ionarea acestor
probleme; caracterul puternic i adev rat; dorin a puternic de a conduce; abili-
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i organizatorice i de analiz , gândire strategic i multidimensional ; realizarea comunic rii eficiente cu colectivul condus; men inerea unor rela ii strânse
cu subordona ii; motivarea subordona ilor. Inseparabil de no iunea de lider este
cea de liderism, prin care se subîn elege mecanismul interac iunii liderului cu
sus in torii s i sau procesul de exercitare a puterii asupra celorlal i cu scopul integr rii activit ii colective, orientat spre satisfacerea intereselor societ ii respective.
Referindu-ne la teoriile despre liderism, trebuie s men ion m faptul c în
literatura de specialitate s-au conturat mai multe teorii i abord ri în acest sens.
Astfel, prezint interes clasificarea realizat de Jago (1994) a teoriilor liderismului care stabile te patru criterii (universalitate versus contingen ; tr turi
versus comportamente), din combinarea c rora rezult patru tipuri de teorii: teoriile de tipul 1, în care conducerea este o tr tur posedat de lider, care este
eficace în toate grupurile i în toate contextele organizational; în teoriile de tipul
2, conducerea apare ca un comportament observabil al liderului, tot independent
de particularit ile situa iei; teoriile de leadership i management tipurile 3 i 4
consider tr turile i comportamentele liderului în raport cu particularit ile
situa iei, „oferind modele de leadership foarte complete i, f
îndoial , respectînd mai mult complexitatea fenomenelor".
Într-o abordare mai larg , teoriile privind liderismul pot fi clasificate conven ional în urm toarele categorii: teorii personaliste (abordarea calit ilor,
abordarea biologic ; abordarea psihoanalitc ; abordarea etiologic ); teoria situional prive te liderul ca produsul unei situa ii, care solicit anumite calit i;
teoria constituen ilor - aceast abordare presupune c liderul ac ioneaz din numele grupului i reflect scopurile grupului; teoria interac iunii factorilor privete liderul ca produsul interac iunii dintre mai mul i factori.
O sintez a teoriilor reflectate în literatur tiin ific i de specialitate privind fenomenul liderismului permite a scoate în eviden urm toarele teorii: teoriile personologice; teoriile comportamentiste; teoriile situa ional primare; teoriile contingen ei; teoriile cognitive ( a) teoria normativ a lu rii deciziei; b) teoria „cale-scop"; c) teoria atribuirii); teoriile interac iunii sociale (teoria leg turilor diadice verticale, teoria conducerii tranzac ionale).
Pornind de la cele expuse, ar fi incorect s se pun semnul egalit ii între
felul cum se manifest practic tipurile de lideri i felul cum ele sunt descrise teoretic. Totodat la fel de incorect ar fi s se afirme c unele din ele pot fi apreciate drept eficiente, iar altele mai pu in eficiente. În scopul unei conduceri eficiente, un lider dinamic i flexibil trebuie s adere, în func ie de anturaj, la majoritatea stilurilor de conducere.

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

65

Bibliografie:
1. Baum S.H., Conti D. Cum se formeaz lideri ca Jack Welch. - Bucure ti:
Meteor Press, 2008.
2. Bor un D. Psihologia comunic rii. - Bucure ti, 2003.
3. Bradberry T. Cele 3 calit i ale unui lider de succes. - Bucure ti: Editura
Amaltea, 2009.
4. Burdu E., C pr rescu Gh. Fundamentele managementului organizatiei. –
Bucure ti: Editura Economic , 1999.
5. Cornea S. Introducere în politologie. - Cahul: USC, 2008.
6. Cornea S. Politologie. Note de curs. Cahul: Tipografia Raza de Sud, 2004.
7. Ghidul liderului comunitar. - Chi in u: Centrul Contact, 2004.
8. Ghidul tîn rului lider politic. - Chi in u, 2002.
9. Goffee R., Jones G. De ce ai fi tu eful? Cum sa devii un lider autentic. –
Bucure ti: Editura All, 2010.
10. Le Bon G. Incertitudinile prezentului. - Ia i: Institutul European, 1996.
11. Popescu T. Politologie. - Chi in u: “Tipografia Central ”, 2007.
12. Rusnac S. Preocup ri contemporane ale psihologiei sociale. - Chi in u,
2007.
13. leahti chi M. Eseu asupra reprezent rii puterii. Cazul liderilor. - Chi in u:
tiin a, 1998.
14. leahti chi M. Liderii. - Chi in u: tiin a, 1998.
15. îrdea B., Noroc L. Politologie. - Chi in u: Pontos, 2006.
16. Zlate M. Leadership i Management. - Bucure ti: Polirom, 2004.
17. Adair J. John Adair's 100 Greatest Ideas for Effective Leadership and Management (100 Greatest Ideas). - London: Capstone Publishing Ltd., 2002.
18. Andrew B. et al. Psychology. Fourth Edition. - New York, 1993.
19. Bass B.M. Leadership and Performance Beyond Expectations. - New York,
1985.
20. Bass B.M. Leadership. Psychology and Organizational Behavior. - New
York: Harper and Brothers, 1960.
21. Ben-Joav O., Hollander E., Carnevale P. Leader legitimacy, leader - follower
interaction and follower ratings of leader. // Journal of Social Psychologie,
1983, Nr.121 (I).
22. Fiedler F.E. A Theory of Leadership Effectiveness. - Mc Grow-Hill, 1967.
23. Keren M. Moses as a Visionary Realist. // International Political Science
Review, 1988, Vol.9, Nr.1.
24. Lewin K., Lippit R., White R.K. Patterns of Aggressive Behavior in Experimentally Created Social Climates. // Journal of Social Psychology, 1929,
Vol.10, p.271-301.
25. Mucchielli A., Mucchielli R. Lexique de la psychologie. - Editions Sociale
Francais, 1969.

66

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

26. Stogdill R.M. Handbook of Leadership: A survey of theory and research. NewYork: Free Press, 1974.
27.
.
., 1996.
28.
.,
.
:„
”. //
, 1999, 6, c.132-137.
29.
.
. //
, 12, 1991, p.21-27.
30.
.
., 1994.
Prezentat la redactie
la 3 septembrie 2012
Recenzent – Rodica SVETLICINII, doctor in stiinte istorice, conferentiar

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

67
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Nowadays, the concept of organizational culture has aroused widespread
interest among researchers in the field. Once identifying and studying it, organizational culture played a major role in the birth and development of a new
way to conceive the Organization, its management and, by default, to turn in the
intra and extra organizational sphere.
Until today, the bibliography brings together the views of researchers, for
the most part about the organizational culture within the firm, international and
multinational companies, although public sector organizations ought to represent one of the permanent reference points on which they ought to have it in
mind, given the strong influence that these organizations through their work,
the members of communities and societies of every country, as a whole. In the
present study we intend to define organizational culture in public sector organizations, identifying a number of peculiarities and its importance for public organizations.
Cultura organiza ional reprezint unul dintre cele mai importante fenomene care s-a afirmat începînd cu deceniul opt al secolului XX i a influen at semnificativ modul de gîndire i ac iune atît a cercetatorilor din domeniu, cît i a
managerilor din diferite organiza ii. Conceptul a eviden iat rolul rela iilor socioculturale ale personalului asupra durabilit ii i reu itei organiza iilor de tip privat sau public, fapt ce a condi ionat un amplu interes în cercetarea culturii organiza ionale.
Analizînd evolu ia culturii organiza ionale ca domeniu de studiu, remarm, c pentru prima dat acest fenomen a fost cercetat în organiza iile din sectorul privat. Una din cauzele principale, ce a atras aten ia multor cercet tori asupra acestui fenomen au fost performan ele firmelor nipone dup cel de-al doilea
zboi mondial, explicate într-o m sur apreciabil prin cultura lor specific .
De i a suferit distrugeri importante în timpul r zboiului, neavînd aproape nici o
resurs natural i cu o suprapopula ie de aproape 126 milioane locuitori, Japonia a reu it s ating cea mai mare rat de cre tere economic , cel mai redus nivel al omajului i s creeze un climat de munc stimulativ pentru angaja ii firmelor. Interesul speciali tilor americani i vest-europeni de a explica „miraco-
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lul” japonez a condus la considerarea culturii, atît la nivel macro, cît i micro, ca
un factor determinant al func ionalit ii i performan elor firmei.
Succesul economiei japoneze de la sfîr itul anilor ’70 i începutul anilor 80
ai secolului XX, concomitent cu declinul domina iei economice americane, a
condus la încercarea de a g si o explica ie plauzibil pentru diferen ele evidente
de productivitate i de succes comercial dintre cele dou
ri. Cercet torul
W.Ouchi a constatat c aceste diferen e organiza ionale corespund cadrului culturilor na ionale i a argumentat c unele caracteristici ale managementului japonez, în special cea privitoare la strategiile de resurse umane, pot fi adaptate la
firmele americane. Pentru W.Ouchi, leg tura existent între cultura na ional i
cea organiza ional era crucial .
Pe plan mondial, preocup rile pentru identificarea culturii organiza ionale,
a locului ei în succesul sau e ecul organiza iei au debutat în 1957, odat cu abordarea organiza iei ca organism social de c tre savantul american Th.Szelnic.
Studiile ulterioare asupra unor companii americane de succes ca Hewlett-Packard, IBM, Procter & Gamble, Delta Airlines, Eastman-Kodak au relevat importan a culturii organiza ionale, din perspectiva practicii manageriale, care le-a
transformat în corpora ii de succes. Interesul trezit de aceast nou latur a practicii manageriale s-a soldat pe plan teoretic cu numeroase încerc ri de a o delimita i defini.
O defini ie elaborat a culturii este cea a cercet torul american E. Schein,
care i-a formulat opiniile privind cultura organiza ional ca rezultat al consultaei acordate mult timp firmelor. El define te cultura organiza ional ca fiind
,,un model al prezum iilor de baz înv at, descoperit sau dezvoltat de c tre un
anumit grup, o anumit colectivitate, în procesul de înv are cum s i rezolve
cu succes problemele de adaptare extern i integrare intern , care a func ionat
suficient de bine o anumit perioad pentru a fi validat i care urmeaz s fie
transmis noilor membri ca fiind modul corespunz tor de a percepe, gîndi i simi vis-à-vis de acele probleme” [5, 111]. Aceast abordare a culturii organiza ionale o mai putem explica i prin totalitatea cuno tin elor comune acumulate de
un grup de angaja i, dobîndite în urma punerii lor în practic i înfrunt rii provoc rilor lansate de mediu i de dezvoltarea organiza iei.
Cercet torii T.Peters i R.Waterman, speciali ti la Harvard Business School, care în 1989, au f cut analiza mai multor industrii americane care au ob inut
eficien maxim , definesc cultura organiza ional ca “un set coerent i dominant de valori împ rt ite, transmise prin mijloace simbolice precum pove ti,
mituri, legende, sloganuri, anecdote, povestioare” [4, 25].
Autorii români O.Nicolescu i I.Verboncu consider c , “cultura organizaional rezid în ansamblul valorilor, credin elor, aspira iilor, a tept rilor i comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare organiza ie, care pre-
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domin în cadrul s u i care îi condi ioneaz direct i indirect func ionalitatea i
performan ele” [3, 296].
Pîn ast zi literatura de specialitate reune te puncte de vedere ale cercet torilor în cea mai mare parte despre cultura organiza ional din cadrul firmelor,
marilor companii interna ionale i multina ionale, cu toate c în opinia noastr
organiza iile din sectorul public ar fi trebuit s reprezinte unul din punctele de
referin permanent pe care ei ar fi trebuit s -l aib în vedere, dat fiind influea puternic pe care aceste organiza ii, prin activitatea lor, o exercit asupra
membrilor unei comunit i i a societ ii, în ansamblu. Interesul sporit privind
cultura organiza ional în sectorul public ar fi condi ionat i de rolul organiza iilor publice în societate i anume de a oferi oferi produse i servicii publice de
cea mai bun calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale generale i specifice
pentru persoane fizice i juridice, în condi ii de eficien economic .
Reie ind din cele men ionate cultura organiza ional în organiza iile publice poate fi definit ca ansamblul tr turilor distinctive, spirituale, materiale, intelectuale i afective rezultate din modul de gîndire, sim ire i din personalitatea
indivizilor, manifestate în procesele de munc care determin semnificativ misiunea organiza iilor publice i obiectivele fundamentale ale acesteia [2, 157].
Cercet torii din domeniu subliniaz c exist o leg tur între cultura na ional i cultura organiza ional din organiza iile publice, ce comport amprentele
specificului na ional. Astfel componentele culturii organiza ionale sunt asem toare cu cele ale culturii na ionale. i aici se întîlnesc eroi, ritualuri, mituri, simboluri i, într-o anumit m sur , valori. Dar la toate acestea se adaug la nivel
de organiza ie un concept nou, i anume misiunea organiza iei. Remarc m c
organiza ia public are obiectivele i misiunile stabilite de acte normative (legi,
reglement ri) care îi restrîng din start spa iul de ac iune i flexibilitatea. Ea poate s se ocupe de ceea ce a fost îndrept it prin lege s fac – un minister nu
poate s se „reprofileze” brusc pe un alt domeniu pentru c acesta este mai interesant la un moment dat, spre deosebire de organiza ia privat care î i poate defini obiectivele strategice i misiunile în func ie de propriile preferin e.
Comprexensiunea culturii organiza ionale în organiza iile publice poate fi
facilitat i prin identificarea unor particularit i specifice.
În primul rînd, în organiza iile din sectorul public, multe din valorile i ideile care stau la baza culturii organiza ionale sunt preluate din diferite abord ri i
modele teoretice clasice, tradi ionaliste. Acestea sunt determinate de tipul de
stat, de formele de promovare a democra iei, de con inutul strategiilor i politicilor generale ale statului.
În sectorul public formarea culturii organiza ionale a devenit mai evident
cînd la începutul secolului XX s-a extins sfera de aplicare a gîndirii clasice promovat de sociologul german M.Weber. Prin ideile integrate în aceast accep iune teoretic , cunoscut sub numele de abordare birocratic , au fost introduse i
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fixate în organiza iile din sectorul public, în general, i în cele din domeniul administra iei publice, în special, cîteva din valorile i ideile fundamentale care au
reprezentat baza culturilor organiza ionale. Abordarea nu con inea numai idei,
dar i valori, chiar o viziune, o filosofie care, afirma fondatorul ei, va conduce
organiza ia public la succes, respectiv la cre terea gradului de satisfacere a nevoilor sociale generale i specifice identificate i integrate în con inutul interesului public. În acest context, amintim c M.Weber în teoria birocra iei, a men ionat urm toarele valori: serviciu public oferit de profesioni ti, recrutarea i numirea pe baz de merite, neutralitate politic , stabilitate pe posturi i func ii [1,
107-108].
Treptat o parte din idei i valori au devenit institu ionalizate i mai bine de
cincizeci de ani au constituit repere de raportare i elemente de coeziune în culturile organiza ionale din sectorul public din majoritatea rilor dezvoltate i în
curs de dezvoltare ale lumii. Practic, dup anii ’60 secolul XX s-a constatat o
schimbare în sistemul de idei i valori, ca urmare a schimb rilor ap rute în viziunea i strategia noilor lideri integra i în organiza iile din sectorul public. De altfel au fost formulate noi valori cum ar fi: justi ia social , participarea public
sau servirea interesului cet eanului, comportamentul moral al angaja ilor, care
au redefinit con inutul culturilor organiza ionale în sectorul public.
O alt particularitate rezid în faptul c , de multe ori în organiza iile din sectorul public sînt promovate valori tradi ionale, ce acord o aten ie sc zut cet eanului i se subsumeaz , în primul rând, principiului servirii statului i puterii
centrale (loialitatea fa de un individ). Multe organiza ii publice au tendin a de
a privi cet eanul ca o valoare teoretic , cu un impact minor la nivelul func iorii efective; dincolo de declara iile tipice i necesare referitoare la prioritatea
acordat intereselor cet eanului, angaja ii au tendin a de a considera publicul ca
o entitate abstract , ce î i îndepline te disciplinat îndatoririle definite de administra ie i care nu î i dep
te condi ia de subiect al administr rii.
Analizînd cu aten ie curentele de gîndire, care au ap rut în timp ca o necesitate permanent , for înd practic organiza iile publice s adapteze continuu sistemul de valori i ideile de baz consacrate de care avea nevoie sectorul public
i fiecare societate în parte, poate fi constatat influen a pe care abord rile teoretice au avut-o asupra realit ii practice, în general, i a culturii organiza ionale
din sectorul public, în special. Pe fondul acestor abord ri i curente care au reprezentat fundamentul teoretic de idei pe care s-au conturat culturile organiza ionale în sectorul public, fiecare organiza ie, în func ie de domeniul în care activeaz , a determinat propriul sistem de valori i idei fundamentale pentru cultura
organiza ional .
Men ion m c în con inutul culturii organiza ionale, în afar de valori i
idei provenite din teorii, precum i abord ri, curente, coordonate ale politicii
statului în sectorul public, se identific i modele de gîndire, sim ire i manifes-
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ri dobîndite de angaja ii din organiza iile publice de-a lungul vie ii lor personale i în cadrul unei astfel de organiza ii.
Astfel se remarc dou categorii de elemente care influen eaz con inutul
culturii organiza ionale în sectorul public [2, 160]:
• teoretice, care au statut de variabile ele se modific precum o doctrin
de la o perioad istoric la alta, conferind i culturii organiza ionale un grad de
flexibilitate avansat;
• ce in de natura uman , pe care, practic, sistemul, organiza ia public le
mo tene te prin angaja ii s i, purt tori reprezentativi ai valorilor culturii na ionale specifice contextului în care ei s-au n scut, au fost educa i i lucreaz .
Cunoa terea con inutului culturii organiza ionale, identificarea locului ei în
succesul sau e ecul organiza iei publice joac un rol major în formarea i dezvoltarea unui nou mod de a concepe organiza ia, managementul acesteia i, implicit, de a activa în mediul intra i extraorganiza ional. Motivele care justific interesul tot mai accentuat al teoreticienilor i managerilor publici pentru studiul
culturii organiza ionale pot fi exprimate astfel:
- pentru multi teoreticieni din domeniu, cercetarea culturii organiza iei asigur un mod de a evalua personalul f
a solicita folosirea unor modele psihologice sau sociologice sofisticate. Cultura permite observarea comportamentului
uman, îmbinarea i justificarea acestuia prin descrierea simbolurilor, valorilor i
conceptiilor existente în cadrul oraniza iei publice;
- cultura este tot mai larg acceptat de managerii publici ca instrument de
perfec ionare, deoarece prezint rela ii ale organiza iei, care, de i greu de definit, sunt foarte relevante pentru func ionarea acesteia;
- adaptarea la mediul extern – astfel, prin investiga ii referitoare la locul
ocupat de misiunea organiza iei, la concep iile de baz ale managementului, la
modul în care sunt percepute i puse în practic valorile i perspectivele, precum i la nivelul în care aceasta concord cu schimb rile din mediu, cultura organiza ional poate contribui la procesul de adaptare la cerin ele mediului extern;
- integrarea intern – se refera la gradul de aderen al personalului la obiectivele organiza iei, coeziunea între membri, climatul de munc , elementele care
influen eaz func ionalitatea institu iei. Cultura – prin calitatea ei – poate sus ine sau nu procesul de socializare i integrare intern a personalului, poate legitima statusuri i roluri, distribu ia puterii, sistemul de promovare, recompense i
sanc iuni.
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The issue of funding the political parties and election campaigns is a quite
sensitive one, both for the actors directly involved in obtaining financial benefits (political parties, institutions of control, and so on), and for the whole society which is quite reticent towards this matter. Unfortunately, at social level the
perception of parties’ financing is misunderstood sometimes, or is accepted, but
only superficially. Moreover, some opinion leaders, political analysts, journalists etc. often understands the problem related to the financing of political parties and electoral campaigns inadequately or incorrectly.
This article aims to examining the ways of direct and indirect public funding of political parties and election campaigns in the states from Black Sea region (Bulgaria, Russian Federation, Georgia, Romania, Ukraine, Turkey) and
Moldova. Without taking too many analytical and critical comments on this issue, we will present in a comparative manner the annual amounts established
expressly for public funding and eligibility criteria for direct and indirect public
financing in the countries of the region, and some key data on the issues under
discussion.
Finan area partidelor politice i a campaniilor electorale este o parte component a unei problematici mai vaste – a democratiz rii societ ii contemporane. În acela i timp, subiectul nostru este un domeniu pe cît de sensibil, pe atît
de controversat, îndeosebi, în societ ile care au p it pe calea democra iei.
Chiar dac nu exist solu ii universale în acest domeniu, totu i, sunt anumite
standarde interna ionale minime, sugestive, spre exemplu, cele expuse de
Transparency International i de Consiliul Europei. Noi îns nu ne vom opri la
aceste standarde i nici la ralierea la acestea a legisla iilor na ionale din statele
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riverane ale M rii Negre (Bulgaria, Federa ia Rus , Georgia, România, Ucraina,
Turcia) i din Republica Moldova. Cu toate c problematica discutat este un
domeniu destul de complex, în cele ce urmeaz vom reliefa doar modalit ile
finan rii publice directe i indirecte a partidelor politice i a campaniilor
electorale din statele vizate, f
a le supune comentariilor analitice sau critice,
adic vom prezenta cuantumurile anuale stabilite expres pentru finan area
public , criteriile de eligibilitate pentru finan area public direct , criteriile de
eligibilitate pentru finan area public indirect , precum i unele date de
referin
legate de domeniul de referin . Drept surse de documentare pentru
noi au servit datele cantitative i calitative extrase de pe site-urile specializate în
domeniul de referin , portalurile oficiale ale autorit ilor electorale din statele
vizate, precum i studiile unor exper i / institu ii care au documentat domeniul
de referin în anumite state, de aceea informa iile pot avea un caracter relativ,
dar pot fi utilizate i în calitate de metode de cercetare.
Prin finan are public direct se în elege totalitatea aloca iilor financiare
parvenite din partea statului acordate partidelor politice sau subiec ilor politici
electorali în scopul ramburs rii cheltuielilor curente ale acestora sau în scopul
ramburs rii cheltuielilor legate de campania electoral . Sub finan area public
indirect a partidelor politice cad sub inciden urm toarele articole: acordarea
de timp de anten gratuit în campaniile electorale, oferirea loca iilor din partea
autorit ilor publice pentru desf urarea activit ilor curente de partid sau campaniilor electorale, facilit ile fiscale (scutirea de taxe pentru veniturile unui partid i deduceri din taxele de venit pentru ter e persoane care contribuie la venitul unui partid politic [1, 13].
Chiar dac aparatul categorial referitor la finan area partidelor politice este
unul destul de divers de la stat la stat, pentru a p stra originalitatea terminologiei, nu s-a intervenit deloc la uniformizarea lui. Astfel, prin finan are public în
continuare se va subîn elege: finan are public pentru activit ile curente / statutare sau destinat ramburs rii cheltuielilor de campanie electoral a partidelor
politice, aloca ii publice, subven ii (subsidii publice) din partea statului. La fel i
subiec ii beneficiari ai finan ri publice vor fi identifica i dup caz: partide politice, coali ii, blocuri electorale, concuren i electorali, candida i, subiec i electorali.
Pentru valorile financiare legate de finan area partidelor politice i a campaniilor electorale se vor folosi valutele na ionale ale statelor vizate i echivalentul relativ la zi al acestora, iar în cazul Republicii Moldova se vor stipula valorile nominale financiare exprimate în lei moldovene ti (MDL).
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Bulgaria
Finan area public direct :
În Bulgaria suportul finan rii din partea statului a partidelor politice a fost
mai semnificativ în anii perioadei de tranzi ie, îns acesta a fost redus gradual,
devenind unul simbolic. Spre exemplu, în anul 1991, Ministerul Finan elor a
alocat subven ii partidelor politice, coali iilor i candida ilor independen i care
au ob inut mandate în urma alegerilor parlamentare, conform deciziei nr. 317
din 16.09.1991 cu privire la finan area campaniilor electorale. Partidele politice
i coali iile care au ob inut peste 50.000 de voturi în alegerile parlamentare precedente pentru Marea Adunare Na ional (Parlament) a
rii au primit fiecare
în avans cca 3.600.000 de leve bulg re ti (cca 1.840.471 de euro). În acela i
timp, fiecare partid politic sau coali ie putea debita de la stat credite în aceea i
valoare pentru scopuri electorale. Conform rezultatelor alegerilor, partidele
politice i coali iile primeau fonduri publice adi ionale în dependen de
mandatele parlamentare ob inute (30.000 de leve bulg re ti pentru fiece mandat
parlamentar, cca 16.000 de euro). Suma adi ional acordat candida ilor
independen i, care au ob inut mandat parlamentar, constituia diferen a dintre
valoarea ini ial i cuantumul acordat pentru un mandat parlamentar. Acelea i
reguli, au fost aplicate i în anii 1994-1997, ulterior eliminîndu-se din cauza
efectului infla iei din anul 1998 [2, 83].
Pu in mai tîrziu, Bulgaria adopt finan area public a partidelor politice i
o reglementeaz prin Legea Partidelor Politice i Codul Electoral. Suma
alocat anual se divide în patru p i din bugetul central pentru partidele politice
i coali iile, care au participat în cadrul alegerilor parlamentare precedente i
care au ob inut mandate. Valoarea finan rii publice se aloc conform
num rului de voturi valabil exprimate ob inute de partidele politice sau coali ii.
În aceste condi ii, statul aloc finan are public pentru partidele politice sau
coali iile care au participat în scrutinele precedente i au ob inut nu mai pu in de
1% din voturile valabil exprimate, dar nu au ob inut reprezentare parlamentar .
Suma total anual (cca 31.700.00 euro) destinat finan rii publice a partidelor
politice se calculeaz din bugetul anual de stat, avînd ca baz num rul de voturi
valabil exprimate la ultimele alegeri parlamentare (4.226.194) [3] înmul it la 5%
(cca 7,5 euro) din salariul minim pe economie (cca 150 euro) [4] stabilit pentru
anul calendaristic respectiv [5].
Finan area public indirect :
Acces media
Pe durata alegerilor preziden iale timpul de anten gratuit (60 de minute pe
pt mîn ) este distribuit între candida ii la func ia de pre edinte i vicepre edinte, propu i de partidele politice i coali iile reprezentate în Parlament, conform
ratei lor de reprezentare. Restul timpului de anten gratuit este distribuit egal
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pentru candida ii propu i de partidele politice i coali iile nereprezentate în Parlament, dar nu mai mult de 5 minute pe s pt mîn pentru un candidat.
Pe durata alegerilor parlamentare posturile publice bulgare de televiziune i
radio aloc timp pentru dezbateri politice pentru concuren ii reprezenta i în parlament de 2 ori pe s pt mîn (90 minute la televiziune i 120 minte pentru 2 canale radio). Timpul pentru dezbateri politice este prev zut i pentru partidele
politice ne-reprezentate i coali iile care au înregistra i candida i în minimum
1/3 din circumscrip iile na ionale. Conform deciziei parlamentului din august
1991, în prima i în ultima zi a campaniei electorale, posturile publice de televiziune i radio ofer timp de anten gratuit egal, în limit de pîn la 5 minute pentru fiecare din concuren ii nereprezentan i în Parlament [2, 85].
Acces spa ii publice
Partidele politice care au grup parlamentar, precum i cele ce au ob inut peste 1% din num rul de voturi valabil exprimate la ultimele alegeri parlamentare
sunt în drept s solicite de la stat, prin intermediul municipalit ilor, pentru desurarea activit ilor lor curente i electorale, spa ii adecvate la pre uri de locaiune preferen iale, decît cele de pia [5].
Federa ia Rus
Finan area public direct :
Finan area public a partidelor politice se realizeaz în baza particip rii
acestora în calitate de concuren i electorali i are drept scop compensarea cheltuielilor financiare ale partidelor politice.
Cuantumul total anual al aloca iilor publice (cca 55.000.000 de euro) destinate finan rii partidelor este constituit din 20 de ruble ruse ti indexabile anual
în dependen de infla ie (cca 0,5 euro) înmul it la num rul de aleg tori înscri i
în listele electorale la ultimele alegeri parlamentare pentru Duma de Stat sau pentru alegerile preziden iale (109.860.331) [6].
În condi iile valorii anuale a aloca iilor publice, pot ob ine finan are partidele politice ale c ror candida i au ob inut la ultimele alegeri parlamentare nu
mai pu in de 3% din voturile valabil exprimate i candidatul c rora înregistrat la
func ia de Pre edinte al Federa iei Ruse a ob inut în urma alegerilor preziden iale nu mai pu in de 3% din voturile valabil exprimate.
Astfel, în inciden a men ionat mai sus, sursele publice destinate partidelor
politice se distribuie:
a) în baza rezultatelor alegerilor parlamentare, în felul urm tor: 20 de ruble
ruse ti înmul it la num rul total de voturi valabil exprimate pentru candida ii partidului respectiv;
b) în baza alegerilor preziden iale, în felul urm tor: 20 de ruble ruse ti înmul it la num rul de voturi valabil exprimate pentru candidatul partidului respectiv.
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În cazul perioadelor electorale, în decurs de maximum 3 luni de la alegeri,
finan area public pentru acel an sau perioad ofer aloca ii publice pentru cheltuielile legate de alegeri, în acelea i condi ii ca i în cazul finan rilor publice
anuale [7].
Finan area public indirect :
Acces media
În conformitate cu reglement rile electorale din Federa ia Rus , atît la nivelul alegerilor parlamentare, locale generale, cît i la nivelul preziden ialelor,
to i concuren ii electorali dispun de timp de anten gratuit la posturile publice
de radio i televiziune în sensul duratei timpului, precum i al orei de audien .
În acelea i condi ii, legisla ia reglementeaz i garanteaz accesul echitabil i
gratuit pentru to i concuren ii electorali în media public de stat scris [8].
În cazul alegerilor preziden iale, legisla ia ofer cîte 80 de minute timp de
anten gratuit pentru candida i în timpul zilelor de lucru la posturile publice de
televiziune i radio. Aceast form de finan are indirect din partea statului,
scute te partidele politice aproximativ de 10.000.000 de ruble ruse ti (cca
250.000 de euro) cheltuieli în cadrul unui scrutin preziden ial [2].
Acces spa ii publice
Autorit ile de la toate nivelele sunt obligate s creeze condi ii egale i pentru participarea în campaniile electorale, referendumuri i ac iuni politice pentru partidele politice [8].
Georgia
Finan area public direct :
Art.29 din Legea organic a Georgiei privind uniunile politice ale cet enilor din 1997 stipuleaz c un anumit cuantum din bugetul de stat este alocat pentru suportul financiar al partidelor politice în vederea sus inerii activit ilor i
facilit rii cre rii unui sistem politic s tos i competitiv. Pentru a fi eligibile la
finan area public , partidele politice trebuie s dep easc pragul electoral de
4% în cadrul alegerilor legislative i 3% în cadrul alegerilor locale generale.
Totu i finan area final public este compus din 3 elemente: finan area de
baz care este de trei tipuri: standard – 150.000 de lari georgieni (cca 70.000 de
euro) i pentru subiec ii electorali (partide politice / blocuri electorale) care la
alegerile parlamentare precedente au ob inut peste 8% din sufragii sau 6% din
sufragii la alegerile locale generale – 300.000 de lari georgieni (cca 140.000 de
euro); bonusuri pentru fiece membru al parlamentului ales pe liste de partid i
finan area bazat pe num rul de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid.
Cuantumul finan elor publice ce urmeaz s fie recep ionate de c tre un partid
politic se calculeaz în felul urm tor:
Z=B+(M*600*12)+(L*100*12)+(V*1,5)+(W*1), unde Z este cuantumul
total anual ce urmeaz s -l recep ioneze un partid politic, B este valoarea finan-
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rii de baz , M reflect num rul total de mandate de deputa i (pîn la 30) ob inute în baza listei propor ionale, L reflect num rul total de mandate de deputa i
(mai mult de 30) ob inute în baza listei propor ionale, V reflect num rul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral respectiv (pîn la 200.000),
iar W – num rul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral respectiv (mai mult de 200.000). O alt men iune este adaosul financiar de 10% în cazul alegerilor locale, dac 20% dintre reprezentan i ale i la 10 candida i sunt femei [9].
Finan area public indirect :
Acces media
Pentru a nimeri sub inciden a sus inerii publice indirecte, subiec ii electorali trebuie s fie eligibili, în sensul întrunirii unor anumite condi ii, i anume:
participarea în cadrul unui scrutin electoral parlamentar precedent i ob inerea a
nu mai pu in de 4% din voturile valabil exprimate sau participarea în cadrul
unui scrutin electoral precedent pentru alegerile locale generale i ob inerea a nu
mai pu in din 3% din voturile valabil exprimate pe toat ara.
În condi iile enumerate, difuzorul public aloc timp de anten gratuit pentru publicitate electoral pentru fiecare subiect electoral în valoare de 90 secunde
odat la 3 ore. Totu i exist i anumite prevederi i pentru subiec ii electorali
neeligibili, pentru care difuzorul public este obligat s determine timpul de antegratuit relevant acestora, care este distribuit egal între ei [9].
Acces spa ii publice
Autorit ile locale sunt obligate s asigure subiec ii electorali pentru organizarea întrunirilor i manifesta iilor electorale, în vederea asigur rii acestora cu
spa iul necesar gratuit [9].
România
Finan area public direct :
Conform prevederilor legale din România, partidele politice primesc anual
subven ie de la bugetul de stat, care nu poate fi mai mare de 0,04% (cca
39.000.000 de lei române ti sau cca 8.700.000 de euro) din veniturile prev zute
[10] în bugetul de stat pentru anul respectiv. La fel i prevederile constitu ionale
valorizeaz principiul egalit ii de anse între femei i b rba i, astfel stipulînduse c pentru partidele politice care promoveaz femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocat de la bugetul de stat va fi majorat propor ional cu
num rul mandatelor ob inute în alegeri de candida ii femei. Subven ia de la bugetul de stat se acord în func ie de urm toarele criterii:
a) num rul de voturi primite în alegerile parlamentare;
b) num rul de voturi primite în alegerile locale.
Este de men ionat c 75% din bugetul anual acordat partidelor politice
sunt împ ite partidelor politice, propor ional cu num rul de voturi primite la
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alegerile parlamentare, respectiv media voturilor valabil exprimate pentru
Camera Deputa ilor i Senat, dac au realizat pragul electoral. La fel, 25% din
bugetul anual acordat partidelor politice se distribuie partidelor politice,
propor ional cu num rul de voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale
pentru alegerea consilierilor jude eni i consilierilor din cadrul municipiului
Bucure ti, dac au ob inut cel pu in 50 de mandate de consilier jude ean i de
consilier din cadrul municipiului [11, 66-67].
Finan area public indirect :
Acces media
România reliefeaz , ca i în celelalte cazuri, finan area public indirect ,
prin reglementarea accesului concuren ilor electorali la posturile publice ale difuzorilor media.
Astfel, legisla ia româneasc stipuleaz c partidele politice, alian ele politice, alian ele electorale, organiza iile cet enilor, apar inînd minorit ilor na ionale care particip la alegeri, i candida ii independen i au acces gratuit la serviciile publice de radio i televiziune propor ional cu num rul de candidaturi propuse i r mase definitive. Fiecare societate public de radio i televiziune va lua
în considerare num rul de candidaturi propuse de fiecare competitor electoral în
aria geografic acoperit de postul respectiv de radio sau televiziune. Partidele
politice, alian ele politice, alian ele electorale, organiza iile cet enilor, apar inînd minorit ilor na ionale care particip la alegeri conform prezentului titlu,
precum i candida ii independen i sunt obliga i s solicite, în termen de 48 de
ore de la data stabilirii zilei vot rii, conducerii serviciilor publice de radio i televiziune, acordarea timpilor de anten . Posturile private de radio i televiziune
vor practic acela i tarif pe emisiune i pe unitate de timp pentru to i competitorii electorali care particip în alegeri, conform prezentului titlu, iar timpii de anten oferi i competitorilor electorali trebuie s fie propor ionali cu cei practica i
de posturile publice [12].
Acces spa ii publice
Autorit ile publice centrale i locale asigur în mod prioritar spa ii gratuite
pentru oficiile centrale i teritoriale ale partidelor politice, îns nu mai mult de
un spa iu per unitate teritorial-administrativ .
Alte beneficii ale finan rii publice indirecte
Partidele politice nu sunt subiec i ale impozit rii cotiza iilor, dona iilor i
ale altor activit i ce aduc venituri partidului în condi iile statutare [13].
Ucraina
Finan area public direct :
Actualmente, nu exist finan are public a partidelor politice în Ucraina. La
28 noiembrie 2003 Parlamentul ucrainean a amendat legisla ia na ional prin introducerea finan rii publice a partidelor politice. Legea respectiv introducea
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finan area public a activit ilor statutare ale partidelor politice i rambursarea
cheltuielilor partidelor politice pentru alegerile parlamentare. În concordan cu
prevederile acestei legi, finan area pentru activit ile statutare ale partidelor politice trebuia s debuteze începînd cu 1 ianuarie 2007, iar rambursarea cheltuielilor de campanie electoral – imediat dup alegerile parlamentare din martie
2006 (rambursare efectuat prin decizia separat a Comisiei Electorale Centrale
a Ucrainei). Prin Legea bugetului de stat al Ucrainei din anul 2007 se suspend
finan area activit ilor statutare ale partidelor politice i a campaniilor electorale, iar prin Legea bugetului de stat din anul 2008 acestea se reintroduc. Totu i,
ulterior, Curtea Constitu ional a Ucrainei consider neconstitu ional reintroducerea finan rii publice a partidelor politice i campaniilor electorale, decizia
men inîndu-se pîn în prezent.
Conform prevederilor anterioare din legisla ia Ucrainei privind finan area
partidelor politice, finan area public a partidelor politice se oferea conform
unor criterii de eligibilitate. Astfel, dreptul la finan area public pentru activit i
statutare o au partidele politice care au dep it individual sau în bloc pragul de
3% la ultimele alegeri, distribuit conform num rului de voturi valabil exprimate pentru fiecare partid/bloc electoral la ultimele alegeri parlamentare. Acelea i
prevederi se refer i la rambursarea activit ilor legate de campania electoral ,
îns distribu ia finan rii publice se realizeaz în mod egal între to i concuren ii
electorali care au dep it pragul electoral de referin . Cuantumul total al finanrii publice urma s fie stabilit prin înmul irea salariului minim pe economie
(stabilit la data de 1 ianuarie a anului ce preceda finan area public ) cu num rul
aleg torilor inclu i în listele electorale pentru ultimele alegeri parlamentare ordinare. Astfel, dac legea era în vigoare conform celor preconizate, atunci partidele politice ob ineau începînd cu anul 2007 aproximativ 227.049.748 de hrivne
ucraine ti (cca 21.205.701 de euro) [14, 92-95].
Finan area public indirect :
Acces media
Campaniile electorale prin intermediul mass-mediei, indiferent de forma de
proprietate se deruleaz în baza principiului oportunit ilor egale. Partidul politic care a înregistrat candida i în circumscrip ia na ional sau un candidat într-o
singur circumscrip ie uninominal are dreptul s utilizeze orice tip de massmedia de stat, conform limitelor de timp de anten gratuit sau spa iului pentru
tipar stabilite de Comisia Electoral Central a rii.
În cazul alegerilor preziden iale, unele cheltuieli sunt finan ate din bugetul
de stat: publicarea posterelor informative pentru candida i, incluzînd programele
integrale i informa ii generale despre candidat (biografie, foto etc.) – a cîte 5
exemplare pentru fiece sec ie de vot; timp de anten gratuit pentru fiecare
candidat – a cîte 30 de minute la postul public na ional de televiziune, 45 de minute la postul na ional de radio i în regiuni pentru difuzorii locali de televiziune
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a – cîte 30 de minute i 20 de minute pentru cei de radio; oferirea de timp pentru
dezbateri între candida i – pîn la 60 de minute pentru fiecare 2 candida i în
primul tur de scrutin i pîn la 100 de minute pentru cei 2 candida i participan i
în cadrul turului al doilea de scrutin; publicarea programului electoral al fiec rui
candidat în ziarul oficial al Radei Supreme „
”, precum i în publica iile oficiale regionale / locale.
În cadrul alegerilor locale generale, statul se oblig s sus in organiza iile
de partid regionale în vederea public rii posterelor pentru candida ii la consiliile
regionale, în 2 exemplare pentru fiecare sec ie de vot, asigurarea cu spa iu în cadrul presei scrise i la televiziunea i radioul local/regional în dependen de fondurile disponibile la nivel local/regional [15].
Acces spa ii publice
Autorit ile locale, prin intermediul fondurilor publice alocate de c tre Comisia Electoral Central , sunt obligate s ofere spa iu destinat afi ajului electoral în condi ii egale pentru to i concuren ii electorali.
Alte beneficii ale finan rii publice indirecte
Partidele politice ucraine ti au un statut de organiza ii non-profit i anumite
tipuri de venituri sunt scutite de impozitare: veniturile active (cotiza ii, dona iile
mici dac nu dep esc anual mai mult de 5% din venituri) i veniturile pasive
(dividende bancare, royalty – dreptul de autor) [14].
Turcia
Finan area public direct :
Sistemul de finan are public direct a partidelor politice în Turcia a fost
introdus pentru prima dat în anul 1965 în Legea nr.648 privind partidelor politice, îns aceasta a fost un subiect de manipulare politic , amendament constituional i revizuire constitu ional pîn la mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut.
Astfel, puteau ob ine finan are de la bugetul de stat partidele politice care au obinut nu mai pu in de 5% din num rul de voturi valabil exprimate sau dac au
ob inut mandate parlamentare la ultimul scrutin electoral, în propor ie cu num rul de voturi valabil exprimate. Aceste prevederi s-au men inut pîn în septembrie 1980, atunci cînd ca urmare a interven iei militare toate partidele politice au
fost interzise. Abia în anul 1983, în Turcia se reintroduce subsidiul de stat acordat partidelor politice, propor ional num rului de mandate parlamentare ob inute.
În anul 2005, prin amendamentele aduse la Legea privind partidele politice
s-a instaurat un nou sistem de finan are public . Astfel, doar partidele politice
care au participat la ultimele alegeri generale i au dep it pragul de 10%, sunt
eligibile pentru a ob ine finan are de la stat, propor ional num rului de voturi
ob inute. Conform bugetului de stat anual, acesta aloc pentru partidele politice
aproximativ 20% din anumite articole de venituri. Partidele politice care nu au
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dep it pragul electoral de 10%, dar au ob inut mai mult de 7% din voturile valabil exprimate la fel sunt eligibile pentru finan are. Cuantumul stabilit pentru
aceast categorie de aloca ii se calculeaz prin înmul irea ajutorului minim acordat pentru partid cu num rul de voturi valabil exprimate pentru partidul respectiv la ultimele alegeri generale i nu poate fi mai mic de 350 de lire turce ti (cca
150 de euro) [16, 45-46].
Finan area public indirect
Acces media:
Postul de radio de stat în campania electoral a fost utilizat pentru prima
dat în Turcia în anul 1949, chiar dac era folosit în manier monopolist de partidul aflat la guvernare în acea perioad . Tocmai în anul 1993 s-a introdus o regul prin care toate partidele înregistrate în calitate de concuren i electorali în
cadrul alegerilor parlamentare dispun de timp de anten gratuit în cadrul posturilor de televiziune i radio, îns f
o stipulare exact a distribu iei timpului.
Exist îns o alt men iune normativ prin care guvernarea dispune de 30 de minute lunar la posturile publice de televiziune i radio, în vederea reflect rii i
promov rii activit ilor, f
drept la replic . Publicitatea comercial a fost anulat în anul 1987 de c tre Curtea Constitu ional , bazîndu-se pe faptul c aceasta este contrar principiului egalit ii. Îns candida ii i partidele politice au dreptul la publicitate comercial în presa scris [16, 47].
Alte beneficii ale finan rii publice indirecte:
Activele materiale i nemateriale ale partidelor politice sunt scutite de impozitarea anual [17].
Republica Moldova
Finan area public direct :
Chiar dac la modul direct acest tip de subven ionare a partidelor politice
din partea statului este pilonat normativ, el este mereu amînat i evitat de legisla ia bugetului de stat (pîn în anul 2013), dat fiind c resurse pentru acest articol al bugetului nu pot fi identificate din partea statului. Totu i baza normativ
trebuie modificat i consolidat , în speran a c în urm torii ani finan area public direct , care constituie 0,2% din veniturile prev zute în bugetul de stat pentru anul respectiv, se va implementa adecvat. Aproximativ 42.066.000 MDL, în
situa ia veniturilor prev zute în bugetul de stat al Republicii Moldova din anul
2012. Conform Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie
2011 veniturile constituie 21.367.269,1 mii de lei, iar cheltuielile –
22.164.269,1 mii de lei [18, 4].
Astfel, pentru a fi eligibil la finan area public , art. 28 din Legea nr.294XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice [19, 10] stipuleaz c aloca iile anuale din bugetul de stat pentru finan area partidelor politice constituie
0,2% (aproximativ 21.033.000 MDL, în situa ia veniturilor prev zute în bugetul
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de stat al Republicii Moldova din anul 2012) din veniturile prev zute în bugetul
de stat pentru anul respectiv i se distribuie dup cum urmeaz :
a) 50% – partidelor politice propor ional cu num rul de mandate ob inute
la alegerile parlamentare i validate la momentul constituirii noii legislaturi a
Parlamentului;
b) 50% – partidelor politice propor ional cu num rul de voturi acumulate la
alegerile locale generale, cu condi ia c acestea au ob inut nu mai pu in de 50 de
mandate în organele reprezentative ale unit ilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
Respectiv, la situa ia anului 2012, aloca iile anuale din bugetul de stat pentru finan area partidelor politice s-ar distribui în felul urm tor:
a) 21.033.000 MDL se vor distribui între Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (42 mandate), Partidul Liberal Democrat din Moldova (32 mandate), Partidul Democrat din Moldova (15 mandate) i Partidul Liberal (12 mandate) în felul urm tor (conform num rului de mandate ob inute la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 i validate la momentul constituirii legislaturii a
XIX-a a Parlamentului Republicii Moldova): PCRM – 8.746.000 MDL, PLDM
– 6.663.000 MDL, PDM – 3.123.000 MDL, PL – 2.500.000 MDL;
b) 21.033.000 MDL se vor distribui între PCRM (508.422 voturi, 434 mandate), PLDM (311.988 voturi, 300 mandate), PL (223.257 voturi, 130 mandate)
i PDM (212.548 voturi, 226 mandate) în felul urm tor (conform rezultatelor
alegerilor locale generale din 5 iunie 2011, voturile acumulate i mandatele obinute la consiliile raionale i municipale): PCRM – 8.643.000 MDL, PLDM –
5.304.000 MDL, PL – 3.795.000 MDL i PDM – 3.613.000 MDL.
Astfel, conform distribu iei de mai sus, doar patru partide politice ar ob ine
anual în totalitate din aloca iile de stat pe durata ciclurilor electorale de referin: PCRM – 17.389.000 MDL, PLDM – 11.967.000 MDL, PDM – 6.736.000
MDL i PL – 6.295.000 MDL [20, 13-14].
Finan area public indirect :
Acces media
Este de specificat faptul c legisla ia actual prevede i ajutoare indirecte i
garan ii din partea statului pentru concuren ii electorali. În acest sens, art.641
alin.5 din Codul Electoral al Republicii Moldova [21] prevede c în cadrul alegerilor parlamentare i referendumurilor republicane, radiodifuzorii publici acord gratuit concuren ilor electorali cîte 1 minut pe zi, timp de anten pentru plasarea publicit ii electorale. Pentru publicitate electoral contra plat , fiec rui
concurent electoral i se ofer nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei
electorale la fiecare radiodifuzor. Condi iile de procurare a timpilor de anten i
taxele respective se comunic cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post
a publicit ii electorale. Plata pentru timpii de anten acorda i concuren ilor electorali nu poate dep i plata încasat în mod obi nuit pentru publicitatea comer-
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cial . Timpul de anten pentru publicitatea electoral contra plat se acord tuturor concuren ilor electorali la unele i acelea i ore de emisie.
Acces spa ii publice
Art.47 al Codului Electoral [21] prevede pentru concuren ii electorali s
organizeze întîlniri cu aleg torii, autorit ile administra iei publice locale fiind
obligate s asigure posibilitatea desf ur rii unor astfel de întîlniri în termene i
în condi ii, precum i, c autorit ile administra iei publice locale sunt obligate
ca, în termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, s stabileasc i
garanteze un minim de locuri speciale de afi aj electoral, un minim de localuri pentru desf urarea întîlnirilor cu aleg torii.
Alte beneficii ale finan rii publice indirecte
O alt men iune de sus inere indirect a concuren ilor electorali este f cut
în art.37 al Codului Electoral prin care se precizeaz c statul acord concurenilor electorali credite f
dobînd . Creditele primite de la stat se acumuleaz ,
complet sau par ial, de c tre stat, în func ie de num rul total de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral în circumscrip ia electoral
respectiv . Suma, determinat prin împ irea sumei creditului la num rul de
aleg tori care au participat la votare, apoi prin înmul irea rezultatului ob inut cu
num rul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral respectiv, urmeaz a fi stins din contul statului. Concuren ii electorali care au ob inut mai
pu in de 3 la sut din voturile valabil exprimate pe întreaga ar sau în circumscrip iile respective, vor restitui creditele primite din bugetul de stat în termen de
2 luni de la data încheierii vot rii. Ceilal i concuren i electorali vor restitui creditele în termen de 4 luni [20, 14].
Este evident c reglement rile na ionale asupra modului de finan are
politic pot afecta într-un fel sau altul posibilit ile de participare a cet enilor
în procesul decizional i, în general, în via a public a societ ii [22, 9-10;
23, 90-92]. În acest context, este men ionat c evolu ia cadrului legislativ în
acest domeniu în ara noastr a devenit mai dinamic
i mai cuprinz toare.
Astfel, în vara anului 2012 a fost propus pentru dezbateri proiectul Legii cu
privire la finan area partidelor politice i a campaniilor electorale, acesta
fiind elaborat cu titlul de ini iativ legislativ de c tre Prim-vicepre edintele
Parlamentului
rii V.Plahotniuc [24]. Proiectul în cauz are drept scop
asigurarea transparen ei în finan area activit ii partidelor politice i a
candida ilor la alegeri i a egalit ii de anse în competi ia politic . El
reglementeaz , printre altele, raporturile juridice ce
in de finan area
partidelor politice i a campaniilor electorale, inclusiv a candida ilor la
alegeri, stabilind, totodat , principiile de finan are a partidelor politice, transparen a în activitatea financiar a partidelor politice i a candida ilor la
alegeri, precum i controlul asupra activit ii financiare a acestora.
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Vom specifica i faptul c la 17 decembrie 2012 în cadrul edin ei
Mesei rotunde de la IDIS „Viitorul” a fost prezentat un Îndrumar metodologic
privind diferite aspecte ce in de finan area campaniilor electorale i modul de
raportare la Comisia Electoral Central a Republicii Moldova [25],
Îndrumarul fiind destinat „trezorierilor” partidelor politice. Aceast
edin
a
fost organizat în contextul discu iilor privind necesitatea sporirii gradului de
transparen
a finan elor politice de c tre Comisia Electorala Centrala a
Republicii Moldova, Misiunea OSCE în Moldova i IDIS „Viitorul”. Raportul
asupra problemei dezb tute a fost elaborat în urma discu iilor publice
organizate anterior pe marginea noului model de raport privind finan area
campaniei electorale, cu participarea reprezentan ilor partidelor politice, massmedia i societ ii civile. Noul model de raport financiar este mai detaliat i
implic mai multe exigen e la completarea lui, punctînd toate posibilele
cheltuieli suportate de c tre concuren ii electorali în campania electoral ce
urmeaz a fi raportate în mod obligatoriu.
Îndrumarul metodologic în cauz reiese din proiectul Legii pentru modificarea i completarea unor acte legislative (finan area campaniilor electorale
i a partidelor politice) lansat de Comisia Electoral Central a Republicii
Moldova [26], în care sunt propuse mai multe amendamente în Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, în Legea nr.294-XVI din 21 decembrie
2007 privind partidele politice i în alte legi i norme legislative (Codul penal
al Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002, Codul contraven ional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008, Codul fiscal nr.1163XIII din 24 aprilie 1997, Legea Cur ii de Conturi nr.261-XVI din 5 decembrie
2008 .a.) referitoare la finan area partidelor politice i a campaniilor
electorale, avîndu-se în vedere condi iile i modul de sus inere financiar a
campaniilor electorale, rapoartele privind finan area campaniilor electorale,
spunderea contraven ional , patrimoniul i supravegherea finan rii partidelor
politice, dona iile, finan area din bugetul de stat a partidelor politice, utilizarea
aloca iilor din bugetul de stat, rapoartele anuale privind gestiunea financiar a
partidelor politice, supravegherea i controlul finan rii partidelor politice,
auditul i verificarea rapoartelor privind gestiunea financiar ale partidelor
politice, precum i alte aspecte ale finan rii partidelor politice i a
campaniilor electorale.
În concluzie men ion m c problema finan rii partidelor politice i a
campaniilor electorale este una actual pentru toate
rile cu un regim
democratic de guvernare. Pentru Republica Moldova acest subiect a devenit
unul de actualitate în contextul aprofund rii reformelor democratice i alinierii
la normele democratice europene. Asta pentru c , ara noastr aflîndu-se într-o
democra ie de tip electoral, pur procedural , are nevoie de o implicare activ a
cet enilor în via a public , inclusiv în via a politic , astfel încît democra ia
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participativ ar fi un etalon
i pentru societatea noastr , iar procesul
democratiz rii ar c ta un caracter ireversibil.
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The role of media strategies in the reflecting and building process of the
socio-political reality is marked by a functional framework that triggers actions
one after another. The strategies include items that belong to different dimensions, thus contributing to the development of the media functioning mechanism
from an interdisciplinary perspective. The effectiveness of any media strategy
depends on the quality of monitoring and scanning the activity environment and
the environment in which we operate. The result of media strategies depends on
the types of mass media that are drawn in this circuit. The ways to impose some
hierarchies of the political events, public opinion are determined, on the one
hand, by the actual conditions in which they take place, on the other hand they
are established in accordance with the interests of the media institutions or other institutions. The socio-political reality, presented in a specific way, is a force oriented towards certain political actions and political leaders.
Ca i orice domeniu de activitate, sfera mediatic are nevoie de abord ri
strategice. Discu iile privind elaborarea i aplicabilitatea strategiilor orientate
spre dezvoltarea institu iilor media reprezint , la nivel local i interna ional,
un subiect de actualitate în cercurile elitei politice i în marile trusturi media. În
mod firesc, aceste strategii ajung în vizorul politologilor, sociologilor, psihologilor în vederea realiz rii analizelor teoretice i practice a mecanismului de
func ionare a mass-mediei, stabilirii impactului, descifr rii efectelor i explic rii
reac iilor audien ei. Acest fapt se datoreaz locului pe care-l ocup mass-media
în societatea contemporan , activit ii ample desf urate de operatorii
câmpului mediatic, capacit ii de creare, gestionare i articulare a rela iilor
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între dou sau mai multe sisteme sociale. În aceast ordine de idei, examinarea
mijloacelor de comunicare în mas contribuie la determinarea anumitor etape
privind activitatea de selectare a informa iilor, precizeaz modul de procesare
al acestora, canalele i modalit ile de difuzare, precum i diagnosticarea
anticipat a impactului produs asupra publicului. Respectiv, rolul strategiilor
mediatice în procesul de reflectare i construire a realit ii social-politice este
marcat de un cadru func ional ce declan eaz ac iuni care implic în egal
sur atât sistemul mediatic, cât i cel politic.
Termen de origine greac „strategie”, provenit din practica militar , este
frecvent utilizat cu acela i sens i în alte domenii, precum politic , economie,
management, psihologie, sociologie, rela ii publice. Strategia presupune un
plan de ac iuni bine determinat, urm rind un scop precis, în vederea ob inerii
unui rezultat pozitiv, într-o competi ie în care se confrunt dou sau mai multe
i. Orice strategie, sus inea A.Beaufre, unul din sus in torii abord rii
strategice, „presupune un duel de voin e în a impune anumite condi ii” [1].
Conceptualizarea abord rii strategice cunoa te un itinerar destul de complex.
În zilele noastre, în 1995, J.L.Thompson prezenta strategia ca pe un mijloc prin
care se atinge un scop, implicând în desf urarea strategiei atât obiective
principale, cât i obiective secundare [2]. Cercet torii au semnalat c exist
strategii func ionale, de ansamblu i strategii competitive, ce se refer la
fiecare activitate în parte, strategiile func ionale influen ând în mod direct
strategiile competitive. În 1996 R.Bennett a descris strategia ca fiind „direc ia
pe care o alegi s o urmezi pentru a îndeplini o misiune” [3]. În 1998
H.Mintzberg a enumerat cinci utiliz ri principale ale cuvântului „strategie”: 1.
Un plan – în sensul de ac iune con tient , inten ionat ; 2. O tactic – ca
manevr specific , având drept scop surclasarea oponen ilor sau competitorilor;
3. Un pattern – reprezentat printr-o succesiune de ac iuni; 4. O pozi ie –
instrument de localizare, într-un anumit mediu; 5. O perspectiv – în sensul de
modalitate integrat de percepere a lumii [4].
C.White în 2004 a propus o hart cognitiv ampl , sugerând c trei dintre
elementele strategiei au caracter prescriptiv, i anume strategie ca design, planificare i pozi ionare, iar celelalte descriu ce anume se întâmpl de fapt pe parcursul conceperii unei strategii. Aceste elemente intr în stabilirea strategiei sub
form de: a) reflectare a unei culturi organizate sau a unei re ele social-politice;
b) proces politic; c) proces de înv are; d) proces episodic sau de transformare;
e) expresie a psihologiei cognitive; f) retoric sau joc de limbaj; g) adaptare ca
reac ie la circumstan ele mediului; h) expresie a eticii sau filosofie moral ; i)
implicarea sistematic a ra iunii i utilizarea unor reguli simple [5, 20-21].
C.White recunoa te rolul central ocupat de comunicare în gândirea strategic . În
prezent, modelele generice ale strategiei eviden iaz patru abord ri: 1. clasic
(analiz , plan de implimentare); 2. evolu ionar (deschiderea în privin a op iuni-
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lor); 3. procesual (respectarea regulilor la nivel local); 4. sistemic (ac iuni legate între ele). Aceste dimensiuni includ variabile reprezentate de putere i cultur , care lipsesc din multe modele tradi ionale. Inevitabil, acest lucru are o
importan
major în stabilirea specificului strategiei, indiferent de domeniul
de aplicare. În acest sens, un exemplu elocvent sunt strategiile mediatice care
cuprind aceste patru dimensiuni, fiecare eviden iindu-se la diverse etape de
dezvoltare a planului de ac iuni elaborat pentru a asigura reu ita în
competi ia cu for ele contrapuse, în vederea ob inerii maximumului posibil
de sus in tori în campaniile electorale sau în alt gen de competi ii politice.
Strategiile au în vedere folosirea oportunit ilor i constrângerilor oferite de
mediul politic, resursele disponibile i reac iile posibile ale opozi iei politice.
Numeroasele strategii prin care reprezentan ii politicului încearc s
dobândeasc un surplus de control în câmpul comunic rii mediatice vizeaz
domeniul marketingului politic. În linii mari, aceasta const în „aplicarea
tehnicilor de marketing, pentru ob inearea sprijinului local sau global, al unor
grupuri sociale bine precizate” [6, 166].
L.Hart a men ionat c cea mai mare contribu ie a unei strategii este corelarea scopurilor cu mijloacele într-un context mai amplu decât cel militar. De
regul , în termeni teoretici un plan strategic cuprinde urm toarele aspecte principale: a) modul de ac iune; b) scopurile i obiectivele ce urmeaz a fi
realizate; c) timpii de execu ie; d) mijloacele i resursele ce se vor utiliza; e)
principalele direc ii de ac iune pe plan economic, social, politic i legislativ
[7, 287]. Din punct de vedere practic, în mass-media aceste reguli cu privire la
organizarea unei strategii în vederea realiz rii unui scop, sunt respectate,
confirmarea este prezentat prin rezultatele ob inute de diverse institu ii
mediatice în urma reflect rii constante a unei probleme politice, activit ii unui
partid sau lider politic, ca urmare a unui plan de ac iuni bine determinat. În
aceast ordine de idei, de notat c în literatura de specialitate apar definite cu
claritate no iunile de „strategie politic ”, „strategie social ”, „strategie
publicitar ”, „strategie psihologic ”, „strategie economic ”, „strategie de
management”, „strategie de marketing” .a., pe când sintagma „strategie
mediatic ”, în majoritatea cazurilor, este elucidat insuficient.
În încercarea de a defini într-un mod complex i cât mai clar ceea ce numim „strategie media” se poate de pornit de la formula: S + M = SM, unde S –
strategie – tiin a, arta ce pune în eviden
filosofia, logica utiliz rii
for elor ce de in puterea; M – media – mijloace, modalit i tehnice moderne
de informare i influen are; SM – „strategie media” – plan de ac iuni exacte,
stabilite i puse în aplicare de o institu ie media sau trust media având la
baz un scop: 1. general - fundamental, cel de a reflecta realitatea în ordinea:
a) apari iei, b) desf ur rii, c) gradului de importan
a evenimentelor întro societate; 2. particular – oscilant, cel de a construi i reflecta realitatea în
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raport cu activitatea i obiectivele altor institu ii, astfel preluând scopul
principal stabilit în prealabil în func ie de: a) centrul de interes, b) direc iile
de ac iune, c) liniile directoare – cu privire la ob inerea rezultatului dorit.
Strategiile media cuprind elemente ce apar in diferitor dimensiuni, astfel
contribuind la dezvoltarea mecanismului de func ionare a mass-media din perspectiv interdisciplinar , la baza c ruia se afl trei din abord rile principale de
care dispune comunicarea: 1) procesul cu mecanisme i determin ri proprii; 2)
miza pentru societate i pentru fiecare dintre membrii s i; 3) evaluarea influenei fa de propriile sale ambi ii sau fa de valorile care permit aprecierea acestei influen e [8, 29]. Rezultatul strategiilor aplicate poate fi remarcat odat cu
apari ia efectelor, ac iunile eviden iindu-se sub o alt form , într-o alt agend
decât cea mediatic , f
a se face îns o distinc ie clar între ac iunile logice,
non-logice, premeditate sau spontane.
În procesul de stabilire i descriere a tipologiilor de strategii mediatice
identificate, de eviden iat faptul c , din punct de vedere teoretic, acestea nu
sunt construite ca postulate sau teorii formale, pe de o parte având la baz
paradigme generale, pe de alt
parte datorit
caracteristicilor
i
particularit ilor ce reprezint diversele domeni în care pot fi dezvoltate i
aplicate. În acest sens, corela ia dintre sistemul mass-media i sistemul politic
indic o orientare clar c tre dou mari categorii de strategii media:
1) macrostrategii ce cuprind: a) strategii media psihodinamice; b) strategii
media socioculturale; c) strategii media de construire a semnificatului unei realii. Strategiile media psihodinamice reprezint concepte ce lanseaz variate
ipoteze cu privire la identificarea stimulilor interni i externi dintr-un anumit
mediu, societate, cu un rol determinant în crearea i schimbarea atitudinilor,
comportamentelor indivizilor i grupurilor, inându-se cont de sistemul
biologic ereditar, modalit ile de creare a unui statut emotiv, de factorii ce
contribuie la construirea structurii cognitive individuale i colective. Potrivit
lui L.Festinger, informa ia transmis în cel mai coerent mod determin
dinamica factorilor emotivi i cognitivi în acest proces, spre deosebire de
sistemul ereditar care r mâne intact [9, 140-142].
Un subiect se raporteaz la realitate din perspectiv cognitiv , implicând
necesit i i aspira ii ale eului psihologic i ale eului social. În acest context,
H.Mead distinge dou aspecte ale eului: 1. eul psihologic – care ar reprezenta
eul ca subiect; 2. eul social – care ar reprezenta eul ca obiect. Mai exact: „Eul
psihologic este reac ia organismului la atitudinile celorlal i i eul social este ansamblul organizat de atitudini ale celorlal i pe care ni le asum m” [10, 38]. Atitudinile celorlal i constituie eul social organizat, la care se reac ioneaz în postura de eu psihologic. Diminuarea gradului intelectual, sporirea gradului de
emotivitate, cre terea brusc a sentimentului de panic , diminuarea facult ii componentelor mul imii de a gândi independent, necesitatea imperioas pentru

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

93

mul ime de a avea un lider sau un obiect al urii, c ruia s i se supun f ezitare
sau pe care s -l nimiceasc f
ezitare, în via a de strad [11, 119] – reprezint
caracteristici de baz ale mul imii, determinate de psihologi. În cadrul strategiilor psihodinamice mijloacele de comunicare în mas aliate ale unor partide politice sau politicieni aparte utilizeaz frecvent variate forme de persuasiune i
manipulare în vederea ob inerii rezultatelor dorite.
Strategiile media socioculturale definesc reguli de comportament pentru indivizi în conformitate cu normele fundamentale din interiorul unui sistem. Individul este prezentat într-un context social general, interac ionând cu lumea extern prin intermediul mesajelor transmise de diverse mijloace de comunicare în
mas . Strategiile socioculturale prev d de multe ori renun area la sinergiile
interpersonale în favoarea rela iilor individuale. D.Jodelet eviden iaz faptul
„formele de cunoa tere practic , elaborate social i împ rt ite, prin care un
subiect se raporteaz la un obiect, contribuie la construirea unei realit i comune
unui ansamblu social” [12, 160-162]. Modelele, normele i valorile
socioculturale interiorizate în ontogenez , precum i experien a social
acumulat , valorizat i actualizat într-un anumit context, duc la crearea
reprezent rilor sociale, reprezent rile constituind elementul central în procesul
de reflectare, în elegere i interpretare a realit ii, realitatea, la rândul ei,
reprezentând un proces continuu de construire, care se desf oar paralel cu
practica i cunoa terea social-cultural [13, 26]. Drept consecin
a acestei
situa ii, constat cercet torii, este contactul tot mai intens al individului cu
„reprezent ri mediatizate ale unei lumi fizice i sociale complexe, mai degrab
decât cu aspectele obiective ale mediului nostru înconjur tor" [14, 258], i
tocmai gravitarea mass-mediei (care adopt , deseori, în mod tenden ial postura
de un autentic creator al realit ii) spre crearea, construc ia realit ii reflectate,
spre impunerea unei viziuni specifice a acestei realit i suscit interesul
cercet torilor preocupa i de analiza proceselor politico-mediatice [15, 157-163].
Strategiile media de construire a semnificatului unui eveniment, implic
procese bazate pe fapte, date reale, interpretate în manier particular , specific
mijloacelor de informare. Cercet torii M.DeFleur i S.Ball Rokeagh sus in c
mass-media determin într-o anumit m sur „reprezent rile mintale”, influenând reac iile noastre în interac iunea cu problemele publice, în acest context
reac iile fiind determinate de cuno tin e ce marcheaz
ac iuni
comportamentale [14, 287].
Construirea semnificatului unui realit ii, cunoa terea acesteia i activitatea
subiectului social apar in în mod esen ial unei unit i dialectice care fundamenteaz i condi ioneaz nemijlocit comportamentul individual i social, la toate
nivelurile i formele de manifestare în dependen de categorizarea acesteia. Categorizarea social reprezint una dintre modalit ile primare prin intermediul
reia se structureaz experien a social , individual i de grup. În cadrul desf -

94

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

ur rii oric rei activit i oamenii sunt supu i unor adev rate avalan e de informa ii privind anumite persoane, evenimente i fenomene contemporane. Operarea cu aceast cantitate considerabil de informa ii ar fi practic imposibil ,
dac acestea nu ar fi organizate, structurate i grupate în anumite categorii,
având semnifica ii distincte, specificate ca atare. „Informa ia categorizat
devine func ional ” [16, 33], astfel putând fi stocat , prelucrat i utilizat cu
mult mai mare promptitudine în diferite situa ii concrete. Presa contribuie la
definirea semnifica iei unei realit i prin ierarhizarea argumentelor
i
determinarea gradului de importan
a detaliilor ce reprezint un subiect sau
eveniment politic. Rela ia dintre semnificant - subiect - comportament, a fost
prezentat în toate timpurile ca o piatr unghiular recunoscut în analiza naturii
umane. În cadrul acestor strategii comunicarea de mas define te, amplific ,
substituie i stabile te semnificatul.
2) Microstrategiile cuprind: a) strategii media de timp; b) strategii media de
mediu; c) strategii media de percep ie; d) strategii media stricte sau flexibile;
e) strategii media de inversie; f) strategii media preluate; g) strategii media avalan .
Strategiile de timp sunt planificate pe un termen scurt, mediu sau lung. În
procesul de elaborare a acestui tip de strategii, de o importan major este cercetarea ac iunii mediatice i cercetarea formelor de reac ii manifestate de
publicul receptor. Planul de ac iuni poate fi stabilit în dependen de subiectul
politic ce urmeaz a fi prezentat, dup caz men inut pe agenda mediatic .
Formula de baz în acest caz cuprinde factori ce vizeaz modalit ile de
influen are a unor capacit i mintale fundamentale: captarea i concentrarea
aten iei, stimularea imagina iei creative, motiva ia. Perioada de timp
prezint anumite avantaje în direc ia cre terii gradului de cunoa tere a unei
probleme: fie rapid – pentru perioadele scurte ce prev d efecte imediate; fie
într-un ritm normal – astfel cuprinzând diverse categorii de public, f
a
impune anumite condi ii; fie lent – cu un scop mult mai precis de prezentare,
reperezentare, detaliere i infiltrare a informa iilor la nivel cognitivo-afectiv,
ce presupune o procesare mai îndelungat a informa iilor i detaliilor.
Fundamental în acest sens este i determinarea perioadei de timp din
momentul apari iei reac iilor i pân în momentul manifest rii anumitor
atitudini, precum i analiza rela iilor dintre atitudini i judec i, la care se
refer C.Hovland i M.Sherif, din perspectiva factorilor referitori la influen a
intern
i extern , precum i acordurile care pot fi favorabile sau defavorabile
între emi tori i receptori [17, 117].
Strategiile de mediu sunt divizate, la rândul lor, în dou categorii - strategii
ce in de: 1. mediu extern, cuprinzând elaborarea unui plan de ac iuni
generale în urma unei ample analize a macromediului (tehnologic, demografic,
socio-cultural, etc.) i a micromediului (categorii de public, concuren , etc.),
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în care este prev zut desf urarea activit ii. Din aceaste perspective pot fi
identificate i evaluate oportunit ile i impedimentele. Oportunit i în
sensul de ac iune prin care institu ia mediatic poate ob ine avantaje
diferen iate decât cele prev zute anterior
i impedimente în sensul
dificult ilor generate de perturb ri neprev zute; 2. mediu intern, particular
institu iei, constituit din totalitatea punctelor forte i slabe ale acesteia.
Analiza în cazul acestui tip de strategii presupune examinarea problemelor
aferente fiec rui pas prev zut în planul de ac iuni. Analiza competitivit ii
unei strategii de mediu presupune i utilizarea unor tehnici speciale pentru
categorizarea tuturor unit ilor strategice de dezvoltare a unei institu ii media
în raport cu o alt institu ie media sau institu ie politic .
Strategiile de percep ie se bazeaz pe investiga ii detaliate cu privire la
categoriile de public, demonstrând la nivel practic c audien a reac ioneaz în
mod diferit la problemele politice expuse de mass-media. Aceste diferen e sunt
legate pe de o parte de categoria de vârst , nivelul de educa ie, mediul social,
obiceiurile sociale, variabilitatea caracteristicilor socio-demografice, iar, pe de
alt parte, de capacit ile personale referitoare la gradul i disponibilitatea de
a percepe anumite probleme la nivel cognitiv-afectiv. Capacitatea mass-mediei
de a influen a percep iile este recunoscut în termeni practici i datorit
abilit ii de a stabili o ierarhie a detaliilor ce reprezint un eveniment, un actor
politic. Speciali tii în domeniu au determinat c rolul agendei la nivelul
percep iilor evenimentelor cu caracter politic este principal într-o societate.
Inducerea perceperii unui eveniment într-un mod anumit presupune prezentarea
descriptiv-explicativ a realit i politice, implicând detalii ce r spund
necesit ilor de cunoa tere, afective, integrative i, în anumite circumstan e,
de evaziune, adaptate la exigen ele categoriilor de public ce reprezint
inta
acestor mesaje [18, 32].
Strategiile stricte, în general, presupun p strarea stabilit ii planului de
ac iuni fundamental, devenind unul dintre principiile comunic rii de mas ce
se refer la „corectitudine” în executarea ac iunilor stabilite în faza ini ial a
elabor rii strategiei, astfel garantând ob inerea rezultatului prev zut. În sens
particular, respectarea acestui principiu în procesul de dezvoltare a strategiei
respective presupune corectitudine în respectarea normelor jurnalistice, în
interrela ionarea cu alte institu ii media, în raport cu alte structuri sociopolitice, corectitudine fa
de public, astfel oferind transparen
maxim în
direc ia cunoa terii celui care de ine controlul asupra informa iilor
transmise, statutul de „surs de putere” în acest context fiind conferit mediei.
Strategiile flexibile sunt de natur func ional . Acest tip de flexibilitate
ofer echilibru între perspectivele interne i externe prin corelarea factorilor
interdisciplinary i permite modelarea obiectivelor secundare ale strategiei, pe
parcursul execut rii ac iunilor. Se focalizeaz asupra reproducerii
i
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men inerii raporturilor create, eviden iind astfel valori ale normelor definite
de condi iile în care indivizii i grupurile se adapteaz f a pune în discu ie
regulile mecanismului de obedien , datorit libert ii de a alege, oferite
necondi ionat. În acest context, elemente ale modelului bidimensional stabilit
de D.McQuail, „mass-media versus teoria axat pe societate”, reprezint un
fundament conceptual util. Dimensiunea perspectivelor axate pe media,
respectiv pe societate, eviden iaz abord ri centrate pe sfera de activitate
specific mass-mediei, considerând-o un catalizator esen ial al schimb rii
social-politice [5, 149].
Strategiile de inversie au la baz formula ce dezvolt ipoteza „complic rii
lucrurilor simple i mascarea celor cu adev rat complicate”. În acest context,
cunoscuta teorie „agenda-setting” are un rol major, datorit capacit ii de a
pune în prim plan anumite evenimete politice, preluate de c tre public ca fiind
cele mai importante. Acest tip de strategie este u or de identificat din punct de
vedere teoretic i frecvent aplicat în practic , atât în cazul desf ur rii
anumitor evenimente politice, cât i în cazul cre rii imaginii unui lider politic,
colaborarea dintre sfera activit ii politice i mass-media fiind bazat pe o
serie de ac iuni i interac iuni opera ionale care definesc eficacitatea
mijloacelor de comunicare în mas în mediul politic. Reu ita depinde de scopul
institu iei media sau de scopul unei alte institu ii ce st în spatele acesteia, de
capacit ile jurnali tilor în direc ia select rii modalit ilor de reflectare ce
cuprind principii de documentare, selectarea informa iilor, ierarhizarea
detaliilor, limbajul utilizat, m rimea caracterelor, aranjarea în pagin – în cazul
presei scrise, tonul vocii, ora de difuzare – în cazul radioului i televiziunii. În
aceast direc ie, new media este cea care în prezent dispune de o for
particular . În parametrii elaborar rii unui plan strategic de natur inversiv
persuasiunea este instrumentul ce determin traiectorii între apartenen
i
destina ie [19, 25].
Strategiile preluate sunt strategiile puse în aplicare în mod con tient la un
anumit nivel în domeniul politic, cu scopul de a fi preluate la acela i nivel, în
acela i ritm de c tre mass-media, fie con tient sau incon tient. Capacitatea de
interpretare a ac iunilor în cazul strategiilor preluate se bazeaz pe stilul de comportament al mijlocelor de comunicare în mas , capabile s se sincronizeze cu
mi
rile sistemului care a stabilit ac iunile strategice. Caracterul flexibil al
acestor strategii nu permite stabilirea unor particularit i fundamentale, precum
nu permite i prognozarea anumitor rezultate finale. Astfel atingerea fiec rui
obiectiv ine de succesul sau insuccesul aplic rii fiec rii tehnici. Atragerea
mijloacelor de comunicare în mas în jocul acestor strategii se datoreaz
indiciilor neclare oferite în momentul în care interesul fa
de un subiect,
problem , persoan , reprezint un punct de referin într-o anumit perioad de
timp. Asimetria în percep ia similitudinii i diferen ei const în: 1. u urin a
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cu care se accept rela ia de consens în a realiza acela i scop (cineva î i
dore te ce ne dorim noi), împreun vom realiza mai bine, mai repede, sau
invocând anumite principii de concuren , caracterul ac iunilor poate fi
amplificat sau diminuat, conform ritmului desf ur rii evenimentelor; 2.
definirea prin referin
eviden iaz diferen ele marcate de un proces invers
(diferen ele fa
de scopul celui care a ini iat strategia atest diferen ele
celuilalt fa de ei) [20, 35].
Strategiile avalan
demareaz în for , reflectând avalan a de
evenimente politice ce se desf oar vizând o problem i pot avea un impact
puternic, uneori necontrolat. Caracterul informa iei, formularea mesajelor,
limbajul utilizat, imaginile selectate, modalit ile i ritmul transmiterii, joac
roluri principale în reflectarea sistematic a ceea ce se întâmpl . Una din
responsabilit ile minime indispensabile ale mijloacelor de comunicare în
mas în acest sens, este stabilirea argumentelor centrale i secundare, astfel
determinând nenum rate posibilit i de reflectare, predeterminate, determinate
sau libere.
Din perspectiv teoretic , în termeni analitico-descriptivi, aceste tipuri de
macro- i microstrategii media pot fi identificate datorit particulari
ilor ce
eviden iaz detalii importante de care se ine cont în procesul de elaborare a
planului strategic, dar i a etapelor de dezvoltare i aplicare a acestuia în
vederea relief rii anumitor factori ce nu sunt predispu i la condividerea
propriet ilor (temporale, atitudinale, perceptive) individualizatoare. În termeni
practici, într-un cadru analitico-ilustrativ general, caracteristici fundamentale ale
fiec rui tip de strategie, prezentat în contextul de mai sus, se reg sesc ca
elemente secundare la baza altor tipuri, astfel contribuind la dezvoltarea
planului strategic într-o formul mult mai complex , varietatea formelor
intercalate conducând la amplificarea for ei de ac iune. Convingerile
cercet torilor converg în ideea c strategiile „trebuie s porneasc întotdeauna
de la nevoia de realizare a obiectivelor comunic rii cuantificabile într-un mod
specific i ideal, scopul fundamental fiind atingerea unei anumite pozi ion ri
care s integreze obiectivele ce vizeaz categorii diferite de public” [21, 128].
Etapele de baz în elaborarea unei strategii media corespund cu etapele de
dezvoltare a planului general, definite la nivel teoretic de scopul principal ce
prezint subiectul, contextul, situa ia, activitatea, inten ia, formele de interaciune i, la nivel practic, de obiectivele ce stabilesc direc iile principale i
secundare, instrumentele, formele de execu ie. Raportul dintre media (care
prezint subiectul politic, determin formele de ac iune, joac rolul de
instrument) – sfera politic (care î i expune activitatea, î i manifest public
inten iile) – public (care este inta ambelor sisteme) poate fi reprezentat
printr-un model triumviral ce prezint variate forme de influen
reciproc ,
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evidente în contextul celor trei agende: mediatic , public
i politic , nucleul
acestui model fiind constituit dintr-un circuit informa ional continuu.
Eficacitatea oric rei strategii media depinde de calitatea monitoriz rii i
scan rii mediului de activitate i mediului în care se ac ioneaz . Rezultatul
strategiilor media depinde i de tipurile mijloacelor de comunicare în mas pres scris , radio, televiziune, new media. New media reprezint ast zi
dinamica unei societ i la toate nivelurile de interac iune, grad de
complexitate i competen . Atât din punct de vedere mediatic, dar i politic,
coeren a în procesul de dezvoltare a unei strategii impune o abordare
sistemic , prin intermediul unui ansamblu de ac iuni legate între ele i care se
influen eaz reciproc. Nici o decizie nu poate fi luat , ignorând consecin ele
pe care le poate avea sau contrazicând abordarea de pân la acel moment [22,
15].
Rolul i locul strategiilor mediatice în procesul de stabilire a ordinii prioritare a evenimentelor politice este de o importan
major . Modalit ile de
impunere a acestor ierarhii opiniei publice sunt determinate, pe de o parte, de
condi iile reale în care se desf oar evenimentele, pe de alt parte sunt
stabilite în conformitate cu interesele institu iilor media sau ale altor institu ii.
Realitatea politic , prezentat în mod specific, constituie o for
în direc ia
orient rii c tre anumite ac iuni politice i lideri politici. De men ionat, în
acest context, este i faptul c fluxul de interac iuni i formele de comunicare
creaz conexiuni în lan în procesul de stabilire a agendei politice: 1. de la
sistemul politic la sistemul mass-media; 2. de la sistemul politic c tre cet eni,
electorat; 3. de la cet eni, electorat c tre sistemul politic; 4. de la sistemul
mediatic la sistemul politic; 5. de la sistemul mediatic c tre cet eni, electorat;
6. de la cet eni, electorat c tre mass-media.
Aceste interrela ion ri de tip încruci at conduc la schimbul continuu de
produse informa ionale ce satisfac atât necesit ile politice i mediatice, dar
i cele ale opiniei publice. Efectele mass-media notificate în urma procesului
de stabilire a agendei politice prin intermediul strategiilor
i tehnicilor
mediatice se identific printr-un cadru ce cuprinde: reflectarea sistematic ,
transmiterea informa iilor
i imaginilor în timp util, fragmentarea
con inuturilor, selectarea detaliilor, spectacularizarea, influen area
i
captarea aten iei în direc ia dorit , în special, influen area cu finalitate
politic .
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This article examines the problem of political power in the power-state relations. From the political sconces’ point of view, political power is the ability
to shape and control the political behavior of others and to lead and guide their
behavior in the direction desired by the person, group, or institution wielding
the political power.
In the context of relation “power - opposition”, political power is the capacity to influence, condition, mold, and control the comportment of political
actor. That is to say, political power is the ability of one political actor - e.g., an
individual citizen, a family, an interest group, a political action committee, a
political party, or the government – to effect a desired change in the behavior of
other political actors, persuading or forcing the latter to act in a manner they
would not act in the absence of the former's impact on the situation. Actor A has
political power over Actor B to the degree that he is able to motivate, inspire,
incite, stimulate, or otherwise bring about some medication of B's political behavior - a modification in behavior favored by Actor A. A's political power, of
course, would also include his capacity to induce B to continue doing something
he is currently doing, if B would discontinue the behavior in the absence of A's
inducements.
Atât politica, cât i politicul pot fi definite doar prin intermediul rela iilor
ce se configureaz în vederea realiz rii scopurilor i obiectivelor acesteia. No i-
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unea de politic , în opinia lui D.Fisichella, poate fi construit în urma elucid rii
„problemei cu privire la definirea rela iilor de tip politic” [1, 44]. Activitatea politic întotdeauna s-a manifestat doar prin intermediul unor rela ii „prin care persoane i grupuri exercit puterea sau autoritatea pentru men inerea ordinii sociale într-un cadru teritorial” [2, 58]. Pe parcursul evolu iei „zoo politikon” s-a
modificat cadrul i anturajul de manifestare a rela iilor politice, orientarea lor
intern i extern , actorii principali, îns esen a a r mas aceea i, rela iile politice
fiind ni te rela ii de organizare a societ ii, de conducere i exercitare a actului
guvern rii, proces în care sunt încadra i actorii politici ce reprezint o rela ie dihotomic a politicului: puterea politic i opozi ia politic .
Conceptul de putere politic este unul important i determinant pentru identificarea specificului rela iei putere - opozi ie. Dup expresia lui L.-P.Z pîr an
„f îndoial , conceptul de putere politic de in o pozi ie central în orice construc ie politologic ” [3, 91]. Obiectul cercet rii nu se refer la conceptul general al puterii politice, ci îndeosebi la calitatea sa rela ional , ce presupune pe lâng existen a purt torului puterii i a agentului care este influen at în cadrul acesteia. i nu pur i simplu c este influen at, ci i se opune influen ei sau dominaiei, actului guvern rii realizat de purt torul puterii politice. Din care cauz , pe
parcursul articolului prezent, autorii se vor axa pe reflectarea teoretic nu atât a
con inutului conceptului de „putere politic ”, cât asupra finalit ii acestuia, asupra perspectivei teleologice. În esen , activitatea politic este activitatea de cucerire, men inere, monitorizare, exercitare i comunicare a puterii politice. Majoritatea speciali tilor în domeniul tiin elor politice în încerc rile i exerci iile
de definire a politicii au specificat rolul important al puterii politice. Începând
cu studiile filosofilor antici i finalizând cu teoriile politologilor actuali, majoritatea autorilor au analizat fenomenul politic prin prisma puterii politice – Platon,
Aristotel, Cicero, Toma de Aquino, N.Machiavelli, Th.Hobbes, A. de Tocqueville, Ch.-L.Montesquieu, M.Weber, R.Dahl etc.
Analiza particular a conceptului de putere politic , din cadrul rela iei politice putere – opozi ie, este necesar pe motiv c exist o multitudine de abord ri
metodologice a subiectului, de unde i diversitatea de accep iuni. De modalitatea de tratare a conceptului de putere depinde i con inutul conceptual al rela iei
putere – opozi ie. De exemplu, dac se analizeaz puterea politic doar raportat
la puterile în stat, atunci exist riscul de a sc pa din vizorul tiin ific a a aspecte
ca alegerile, opinia public , atitudinea societ ii civile etc. De cealalt parte, datrat m puterea politic doar prin prisma caracterului s u rela ional, atunci conceptul de opozi ie politic se încadreaz în cel de putere, i iar i suntem limita i în ac iunea de explorare tiin ific a obiectului de cercetare.
Studiul literaturii de specialitate a permis identificarea a patru abord ri tiiifice principiale i principale a subiectului puterii politice, în calitate de component a rela iei politice putere – opozi ie: antropologic , legal-institu ional ,
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sociologic i behaviorist . Tratarea antropologic este sintetizat în studiile de
antropologie politic semnate de G.Balandier, P.Clastres, J.-W.Lapierre .a.
G.Balandier, pornind de la o abordare antropologic a fenomenului, consider
: „recurgând la formula sintetic , se va defini puterea ca rezultând, pentru orice societate, din necesitatea de a lupta împotriva entropiei ce o amenin cu dezordinea” [2, 52]. Autorii atrag aten ia asupra caracterului organizator i integrator al puterii politice, ce în diferite perioade istorice, prin diferite forme de manifestare a asigurat caracterul coagulat i organizat al societ ii umane. Un rol
important în arsenalul de instrumente ale statului întotdeauna l-a jucat coerci ia,
care în opinia antropologilor este elementul ce a determinat trecerea de la rela ii
de rudenie în organizarea societ ii la rela ii politice.
Subiectul utiliz rii for ei, coerci iei în cadrul procesului de exercitare a puterii constituie un subiect la fel de important al rela iilor de putere. Coerci ia este necesar nu atât pentru putere, cât pentru societate în întregime. P.Clastres,
merge i mai departe în corelarea termenilor putere – coerci ie, i men ioneaz
„puterea este în esen a sa coerci ie” [4, 51-65]. Un alt autor, antropologul
M.Smith sintetizeaz o idee conform c reia puterea nu este altceva decât „capacitatea de a ac iona efectiv asupra persoanelor i lucrurilor, recurgând la o gam
larg de mijloace care se întinde de la persuasiune la coerci ie” [5, 82-89]. Contientizarea rolului coerci iei deriv din aspectul teleologic al puterii de asigurare a organiz rii i ordinii sociale. Trebuie s fim absolut con tien i de faptul c
„nu exist nici o societate în care regulile s fie automat acceptate” [2, 51]. Mai
ales ni te reguli impuse în virtutea codului de comportament edificat în baza
opiniei majorit ii. Iar unde exist majoritate, exist i minoritate, care poate i
nu fie de acord cu stipula iile codului prescriptiv impus de majoritate. Nu exist , cel pu in la moment, societ i lipsite de contradic ii i opozi ie. Nu exist
societ i omogene, chiar i totalitarismul a demonstrat existen a opozi iei. În
aria de interes a antropologilor nu se reg se te opozi ia politic , în calitatea ei
politologic de structur politic organizat de alternativ puterii. Opozi ia pentru antropologi are o nuan social i se refer la rezisten a structurilor sociale
fa de modernizare.
În acord cu abordarea antropologic , V.M gureanu subliniaz c „puterea
politic serve te necesit ii de a asigura echilibrul diferitor colectivit i ce alc tuiesc societatea i compatibilitatea activit ilor ce se desf oar în interiorul ei”
[6, 74]. Specificul acestor defini ii sintetice, antropologice este anume caracterul
generalizator, de a nu atrage aten ie asupra instrumentelor actorilor, ci a se concentra exclusiv asupra finalit ii – asigurarea organiz rii societ ii. Puterea politic , din acest punct de vedere, este tratat cu un grad înalt de generalizare, deind cazul puterii de stat, atribuindu-se un caracter social. O alt definire ce
scoate în prim-plan rolul puterii politice în asigurarea ordinii sociale este: „puterea politic este universal , imanent socialului, confer autoritate unui ordin i
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const în capacitatea elitei politice de a- i realiza voin a sa prin împ irea, distribuirea rela iilor de putere i prin codificarea normelor de drept necesare forrii ordinii sociale pe care o doresc. Puterea este un mecanism de reglare a rela iilor sociale, capacitatea diriguitorilor de a- i impune voin a în organizarea i
conducerea societ ii” [7].
Urm torul curent tiin ific de impact asupra trat rii puterii politice, inclusiv
în raport cu opozi ia, este legal-institu ionalismul. Ini ial subiectul naturii actorilor rela iilor de putere a fost dezb tut în operele institu ionali tilor clasici i moderni – Ch.-L.Montesquieu, J.Madison, M.Hauriou, G.Renard, M.Prelot etc. În
cazul institu ionali tilor clasici, sensul rela ional al puterii politice se reducea la
separa ia puterilor în stat i, respectiv, sistemul de pârghii i contraponderi (checks and balances) între institu ii. Ideea este c puterea în sens institu ional este
redus la activitatea institu iilor statului, în a a fel ca acestea s nu permit instaurarea tiraniei i monopolizarea puterii politice de c tre o ramur anumit a
puterii în stat.
Reprezentan ii colii institu ionaliste moderne, dezvoltând i revizuind parial ideile predecesorilor, disting dou categorii de institu ii în cadrul actului puterii: „institu ii corp (numite i institu ii persoan prin referin la personalitatea
lor juridic ) i institu ii mecanisme (sau altfel spus, procedurile)” [8, 33]. „Primele corespund unei colectivit i umane coordonate în func ie de nevoi sau valori comune care se supune autorit ii i accept un sistem de norme stabilite. În
acest institu iile transcend indivizii ce le compun i la care nu pot fi reduse. Cel
de al doilea tip reprezint un sistem de reguli de drept ce formeaz un ansamblu
mecanic ce poate fi combinat cu alte ansambluri asem toare” [9, 43]. Aceste
dou tipuri de institu ii se combin constituind împreun regimurile politice ce
sunt vizibile în forma de organizare etatic . Analiza legal-institu ional (juridi) consider institu iile ca structuri fundamentale ce permit identificarea regimului politic i permit departajarea între simpla voin a actorilor sociali i interesele de natur politic . Aceast perspectiv a fundamentat curentul institu ionalist din tiin a politic pentru care obiectele analizei sunt politice, fiind cercetate în func ie de fundamentul structural i organiza ional.
Curentul institu ional acord o importan prioritar în analiza fenomenului
puterii politice unei realit i apropiate – puterea de stat. În opinia savan ilor juri ti puterea de stat este o form oficializat , institu ionalizat i materializat a
puterii politice [10, 448-452]. Studiile constitu ionali tilor actuali sunt inspirate
din operele institu ionali tilor, care au fundamentat ideile cu privire la faptul c
puterea de stat este o putere politic . De exemplu, J.Gicquel, A.Hauriou i P.Gelard fundamenteaz aser iunea în cauz prin argumentele [11, 112-117]: statul
este un arbitru în societate; puterea nu mai este de natur patrimonial , autoritatea sa fiind una direct ; sanc iunile pronun ate în numele statului sunt sanc iuni
directe. Pe de o parte, institu ionali tii prefer s vorbeasc mai des despre pute-
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rea de stat, considerând-o drept întruchiparea puterii politice, de cealalt parte
recunosc ca ceva indubitabil primatul puterii politice, prin faptul c puterea de
stat este (doar) o form oficializat a acesteia. Înc o observa ie este c în studiile juridice conceptul de baz utilizat este cel de putere de stat, moment poate i
ce se încadreaz în conceptul i filosofia tiin ei juridice, îns care nici pe de parte nu acoper toate realit ile i necesit ile ce in de realizarea actului de putere politic . Abord rile institu ionaliste cu privire la puterea politic , ce este
strict raportat la conceptul de putere de stat i chiar redus la acesta, sunt criticate i de c tre antropologi, care prin studiile lor demonstreaz c puterea politipoate exista i în afara statului sau mai bine zis, ea ap rut anterior apari iei
statului [12].
O tr tur fundamental a puterii politice, din perspectiva legal-institu ional , este suveranitatea puterii politice, analizat prin prisma a trei fa ete: suveranitatea na ional , suveranitatea poporului i suveranitatea de stat [13, 283285]. Caracterul suveran al puterii politice vizeaz „calitatea puterii de a fi instan a suprem dintr-o societate, sau, altfel spus, inexisten a unei alte autorit i
superioare ei, la care se poate face apel pentru a contesta deciziile” [6, 74]. Scopurile i interesele politice fac ca suveranitatea politic s atribuie puterii politice o calitate superioar comparativ cu celelalte puteri sociale.
Din punctul de vedere institu ional, puterea politic este totalitatea institu iilor i mecanismelor legate de activitatea statului în vederea exercit rii atribu iilor sale constitutive. Abordarea legal trateaz puterea politic în mod impersonal, ea nu este interesat de actori, ci de institu ii. Conform opticii legale, rela ia
putere politic – opozi ie politic este una de natur institu ional , este vorba de
raporturi dintre institu iile ce reprezint puterea (de regul cele executive) i institu iile ce reprezint opozi ia (legislativul, prin frac iunile de opozi ie).
Abordarea sociologic a puterii politice ini iat i fundamentat tiin ific de
tre M.Weber, reprezint un punct de vedere distinct i deosebit de viziunile
teoretice analizate anterior [14, 8-24]. Momentul de specificitate este asigurat,
primordial, de faptul c savantul este orientat nu spre analiza institu iilor sau func iilor puterii politice, ci a componen ei sociale a acesteia – a actorilor antrena i în realizarea puterii politice. Rela ia dintre actorii politici ce reprezint institu iile puterii politice i cet enii în calitate de sprijin social al autorit ii acestora reprezint la fel o particularitate a punctului de vedere tiin ific weberian.
Tratarea subiectului puterii politice din perspectiva sociologic implic , i
chiar impune, luarea în considera ie a unor termeni necesari con tientiz rii exhaustive a obiectului de studiu cercetat ca: autoritate i legitimitate. Aceste concepte reprezint justificarea ac iunilor p ilor implicate în rela iile de putere,
pentru purt torul puterii, de a ac iona, pentru obiectul ac iunii puterii, justificarea de a ac iona în corespundere cu indica iile acestuia. Într-un regim democratic autoritatea i legitimitatea se refer atât la purt torul puterii cât i la opozi ia
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reprezentativ-politic . Ambele p i de in mandatul înaintat de corpul electoral.
Diferen a, de regul , se refer la aspectul cantitativ. Autoritatea i legitimitatea
celor ce de in puterea politic se explic prin majoritatea voturilor ob inute de la
aleg tori, comparativ cu for ele politice ce pot constitui opozi ia.
Autoritatea politic , privit în special, din punct de vedere legal are un caracter abstract i impersonal. În acela i timp, „apar inând fie institu iilor, fie reflectat în texte de legi, reguli sau cutume cu care persoanele individuale se identific temporar, autoritatea politic nu poate fi separat de purt torii s i individuali” [8, 38]. Din punctul de vedere al tiin elor politice, personalizarea puterii
este un proces firesc. Important îns ca în momentele de criz de identificat corect sursele tensiunilor social-politice. Este vorba de o criz institu ional , de o
criz a sistemului institu ional existent care reprezint o problem mai grav , în
opinia autorului. Sau este vorba despre o criz generat de factorul uman, de incompeten a clasei politice conduc toare. Dep irea unor astfel de crize va necesita doar schimbarea persoanelor, ce de in puterea, nu va presupune i schimb ri
institu ionale fundamentale, ce ar afecta structura sistemului politic. Autoritatea
„implic dreptul de a comanda, dar r mâne dependent de recunoa terea sa” [8,
38]. Consensul unei p i a membrilor grupului care recunosc legitimitatea hot rârilor i deciziilor de in torilor autorit ii este determinant pentru ca directivele
se transforme în ac iuni concrete. Chiar prin regulile de atribuire a puterii autoritatea desemneaz în acela i timp institu ia (persoana) i puterea formal pe
care aceasta o posed . Distinc ia dintre autoritate i putere const în atributele
acestora: dac puterea presupune atât rela ii de „conducere-supunere”, cât i
„dominare-subordonare”, autoritatea se rezum doar la prezen a rela iilor „conducere-supunere”. Raportarea legitimit ii puterii politice la conceptul de interes
general al societ ii permite de a deduce r spunsuri la subiectele ce in de natura
i resursele puterii [15, 82-87].
Autoritatea politic se formeaz i exist în baza principiului legitimit ii.
Dup cum men ioneaz M.Hastings „purt torul puterii politice (conducerea) nu
poate instala un sistem social coerent decât sprijinindu-se pe consim mântul
celor condu i. Acesta nu va fi acordat decât atunci când conducerea va fi raportat la o concep ie i la o reprezentare a puterii juste” [16, 36]. Acest concept ce
fundamenteaz supunerea fa de putere în cadrul unui sistem politic democratic
se nume te legitimitate. L.-P.Z pâr an define te legitimitatea drept „efortul puterii de mobiliza acele resurse ca s -i îng duie o exercitare acceptat la scara întregii societ i” [3, 96]. Legitimitatea puterii reprezint acel accept, grad de încredere, din partea societ ii, exprimat ini ial prin vot, iar ulterior prin construcia men inerea unei opinii publice favorabile.
Legitimitatea nu trebuie confundat cu legalitatea, care este conformitatea
pur i simplu cu legea. Legalitatea este o component a legitimit ii absolut necesare, îns doar o component a acesteia. Unii autori propun i alte abord ri ale
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rela iei „legitimitate-legalitate”. O.Tr snea, în studiile sale, ne spune despre o
legitimitate slab , ce deriv doar din legalitate, i o legitimitate consolidat ce se
bazeaz i pe suportul opiniei publice [17]. Nu a i fi de acord cu aceast opinie,
i consider relevant pentru cercetarea de fa teza despre faptul c legitimitatea
nu poate fi redus la legalitate. Legitimitatea, în cazul dispari iei suportului popula iei devine doar legalitate, în cazul dat purt torul puterii nu se mai bucur
de legitimitate, i de ine doar legal puterea în limitele temporale adecvate mandatului. De altfel, trebuie de subliniat caracterul fragil, efemer al legitimit ii,
care nu a fost niciodat una permanent . În fine, este absolut necesar la acest subiect, de amintit i de celebra clasificare a legitimit ii realizat de M.Weber: legitimitate tradi ional , charismatic i legal-ra ional [18]. Reamintim c pentru
modernitatea i contemporaneitatea politic este valabil cea din ultim modalitate care se ini iaz în verdictul sufragiului universal, realizat în baza normelor
juridice în vigoare.
În concluzie, abordarea sociologic a puterii politice se concentreaz pe
statutul acesteia raportat la sprijinul din partea societ ii. Viziunea tiin ific datrateaz puterea nu doar ca ceva impersonal, ci deja prin prisma actorilor, forelor politice ce de in „monopolul coerci iei”, nu doar pe motiv c de in puterea,
ci i pe motiv c reprezint o autoritate, se bucur de sprijin din partea societ ii
în virtutea legitimit ii sale. Rela ia putere politic – opozi ie nu este redus la
limitele institu ionale ale legislativului, ci se refer la întreaga societate, la reacia social fa de calitatea i con inutul guvern rii.
Cea de a patra (din punct de vedere cronologic) abordare tiin ific este cea
behaviorist , ce apar ine tiin ei politice. Chintesen a „op iunii behavioriste” este tratarea puterii politice nu prin puterea de stat, prin rela iile dintre institu iile
i puterile statului, ci – tratarea rela ional a puterii politice în calitate de rela ie
social . În termeni, prematuri aceasta ar fi vorba despre transcenderea limitelor
statale, i tratarea puterii politice în termeni societali. Reprezentan ii cei mai importan i ale acestor demersuri au fost: D.Easton, M.Hastings, R.Dahl etc. Teoreticienii actuali ai curentului behaviorist recunosc meritul indiscutabil al sociologului german M.Weber de a fi primul care accentueaz aspectul rela ional al puterii din perspectiva societal : „puterea este ansa de a face s triumfe în sânul
unei rela ii sociale propria voin , chiar în pofida rezisten elor, pu in conteaz
pe ce trebuie s se sprijine aceast ans ” [18]. Este vorba despre o defini ie numit interac ionist , în sensul în care accentul este pus pe rela ia pe care o presupune obligatoriu no iunea de putere. Aceasta, în opinia lui M.Hastings, antreneaz trei consecin e [16, 23]:
- puterea necesit prezen a a cel pu in dou p i;
- puterea nu este o esen . Nu exist o natur abstract i neschimb toare a
puterii. Ea este o practic , chiar o experien social ;
- exercitarea puterii este o surs de comportament.
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C.S
stru men ioneaz c „puterea este o rela ie care prive te un domeniu i angajeaz dou argumente: purt torul puterii i destinatarul puterii” [19,
173]. Existen a unui singur actor, fie i purt tor al puterii politice, nu implic realizarea actului de conducere. Inspirându-se din literatura universal i studiile
antropologice, el folose te exemplul cu Robinson Crusoe, care a devenit purt tor al puterii din momentul apari iei lui Vineri. De unul singur acesta nu exercita
nici un fel de putere. Trecând peste aceste momente beletristice i revenind la
demersul tiin ific am men iona în continuare principalele tr turi ale puterii
politice, în scopul form rii unei defini ii descriptive, i în mod primordial, cu
scopul de a identifica conceptual obiectul de cercetare al tezei de fa .
Abordarea behaviorist a puterii politice a fost dezvoltat într-o manier
tiin ific argumentat i fundamental de c tre R.Dahl. Autorul a oferit în studiile sale o defini ie, care în pofida revizuirilor ulterioare în baza unor critici pe
alocuri justificate, a devenit celebr i r mâne valabil i în zilele noastre. Este
vorba de faimoasa defini ie „rela ional ”, ce stipuleaz c „A are putere asupra
lui „B” în m sura în care îl poate face pe „B” s fac ceva ce „B” altfel nu ar face” [20, 6]. prin „A” autorul desemneaz elita conduc toare, iar prin „B” se înelege cet eanul, ce într-o societate democratic „percepe un set de alternative,
dintre care consider cel pu in una drept preferabil oric rei alternative enun ate
pân atunci, î i poate înscrie alternativa sa preferat printre cele care vor fi supuse votului” [20, 10]. Altfel spus, faptul c „A” are putere asupra lui „B” nu
presupune (în condi iile unei societ i democratice) c acesta din urm (cet eanul) nu are nici un fel de influen asupra lui „A” (elitele). Mecanismul de feedback este cel ce asigur leg tura dintre ace ti doi agen i, prin reguli democratice
institu ionalizate. Autorul nu se limiteaz în analiza sa la domeniul statului. Dimpotriv meritul s u este de a trece problema rela iei de putere în societate. Rela iile politice în viziunea behaviori tilor sunt nu rela ii statale, ci rela ii sociale,
în ele fiind implicate nu puterile de stat doar, ci i cet enii, atât individual cât i
uni i în asocia ii. Puterea politic nu poate fi redus doar la rela ia dintre puterile
statului, ci este absolut necesar de a implica în „jocul puterii” i societatea prin
persoanele (individual cât i organizate în grupuri sociale) interesate de vectorul
i calitatea procesului politic. Existen a, în opinia lui R.Dahl, a mai multor centre de putere în societate (poliarhiile) este o dovad a uni societ i veritabil democratice, poliarhiile fiind definite de autor drept un model al democra iei optime.
O tr tur distinct a rela iilor de putere este asimetria puterii politice sau
„inegalitatea rolurilor” participan ilor la exerci iul puterii [6, 65]. G.Balandier
nume te acest fenomen „disimetria” rela iilor politice: „puterea – indiferent cât
de difuz este – implic o disimetrie în cadrul raporturilor sociale. Dac acestea
s-ar instaura pe baza unei perfecte reciprocit i, echilibrul social ar fi automat,
iar puterea ar fi sortit distrugerii” [2, 53]. La baza caracterului asimetric a rela-
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iei de putere se situeaz diferen a de poten ial între purt torul puterii i partea
ce sufer exerci iul puterii. Între aceste dou se construie te o rela ie determinant , în sensul c comportamentul uneia modeleaz pozi ia i comportamentul alteia, deoarece puterea, reamintesc este rezultatul i construc ia interac iunii ambelor p i, cel ce de ine i cel asupra c ruia se exercit puterea. Asimetria rolurilor în cadrul rela iei de putere exprim un factor istoric i tehnic totodat . Orice societate, indiferent de gradul i nivelul de dezvoltare i organizare social ,
simte nevoia de a fi „reprezentat i condus la nivel global, de a- i echilibra feluritele forme de putere din interiorul s u, precum i de a se manifesta în raport
cu alte na iuni” [6, p.99]. În ceea ce prive te fa eta tehnic a diferen ei de potenial, atunci ea este una destul de diversificat , referindu-se la un num r divers de
aspecte, atât calitative cât i cantitative: factorul numeric reprezentativ, gradul
de legitimitate, de inerea resurselor de putere etc. Toate aceste elemente i provoac diferen a de poten ial între cei ce conduc i cei condu i, între putere i
opozi ie.
Un alt subiect important se refer la probabilitatea egalit ii de poten ial,
sau mai bine spus a efectului acestui scenariu teoretic. Majoritatea speciali tilor
i exper ilor preocupa i de chestiunea în cauz sunt de p rere, c din punct de
vedere tiin ific nu putem vorbi despre o eventual „egalitate a puterilor”. În
opinia noastr , nu este corect s se discute despre o eventual simetrie sau egalitate, cu referin la puterea politic i rela iile de putere. Sintagma „egalitate a
puterilor” nu trebuie de confundat cu „echilibrul de putere”, care este pe larg
utilizat în teoria separa iilor puterii i de institu ionali ti, în general. Echilibrul
puterilor este un principiu, preponderent teoretic, ce este acceptat de c tre majoritatea speciali tilor în domeniu. i în pofida faptului c în practic , modernitatea i contemporaneitatea politic , nu a reu it s -l traduc sau transpun completamente, el r mâne a fi un fundament conceptual al constitu ionalismului modern.
Vorbeam mai sus despre opinia lui G.Balandier i a altor antropologi, care
este sus inut i de politologi ca, de exemplu P.Blau sau R.Dahl. P Blau este de
rere c „interdependen a i influen a reciproc de putere egal indic lipsa de
putere” [6, 65]. R.Dahl la fel este preocupat de acest aspect al rela iilor de putere, i consider c putem vorbi despre cazul unei „puteri nule”: „dac probabilitatea ca „B” s întreprind ac iunea y ca urmare a interven iei lui „A” este p1,
iar probabilitatea ca „B” s întreprind aceea i ac iune f
interven ia lui „A”
este p2, atunci puterea lui „A” asupra lui „B” se m soar prin p1-p2. În cazul în
care p1=p2, puterea este nul ” [21]. Nulitatea puterii se refer la situa ia când
agentul asupra c ruia este exercitat puterea nu reac ioneaz la fluxurile ce vin
din partea de in torului puterii politice, i ac iunile sale nu sunt determinate nici
într-un fel de interven iile lui „A”.
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Sunt de acord cu aceste puncte de vedere i sus in c în interiorul unei societ i dac se ajunge la o paritate de poten ial între participan ii la rela iile de putere atunci devine inoportun îns i ideea de rela ie de putere. Nu exist nici putere, nici opozi ie. Situa ia sau este una de incertitudine cu poten ial de declanare a conflictului, sau una de armonie absolut , idee cel pu in la moment destul
de utopic . Strict teoretic dac s abord m acest subiect, f când abstrac ie de la
probabilitatea realiz rii în practic , dispare orice diferen de poten ial i atitudine între p ile rela iei de putere. Exist dou variante de dezvoltare a unor astfel de raporturi. Pe de o parte, p ile se pot distruge reciproc, dac vor dori s
intre în competi ie pentru acela i scop, sau se vor putea dezvolta pe traiectorii
diferite, paralele chiar, pentru a nu se întret ia într-un anumit punct din sistemul
politic. Acest scenariu ipotetic presupune i dispari ia opozi iei, nu doar a de itorului puterii. Descrieri a unor astfel de societ i se întâlnesc în istoria gândirii politice, apar inând atât autorilor care fac referin la trecutul sau începuturile
imaculate i ideale ale societ ii umane (J.-J.Rousseau i „secolul de aur” – starea natural a societ ii în care to i oamenii erau egali [22, 65]), cât i apar inând
autorilor ce vorbesc despre viitorul luminos ce va urma („socialismul tiin ific”
al lui C.Marx i F.Engels [23, 508-520]). În istoria politic a omenirii nu au existat situa ii de nulitate a puterii. Nu trebuie de confundat cu situa ia societ ilor
totalitare, unde puterea este absolut i nicidecum nul .
Generalizând informa ia teoretico-metodologic analizat pân la moment
privind natura puterii politice, din perspectiva rela iei putere – opozi ie, pot fi
distinse unele concluzii. Astfel, metodologiile analizate pot fi grupate în dou
categorii. Din primul grup fac parte abordarea tiin ific antropologic i cea legal-ra ional , care privesc „impersonal” puterea politic prin prisma func iilor i
institu iilor sale. Al doilea grup este constituit în baza abord rii sociologice i
celei behavioriste, care vizeaz mai mult partea „social ” i personalizat a puterii politice.
Analizând cele dou viziuni structurate, D.Fisichella consider c putem
vorbi despre o valen dubl a no iunii de putere [1, 61]. Politologul este de p rere c exist un concept rela ional al puterii politice i un concept institu ional.
Sub primul aspect, conform abord rilor ini iate de R.Dahl, puterea presupune o
astfel de rela ie între unit i sociale (subiec i individuali i grupuri) în care comportamentul agentului „B” depinde de comportamentul agentului „A”. Aceast
observa ie se refer atât la exerci iul puterii cât i la posedarea acesteia. În ceea
ce prive te conceptul institu ional, atunci acesta se refer la puterea politic în
calitate de institu ie, sau utilizând expresia lui D.Fisichella „o putere care de ine
puterea i o exercit ” [1, 61].
În concluzie, analiza puterii politice prin prisma rela iei putere – opozi ie se
efectueaz din perspectiva ambelor abord ri ale conceptului de putere politic .
Folosind caracteristica lui D.Fisichella prin putere politic se va avea în vedere,
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prioritar, puterea care de ine puterea politic , iar opozi ia va fi cea care dore te
i adjudece sie i aceast putere. Puterea din punct de vedere institu ional este
scopul i finalitatea competi iei dintre for ele politice ce de in aceast putere, fiind la guvernare, i for ele politice ce doresc s cucereasc aceast putere, aflându-se la moment în opozi ie, pe când din punctul de vedere al tiin ei politice rela ia putere – opozi ie se desf oar între de in torul puterii politice i opozi ia,
în cadrul procesului de cucerire, exercitare i posedare a puterii politice. Rela iile politice sunt rela iile de putere generate de purt torul puterii i for ele de opozi ie care confer sens i motiva ie pentru de in torul puterii politice.
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The following article researches the way Moldovan labor migrants integrate into the EU countries. Judging by Eurostat’s data, the author notes that the
number of legal Moldovan migrants (that came to EU countries for various reasons) has changed noticeably. Thus, the more important reasons for migration
are working and family reunification. At the same time, we need to mention that
many Moldovan migrants arrive, depart or work illegally and have an irregular
status.
Analyzing the primary aspects of Moldovan labor migrants’ integration into the accepting states and societies, the author notes that the integration process is two-way: the accepting states set their rules for migrants’ integration,
and the migrants’ own strive to integrate themselves into the new states and societies. The integration process is regarded as a seven-parameter procedure:
learning the accepting country’s language, job and labour mobility, family reunification, learning, political activity, permanent residential status, citizenship,
antidiscrimination. The article shows the difference in understanding the parameters (MIPEX index), which is based on the states national policies. These are
exemplified by the most popular European migration countries of Moldovan migrants. This article uses both statistical data and sociological research data, received from interviewing both migrants and experts on the matter from the Republic of Moldova and abroad.
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This article aims at development of two objectives: first, to provide a support a more general introduction to theoretical debates in the confrontation of
ideas on issues of geostrategy contemporary second aims to draw attention to
the fact that theoretical and methodological are more than necessary given that
most subjects in international relations is upgrading both conceptual and categorical apparatus and analysis techniques to meet the challenges of the international environment.
Introducere
Geostrategia, prin prisma rolului pe care îl are în cadrul func ion rii sistemului interna ional, suscit i pân în prezent un interes constant, creând dezbateri i controverse în rândul speciali tilor din domeniul tiin elor politice, materializate în abord ri teoretice diverse, pe m sura importan ei sale. Cre terea în
complexitate i dinamism a vie ii interna ionale, ca urmare a sfâr itului R zboiului Rece i accentu rii procesului de globalizare a determinat atât teoreticienii,
cât i anali tii în geostrategie s perfec ioneze metodele de cercetare pentru în elegerea factorilor care determin schimbarea pozi iei actorilor în structura rela iilor interna ionale, modificarea comportamentului acestora în mediul interna ional i cauzele care au condus la transformarea lumii atât în plan regional, cât i
global. În acest articol, nu inten ion m s analiz m termenul în utilizarea pe care a avut-o ini ial, esen ialmente militar , în raport cu for a sau cu ideea întrebuin rii for ei. Gânditorii militari au redactat în timp, opinii asupra evolu iei spa-
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iale i asupra modului de a gândi spa iul, cu scopul de a ob ine victorii i de a
ob ine decizii politice într-un spa iu afectat de conflicte.
Prezentul articol urm re te realizarea a dou obiective: mai întâi s ofere
un punct de sprijin unei introduceri mai generale în dezbaterile teoretice din cadrul confrunt rilor de idei pe probleme ale geostrategiei contemporane; în al doilea rând î i propune s atrag aten ia asupra faptului c studiile teoretice i metodologice sunt mai mult decât necesare în condi iile în care majoritatea disciplinelor din domeniul rela iilor interna ionale î i modernizeaz atât aparatul conceptual i categorial, cât i tehnicile de analiz pentru a putea face fa provoc rilor din mediul interna ional.
Conceptul de geostrategie: fundamente teoretico-opera ionale.
Geostrategia considerat drept ”sora” mai mic a geopoliticii [4, 8], poate
fi definit drept disciplina care studiaz comportamentul actorilor ce- i disput /
negociaz interesele într-un câmp geopolitic [2, 43]. În prezent, termenul a c tat o semnifica ie mai larg , fiind folosit în leg tur cu puncte, zone, întinderi
care nu au neap rat o semnifica ie pentru domeniul militar, ci i pentru cel comercial, al poten ialului de control al diferitelor regiuni. În acest context de meionat c , de multe ori, în analizele politice, geostrategia i geopolitica sunt acceptate drept sinonime, de i au obiect de studiu diferit, geopolitica indicând care
este pozi ia unui actor în structura sistemului interna ional [12, 2], iar geostrategia eviden iind calea i metoda prin care actorul se poate men ine în pozi ia dorit [19, 251]. Astfel, geopolitica ofer modelul teoretic prin care un actor î i
schi eaz politica de interese într-un spa iu, iar geostrategia emite strategiile pentru realizarea intereselor, astfel încât îndeplinirea lor coerent , corelat i interdependent s garanteze i s conduc la realizarea scopului securit ii na ionale
- realizarea i afirmarea intereselor fundamentale ale rii [2, 35]. Aceast distinc ie are imensul merit al clarit ii i simplit ii: geopolitica studiaz interesele
actorilor într-un spa iu dat i elaboreaz proiectul/scenariul, iar geostrategia indic c ile i mijloacele necesare pentru a le materializa.
Prin urmare, geostrategia este geopolitica aplicat , într-un cadru concret istoric, luându-se în considerare un adversar, un concurent real sau poten ial. În
cazul geostrategiei, accentul este pus pe m surile capabile s asigure securitatea
na ional , s men in protec ia, influen a, domina ia, sau alte avantaje în spa ii
de importan strategic . Cu alte cuvinte, geostrategiile sunt rezultatul punerii în
aplicare a ra ionamentelor geopolitice în conducerea r zboiului i / sau organizarea securit ii unei ri. Geostrategiile fixeaz axele principale de ac iune în
func ie de factorii - favorabili sau factorii - obstacol, astfel încât s asigure o accesibilitate maxim la obiectivul stabilit. Elaborarea elementelor componente
ale unei geostrategii se face în raport cu modul în care este organizat adversarul
real sau poten ial, precum i în func ie de for a sa. În pofida acestui fapt, geopo-
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litica i geostrategia se afl într-o dependen atât de strâns , atât din punct de
vedere al fenomenului cât i al teoriei, încât în elegerea uneia nu este posibil
s se fac apel la cealalt . Aceasta a dus nu numai la identificarea geostrategiei cu geopolitica [10, 631], geografia politic i chiar geoistoria, dar i la o
confuzie între geostrategia-fenomen, geostrategia-teorie i geostrategia-instrument de ac iune.
Geostrategia a urmat, cum era i firesc, acela i drum al acumul rilor de date i al preciz rii metodelor de lucru, al definirii obiectului de studiu i al stabilirii pozi iei în cadrul sistemului tiin elor în func ie de anumite condi ii istorice i
social-politice concrete.
Analizând evolu ia conceptului de geostrategie din punct de vedere semantic, opiniile privind domeniul de studiu a suportat de-a lungul timpului multiple
modific ri. Cu toate c , au fost elaborate multiple lucr ri, mul i dintre autori utilizau în analiz , paradigmele clasice ale geografiei militare. Mai mult, se credea
geografia militar este suficient pentru a studia importan a mediului geografic în confruntarea militar , geografii preferând mult timp în locul denumirii de
geostrategie o denumire considerat mai academic - geografia r zboiului [8,
72].
Conceptul de geostrategie a fost lansat la jum tatea secolului al XIX - lea
de c tre generalul italian G.Durando, îns timp de un secol acesta a fost folosit
sporadic, de foarte multe ori f
a fi explicat [7, 276]. Studiul geostrategiei a
cunoscut o explozie, în special în anii ´70, sec. XX în lucr rile unor autori cum
ar fi H.Coutau-Begarié, S.B.Cohen, C.S.Grey în care analizeaz fenomenul i
teoria militar contemporan . Dintre ace tia, doar H.Coutau-Begarié în lucrarea
Traité de strategie [10, 672] identific anumite deosebiri între geografia militar
i geostrategie, i anume c , geografia militar este ”fundamental static , c ci
era centrat pe terenul în sine i atent la permanen e”, iar geostrategia ”este
esen ial dinamic : importan a unei zone este mai pu in în func ie de caracteristicile ei proprii cât de locul ei în sistemul strategic global, deci totdeauna este supus evolu iei”. Îns nici el nu dep
te determinismul geografic, de i afirm
”totdeauna, trebuie s te fere ti de tenta ia determinismului” [10, 665]. Reieind din aceste considerente, analistul francez define te geostrategia ca fiind o
”strategie a marilor spa ii”, o „încercare teoretic de a sesiza conducerea simultan a opera iilor din teatre pân atunci separate” [10, 663].
Pe de alt parte, fenomenul geostrategic este definit drept ansamblul c ilor
i mijloacelor prin care un actor î i materializeaz interesul într-un câmp geopolitic, iar totalitatea cuno tin elor rezultate din studiul comportamentului actorilor, ca i ansamblul metodelor i instrumentelor cu care se efectueaz observarea, cercetarea i analiza fiec rui actor în parte, alc tuiesc substan a unei discipline / teorii geostrategice f
ca acestea s aduc i mult a teptata clarificare
conceptual [3, 32].
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Sfâr itul R zboiului Rece i evolu iile pe care acesta le-a antrenat în sistemul rela iilor interna ionale, au determinat o relansare a preocup rilor pentru redefinirea conceptului de geostrategie cât i diversificarea perspectivelor de analiz a fenomenului geopolitic în raport cu analizele clasice. O sumar analiz a
paradigmelor fundamentale ale geostrategiei arat c s-au produs rupturi epistemologice, metodologice, tehnologice i polemologice în raport cu orizontul clasic al gândirii strategice [11, 304].
În noul context geostrategic asist m la o diversificare i o amploare f
precedent a fenomenelor i proceselor politice, militare, economice, sociale, tehnologice, demografice, ecologice sau ideologice la diferite segmente spa iale,
dar care au tot mai mult urm ri la nivel regional, continental i planetar. În aceste condi ii, problematica spa iului - terestru, maritim, aerian i cosmic - redevine
o chestiune extrem de important . În consecin , actorii vie ii interna ionale tind
transforme în câmpuri de lupt spa iile interstelare, în m sura în care sferele
de interes se vor întrep trunde preponderent în spa iul economic, informa ional
i imagologic, iar decizia se va ob ine prin utilizarea ac iunilor non-militare.
Sfera conceptual a geostrategiei s-a l rgit, spa iul de aplicabilitate s-a amplificat, coordonatele de defini ie s-au multiplicat, în timp ce principiile i metodele ei s-au îngem nat, apropiindu-se de întreg. Dar, în esen , ea nu este altceva decât o modalitate de punere în oper a politicii, geostrategia r mânând tot
acolo unde a fost totdeauna, între politic i tactic . Nu ca mijlocitor, nu ca intermediar, ci în calitate de proiectant, constructor i planificator al ac iunii.
Pornind de la asemenea considerente, în cele ce urmeaz vom analiza câteva dintre cele mai cunoscute defini ii ale termenului geostrategie, a a cum este
utilizat în analiza mediului interna ional. Urm rind doar tangen ial folosirea conceptului în diferite abord ri, vom puncta implica iile majore ale semnifica iei
acordate lui în teoriile cele mai influente. Astfel, potrivit generalului P.Gallois,
geostrategia este ”studiul rela iilor dintre conduita politic a unei mari puteri pe
plan interna ional i cadrul geografic în care aceasta se exercit ” [15, 13].
Pe de alt parte, H.Coutau-Begarié consider , geostrategia ”o încercare teoretic de a sesiza conducerea simultan opera iilor din teatre pân atunci separate” [12, 49]. În acest sens, el este convins c ”nu exist realitate, substan geostrategic ” deoarece ”ea nu este decât o ra ionalizare a reprezent rilor geopolitice”.
O caracteristic important este oferit i de colonelul Golbery [11, 304],
care sus ine c geostrategia este „geopolitica a securit ii na ionale” i propune
divizarea, ca la geopolitic , în ramuri economice, politice, psihosociale i militare, pentru a ajunge la o „viziune strategic universal i bine integrat . Este o
viziune foarte larg , dac nu grandioas , dar, care este dificil de utilizat. În fapt,
securitatea este o no iune astfel înglobant încât geostrategia, astfel circumscris
acestui fenomen, are voca ia de a atrage totul.
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În concep ia lui A.Vigarié, geostrategia reprezint ”ansamblul comportamentelor de ap rare raportate la cele mai vaste dimensiuni i la cea mai mare
varietate de mijloace de ac iune” [31, 9]. O astfel de defini ie este mai precis
decât cea a lui Golbery, care o substituie la o securitate mai vag a ap rii i
care insist asupra schimb rii dimensiunii. F
îndoial c ar fi trebuit insistat
asupra fond rii geografice a acestei variet i de mijloace de ac iune. O alt perspectiv asupra geostrategiei indic faptul c aceasta este o strategie fundamentape exploatarea sistematic a posibilit ilor oferite de marile spa ii în termen
de conven ie, de form , de topografie, de resurse la toate ordinele.
Potrivit dic ionarului Larousse geostrategia ar fi „studiul rela iilor de for
între state pornind de la ansamblul de caracteristici geografice [21, 478]. Dic ionarul De la Défense et des Forces Armées, precizeaz ca geostrategia este disciplina care „analizeaz raporturile care exist între politica de ap rare promovade un stat / grupuri de state în planul rela iilor interna ionale i cadrul geografic” [15, 13].
O alt viziune este prezentat în dic ionarul englez Websters Third New International Dictionary, în care geostrategia este definit în rela ie cu geopolitica,
reprezentând „o ramur a geopoliticii care se ocup cu probleme de strategie;
combina ia factorilor geopolitici i strategici ce caracterizeaz o anumit regiune geografic ” [11, 46]. Astfel de conceptualiz ri realizeaz o trimitere a con inutului geostrategiei la geopolitic , strategie, rela ii de for a între state, politica
interna ional i de ap rare a unui stat, elemente pe care la fel n-ar trebui s le
omitem dintr-o defini ie.
Trecerea în revist a variet ii accep iunilor date geostrategiei reliefeaz
cre terea complexit ii i dificult ii definirii contemporane a acesteia. Spectrul
actual al defini iilor este foarte larg i generos în ceea ce prive te obiectivele urrite. Geopolitica poate fi considerat drept unul din cele mai fine instrumente
de înregistrare i m surare a reparti iei puterii pe suprafa a p mântului, instrument capabil s releve for ele ce contribuie la dinamica actual i de perspectiv
a lumii. Reunind aceste dimensiuni putem în elege astfel c geostrategia studiastarea actual i evolu ia viitoare a factorilor ce influen eaz securitatea na ional i colectiv , fundamenteaz i aplic strategia necesar pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite de puterea politic , stat sau grup de state pentru o anumit
zon geografic .
Metode i tehnici de analiz geostrategic .
Abordarea geostrategic a unor probleme de complexitatea celor oferite de
perioada contemporan implic , în mod obligatoriu, existen a i reg sirea pe parcursul demersului tiin ific a unor categorii epistemologice opera ionale, care
dea consisten i rigurozitate oric rei analize. O tiin f o ierarhie clar a
categoriilor epistemologice, a conceptelor i no iunilor cu care opereaz nu poa-
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te fi considerat construc ie tiin ific , ea c zând în desuetitudine, aspect deseori
repro at geopoliticii [25, 90].
Principalele categorii epistemologice folosite în cercetarea geostrategic
sunt: criteriile, principiile, metodele i teoriile. Criteriul formeaz categoria epistemologic de baz , constând în existen a unui element în func ie de care se
realizeaz o clasificare a obiectelor i fenomenelor geostrategice. Aceast clasificare se poate face pe baza unui indicator elementar: suprafa , num rul popula iei, apartenen a etnic sau confesional etc.; a unor indici simpli: densitatea
popula iei, sold migratorii, indicele segreg rii, rata infla iei, rata omajului, indicele de diferen iere etnic sau indicele dezvolt rii umane, indicele sintetic al s ciei, indicele libert ii economice.
Având în vedere existen a relativ scurt a demersului geostrategic, nu putem vorbi despre un set de principii i metode proprii, dar putem apela la un nur de principii i metode general-valabile în domeniul tiin ei, care s completeze cadrul teoretic i conceptual geopolitic. Urm rind evolu ia diverselor tiine, apar inând atât sferei naturalului, cât i sferei socialului, putem afirma faptul
acesta este un procedeu frecvent folosit în faza premerg toare ridic rii disciplinei tiin ifice la rangul de tiin . În aceast prim faz , o aten ie deosebit
trebuie acordat adapt rii principiilor i metodelor generale la specificul cercerii geopolitice. Într-o faz ulterioar , principiilor i metodelor generale trebuie
li se adauge principiile i metodele specifice. Principiile folosite în cercetarea
geostrategic reprezint totalitatea elementelor teoretice fundamentale pe care
se bazeaz orice ra ionament tiin ific [19, 289]. Printre cele mai importante principii cu aplicabilitate în analiza geostrategic men ion m:
principiul reparti iei spa iale, care define te leg turile indisolubile ale fenomenelor i proceselor politice, economice, sociale i culturale de teritoriu,
oferind posibilitatea studierii reparti iei geografice a fenomenelor la nivel planetar sau regional;
principiul cauzalit ii, care este implicat frecvent în explicarea schimb rilor intervenite în structura i func ionalitatea spa iului geopolitic;
principiul integr rii, care define te conexiunile ce se stabilesc între elementele ce recompun complexul teritorial, regional sau mondial, ca o unitate sistemic , fiecare dintre acestea fiind privit ca o unitate taxonomic integrat i
integratoare.
Cât prive te, metodele unei tiin e reprezint acel ansamblu de reguli, norme i procedee de cunoa tere i transformare a realit ii. Metodele de cercetare
sunt subordonate principiilor i reprezint modul sistematic de cercetare, de cunoa tere i de transformare a realit ii obiective.
Teoria geostrategic se afl într-o faz incipient în ceea ce prive te epistemologia, definirea i identificarea paradigmelor i metodelor de analiz i chiar
definirea obiectului de studiu.
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Obiectul de studiu al acestei discipline în curs de fundamentare este, prin
urmare, vag definit. În acest context trebuie subliniat c absen a dezvolt rii teoretice în domeniul geostrategiei se datoreaz faptului c spre sfâr itul R zboiului Rece, confruntarea/disputa de interese se raporta cu prec dere la for a milita[6, 68]. Amenin area i r spunsurile la amenin are, represaliile i contra-represaliile, r zboiul limitat, echilibrul terorii, cursa înarm rilor, erau nu numai noiuni omniprezente în vocabularul mass-media i al opiniei publice, ci i realit i
stringente ale ordinii mondiale din timpul r zboiului rece. În asemenea condi ii,
strategiile derivate sau având drept ax de referin strategia militar erau suficiente.
În mediul academic anglo-saxon, în anii `50-`60, a fost a fost folosit cu
prec dere termenul de marea strategie care avea drept scop s „coordoneze i
conduc toate resursele unei na iuni sau a unei coali ii pentru a atinge obiectivul politic al unui r zboi” [18, 406]. De i americanii nu vorbesc de marea strategie, ci de strategia na ional , aceasta este important deoarece se face distincie între strategia na ional de securitate i strategia na ional militar [18, 406].
Prima corespunde în fapt, cu ceea ce britanicii numesc marea strategie [9, 111112]. Francezii au preferat conceptul de strategie general ca"arta combin rii tuturor mijloacelor de care dispune puterea politic pentru a- i atinge scopurile urrite" [16, 25-27].
Ideea unei strategii globale, totale, mari, generale etc. indica, în fond, nevoia de a pune de acord realit ile i evolu iile în ceea ce prive te confruntarea
în domeniul rela iilor interna ionale cu teoria i metodologia care trebuia s arate statelor calea eficient pentru atingerea intereselor urm rite. Toate aceste
strategii con in elemente ne militare pe care le g sim în con inutul geostrategiei.
Mutarea centrului de greutate al confrunt rii, în viitorul mai apropiat sau
mai dep rtat, de pe teatrul de opera iuni militare pe cel al opera iunilor altele decât r zboiul, va determina cu necesitate intensificarea efortului de cercetare, de
studiere, i de analiz a fenomenului geostrategic pentru a se ob ine clarific rile
atât de necesare teoriei geostrategice. Este imperios necesar ca în analiza geostrategic s se opereze cu metode i instrumente bine definite. Altfel nu se
vor putea afla / valua tipurile de comportament ale actorilor în câmpul geopolitic i nu se vor putea elabora scenarii geostrategice eficiente i realiste care s
eviden ieze modul propriu de ac iune într-un asemenea câmp geopolitic. Este
tiut faptul c ac iunea geostrategic a unui actor într-o anumit regiune geopolitic este dat de intensitatea interesului, de capacitatea de a-l promova / impune, de viziunea pe care o aprob / respinge privind ordinea mondial , dar mai
depinde, cu siguran , i de comportamentul celorlal i actori prezen i în respectiva regiune geopolitic .
Desigur c ar fi u or s se afirme c geostrategia studiaz comportamentul
actorilor care- i disput interesele într-o regiune, la nivel global. Îns , dac
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avem în vedere c acest comportament poate îmbr ca întreaga gam de ac iuni
de la negociere i confruntare, observ m c lucrul nu este u or de cuantificat i
precizat. În aceste condi ii credem c ar trebui s se fac apel la patrimoniul epistemic i metodologic al altor discipline, cum ar fi: strategia, diploma ia, teoria
rela iilor interna ionale, polemologia etc.
Obiectul de studiu al geostrategiei va trebui s includ studierea totalit ii
ilor i mijloacelor prin care un actor î i afirm / impune controlul într-un
câmp geopolitic, de la cele specifice strategiei, diploma iei i constrângerii pân
la cele apar inând strategiei militare. Cel mai adesea ea este definit i analizat
din perspectiva determinismului geografic i a rolului mediului înconjur tor în
desf urarea conflictelor militare. Acest fapt nu numai c nu conduce la o diferen iere, ci chiar spore te confuzia i o apropie (geostrategia), pân la identificare, de geografia militar . Nu de pu ine ori se suprapun, nejustificat, ac iunea /
fenomenul geostrategic – calea i mijlocul prin care un actor î i materializeaz
interesul într-un anume spa iu geografic – cu teoria geostrategic – rezultat al
observ rii, cercet rii i analizei comportamentului actorilor geopoliticii în acel
spa iu [19, 289]. Chiar i numai aceste dou considerente ne oblig la o separare, o delimitare clar între fenomenul geostrategic sau geostrategia opera ional ,
care ine de practica / ac iunea statelor / al i actori în cadrul rela iilor interna ionale, i teoria geostrategic ca parte a teoriei generale a rela iilor interna ionale
[22, 53]. Desigur c între cele dou niveluri ale geostrategiei se stabilesc raporturi de ordonare / subordonare i se influen eaz reciproc. Dezvoltarea unuia este condi ionat de progresele / regresele ce se stabilesc în cel lalt nivel, a a dup
cum reiese i din urm toarele teze:
I. CERCETARE FUNDAMENTAL - teoria geostrategic - definirea
comportamentului ideal al unui actor în câmpul geopolitic;
II. CERCETARE APLICAT – analiza geostrategic - definirea i g sirea comportamentului - posibil al unui actor în câmpul geopolitic;
III. AC IUNEA unui actor în câmpul geopolitic unde interesul s u este vital – geostrategia opera ional ;
La nivelul la care se g se te teoria geostrategic ast zi cred c M.Dogan i
R.Pahre [13, 80] au perfect dreptate când afirm c „În primele stadii ale dezvolt rii sale, o disciplin nou nu este decât un agregat de specialit i n scute
din alte discipline”. Drept urmare, teoria geostrategic este cea care trebuie s
dea r spuns la aceste probleme i s ofere informa iile necesare pentru a se elabora un scenariu geostrategic optim.
Claritatea aparatului conceptual, precizia metodologic i instrumentele
eficiente pentru identificarea metodelor i mijloacelor potrivite pentru o ac iune
în câmp geopolitic înl tur prejudec ile în elaborarea scenariilor geostrategice.
Totu i, viziunile mecanicist-deterministe de tipul celor elaborate de M.J.Mackinder sau de A.T.Mahan,care i-au construit modelul de analiz pe baza unor
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postulate care nu pot fi demonstrate, n-au fost total abandonate de o serie de reputa i anali ti ai ordinii mondiale post-r zboi rece.
Studiile i cercet rile bazate pe metode i tehnici de analiz este dictat de
îns i transform rile radicale care s-au petrecut în lume în ultimul timp, atât la
nivel regional cât i global. Nu surprinde faptul c i disciplinele „clasice” – geografia politic sau istoria, i-au modernizat metodologia. Analistul P.Reuber
constat c cercetarea rela iilor interna ionale cu ajutorul geopoliticii i al geostrategiei a condus la schimbarea unor imagini i reprezent ri pe care Occidentul,
de exemplu, le avea despre Asia, Orient în general, i chiar la demitizarea unor
scheme mecaniciste de tipul celor promovate de geopoliticienii începutului de
secol XX. Din aceast perspectiv , s geopoliticii critice pot s arate mecanismele prin care s-au creat aceste „imagini–reprezent ri” i cum ele pot s manipuleze opinia public i chiar, uneori, pe diploma i i lideri politici în situa ii de crize i conflicte [28, 308].
La etapa actual în analiza teoriei geopolitice i geostrategice este dificil de
identificat care sunt metodele i tehnicile specifice acestor discipline. În acest
sens, H.Coutau-Begarié afirm c ”nu este sigur c exist metode, cu adev rat,
geostrategice” [10, 672] i înclin s cread c metodele geopolitice indicate de
S.B.Cohen ar fi apte i pentru investigarea geostrategic , îns transpunerea lor
în analiz specific nu este evident . Analistul american a indicat ase metode:
istoric , morfologic , func ional , behaviorist , sistemic i analiza de putere
[19, 247], îns asupra eficien ei folosirii lor, atât în analiza geopolitic cât i în
cea geostrategic , H.Coutau-Begarié are unele rezerve. Este posibil ca aceste îndoieli s fie îndrept ite. Cele dou discipline au obiect de studiu diferit i, din
aceast perspectiv , trebuie s aib i metode proprii, îns dac avem în vedere
geopolitica i geostrategia investigheaz aceea i realitate – raporturile care
se stabilesc într-un spa iu geografic între actorii care î i disput / negociaz interesele la un moment dat - cred c paradigmele i metodele utilizate pentru cunoterea realit ilor unui câmp geopolitic pot fi mixate în func ie de situa ia concret . Astfel, dac prin metodele geopolitice se pot descifra interesele pe care le
au actorii într-o regiune sau alta a planetei, prin metodele geostrategice trebuie
afl m cum i prin ce mijloace î i vor materializa ace tia interesele, cum vor
putea s ob in suprema ia / controlul în respectiva zon .
Pentru studiul comportamentului actorilor în câmpul geopolitic, metoda caracteristic teoriei jocurilor cu sum constant sau cu sum variabil ofer informa ii suficiente pentru a indica analistului pe ce cale – violen / nonviolen i
cu ce mijloace – negocieri / for î i va materializa respectivul actor interesul în
acea zon . La întrebarea de ce trebuie s cunoa tem comportamentul adversarilor într-un câmp geopolitic, B.R.Schneider r spunde f
ezitare, parafrazându-l
pe Sun Tzu, c numai a a vom putea devansa inten iile sale în ac iunile pe care
le întreprinde i vom reduce la maximum propriile pierderi. Dup ce a fost des-
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cifrat tipul de comportament adoptat de actorul respectiv, se aplic metoda de
analiz specific disciplinei care studiaz tipul de strategie adoptat de respectivul actor. Prin urmare, vom întâlni metode specifice strategiei militare, diploma iei, strategiilor mass-media, comunic rii etc.
Prin procedeul intersect rii, identificat de M.Dogan i R.Pahre în cristalizarea obiectului i metodelor specifice noilor discipline socio-umane, s-ar putea,
într-un viitor nu prea îndep rtat, s se fundamenteze i metodele proprii geostrategiei. Analiza istoric i analiza de situa ie utilizate în teoria geopolitic pot fi
folosite i de geostrategie ca un stadiu preliminar de observare i cercetare a câmpului geopolitic.
Efortul de cercetare se va face, astfel, în func ie de natura i intensitatea intereselor pe care le au actorii la un moment dat într-un spa iu geografic, de locul
pe care ace tia îl au într-o ecua ie de putere, cât i de percep ia pe care ei o au
asupra câmpului geopolitic. Indicatorii care vor da starea câmpului geopolitic i
care devin pentru analist descriptorii necesari pentru investigarea acestei st ri
sunt: poten ialul de putere al fiec rui actor; interesul i percep ia / reprezent rile
acestuia asupra rela iilor pe care le are cu ceilal i actori din câmpul geopolitic.
Întrucât în câmpul geopolitic nu ac ioneaz actori impersonali, ci în spatele
lor se g sesc întotdeauna oameni, indicatorilor / descriptorilor enumera i va trebui s li se asocieze i analiza valorilor politice, morale, religioase, etice etc.,
care domin mentalul colectiv sau chiar individual dac lu m în calcul liderii
politici. M.Wight atr gea aten ia asupra faptului c „Nu putem trata politica interna ional în mod simplist, în termeni mecanici. [...] Oamenii posed nu doar teritorii, materii prime i arme, ci i opinii i convingeri” [24, 16].
tiin a „pur ”, „obiectiv ”, în analiza rela iilor interna ionale, i în egal
sur în geopolitic i în geostrategie, este un mit. „ tiin a care renun s se
pronun e cu privire la problemelevitale”– sublinia S.H.Hoffman într-un interesant eseu despre teoria rela iilor interna ionale – duce la o pseudo tiin a comportamentului politic, care accept valorile stabilite de politicieni, întrucât tiina empiric pur nu poate spune ce trebuie s facem i în felul acesta îndepline te, în numele tiin ei, o sarcin mecanic bazat pe premise trunchiate.
Anali tii militari K.L.Falk i T.M.Kane sus in, la rândul lor, c exist o parte a cercet torilor din teoria rela iilor interna ionale care cred c se pot aplica
legi i formule statistico-matematice pentru a descifra comportamentul actorilor,
a cum „savan ii g sesc r spunsuri la întreb rile legate de comportamentul particulelor subatomice” [19, 296]. Asemenea tendin e apar când se fundamenteaz
observarea i cercetarea fenomenului politic interna ional pe premise false sau
inadecvate. Cel mai adesea se porne te de la credin a c pot fi depistate legi i
principii ale ac iunii umane.
Unii anali ti cred c observarea i analiza faptelor pot s ne ajute s depism cauzele care le genereaz [19, 296], dar este doar o alt premis care poate
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conduce la concluzii inadecvate în cercetarea rela iilor interna ionale i, implicit, în analiza geopolitic . Realitatea pe care analistul o va descrie în urma observa iilor f cute asupra faptelor i proceselor nu va fi niciodat identic , o „copie” fidel a realit ii-fiin are. K.N.Waltz atr gea aten ia, în acest sens, c „ceea
ce credem noi c este realitate este în fapt un construct teoretic elaborat i reelaborat în decursul anilor” [17, 19]. Informa iile brute nu au nici un în eles,
sunt f
noim , dac nu le asociem unei teorii adecvate. „Când privim lumea
interna ional , - afirma K.N.Waltz, - vedem un complex i dup câte se pare infinit ir de evenimente i fapte” [19, 297]. Din aceast perspectiv , analistul se
va lovi de un "zid"greu de penetrat: lips de precizie în m surarea i evaluarea
faptelor, evenimentelor i proceselor care "populeaz " la un moment dat câmpul
geopolitic. De aceea este nevoie de existen a unei teorii care s ofere paradigmele cu care s putem distinge între particular i general, între esen ial / relevant
i lipsit de importan în dinamica evolu iilor din mediul interna ional / câmpul
geopolitic.
Recurgerea la dimensiunea trecutului în analiza câmpului geopolitic este
impus de îns i regularit ile i ciclurile care intervin în evolu ia umanit ii.
Scopul acestui demers este, a a cum sublinia i S.H.Hoffman [26, 23] atunci
când f cea raportul dintre cercetarea trecutului i a prezentului în rela iile interna ionale, nu de a transforma geopolitica în istorie, ci de a descoperi tendin ele
dominante de-a lungul istoriei i liniile de continuitate în câmpul geopolitic analizat, de a descifra cauzele care determin modific ri în ceea ce prive te locul i
rolul unui anumit indicator de stare a câmpului geopolitic. S ne gândim, de
exemplu, la locul i rolul poten ialului de putere care n-a jucat acela i rol în ansamblul rela iilor dintre actorii care i-au disputat interesele într-un spa iu, pentru toate perioadele de evolu ie a comunit ii interna ionale. Studiul trecutului altor "constela ii" diplomatice sau situa ii istorice ne va îng dui s facem deosebire între noile probleme ridicate de evenimentele contemporane i problemele
vechi care se repet în evolu ia istoriei rela iilor interna ionale [19, 298]. Comparând rezultatele ob inute în cercetarea trecutului într-un anume câmp geopolitic, folosind metodele specifice cercet rii istorice pentru momente specifici st rii sistemului rela iilor interna ionale, se pot afla atât liniile de continuitate, cât
i de discontinuitate în comportamentul actorilor i se pot determina cu o anumit probabilitate tendin ele ulterioare din respectivul câmp geopolitic.
Principalele metode ce pot fi folosite în cercetarea geostrategic sunt:
metoda inductiv-deductiv , care const în cunoa terea realit ii geopolitice de la singular la general, pe calea deduc iilor logice, ca i descoperirea ulterioar a singularului pornind de la general. Aceast metod reprezint , de fapt, o
îmbinare dialectic între dou metode, metoda inductiv i metoda deductiv .
Leg tura dintre cele dou metode se define te prin faptul c metoda deductiv
se bazeaz pe generalit ile efectuate prin induc ie. Metoda inductiv reprezint
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cunoa terea realit ii geopolitice prin studiul singularului de la care se pleac , la
recompunerea pe baza deduc iilor logice ale generalului. Metoda deductiv pleac de la generaliz rile realizate prin induc ie i pe baza unor deduc ii logice pornite de la premise ce con in generalul, în final ajungându-se la cunoa terea singularului, ca urmare a subordon rii acestuia genului din care face parte. Importan a acestei metode cu larg aplicabilitate rezult din posibilit ile oferite, pe de
o parte, de a clasifica, ordona i abstractiza bogatul material faptic în vederea
generaliz rii, iar pe de alt parte, de a putea trage concluzii, pe baza generaliz rii, asupra unor fapte particulare;
metoda analizei i sintezei, care reprezint tot o metod compus dialectic
ce are la baz metoda analizei i sintezei ce se întrep trund i se condi ioneaz
reciproc. Metoda analizei materiale, func ionale sau mentale, const în descompunerea obiectelor, fenomenelor i proceselor studiate în p ile lor componente
pentru observarea i cunoa terea în detaliu a caracteristicilor i func iilor pe care
le au. Metoda sintezei const în integrarea mental a p ilor obiectului descompus ini ial, prin analiz , în p i componente, în contextul sistemului din care fac
parte;
metoda istoric , ce ofer posibilitatea complet rii cercet rii fenomenelor
i proceselor specifice nu numai în desf urarea lor spa ial , ci i în cea temporal . Înregistrarea apari iei unui fenomen geopolitic, etapele evolu iei i desf urarea lui prezent fac ca aceast metod s reprezinte o necesitate în studierea
geopoliticii;
metoda cartografic , ce const în cartarea fenomenelor urm rite i întocmirea pe aceast baz a h ilor necesare. Harta constituie reprezentarea în plan
orizontal a suprafe ei terestre sau a unei p i din ea, generalizat i mic orat
conform unei anumite sc ri de propor ie. Harta reprezint un mijloc de informare de neînlocuit, un instrument de reprezentare evolutiv a fenomenelor i proceselor studiate, a corela iilor dintre acestea sau dintre caracteristicile lor, dintre
acestea i teritoriul dat. Analiza fenomenelor înscrise pe hart permite ob inerea
imaginii raporturilor spa iale, privirea sintetic a corela iei fenomenelor geopolitice. Geopolitica apeleaz la aceast metod ca la un instrument de cunoa tere
i expresie ce red localizarea fenomenelor în corela ia lor spa ial , surprinse în
diferite etape, i rela iile de cauzalitate reliefate de geopolitician prin studiile sale;
metoda statistico-matematic , ce constituie una dintre metodele cu cea
mai larg aplicabilitate în domeniul tiin elor, în general. Pornindu-se de la rapida evolu ie material i informa ional pe care o înregistreaz umanitatea la începutul secolului al XXI-lea, se deduce necesitatea aprofund rii i în geopolitic
a acestei metode, ce ofer posibilitatea cunoa terii fenomenelor prin analize cantitative de detaliu. Aceast metod permite înregistrarea, prelucrarea i generalizarea unui volum imens de date strânse în diferite etape ale desf ur rii feno-

162

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

menului. În plus, ea ofer geopoliticianului posibilit i sporite de rezolvare a
problemelor cu care se confrunt i pe care, cu metodele specifice, nu le-ar putea rezolva. Dezvoltarea actual a geopoliticii nu se poate concepe f
utilizarea pe scar larg a indicilor statistici, care permit eviden ierea anumitor aspecte
ale fenomenelor cercetate;
metoda modelelor, care este o metod modern ce const în reprezentarea
mental a unui sistem ce exist în realitate prin construirea special de analogii
cu care sunt reproduse principiile organiz rii i func ion rii acestuia. Ele servesc la u urarea muncii de în elegere a fenomenelor complexe, prin schematizare, aducând un plus de claritate.
Func iile analizei geostrategice.
Func iile analizei geostrategice. sunt în mare m sur cele pe care le are orice tiin socio-uman , dar cu unele particularit i i elemente proprii. Referindu-se la menirea teoriei în analiza fenomenului politic contemporan, J.-L.Seurin
afirma c , chiar dac nu întotdeauna aceasta are un "caracter predictiv, ea poate
avea o putere organizatoare i o valoare critic " [11, 306].
Func ia de cunoa tere - Teoria geostrategic are menirea de a opera ionaliza aparatul conceptual propriu i de a defini metodele i instrumentele specifice
de analiz , de a "vedea"care dintre acestea i se potrive te. Înarmat cu un asemenea "arsenal", specialistul sau analistul poate s cunoasc realitatea dintr-un
câmp geopolitic – principalii actori i interesele ce-i anim , capacitatea de a le
impune, mijloacele de a le materializa. Cuno tin ele astfel dobândite nu vor
avea astfel valoarea unor informa ii aleatorii sau empiric adunate i vor permite
analistului s evalueze corect i oportun tipul de comportament al actorilor ce- i
disput interesele într-o zon / regiune geopolitic .
Func ia de orientare a comportamentelor actorilor în câmpul geopolitic are
la baz capacitatea analistului de a folosi aparatul conceptual i metodologic pentru a elabora scenariile geostrategice adecvate realit ii din câmpul geopolitic
vizat. Teoria geostrategic poate influen a astfel însu i modul de a ac iona al
unui actor prin calitatea analizelor geostrategice pe care speciali tii le elaborea.
Func ia predictiv-exploratorie. Teoria geostrategic dezvolt cercet torului
/ analistului capacitatea de a prefigura situa ii geostrategice care nu exist înc ,
dar care pot ap rea într-un câmp geopolitic în func ie de evolu iile economice,
politice i militare din acel spa iu. În planul realit ii interna ionale, fenomenul
geostrategic / geostrategia opera ional poate fi definit ca fiind ansamblul c ilor i mijloacelor prin care un actor î i impune interesul într-o anume zon sau
regiune geografic . Actualul sistem politic interna ional r mâne, a adar, înc
dominat de state-na iuni. Acestea, prin urmare, vor fi actorii nu numai cei mai
vizibili în mediul interna ional, dar i cei legitimi s apere interesele marilor co-
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munit i umane [19, 264]. Statele ac ioneaz , în principal, pentru a- i promova /
satisface interesele na ionale în ciuda existen ei institu iilor cu caracter integrator i a intensific rii procesului de globalizare. Prin urmare, actorii care se vor
întâlni într-un anume spa iu geografic se vor g si în situa ia de a avea interese
comune, dar i opuse sau chiar conflictuale. În func ie de obiectivele geopolitice
pe care le urm resc în acel spa iu, actorii î i adapteaz i geostrategia opera ional pentru a le atinge.
Prin urmare, în actualele rivalit i geopolitice vom g si utilizate strategii i
tactici apar inând domeniului militar, dar i cele specifice confrunt rilor care aszi, generic, sunt denumite altele decât r zboiul. Într-un câmp geopolitic, geostrategia opera ional încearc , prin urmare, s integreze în variabile multiple
strategii care, aplicate în mod singular, numai conduc cu necesitate la realizarea
scopului urm rit.
Concluzii.
Sintetizând prezentarea problematicii geostrategice, eviden iem urm toarele dimensiuni ale geostrategiei:
În primul rând, este important de re inut ca aceasta noua disciplina are un
domeniu de studiu distinct in raport cu geografia si geopolitica, dar aceasta nu
înseamn ca ea trebuie sa fac obiectul unui tratament distinct fata de geografie
si geopolitica. Geostrategia mai mult decât celelalte doua se manifesta prin logica intelectuala a ac iunii. Geostrategia studiaz mizele securit ii, faptul militar
gândit spa ial in primul rând, aflându-se mereu aproape de geografie pentru a
primi de la aceasta sprijinul unei culturi a relativit ii, a aleatorului si de ce nu a
omenescului. Geostrategia apeleaz la capacitatea geografiei de a p trunde complexitatea lumii oamenilor, intr-un spa iu geografic, numai astfel putând sa-si
construiasc teorii si model ri specifice prin luarea in st pânire a spa iului si a
tot ceea ce este legat de aceasta, în elegem astfel ca geografia, geopolitica, geostrategia reprezint trei discipline distincte;
Este o ramur a geopoliticii care reprezint în principal partea militar – acional circumscris unor spa ii cu întinderi diferite;
Ca teorie, analizeaz , investigheaz i anticipeaz prin metode proprii, echilibrul de for e în interiorul unui stat sau între state, care influen eaz securitatea na ional sau/ i colectiv ;
Ca instrument, asigur punerea în practic a strategiilor unui stat sau grup
de state pentru realizarea intereselor politico-militare i de alta natur ;
Ca linie de conduit a unui stat sau grup de state fumizeaz argumente pentru adoptarea unor decizii de interes major într-un spa iu geografic bine delimitat;
Ca ansamblu general de informa ii, modele, construc ii teoretice trecute i
prezente, fundamenteaz pe baza unei analize dinamice a evolu iei în viitor a
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ansamblului factorilor ce reprezint puterea unei entit i statale sau macro-statale, strategia eficient , în m sur s asigure succesul cu pierderi minime pentru
situa ii cu riscuri maxime.
Reunind aceste dimensiuni putem în elege astfel c geostrategia studiaz
starea actual i evolu ia viitoare a factorilor ce influen eaz securitatea na ionai colectiv , fundamenteaz i aplic strategia necesar pentru îndeplinirea
obiectivelor stabilite de puterea politic , stat sau grup de state pentru o anumit
zon geografic .
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In this article, the author analyzes the French public diplomacy and studies
how a power such as France can obtain an influence at the international level;
this has been made possible by the unique and special quality of French culture.
Of course, France’s influence has faced many challenges. As a result, the
French government has adopted protectionist cultural policies. It can be said
that globalization which has turned out to be Americanization in many aspects,
is considered a major thereat for French identity.
Începând cu evul mediu, Fran a a marcat istoria civiliza iei umane în multe
privin e. Mult timp considerat un model de stat centralizat i de monarhie absolut , timp de cîteva sute de ani Fran a a fost ara cea mai întins din Europa
precum i cea mai populat , veritabil putere continental i ulterior veritabil
putere colonial . Puterea sa de atrac ie s-a organizat mai ales în jurul culturii i
ideilor sale. Secolul al XVIII-lea, secolul luminilor, a fost prin excelen francez
iar Revolu ia francez din 1789 a reprezentat o surs de speran i schimbare
pentru zeci i zeci de alte popoare i ri. Limba francez devenind limba diploma iei i a oamenilor de cultur , iar din acest punct de vedere putem spune c
prima globalizare a fost francez .
În pofida ocupa iei de c tre Hitler în al doilea r zboi mondial i a rolului
secundar jucat în timpul conferin elor de pace, Fran a i-a p strat un rol al s u în
domeniul politic, economic i mai ales cultural în perioada R zboiului Rece.
Actualmente, Fran a este o putere nuclear i face parte, împreun cu Statele
Unite, Rusia, China i Marea Britanie, din Consiliul de Securitate al Organiza iei Na iunilor Unite, iar pe plan european, Fran a i Germania reprezint nucleul
Uniunii Europene, axa pe care se bazeaz de fapt întregul edificiu, inclusiv cel
al monedei unice europene.
Imaginea Fran ei a fost o constant de-a lungul istorie sale, iar evenimentele sale politice, sociale, culturale care s-au succedat pe parcursul secolelor au
împrumutat vecinilor europeni, tr turi care se p streaz în memorie. Mult
timp pe scena interna ional , Fran a a crezut în misiunea sa universal determinat de ideea unei “mari na iuni” care are dreptul s impun lumii modelul s u
economic, a ideilor i modului de via . Ast zi Occidentul în general, dar i Fra-
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a în particular nu doar pierde monopolul puterii, dar i viziunea sa asupra modernit ii este discreditat . Lumea s-a schimbat de oarece este dificil de reflectat
într-o manier coerent bulvers rile geostrategice i geopolitice, lumea s-a schimbat de oarece noi tr im într-o lume caracterizat prin multiplicarea actorilor,
ea continu s se schimbe. Continuînd aceea i idee, F.Melloul consider c a început un r zboi mondial a con inutului, este o lupt care se d între media pentru a controla informa ia; în televiziuni, pentru a domina audiovizualul; în cultupentru a ob ine noi pie e; în sfâr it este o lupt interna ional a schimburilor
i con inutului pe Internet [15, 15]. Aceat lupt este una de pe pozi ii inegale,
pe de o parte un r zboi de pozi ii între statele dominante, pu in numeroase care
concentreaz cea mai mare parte din schimburile comerciale, i între state dominate i emergente pentru a asigura controlul imaginilor. Dup ce Occidentul a
pierdut monopolul asupra media, evenimentele i conflictele pot fi raportate la o
multitudine de puncte de vedere. Dac anterior indivizii, cu excep ia marilor
oameni politici, nu erau considera i actori privelegia i ai rela iilor interna ionale,
ast zi ei exercit o influen din ce în ce mai important . Ast zi diploma ia trebuie s combine tehnici tradi ionale i moderne de gândire, acolo unde statul este st pinul deciziilor, el trebuie s atrag o aten ie deosebit atitudinilor individuale, judec ilor majorit ii indivizilor sau grupurilor de influien interna ional .
Strategia actual a diploma iei publice franceze
Ast zi credibilitatea i imaginea pe care statele le proiecteaz sunt componente cruciale ale politicii lor externe, deoarece ele formeaz „politica lor soft”.
Credibilitatea unui stat fa de membrii societ ii interna ionale (state, institu ii
interna ionale, societ i i ONG-uri) depinde, printre altele, de capacitatea sa de
a asculta i de a se face auzit, iar un instrument care corespunde necesit ilor
statelor de a- i crea „puterea soft” este diploma ia public . Acest istrument de
stat este pu in cunoscut, dar în contextul interna ional actual va cunoa te o amploare i importan [18, 194].
Majoritatea cercet torilor îl consider pe E.Guillion autorul sintagmei „diploma ie public ” contemporan . Diplomatul de carier , a folosit sintagma, în
1965, în leg tur cu înfiin area Centrului E.R.Murrow în cadrul Universit ii
Tuft, Facultatea de Drept i Diploma ie. In materialul informativ al Centrului
acest termen era definit drept „in uen a atitudinii publice în formarea i executarea politicilor externe. Aceasta cuprinde dimensiuni ale rela iilor interna ionale, dincolo de diploma ia tradi ional ... [Inclusiv] formarea de c tre guverne a
opiniei publice din alte ri; interac iunea dintre grupuri de interese private din
diferite ri; informarea popula iei privind afacerile interna ionale i in uen a
acestora asupra politicii interne; comunicarea între cei a c ror func ie este co-
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municarea, precum diploma ii i jurnali tii str ini; ( i) procesul comunic rii interculturale” [6, 5].
Fran a nu are o tradi ie în domeniul diploma iei publice cum este cazul Statelor Unite ale Americii [17], aceast direc ie a politicii externe fiind determinade evolu ia rapid a contextului în politica interna ional , revolu ia din domeniul tehnologiilor de informare i comunicare, perezen a crescând a actorilor
non-statali în politica extern i efectele procesului de mondializare care au jucat rolul de catalizatori ai diploma iei publice [19, 6], inclusiv franceze. Fran a
nu a r mas izolat de aceste transform ri, încercând s creieze propria variant a
diploma iei publice.
La baza actualei diploma ii publice franceze se afl strategia prezentat în
2009 de B.Kouchner, ministrul Afacerilor Externe i Europene a Fran ei în perioada 17 mai 2007 – 13 noiembrie 2010, într-un dosar numit „Un Minister în
mi care” (Un ministere en mouvement). În introducerea acestui document,
B.Kouchner men iona c Fran a mai mult ca niciodat are nevoie de o politic
extern deschis i generoas , de instrumente diplomatice, care i-ar permite s i traseze drumul într-un timp care se anun pasionant i dificil [24, 3]. Fran a
trebuie s fie mai bine prezentat în exterior, adic prezen a ei trebuie s fie mai
strategic i mai bine adaptat la realit ile de pe teren [9, 28], pentru aceasta este necesar reformarea Ministerului afacerilor externe i Europene (MAEE), care este determinat în primul rând de jocurile geopolitice care i-au schimbat natura i împreun cu ele s-a schimbat i diploma ia. Analiza raporturilor dintre
state r mâne indispensabil , dar ea trebuie s fie completat cu o expertiz care
va ine cont de urgen i de problemele globale. Din moment ce ministerul gestioneaz în str in tate ambasade, reziden e oficiale, consulate, centre culturale i
institu ii colare, Koushner considera c trebuie de aplicat o nou strategie pentru aceste institu ii prin crearea unei agen ii care ini ial trebuie s gestioneze
acest patrimoniu ce va garanta ministerului o politic imobiliar mai reactiv ,
mai eficient i mai profesional . Pe termen mediu, ea va putea constitui un instrument de mutualizare a ansamblului patrimoniului imobiliar a statului francez
în str in tate, iar în urm torii ani ac iunile de diploma ie public se vor baza pe
patru mari politici publice pe care ministerul le-a avansat: a). înv mîntul francez în str in tate; b). ajutorul public în dezvoltare; c). politic cultural exterioar ; d). gestiunea mobilit ii studen ilor, cercet torilor i exper ilor.
Fran a are ambi ia promov rii unei politici externe mai eficiente iar imaginea Fran ei este produsul acestei politici i a celor ce particip la difuzarea acestea. De aceea, este dezirabil de a face din Fran a o referin i o surs de ini iati, în acest scop MAEE va crea un Comitet ministerial a re elei interna ionale
(CORINTE), cu acest comitet, statul va defini o strategie global de ac iuni de
stat.
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Kouchner deasemenea a enun at cinci activit i concrete de diploma ie public :
1. Ministerul va ini ia o mi care de promovare a unei noi genera ii de ambasadori în beneficiul ac iunii i imaginii Fran ei în str in tate, în acest sens ministerul se angajeaz s modernizeze gestiunea resurselor umane acordînd un
loc mai important femeilor i tinerilor diploma i.
2. Ministerul a decis de a lucra în parteneriat cu organiza iile non-guvernamentale, de exemplu ONG franceze din domeniul solidarit ii i luptei contra
ciei i promovarea drepturilor omului.
3. Intensificarea cooper rii dintre minister i diverse institu ii în scopul
ap rii intereselor economice franceze, deoarece ap rarea întreprinderilor franceze i promovarea exporturilor i investi ii franceze în str tate constituie obiective majore.
4. Trebuie întotdeauna de mizat pe cultur i educa ie ca un veritabil proiect politic pentru minister. Influen a pe plan cultural interna ional nu se decreteaz , ea se merit prin munc , excelen i deschidere. Kouchner estimeaz c
trebuie de deschis spa ii de libertate i nu de impus idei, trebuie create condi ii
de dialog.
5. Ambasadele, în care sînt reprezentate mai multe servicii de stat, pot pilota ac iuniile Fran ei în statele de reziden i de a asigura coeren a proiectelor i
serviciilor [15, 71].
Fran a î i va p stra i în continuare cele cinci imperative strategice: de a
povesti o istorie i a fi st pînii acestei istorii, de a dezvolta i fortifica real iile
dintre persoane, de a combate formele extremismului violent, a informa mai bine deciden ii, a folosi resurse în func ie de priorit ile strategice [15, 72].
În 2010, F.Melloul, directorul Strategiei Audiovizualului exterior francez,
în scopul eficientiz rii diploma iei publice franceze a propus cîteva recomand ri
care sânt inspirate din lucr rile lui G.Bruce [4, 5]. În primul rând, autorul considera c diploma ia public francez trebuie s fie compus din 5 piliere: Ministerul Afacerilor Externe i Europene, Ministerul Ap rii, Audiovizualul exterior al Fran ei, Institutul francez i Agen ia francez de dezvoltare. Aceste instituii trebuie s coopereze între ele pentru a dota Fran a cu o diploma ie public
eficient , organizat i cooerent , în conformitate cu deciziile politice asumate
la nivel interna ional i pentru a aduce un aport mai mare în dosarele planetare.
În egal m sur F.Melloul, consider necesar de a institui func ia de reprezentant special pentru diploma ie public care ar fi numit de pre edintele francez i
care s se supun Ministerului Afacerilor externe. Acest reprezentant special ar
avea ca misiune de a stabili o strategie de influen pentru a explica deciziile i
ac iunile politice a Fran ei mai ales în ceea ce prive te ideologiile extremiste i
terorismul interna ional.
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Strategia de diploma ie public a Fran ei trebuie s in seama de urm toarele elemente: de a defini intele geografice strategice prioritare, de a pune accentul pe ascultarea i în elegerea audien elor vizate, de a crea un comitet de pilotaj care ar regrupa cei 5 piloni, inclusiv reprezentan i ai diploma iei parlamentare, de a asocia la reflec ii strategice reprezentan i din sectorul privat i cel universitar, de a înscrie ac iunile diplomatice franceze pe o durat mare nu doar de
scurt durat , de a în elege i utiliza noile tehnologii, lucrînd asupra unei diploma ii publice 2.0, de a pune în aplicare o strategie de studii, care ar permite de a
evalua permanent eficacitatea deciziilor luate i mai ales de a în elege evolu ia
mediului interna ional. Diploma ia public necesit discursuri coerente subliniind în elegerea i cooperarea pentru a atinge obiectivele enun ate mai sus, de
aceea este necesar de a crea i a men ine o re ea care ar avea ca voca ie de a reuni popoare, resurse i idei [15, 9].
Ministerul Afacerilor Externe i Europene - organismul principal
al diploma iei publice franceze
Creat în 1626 de cardinalul Richelieu i având o tradi ie de aproape patru
secole, aceast institu ie continu s desf oare o politic extern activ , reprezentând un stat, care din perspectiv intern este caracterizat ca având o puterniimagine cultural în lume, care r mâne un atu considerabil, al turi de industria ei, comer ul, educa ia, universit ile i cercetarea.”, iar celelalte state îi recunosc Fran ei „capacitatea excep ional de a primi cu bra ele deschise cele mai
diverse culturi i de a încarna, astfel, promovarea diversit ii culturale”. Din
aceste dou caracteristici care se reg sesc pe site-ul MAEE, se remarc mai ales
dimensiunea cultural a diploma iei publice franceze, care este cea mai dezvoltat , având ca obiective promovarea Fran ei în exterior, dar i facilitarea dialogului i schimbului cu celelalte culturi. În contextul globaliz rii, ac iunile ministerului încearc s se înscrie într-o abordare mai larg a globaliz rii, aducândui contribu ia la „guvernarea armonioas a mondializ rii”, prin faptul c poate
crea pun i între societ ile civile ale statelor partenere în domeniul cooper rii
culturale.
Din punct de vedere institu ional, Ministerul Afacerilor externe a Fran ei,
se afl sub control guvernamental, fiind abilitat de a stabili rela ii comerciale,
diplomatice i militare cu alte state, fiind în egal m sur responsabil de a informa pre edintele francez despre evolu ia conjuncturii interna ionale i a situa iei
economice, politice i culturale din alte state în baza rapoartelor ambasadorilor
Fran ei [14]. Principiile generale dup care se organizeaz politica extern francez sânt urm toarele: dreptul popoarelor; respectul drepturilor omului i a principiilor democratice; respectul i cooperarea între na iuni; p strarea independenei na ional dar cu deschidere spre dezvoltarea solidarit ii regionale i internaionale. Fran a este dup SUA, statul care are cea mai numeroas reprezentare
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diplomatic , 162 de ambasade, 26 de delega ii permanente pe lîng organiza iile
interna ionale, iar ministerul Afacerilor Externe are 16.500 de persoane [12, 2].
În 2009, structura MAEE a fost reformat prin crearea Direc iei Generale a
Mondializ rii, Dezvolt rii i Parteneriatelor. În bro ura de prezentare a acesteea
se men iona, „trecerea la o abordare mai transversal , tematic , func ional , plecând de la situa iile i provoc rile c rora trebuie s le fac fa operând printr-o
re ea de actori diversifica i” [13, 2].
Pân în anii ’90, politica extern francez a fost centrat pe subiecte de ordin politic ce se refereau la interesele na ionale sau la nivel continental. Accelerarea mondializ rii, a fluxurilor transna ionale de diferit ordin(uman, de capitaluri, a m rfurilor, a serviciilor) i în elegerea riscurilor, mai ales de mediu care
amenin planeta au modificat profund natura rela iilor interna ionale amplificând considerabil interdependen a global în numeroase domenii bulversând
frontierele dintre domeniile interne i externe a politicilor publice. Prin urmare,
obiectivele pe care Direc ia i le-a propus în contextul mondializ rii sunt urm toarele: s contribuie la elaborarea unei mondializ ri mai bine gestionat i mai
solidar , s înt reasc influen a Fran ei în Europa i în lume (aici apare termenul de „diploma ie public de influen are”, definit ca ac iune cultural extern ,
dar i participare la dezbaterea de idei i la formarea deciden ilor viitorului), s
apere i s promoveze interesele politice i economice specifice ale Fran ei, s
adapteze priorit ile legate de cooperarea pentru dezvoltare la noul context interna ional [13, 7-8].
În cadrul Direc iei Generale, ac ioneaz , o direc ie specializat în politica
cultural i a limbii franceze, care „promoveaz influen a Fran ei în marile dezbateri mondiale, în domeniul cultural, al media i cel al Internetului, în special
prin dialogul dintre culturi, precum i prin promovarea limbii franceze i a multilingvismului”. Tot în subordinea Direc iei Generale se afl i un Serviciu pentru programe i re ea, care ghideaz re eaua cultural i de cooperare extern .
Termenul de „re ea” este esen ial în în elegerea perspectivei franceze asupra diploma iei publice. Aceast re ea extern are 4 componente: diplomatic , cultural , tiin ific i de cooperare, birourile Agen iei Franceze pentru Dezvoltare
i institu iile de înv mânt franceze [7]. Prin re eaua extern , diploma ia publifrancez ac ioneaz coordonat pe mai multe planuri pentru manifestarea influen ei i a solidarit ii Fran ei în contextul mondializ rii. Re eaua este format
din ambasade, consulate, servicii de cooperare i ac iune cultural , stabilimente
culturale, institute franceze de cercetare externe, licee franceze, misiuni arheologice i alian e franceze. Re eaua are 145 de institute i centre culturale în 92 de
ri i 1075 alian e franceze în 134 de ri (o împ ire mai veche a re elei includea doar aceste dou mari categorii).
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Diploma ia cultural francez
Dup J.Nye, soft power a unei ri se bazeaz pe 3 resurse: cultura sa (care
trebuie s fie atractiv pentru al ii), valorile politice i politicile externe (când
sânt percepute ca legitime). Diploma ia cultural , consist în a asocia imaginea
rii cu cele mai bune realiz ri culturale, sau mai subtil de a propaga folosirea
unei limbi, a referin elor estetice sau intelectuale, a genurilor care îi confer rii
un prestigiu i o familiaritate cu viitorii parteneri. F libertatea societ ii civile
nu exist soft power, doar societ ile libere au capacitatea de a seduce, dispunînd de o putere de crea ie. Nici un stat nu poate convinge inimile i spiritele
dac nu încarneaz în acela i timp, libertatea omului i a ideilor.
Fran a este perceput în lume ca o mare putere cultural . Deci putem afirma c Fran a are legitimitatea de a se exprima despre cultura sa, dar însu i conceptul de diploma ie cultural a fost adesea criticat. De fapt, majoritatea anali tilor îl consider proprietatea anumitor ri, a Fran ei îndeosebi, a Europei în general, un concept greu, dac nu imposibil, de aplicat rilor anglo-saxone. Probabil c P.Ricoeur are dreptate când sus ine c ideea de frontier e necesapentru a fixa limitele suveranit ilor na ionale, dar în materie de schimburi
culturale, e de preferat ideea unei „întret ieri de raze pornite din centre, din focare care nu sunt definite prin suveranitatea Statului-na iune, ci prin creativitate
i prin capacitatea lor dea influen a i germina în alte focare de r spuns” [20, 1].
Or, dac diploma ia cultural exist i se manifest în întreaga lume, ea se datoreaz pluralit ii centrelor „emi toare” pe scena geopolitic .
Cultura influen eaz economia prin diferite modalit i: poate devansa opera iunile economice, s le facilite sau între in . Cultura constituie o pia care nu
poate l sa indiferent economia. Un mare succes cultual, un patrimoniu istoric
i arhitectural, bog ia tablourilor antice atrag clien i, vizitatori a c ror prezen
are o valoare economic pentru ara care îi prime te.
Fran a se ghideaz dup o doctrin unic a culturii franceze în eleas ca un
ansamblu global creat în jurul limbii franceze. J.D.Levitte, director general a rela iilor culturale tiin ifice i tehnice la Ministerul de externe men iona: „Fran a
reprezint un amestec unic de tradi ie, cultur , art de a tr i, de creativitate, înaltehnologie. Este amestecul pe care trebuie s -l punem în valoare. i nu este
vorba doar de a difuza limba francez , dar de a promova cultura într-un sens
mai larg... de a difuza aceat imagine în globalitatea sa, mobilizînd toat gama
de instrumente de interven ie” [21, 36].
Fran a consider limba sa, înv area i practicarea acesteea ca un simbol al
culturii sale. Înv area limbii franceze în str in tate este axa diploma iei sale culturale înc de la începuturile diploma iei culturale franceze. Treptat concep ia
s-a extins, înglobând patrimoniu imobiliar i mobiliar, arhitectur , literatur , pictur , foto, muzic , teatru, audiovizual, cinema. Acest ansamblu de idei s-a regrupat în jurul termenului de Francofonie, inventat de geograful E.Reclus, la fi-
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nele secolului XIX, termenul a fost mult timp utilizat i a caracterizat diplomaia francez pe parcursul a unui secol i jum tate, fiind oficializat i aprofundat
în anii ’60 ai secolului XX, când s-a creat o Francofonie interna ional institu ionalizat , regrupând state ata ate de folosirea limbii franceze [10, 6].
Fran a este primul stat din lume care s-a dotat cu o diploma ie cultural i a
construit o rea ea statal puternic pentru a o coordona. În secolul XIX, statul
francez a sprijinit ini iativele private care serveau ca baz a unei diploma ii culturale exterioare. În 1883, a fost creat Alian a Francez , ca un ansamblu de comitete locale, centre de înv are i difuzare a limbii franceze [8, 12]. Crearea
alian ei franceze s-a datorat ini iativei lui P.Cambon rezident francez în Tunisia,
idee sus ininut de Ministerul de externe francez. Barselona a primit prima Alliance Francaise în Europa, ulterior Senegalul, insulele Maurice i Mexico, America Latin devenind continentul cel mai fertil pentru re elele Alian ei Franceze.
În 1886 Alian a Francez a fost recunoscut ca institu ie de utilitate public de
tre Ministerul Afacerilor Externe, acest nou statut a acordat Alan elor Franceze un loc aparte în cadrul logicii oficiale a politicii culturale franceze [5, 32], ele
venind s completeze acoperirea geografic a centrelor i institutelor franceze,
iar activitatea lor este important pentru politica extern francez , ele pân în
prezent fiind finan ate de MAEE.
Politica francez este sus inut de ipoteza conform c reea, cultura permite
de a ajuta întreprinderile creînd un mediu favorabil pentru ac iunile lor. În secolul al XIX, formularea acestui principiu avea rezonan e coloniale. Alian a francez a rezumat aceast idee în termeni brutali: limba francez - obiceiuri franceze, obiceiuri franceze - cump rarea produselor franceze, cine tie franceza devine clientul Fran ei [22, 76]. Aceast argumentare s-a modernizat odat cu apariia i institu ionalizarea unei pie e interna ionale de arte. Diploma ia cultural
francez i-a dublat scopurile economice, actualmente acestea se refer la constituirea unei pie e de arte rentabile pentru economia francez .
Obietivul actual declarat al Fran ei este de a r mîne o putere mondial din
perspectiva limbii franceze care este una de baz în ac iunile culturale externe.
Unul dintre obiectivele majore ale Fran ei este de a garanta c limba francez
va r mîne o limb important , în contextual mondializ rii. Aceast abordare
prin prisma mondializ rii se reflect în ac iunea direc iei dedicate a MAEE, Direc ia General a Mondializ rii, Dezvolt rii i Parteneriatelor, ale c rei atribu ii
ating domenii precum politicile privind bunurile publice mondiale, politica de
atractivitate a teritoriului francez, politica de sus inere a companiilor franceze în
exterior, dezvoltarea cooper rii universitare i tiin ifice i atragerea studen ilor
i cercet torilor str ini, ac iunea cultural i artistic pe plan extern i predarea
limbii franceze peste hotare etc.
Referitor la dimensiunea cultural a diploma iei publice, J.-F.Rabot, din cadrul departamentului Dezvolt rii i Strategiei culturale franceze, afirm c în
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cadrul reformei de stat, re eaua cultural francez în str tate este în plin schimbare. Ministerul de externe, a decis de a regrupa re eaua cultural din str in tate, creînd o institu ie unic Institut Francais. Acest proiect este alc tuit din trei
elemente: o nou agen ie cultural , o re ea transformat profund i o platform
numeric . Astfel ministerul dore te de a ar ta o nou form de prezen culturaîn lume, de a deveni mai eficace i mai mobil .
Institutul Francez a fost creat prin legea din 27 iulie 2010 i decretul din 30
decembrie 2010. Plasat dub tutela MAEE, este îns rcinat în cadrul politicii i a
orient rii statale, de a renova diploma ia de influen , contribuind la «str lucirea» Fran ei în exterior printr-un dialog cultural i sus inând demersul francez
de a asculta, de parteneriat i de deschidere. Prezidat de X.Darcos, Institutul francez s-a substituit asocia iei CultureFrance, iar la activit ile dezvoltate de Culture France1 în domeniul schimbului artistic i primire în Fran a a culturilor str ine, s-a ad ugat misiunea de a promova limba francez , cuno tin e i idei, dar i
crearea de agen i pentru re eaua cultural francez . Institutul francez revendic
libertatea de expresie i diversitatea în contextul mondializ rii, afirmând competen a i expertiza sa în domeniul promov rii culturii franceze în lume i încearc
utilizeze Internetul i re elele sociale pentru difuzarea culturii i transformarea acestora în vectori de influen francez .
Misiunea declarat a Institutului francez consist în: promovarea schimburilor artistice interna ionale, difuzarea crea iei intelectuale franceze, difuzarea
patrimoniului cinematografic i audiovizual francez, de a sus ine dezvoltarea
cultural a statelor din sud, încurajarea difuz rii i înv rii limbii franceze, dezvoltarea unui dialog cultural cu scopul organiz rii festivalurilor în Fran a sau
str in tate, favorizarea movilit ii interna ionale a creatorilor, cu programme de
reziden , coordonarea i favorizarea ac iunilor cu colectivit ile teritoriale franceze din str in tate, de a ac iona pentru diversitate cultural la nivel european, a
asigura formarea i continuarea carierei de agen i în cadrul re elelor culturale
ale lumii.
Reforma diploma iei culturale pus în aplicare de MAEE a permis o dubl
reorganizare. În primul rând reorganizarea administra iei centrale a MAEE prin
crearea unei direc ii generale a mondializ rii, dezvolt rii i parteneriatelor, cu
aceast direc ie de stat, ministerul dispune de un tur de control a cooper rii interna ionale franceze i reorganizarea re elei culturale în str in tate, prin fuziunea
dintre serviciile culturale a ambasadelor i consulatelor i a centrelor culturale,
ca institute franceze.

1

Bazele acesteia au fost puse de O.Poivre d'Arvor scriitor francez i avea ca misiune, promovarea crea iei franceze în str in tate în toate domeniile, inclusiv al c ii sau cinematografului,
un fel de «British Council à la française»
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Lupta pentru limba francez este lupta a p stra cultura francez [15, 65],
mai ales c limba francez este în recul în lume, în timp ce engleza este în ascensiune ca limb universal de comunicare. Aceas tendin se observ i în cadrul Uniunii Europene, locul prin excelen a plurilingvismului, recunoscute ca
limbi de lucru franceza i germana sânt în sc dere. În 1995, 45% din documente
erau în englez , 38% în francez i 8% în german . În 2005, 72% în englez ,
14,4% în francez i 3% în german . Înv area limbii franceze este în retragere
i în fostele ri ale imperiului, în Africa i Asia.
Cu toate acestea, franceza r mîne una dintre limbile de comunicare, a noua
limb cea mai vorbit de pe lume, singura al turi de englez vorbit pe 5 continente. Cel mai interesant este faptul c franceza este a treiea limb pe internet.
Fran a, afectat de o pierdere semnificativ de notorietate în Europa i în
lume, mizeaz pe înt rirea diploma iei sale culturale, pentru a- i face prezen a
mai vizibil , mai coerent i mai eficace. De asemenea, în parteneriat publicprivat se pot g si multe solu ii eficiente, cum ar fi construc ia sau renovarea
unor licee franceze la Cairo, Londra sau Tokyo. În plus, o nou agen ie va fi destinat promov rii tot mai insistente i atr toare a universit ilor franceze, cu
puncte de lucru func ionale în principalele ri- int (cum ar fi China), care s
furnizeze toate informa iile necesare viitorilor studen i, de la gestiunea burselor
pân la formalit ile de înscriere i de ob inere a vizei, circa 50 milioane de euro
vor fi utiliza i în cadrul planului de relansare a limbii franceze prin formarea a
10.000 de profesori de francez , dintre care 3.000 în rile emergente.
De mai bine de un secol Fran a a ini iat o vast re ea de institute culturale
franceze i alian e franceze. Centrele culturale depind direct de Ministerul Afacerilor Externe, re eaua fiind asociat cu serviciile de cooperare i ac iunile culturale ale ambasadelor. Re eua se înscrie în cadrul diploma iei franceze i se bazeaz pe voin a concret a autorit ilor franceze de a promova diversitatea cultural i solidaritatea. Cunoa terea limbii franceze de ine un loc esen ial, dar de
asemenea participarea la dezbateri de idei, dialogul între culturi, coopararea cultural la fel ca i promovarea studiilor în Fran a. Mai bine de 50 de mii de manifesta ii culturale sânt organizate în fiecare an i aproximativ 150 de mii de consilieri tiin ifici i culturali sânt trimi i în ambasade pentru a coordona aceste
domenii.
Fran a dispune de 159 de institute i centre culturale franceze implantate în
92 de state, 1075 de alian e franceze în 134 ri. Jum tate din centrele ei culturale se reg sesc în Europa i mai bine de 640 de mii de elevi urmeaz în fiecare an
cursurile de francez , accentul fiind pus pe franceza de afaceri sau franceza juridic .
R.S.Zaharna, consider în spatele ini iativelor de diploma ie public a actorilor, se afl o perspectiv asupra comunic rii, una fiind informa ional (care
pune accentul pe construirea i diseminarea mesajelor i urm re te s controleze
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felul în care sunt acestea receptate) i perspectiva rela ional (care privilegiaz
construirea de rela ii i urm re te rela iile strânse i de durat ) [23, 86-96]. Perspective rela ional , pune accentual mai degrab pe colaborarea cu publicul în locul controlului, i ia forma unor evenimente sau a unor gesturi simbolice, mai
degrab decât planuri influen are cu obiective clar definite. Aceast dimensiune
pune accentual pe public, se urm re te implicarea acestuia în vederea cre rii canalelor de comunicare direct care se bazeaz pe satisfac ia p ilor, durata i intensitatea rela iei. Printre aceste ini iative Zaharna aminte te programele de
schimburi educa ionale i culturale, vizitele liderilor politici, institutele culturale
i lingvistice, programele de ajutor pentru dezvoltare, programele de înfr ire a
ora elor, campaniile de construire de rela ii, re ele apolitice i strategiile comune pentru împlinirea anumitor scopuri mutual dezirabile. Din aceast perspecticentrele culturale au misiunea de a construi rela ii – cu indivizi sau comunii din ara gazd . Re eaua cultural francez se înscrie în aceast logic atât
prin scopurile declarate cât i prin ac iunile efective pe care le organizeaz . Centrele culturale beneficiaz de avantajul c nu sunt comerciale. Oamenii nu sunt
la fel de suspicio i ca fa de campaniile care promoveaz brandurile comerciale
dintr-o anumit ar sau calitatea serviciilor de turism [2, 97]. Prin urmare, institutele pot profita de credibilitatea lor crescut i de specificul ac iunilor pe care
le organizeaz – i anume entertainmentul, care scade rezisten a i vigilen a publicului – pentru a crea rela ii durabile. Fran a, pune accentul pe promovarea
crea iilor sale contemporane, probabil i pentru c aceast cunoa tere a arti tilor
contemporani favorizeaz crearea de leg turi cu arti tii din celelalte ri i realizarea de proiecte comune.
Institutele i centrele culturale depind direct de Serviciul de Cooperare i
Ac iune Cultural al ambasadelor, iar obiectivele institutelor i centrelor culturale sunt regionalizate, i adaptate la contextul zonei în care se afl . În Europa i
în majoritatea rilor dezvoltate obiectivele urm rite sunt predarea limbii franceze specializate, informarea cu privire la Fran a, promovarea studiilor în Fran a, a
crea iei culturale contemporane franceze i participarea la dezbaterea de idei, în
Africa centrele au mai ales misiuni de cooperare i de promovare a culturii locale, deci de sus inere a dezvolt rii culturale. Institutele i centrele culturale organizeaz cursuri de limb francez , elaboreaz programe culturale – spectacole,
dezbateri etc, promoveaz arti tii i scriitorii francezi contemporani, construiesc
parteneriate (cu organismele i cercurile culturale i de difuzare din ara gazd ,
cu implementatorii de programe, comunit ile locale de francezi i comunit ile
din ara gazd , cu companiile i cu proiectele interna ionale care ofer finan ri)
i furnizeaz accesul la resurse moderne de informare – mediatecile.
Considerat un atu unic al Fran ei, re eaua de înv mânt francez în str in tate trebuie de dezvoltat, la fel i capacitatea de a primi elevi str ini, înv mântul reprezentînd un instrument de influen pentru limba i statul francez, de
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aceea se propune de a p stra i dac este posibil a extinde. Studiile superioare în
Fran a trebuie s fie obiectivul unei politici active din partea MAEE [11, 77].
Înv mântul francez în str in tate trebuie s i p streze voca ia sa dubl de a
servi compatrio ii i de a difuza limba i influen a franceza. Re eaua francez de
înv mânt în str in tate, prezent în 130 de ri, este un specific francez f
echivalent la partenerii Fran ei, fiind gestionat de Agen ia pentru înv mânt
francez în str in tate.
Audiovizualul exterior francez
Unul dintre elemntele cheie a diploma iei publice pentru o na iune este capacitatea de a comunica cu cet enii simpli a altor state. Ori o na iune nu poate
aib o diploma ie public eficace f
a se baza pe un audiovizual exterior
puternic. Dac diploma ia public este coordonat de guverne, audiovizualul extern devine un instrument strategic. Mai multe guverne con tientizeax c a înelege, informa, angaja i convinge popula ia str in permite de a ob ine mai
or scopuri politice. Unele state l-au integrat deja: Marea Britanie, China, Germania i mai recent Turcia, Rusia i Iran. Domina ia mediilor occidentale este în
diminuare în fa a “Al Jazeera” i “Al Arabia”, ceea ce demostreaz sfâr itul imperialismului media i cre terea influen ei media a statelor emergente. Ca i în
alte sectoare, elementul important este de a avea obiective clare; în materie de
difuzare interna ional , succesul este legat de selectarea pie ei i audien ei int .
Audiovizualul exterior nu este un instrument pentru a promulga un mesaj specific a politicii externe, ci un instrument în sensul de soft power a lui J.Nye: un
audiovizual exterior eficient este cel care atrage admira ia popula iei int , suscit admira ie, respect ca în final s apar condi ii pentru aplicarea politicii externe. În ultimii ani, mediul presei s-a schimbat considerabil odat cu dezvoltarea
Internetului i noilor tehnologii. Aceast bulversare a prezentat schimb ri i
oportunit i pentru difuzori, care v d în multimedia i noile media elemente
cheie i prioritare ale strategiei lor.
În Fran a în vara anului 2007, pre edintele Fran ei a decis de a moderniza
i coordona audiovizualul exterior, Radio France International, Monte Carlo
Doualya (filiala arab a RFI), France 24 (re eua de informare interna ional în
limba francez , englez i arab ) i TV5 (canal francofon) pentru a-i ameliora
gestiunea. Reforma a avut ca obiectiv de a ameliora coeren a politicii audiovizuale externe, lizibilitatea orient rilor sale strategice i eficacitatea acestora. Pentru a a realiza aceast reform , Statul a decis crearea unei societ i holding,
Audiovisuel Exterieure de la France, capitalul c ruia este de inut de stat iar voca ia sa este de a regrupa partcipan i publici din diferite societ i ale audiovizualului. Audiovisuel Exterieure de la France s-a creat în 2008 i de ine 100% din
RFI i France 24, i 49% din TV5.
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Radio France Interna ional este un radio public francez de informare interna ional , fondat în 1975, emite 24 de ore din 24 în francez i poate fi recep ionat în 10 limbi (englez , spaniol , portughez , chinez , persan , rus , vietname, cambogian , roman ) are 400 de jurnali ti i o re ea important de coresponden i. Dispune de prima re ea în lume FM (166 de frecven e în 74 de state) i
este realuat de 780 de posturi de radio partenere. Radio Monte Carlo Doualya,
este o filial arabofon a RFI, fiind difuzat în state din Orientul Apropiat i Mijlociu i în Africa de Nord. Este unica frecven FM pe teritoriul Libanului, care
este difuzat în Beirut, Tripoli i Saida din martie 2010.
Fran a 24, a fost lansat în decembrie 2006, i are ca misiune de a acoperi
actualitatea interna ional din perspectiv francez 24 din 24 i de a vehicula în
lume valorile i perspectivele franceze. Are o politic activ de parteneriat cu
marile portaluri web (yahoo, MSN, Youtube) i media interna ionale ca New
York Times. Evolu ia audien ei franceze a France 24 este în progresie constan, mai bine de 20 de milioane de telespectatori.
Dimensiunea economic a diploma iei publice franceze
Coloana vertebral a diploma iei publice este considerat imagininea de acare prin defini ie semnific patrimoniul spiritual al unei societ i prin care
aceasta se individualizeaz la scar global sau regional , iar în func ie de coordonatele calitative, aceasta îi determin gradul de notorietate extern , îi fortific
sau dimpotriv diminuiaz prestan a i prestigiul pe arena interna ional , îi faciliteaz sau complic rela iile cu organismele mondiale, îi define te nivelul de
previzibilitate în raporturile cu rile partenere. În literatura de specialitate se face distinc ia între imaginea de ar i reputa ia unei ri, pe de o parte i brandul de ar , pe de alt parte, care se creeaz printr-un proces de branding de ar .
Brandul de ar a fost apreciat de Anholt ca fiind contextul reputa ional i perceia asupra mesajului ce se dore te transmis, ceea ce condi ioneaz în mod fundamental modul în care mesajul este primit i interpretat de audien [3, 226].
În crearea unui brand de ar un aspect esen ial este cunoa terea principalelor aspecte care influen eaz imaginea unei ri sau altfel zis dimensiunile brandului de ar , sau direc iile în care se poate concentra brandingul de ar pentru
a crea o bun imagine de ar . In conformitate cu concep ia lui S.Anholt principalele dimensiuni ale brandingului de ar sunt: turismul, exportul produselor de
marc na ionale, diploma ia public , investi iile i imigrarea, cultura, i oamenii
ca simpli cet eni ai rii devin reprezentan ii i ambasadorii rii.
Turismul este considerat a fi unul dintre cele mai vizibile aspecte ale brandingului de ar , care de obicei implic i investi ii majore atât în industrie ca
atare, cât i în activit i de marketing. Turismul îns nu ofer decât o imagine
unilateral asupra imaginii unei ri, iar pentru crearea unei imagini complete
pentru o ar este nevoie de asocierea imaginii prin turism cu alte domenii de
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comunicare despre ara respectiv . Din perspectiv francez , turismul este motorul economiei franceze. De mai bine de 15 ani, Fran a este destina ia turistic
care prime te cel mai mare num r de vizitatori str ini, în 2011 stabilind un record de 81,4 milioane de turi ti str ini, în conformitate cu un raport a Direc iei
generale a competitivit ii industriei i serviciilor [1, 1]. Una dintre institu iile
importante din cadrul turismului Francez este Maison de Paris, un grup de interes economic creat în 1987 i plasat sub tutela Ministerului Turismului. Organismul reune te, într-un parteneriat, statul, colectivit ile teritoriale, lucr torii din
turism i pe cei din marile sectoare economice. Misiunea sa este de a promova
turismul francez în str in tate, având 35 birouri în 29 de ri.
O institu ie important pentru dimensiunea economic a diploma iei publice franceze este i Agen ia francez pentru investi ii interna ionale, care a fost
creat în 2001, fiind o institu ie public na ional cu caracter industrial i comercial plasat sub tutela ministerului economiei i finan elor i a amenaj rii teritoriului. Lucr rile agen iei au început în 1992, când guvernul a decis de a continua practica început în anii 70, de a adopta o atitudine pozitiv fa de atragerea de investi ii interna ionale pe teritoriul s u [9, 20]. Misiunea Agen iei este
promovarea, i atragerea de investi ii interna ionale în Fran a.
Agen ia francez pentru dezvoltare este un alt organism francez, având statut de institu ie public cu caracter industrial i comercial i de institu ie financiar specializat pe de o parte pe finan area proiectelor de dezvoltare economii social în statele în curs de dezvoltare, dar i operator pivot a dispozitivului francez de ajutor public pentru dezvoltare. Plasat sub tutela ministrului Economiei, Industriei i a Muncii, a Ministerului Afacerilor Externe i Europene,
ministerul de Interne. Are 1715 persoane i dispune de 68 de agen ii în toat lumea. AFD a consacrat 40% din activitatea sa interna ional luptei contra schimrilor globale, iar Africa subsaharian este zona de interven ie prioritar pentru
politica public francez de dezvoltare.
Diploma ia public , a a cum este perceput în mod tradi ional, include susinerea guvernamental a programelor în domeniul cultural, educa ional i informa ional, schimburilor de cet eni, emisiunilor orientate spre informarea i influen area audien ei str ine. Fran a cu tradi ii în domniul diploma iei tradi ionale, nu dispune ast zi de o diploma ie public eficient sau cel pu in asem toare cu cea a SUA. Cu toate acestea, Se remarc mai ales dimensiunea cultural a
diploma iei publice franceze, care este cea mai dezvoltat , având ca obiective
promovarea Fran ei în exterior, dar i facilitarea dialogului i schimbului cu celelalte culturi. Fran a este primul stat din lume care s-a dotat cu o diploma ie cultural i a construit o rea ea statal puternic pentru a o coordona Fran a, afectat de o pierdere semnificativ de notorietate în Europa i în lume, mizeaz i
în continuare pe înt rirea diploma iei sale culturale, pentru a- i face prezen a
mai vizibil , mai coerent i mai eficace. Defapt varianta francez a diploma iei
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publice se reduce în prezent la dimensiunea sa cultural , celelalte dimensiuni fiind în proces de creare i eficientizare.
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CRIZELE ECONOMICE GLOBALE – RESTROSPECTIVA
DETERMINAN ILOR SOCIO-ECONOMICI I POLITICI
MAJORI
Dumitru VASILESCU
Republica Moldova, Chi in u,
Academia de Studii Economice din Moldova
Doctorand, MBA in Business interna ional, FHTW-Berlin
The article provides an overview of key determinants of the global economic crises, their categorization and general analysis. In particular, due attention is paid to equilibrium and disequilibrium determinants, general and specific,
universal and rather new factors determining the global economic downturns
and shocks. The article concludes in underlining that key determinants affect
the global economic system in dynamic conglomerates.
Crizele economice globale de amploare sunt evenimente sau perioade care
sunt induse sau generate de un set bine conturat de factori determinan i sau, mai
simplu, determinan i. Un determinant poate fi considerat “un element care identific sau determin natura la ceva anume, sau care stabile te sau condi ioneaz
un anumit rezultat” [1]. Anume termenul determinant i defini ia acestuia poate
cuprinde multitudinea de factori i variabile, care induc sau contribuie la propagarea crizelor, în special pentru c vorbim de crizele globale.
În rezultatul unei minu ioase analize a literaturii de specialitate, una dintre
primele observa ii este c , economi tii identific principalii determinan i sau
pun anumite accente, reie ind din în elegerea lor proprie, dar i din constrângerile de acces la date statistice, observarea par ial sau neobservarea unor fenomene, apartenen a la anumite convingeri personale sau de grup. Marea lor majoritate afirm c , din punct de vedere istoric, cele mai mari efecte economice au
fost cauzate de factori ciclici, care au dus la sub-utilizarea muncii i capitalului
i respectiv la sc derea produsului na ional sub nivelul care ar putea fi asociat
cu angajarea complet . Componenta energetic care contribuie la crearea PIB a
fost, dac nu integral, cel pu in par ial neglijat de un num r considerabil de
economi ti.
A doua observa ie major este faptul c determinan ii crizelor globale, prin
defini ia care le-a fost dat anterior, în mod teoretic, ar trebui s in seama de
cel pu in trei variabile de care depinde produsul intern sau, eventual, global.
Aceste trei variabile, puse în mod simplist, ar fi capitalul, munca i resursele
energetice. Toate cele trei variabile ar fi interconectate prin dezvoltarea tehnologic i inova ii, pentru c modernizarea tehnologic presupune investi ie, resurse umane, dar i resurse energetice.
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Vom începe analiza determinan ilor crizelor globale prin încercarea de a
oferi o clasificare mai mult sau mai pu in comprehensiv a acestora în baza analizei literaturii de specialitate, dar i reie ind din propriile observa ii aferente.
Problema delimit rii determinan ilor este una actual . Diver i determinan i
ai crizelor globale nu ac ioneaz în mod independent, ci în conglomerat. Acest
fapt face dificil distinc ia dintre un determinant real i un catalizator, de i în
ambele situa ii vorbim de anumite elemente care au determinat natura crizei, au
stabilit sau condi ionat un rezultat anume. Determinan ii, de regul , ac ioneaz
în conglomerate dinamice, i nu statice. Unii determinan i influen eaz pronunarea altora, astfel încât putem vorbi de determinan i propriu-zi i i factori de
propagare. Aceste specificit i sunt dictate de faptul c procesele i fenomenele
economice nu au un caracter static, ci mai mult unul dinamic. De exemplu, evolu ia datoriei externe poart un caracter cumulativ, astfel încât falimentul, criza,
inclusiv criza asociat unui nivel foarte înalt al infla iei poate readuce situa ia
economic la un anumit, nou nivel de echilibru. Totu i nu to i factorii pot fi considera i ca i determinan i ai crizelor economice globale. Exist o serie de determinan i care au generat crize na ionale sau regionale, dar nu i crize de amploare global .
Prin urmare, marea majoritate a determinan ilor crizelor globale pot fi clasifica i dup cum urmeaz :
A) Determinan i de dezechilibru i de echilibru [2]. Putem, de exemplu,
considera deficitul de cont curent al SUA ca fiind un posibil determinant de dezechilibru, care poate genera la un moment dat o stopare brusc a investi iilor i
a transferurilor de la rile în curs de dezvoltare i ruinarea întregului sistem financiar a ratelor de schimb. Datoria extern , în special sustenabilitatea i m rimea acesteia, poate fi, de asemenea, catalogat ca fiind un determinant de eventuale dezechilibre. Promotorii ideii de dezechilibru sus in c dolarul SUA urmeaz s se deprecieze i prin aceast modalitate poate fi solu ionat problema deficitului de cont curent i, eventual, promovat cre terea exporturilor. Deprecierea dolarului, aparent benefic pentru SUA, poate avea un efect dublu de ajustare real (sporirea exporturilor) i financiar . Totu i deprecierea necontrolat a
dolarului poate genera un dezechilibru i mai mare, mai ales în condi iile în care
interdependen ele dintre ri au crescut considerabil. Pe de alt parte, ne putem
referi i la determinan ii de echilibru. Un exemplu de determinant de echilibru
ar fi nivelul sc zut al dezvolt rii pie elor financiare în rile în curs de dezvoltare, care condi ioneaz faptul ca investitorii str ini s caute posibilit i financiare
pe pie ele avansate, în special SUA, mai ales în condi iile unui deficit al contului curent, care face ca pre urile la active s fie în continu cre tere. Atât determinan ii de dezechilibru, cât i cei de echilibru pot induce situa ii de criz care,
în anumite condi ii, pot deveni crize globale. Este foarte interesant de analizat în
acest sens evolu ia ratelor de economisire i investi ii în rile în curs de dezvol-
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tare i cele dezvoltate. În ultimii ani, rile în curs de dezvoltare au luat pozi ia
de creditori, iar cele dezvoltate de debitori, la baz fiind mai multe motive, inclusiv propensitatea de economisire, imperfec iuni ale sistemului de protec ie social în rile în curs de dezvoltare, alte asimetrii. Exponen ii de baz ai ideilor
de dezechilibru i echilibru sunt numero i, îns în mod special vom men iona pe
Roubini (2009) [3], Obstfeld i Rogoff (2005, 2009) i Bernanke (2005) [4].
Multe studii aferente acestor economii relev faptul c în calitate de determinan i universali ai crizelor globale pot fi considerate dezechilibrele globale (global imbalances) sau o serie de determinan i mai specifici, ce in în special de limit rile sistemului regulator financiar, de politicile macroeconomice incorecte
din rile dezvoltate care au contribuit la cre terea/accentuarea dezechilibrelor
globale.
B) Determinan i generali i specifici. În calitate de determinan i generali
pot fi considerate dezechilibrele globale în termeni de economii i investi ii i,
respectiv, cont curent. Din categoria determinan ilor specifici putem men iona
cadrul regulatoriu financiar slab. Faptul c b ncile i-au asumat riscuri prea
mari, beneficiind inclusiv de fragilitatea sistemului financiar global, la fel poate
fi catalogat ca un determinant specific [2]. În mod evident p rerile anali tilor se
contrazic pe marginea determinan ilor atât celor generali, cât mai ales celor specifici. Spre exemplu, Acharya i Schnabl (2009) nu consider riscurile asumate
de b ncile din rile cu cont curent pozitiv (cum ar fi Elve ia sau Germania) ca
fiind determinan i specifici, din momentul în care b ncile din SUA au fost la fel
de mult implicate în proces. Afluxul masiv de capital din rile cu surplus c tre
rile cu cont curent negativ i inabilitatea sistemelor financiare din rile din urde a face fa acestui aflux sunt puse, de asemenea, sub semnul întreb rii de
Kashyap (2009). Contul curent negativ al SUA, ca i determinant specific al crizei globale din 2009, a fost i acesta pus sub semnul întreb rii de Serven i Nguyen (2010). Caballero (2010) [5] sus ine c un determinant deosebit de important i specific care a indus criza global este reprezentat de cererea excesiv de
instrumente de creditare i atragere a investi iilor/acumulare a datoriilor. Aceascerere, care, de altfel, creeaz dezechilibre globale, duce la mic orarea ratei
dobânzii în SUA, fapt care induce un nivel tot mai sporit de acumulare de datorii i preseaz sistemul financiar de a genera instrumente/active sigure. Astfel,
determinantul specific de baz al crizei globale a fost identificat în declan area
faliment rilor sau neîndeplinirii obliga iunilor de plat în baza unor credite acordate în condi ii intransparente i cu riscuri foarte mari de faliment (subprime
defaults). Obstfeld i Rogoff (2009) [6] consider drept un determinant specific
faptul c unele ri, în special SUA, au fost capabile s finan eze dezechilibrele
prin a împrumuta din exterior la costuri mici, astfel creându-se condi ii propice
pentru cre terea pre urilor la unele active. Cre terea pre urilor a încurajat consumul i investi iile imobiliare.

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

185

Serven i Nguyen (2010) sus in c dezechilibrele globale pot fi considerate
ca fiind un determinant general, care la rândul s u duce la o serie de determinan i specifici, printre care se num , în special, fragilitatea agregat sporit
[2]. În opinia noastr , dezechilibrele globale, chiar dac pot fi considerate ca fiind determinan i generali, nu reprezint o problem în sine. Conteaz foarte
mult amplitudinea i durata acestor dezechilibre i modul în care factorii decizionali iau sau nu în serios poten ialul periculos al acestora. Un alt determinant
specific ar putea fi cre terea costului capitalului în perioada post-criz pentru rile în curs de dezvoltare. Aceast cre tere poate la rândul s u aduce cu sine, pe
termen mediu i lung, alte dezechilibre i eventuale crize na ionale, regionale
sau globale.
C) Determinan i cu poten ial permanent (tradi ionali) sau determinan i noi. Fostul ef al FED în SUA, A.Greenspan, într-un interviu devenit binecunoscut pentru mul i în perioada de criz i imediat post-criz , a f cut, credem noi, o distinc ie clar între existen a unor determinan i cu poten ial permanent (tradi ionali) i anumi i determinan i noi, care nu au fost analiza i în episoadele anterioare de criz . A adar, A.Greenspan vorbe te despre factorul uman
ca fiind un determinant tradi ional i permanent al crizelor financiare i economice de amploare, în special referindu-se la cele dou mari crize globale. Greenspan men ioneaz : “It's human nature, unless somebody can find a way to
change human nature, we will have more crises and none of them will look like
this because no two crises have anything in common, except human nature” [7].
Referindu-se la criza global din 2007-2009, Greenspan identific câ iva determinan i noi, cum ar fi mecanismele regulatorii imperfecte i sistemul financiar
imperfect, dar i perioada lung de prosperitate care nu putea s dureze la nesfâit i care în mod ra ional avea s aduc cu sine un eveniment de amploare care
ar permite ajustarea mecanismelor i a practicilor. Factorul uman este identificat
ca fiind un determinant tradi ional i de al i economi ti, inclusiv Reinhart, Rogoff (2009) [8]. În special este vorba despre caracterul avar al investitorilor, de
faptul c multe decizii nu sunt ra ionale sau sunt dictate de asimetrii de acces la
informa ie, incapacitatea bancherilor de a prevedea situa iile de criz etc.
Reinhart i Rogoff, dar i al i economi ti, identific i determinan i specifici
noi sau relativ noi, caracteristici în temei crizei globale din 2007-2009, cum ar
fi:
1.Globalizarea. În viziunea economistului Friedman criza economic globadin 2007-2009 poate fi cel mai bine în eleas dac este privit ca i o criz a
economiei politice. Mai mult decât atât, spune autorul, aceasta trebuie privit i
în eleas ca i o criz global care afecteaz SUA, Europa i China, toate luate
împreun , îmbin diverse aspecte particulare, dar are în temei un fir ro u unic:
rela ia dintre ordinea politic i via a economic . La nivel global putem deci vo-
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rbi de o criz a economiei politice [9]. Criza global reprezint nu altceva decât
o disfunc ie a sistemului financiar, devenit global în rezultatul cre terii interdependen elor dintre marele centre financiare i economice ale lumii, precum i
cre terea interdependen elor dintre aceste centre i restul lumii sau invers. Cre terea interdependen elor nu a avut loc doar la nivel financiar, dar i politic. Pieele interna ionale nu au demonstrat din p cate capacit i i poten ial sporit în a
face o evaluare ex-ante a cre terilor rapide în unele sectoare sau segmente, care
au generat boom-uri, i nici în a preveni riscurile sistemice de lung durat .
Globalizarea, a adar, inclusiv a pie elor financiare, i interna ionalizarea fluxurilor de capital, a comportat atât efecte benefice, cât i riscuri majore. Literatura
de specialitate abund în analize atât ale riscurilor, cât i ale beneficiilor acestui
proces.
Economistul Eichengreen, consider c globalizarea nu este un determinant
al crizelor globale. Totu i economistul accept dou posibile i existente conexiuni: a) faptul c procesul de globalizare a adus cu sine presiuni adi ionale competitive care au încurajat comportamentul investitorilor, b ncilor i agen ilor
imobiliari în SUA, dar i a altor p i ale lumii, de a- i asuma prea mult risc.
Acest fapt a dus la suprapunerea ac iunilor b ncilor i pie elor la nivel na ional,
avându-se în vedere SUA. Acela i lucru a devenit valabil i în cazul competi iei
interna ionale, în special când este vorba despre pia a unic european . O a doua
conexiune existent i determinant este cea legat de disbalan ele globale (global imbalances) i cre terea sporit a pre urilor la bunurile imobiliare. Disbalanele globale au intensificat efectele negative ale unei regul ri proaste a procesului investi ional. Ratele sc zute la dobânzile pe termen lung au determinat gospod riile casnice s i asume riscuri mai mari prin creditare ipotecar [10, 2-3].
2. Imperfec iunea cadrului institu ional. Imperfec iunea cadrului institu ional este considerat în literatura de specialitate fie ca i determinant direct, dar
i ca unul care agraveaz criza i complic solu ionarea acesteia. Evident c aici
este vorba nu doar de cadrul institu ional în marele centre financiare ale lumii,
dar i în rile cu economii în curs de dezvoltare. Cadrul institu ional slab dezvoltat sau imperfect face ca falimentele b ncilor i restructurarea acestora, de
exemplu, s reprezinte ni te procese deficiente. Regulile contabile i cele de a
face publice datele financiare ale marilor corpora ii sunt deseori imperfecte.
Drepturile creditorilor sau a celor care de in hârtii de valoare pot fi i ele eventual definite vag sau aceste drepturi nu sunt respectate. Acela i lucru este valabil
i pentru sistemul judec toresc în diverse ri, inclusiv în marele centre financiare, care este deseori ineficient. Institu iile mai performante, chiar daca acestea
nu pot asigura prevenirea crizelor globale, sunt asociate de regul în mod direct
i pozitiv cu o revenire mai rapid în perioada post-criz [11, 4].
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3. Imperfec iunea sistemului financiar i a pie elor financiare (precum i
leg tura strâns între finan e i comer ). Imperfec iunea sistemului financiar
din marele centre financiare ale lumii, în special SUA, Fran a i Marea Britanie,
inova iile din domeniul instrumentelor financiare, dar i propensitatea de a asuma riscuri într-o manier iresponsabil , reprezint una dintre cele mai mari sfiri ale procesului de globalizare a pie elor. Aceste imperfec iuni au determinat,
în opinia multor economi ti, în temei, evolu ia crizei economice globale de la
sfâr itul anilor 2000. Globalizarea sistemului financiar, prin contribu ia guvernelor, debitorilor, creditorilor i institu iilor financiare, a adus cu sine unele oportunit i, dar i riscuri. Oportunit ile sunt diverse, dup cum sunt enun ate i
analizate în literatura de specialitate, în special când este vorba de rile în curs
de dezvoltare. Totu i liberalizarea pie elor financiare poate aduce cu sine i situii de criz care s afecteze atât rile în curs de dezvoltare, de regul mai vulnerabile, dar i cele dezvoltate deopotriv [12]. Imperfec iunile de pe pie ele de
capital, precum i leg turile financiare dintre ri, în cazul rilor cu un nivel
sporit de integrare în sistemul financiar global, pot conduce la r spândirea situaiei de criz [12]. Lipsa unei coordon ri, a unui mecanism eficient i lucrativ de
coordonare financiar interna ional , este un determinant major al crizei globale
din 2007-2009, afirm autorii. Imperfec iunile din sistemul financiar pot genera
cre terea excesiv a pre urilor la unele active, comportament iresponsabil al investitorilor, atacuri speculative împotriva anumitor valute [13]. Sindromul de
îndatorare ira ional sau supra-îndatorare odat cu liberalizarea spore te riscul
crizelor, inclusiv riscul de contaminare interna ional [14]. Liberalizarea pie elor financiare conduce cu sine i fluxuri financiare de scurt durat , deci nu nearat implic ISD. Aceste fluxuri de scurt durat pot fi considera i determinan i
direc i ai crizelor, chiar dac nu neap rat crize globale. Alte câteva studii confirfaptul c liberalizarea financiar spore te probabilitatea crizelor financiare
[15].
Bordo (2001) a studiat frecven a, durata i impactul crizelor din ultimii 120
de ani. Economistul ajunge la concluzia c durata crizelor nu a devenit mai lunsau impactul mai mare. Chiar dac episoadele de criz sunt mai frecvente,
acestea nu au devenit mai severe. Totu i autorul nu a cuprins i perioada 20072009, când criza financiar din SUA a c tat amploare global .
Demirguc-Kunt i Detragiache au studiat rela ia dintre liberalizarea financiar i crizele bancare din 53 de ri în perioada 1980-1995. Cercet torii ajung la
concluzia c probabilitatea crizelor bancare este mai mare în sistemele financiare liberalizate. Totu i, odat cu consolidarea mediului institu ional, impactul liberaliz rii asupra fragilit ii b ncilor este mai redus.
În temei, cele mai recente studii subliniaz c liberalizarea financiar determin crize prin faptul c faciliteaz i determin cre teri excesive i c deri bru te ale pie elor financiare. Liberalizarea pie elor financiare conduce la cre terea
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accesului la pie ele de capital interna ionale, iar acest fapt conduce la o sporire
semnificativ a accesului la finan e. Reinhart i Kaminsky (1999) sus in c vulnerabilitatea financiar a unei economii spore te odat ce datoriile insustenabile
ale sistemului bancar cresc. Totu i trebuie de subliniat c tendin ele de ultim
or în ceea ce prive te crizele sunt diferite pentru rile înalt dezvoltate i cele în
curs de dezvoltare. Frankel i Rose (1996) sus in c determinan ii la nivel na ional sunt deosebit de importan i; astfel probabilitatea survenirii unei crize este
mai mare în cazul rilor care au un nivel sc zut de cre tere economic , înso it
de un nivel înalt sau în cre tere rapid a datoriei externe prin creditare. Caprio i
Kingebiel (1997) sus in importan a factorilor na ionali atât macroeconomici, cât
i microeconomici în determinarea situa iilor de criz bancar .
Schmukler, Zoido i Halac sus in c imperfec iunea sistemului financiar i a
pie elor financiare poate fi considerat un real determinant al crizelor globale.
Leg turile financiare dintre ri, sus in autorii, dictate de interesul investitorilor
de a- i diversifica portofoliile financiare, pot determina crize globale. Deciziile
investitorilor pot amplifica poten ial crizele na ionale, ace tia deseori fiind capabili s transfere activele dintr-o ar în alta, favorizând astfel fenomenul de contaminare.
Cel mai relativ nou este totu i faptul c pie ele financiare na ionale i interna ionale sunt deosebit de vulnerabile la comportamentul inadecvat al investitorilor i la efectele de panic [12]. Comportamentul inadecvat al investitorilor este în temei dictat de asimetriile informa ionale. Starea de panic poate fi u or
propagat , mai ales în situa iile în care investitorii cred c nu doar o pia ar putea fi eventual afectat . Schmukler et al consider astfel c fenomenele de panipot afecta toate rile înalt dezvoltate i în curs de dezvoltare.
Crizele globale pot fi generate de determinan i lega i de imperfec iunea pieelor financiare i comportamentul creditorilor. rile care sunt conectate la sistemul global prin intermediari financiari interna ionali, investitori institu ionali,
pot fi deosebit de vulnerabile la crizele financiare. Atunci când un investitor de
propor ii sau un grup substan ial de investitori mici sunt afecta i de o criz în
una din rile în care ace tia au investit, ace tia sunt deseori nevoi i s înceap
vinderea activelor pe alte pie i, astfel determinând propagarea crizei. Kaminsky
i Reihart (2003) recunosc c determinan i globali pot fi considera i acei care
afecteaz pie ele de active în unul sau mai multe centre globale mondiale. Aceasta pentru c eviden a demonstreaz c în cazurile contrare criza s-a r spândit
doar la rile din regiune, nu i global.
Imperfec iunile sistemelor financiare in deci în temei de mai multe variabile, inclusiv asimetriile informa ionale, cre terea brusc a pre urilor la unele active, atacurile speculative, comportamentul inadecvat al investitorilor. Criza din
2007-2009 a avut un impact negativ asupra tuturor rilor, indiferent de modul
i principiile de la baza dezvolt rii sistemelor economice na ionale. Krugman

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

189

(1998), Stiglitz (2000) i Tobin (2000) sus in c interven ia statului în restric ionarea fluxurilor de capital între ri poate fi benefic . Ace ti economi ti sus in
guvernele pot minimiza costurile de integrare cu pie ele financiare interna ionale. Controlul fluxurilor de capital este eficient în termen scurt sau eventual
mediu, investitorii fiind mai mereu capabili s g seasc solu ii pentru dep irea
barierelor impuse. Acela i lucru este valabil i în cazul interven iei statului la
capitolul de management al riscurilor. Politicile de management al riscului se
axeaz în temei pe dou paliere: a) consolidarea sectorului financiar na ional i
b) secven ierea liberaliz rii financiare. Un mecanism clar de management al riscului la nivel na ional i o coordonare la nivel interna ional în materie pot crea
premizele necesare pentru evitarea i managementul crizelor.
Acest determinant este men ionat i de economistul Eichengreen [10]. Dup
rerea acestuia, totu i, globalizarea nu poate i nu este considerat ca fiind un
determinant propriu-zis. Autorul sus ine c regularea slab a pie elor de capital
i stimulentele perverse de pe aceste pie i au indus criza global .
4. Reducerea brusc a încrederii creditorilor i a a tept rilor. Nivelul încrederii investitorilor în performan ele economice ale unei ri, grup de ri, pie e
sau segment economic, sau mai ales sc derea brusc i nea teptat a încrederii
i a a tept rilor asociate reprezint un determinant specific al celor dou mari
crize globale de pân acum. Acest determinant este unul deosebit de complex,
dat fiind faptul c ine de esen a uman , comportamentul deseori ira ional al investitorilor, asimetriile de informa ii, cre terea sau descre terea încrederii popula iei în institu iile statului, cre terea sau descre terea nivelului a tept rilor vizavi de evolu ia unui segment sau altul al economiei. Optimismul investitorilor,
inclusiv i în special al celor institu ionali, cum sunt b ncile, încrederea i nivelul a tept rilor este foarte complicat sau chiar imposibil de prezis. Reinhart i
Rogoff (2009) subliniaz aportul i importan a acestui determinant la declan area multor crize na ionale, regionale, dar i globale. Criza din 2009 a contribuit
la reducerea gradului de încredere public în institu ii, atât la nivel public, cât i
privat [8]. Vedem a adar c , de fapt, este vorba despre un cerc vicios, prin care
factorul uman induce starea de criz , iar aceasta din urm amplific fenomenul
de reducere a credibilit ii i încrederii în sistem i sub-sisteme per ansamblu.
5. Crizele din sistemele bancare în marele centre financiare. Crizele din
sistemele bancare în marele centre financiare ale lumii pot degenera în crize
globale, în anumite condi ii specifice. Crizele bancare sunt considerate de Reinhart i Rogoff (2009) ca fiind unul dintre principalii factori determinan i ai crizelor globale, împreun cu crizele datoriilor suverane, în special, dar nu doar limitate la datoria extern . Laeven i Valencia (2008) ofer o defini ie foarte clar
i modern a unei crize bancare sistemice suverane. În cazul unei crize bancare
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sistemice sectoarele financiare i corporative ale unei ri întâmpin un num r
considerabil de falimente; institu iile financiare i corpora iile sufer constrângeri substan iale la plata contractelor la timp. În rezultat creditele neperformante
cresc în volum, iar capitalul sistemului bancar este epuizat. Aceast situa ie poate fi înso it de pre uri în stagnare la unele active, cum ar fi bunurile imobiliare,
cre terea rapid la ratele reale ale dobânzii, i la o încetinire sau reversare a fluxurilor financiare. În temei, în cazul în care o astfel de criz se extinde în afara
hotarelor unui centru financiar mondial i se r spânde te rapid în alte ri conectate prin leg turi financiare i comerciale, putem vorbi de o criz de amploare,
eventual una global . Ca i determinant al crizelor globale, crizele bancare suverane au fost foarte numeroase în perioada 1970-2007. Laeven i Valencia au
identificat 124 de crize bancare sistemice în aceast perioad . În aceea i perioaautorii constat circa 208 crize na ionale valutare (currency crises), de altfel
i 63 de episoade de criz a datoriilor suverane (sovereign debt default) i restructur ri ale datoriei suverane. Laeven i Valencia pun împreun toate datele
despre cele trei tipuri de crize sau conglomerate (crize mixte). Autorii încearc
explice criza global din 2007-2009, inând cont de experien ele anterioare de
criz . Astfel, Laeven i Valencia au observat c derea pie elor i mecanismelor
de creditare ipotecar în SUA (subprime mortgage crisis), iar pie ele globale
monetare au fost negativ afectate. La etapa ini ial , criza credit rii ipotecare s-a
manifestat prin lipsa lichidit ilor în sistemul bancar, fapt ce a condus la sc derea brusc a cererii pentru titlurile de valoare garantate cu active. Pierderile în
sistemul de creditare i deprecierea activelor au suferit i mai mult odat cu sc derea pre urilor la bunurile imobiliare i accelerarea falimentelor ipotecare. Pierderile la creditare ale b ncilor din SUA au fost afectate considerabil, profiturile
reducându-se cu 83.5% în trimestrul IV al lui 2007, comparativ cu anul precedent [11, 4]. Laeven i Valencia consider totu i c în cazul crizei globale din
2007-2009, efectele c reia se fac resim ite i la momentul scrierii prezentei lucri, trebuie analizat o combina ie de determinan i macro- i microeconomici.
În termeni macroeconomici excesul de lichiditate indus de ratele reduse la dobânzile bancare a condus la cre terea cererii i a investi iilor reziden iale, astfel încât pre urile la bunurile imobiliare au crescut considerabil. Aceast perioad în
SUA, în particular, a fost înso it de un cont curent deficitar sporit, circa 7% din
PIB în ultimul trimestru al anului 2005. Riscurile asumate totu i au dus rapid la
degenerarea situa iei, inclusiv în sistemul bancar. Din cauza imperfec iunilor în
sistemul bancar i regularea ineficient în SUA, dar i a leg turilor unor mari
nci europene cu segmentul de creditare ipotecar din SUA, criza a devenit
una de amploare global .
6. Imperfec iunea politicii monetare în marele centre financiare i economice. Politica monetar , dar cu prec dere coordonarea deficient a politicilor

MOLDOSCOPIE, 2012, nr.4 (LIX)

191

monetare, poate fi considerat un determinant real i important al crizelor globale. Este, de altfel, un determinat emergent, nou, pentru c dezvoltarea sistemelor
financiare i evolu iile economiei globale au f cut ca politicile monetare s devin tot mai complexe i conectate la alte seturi de politici na ionale. Politica
monetar este i un instrument de lupt cu crizele globale. Totu i la nivel global
putem vorbi de o necoordonare i o percep ie diferit în diferite centre financiare ale lumii asupra politicii monetare, direc iei acesteia etc.
Politica monetar promovat de b ncile centrale din UE i SUA, luate în
caz aparte, este, teoretic vorbind, foarte apropiat ca form i con inut. În acela i timp observ m deosebiri fundamentale i a tept ri fundamental diferite, chiar uneori divergente, mai ales când lu m în calcul modul în care politica monetar este elaborat i aplicat în practic . Un exemplu clar în acest sens este politica monetar a ECB i FED. Ambele institu ii au drept obiectiv fundamental
stabilitatea pre urilor. Viziunea privind modul în care economiile r spund sau
reac ioneaz la determinan ii ce afecteaz cre terea economic i infla ia sunt
totu i diferite. Într-o perspectiv simplist FED se a teapt ca odat cu încetinirea cre terii economice i implicit a cererii, în mod automat va încetini sau se va
reduce infla ia. ECB are o viziune proprie, conform c reia aceast leg tur nu
este întocmai una automat . De aici vine i reducerea de c tre FED a ratei dobânzii, precum i ezitarea în paralel pe acela i segment din partea ECB [16, 12].
Multe studii din domeniu puncteaz în special imperfec iunea politicilor
monetare în marele centre financiare. Totu i nu toate aceste cercet ri v d o letur direct de condi ionalitate i determinare.
Cecchetti (2008) consider c în cazul crizei din 2007-2009, dat fiind specificitatea acesteia, instrumentele tradi ionale de politic monetar au fost de
utilitate redus [19], aceasta chiar i în condi iile în care autorit ile centrale
aveau în principiu posibilitatea de a injecta lichiditate în sistemul financiar, dar
totu i întâmpinau dificult i în a avea o impresie foarte clar asupra institu iilor
financiare care aveau cel mai mult nevoie de aceast lichiditate. Poten ialul politicii monetare nu a fost deci suficient pentru a determina nepropagarea crizei i
în sistemul real al economiei [19].
7. Cre terile rapide ale unor segmente economice (bubbles) i brusca devalorizare ulterioar . Literatura de specialitate consider cre terea rapid a
unor segmente economice drept un determinant cu poten ial sporit (Laeven i
Valencia, 2008). În special este vorba de cre terea nivelului de creditare ipotecar , cre terea pre urilor la bunurile imobiliare ca rezultat al liberaliz rii financiare [11, 4]. Cecchetti (2008) subliniaz cre terea extraordinar a pre urilor la
locuin e în SUA, în special referindu-se la dinamica pre urilor la locuin e în raport cu pre ul de închiriere pe aceast pia . Astfel, autorul subliniaz c în cazul SUA din perioada pre-criz , pre ul unei locuin e este de 9-11 ori mai mare
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decât chiria anual achitat pe pia , în mediu. Începând cu anii 2000 totu i, preurile la locuin e au crescut substan ial; raportul pre /chirie a atins apogeul în
2006, atingând nivelul de 14,5, sugerând astfel existen a sau cre terea unui bubble în sectorul de locuin e reziden iale. Aceste nivele de pre uri au fost prea
mari pentru a fi justificabile prin variabile fundamentale. A adar o ajustare de
circa 20%, conform lui Cecchetti, a fost necesar , fie prin sc derea pre urilor la
locuin e, a ratelor la chirii sau o combina ie dintre cele dou . Existen a acestui
bubble a condi ionat i determinat ini ierea unei crize la nivel na ional. Cre terea pre urilor la apartamente a condus la sporirea consumului din partea celor
care de in bunuri imobiliare. Potrivit lui Case, Quigley i Shiller (2005), la cre terea bun st rii de in torilor de bunuri imobiliare, prin cre terea pre urilor acestora, consumul proprietarilor cre te în medie cu 0,11-0,17%. Ca rezultat, consumul a crescut considerabil, în special prin creditare.
8. Excesul de lichiditate la nivel global – indus în 2007-2009 de rate foarte
mici la dobânzile bancare setate de FED i alte b nci centrale, inclusiv dar nu
numai în rile înalt dezvoltate, ca rezultat al recesiunii din 2001 din SUA [11,
4].
9. Acumularea masiv a datoriilor suverane. De rând cu imperfec iunea sistemului financiar global, crizele bancare asociate, acumularea masiv a datoriilor suverane, prin împrumut pe pie ele interna ionale sau na ionale, este considerat fiind unul dintre poten ialii factori majori ai crizelor globale. Acest fapt
este subliniat de Reinhart i Rogoff (2009), dar i de multe alte studii anterioare,
fiind confirmat inclusiv de evolu ia situa iei în jurul crizei din 2007-2009.
Reihart i Rogoff catalogheaz acest determinant ca unul cu un poten ial deosebit de mare, care a indus diverse tipologii de crize, inclusiv crizele datoriilor
suverane, crizele bancare, crizele legate de ratele de schimb, crizele infla ioniste
etc. Totu i aceast acumulare masiv a datoriilor nu se transleaz neap rat în
crize globale, pentru aceasta fiind evident nevoie de alte variabile.
Criza global din 2007-2009 a dus ini ial la cre terea considerabil a riscului crizelor sistemice ale datoriilor în rile dezvoltate, dar i în curs de dezvoltare. Au ap rut atunci suspiciuni asupra capacit ii guvernelor de a- i onora obliga iunile, în temei suspiciuni care s-au concentrat în rile înalt dezvoltare. Datoriile suverane în multe ri au dep it cota de 60% din PIB (este vorba de datoria guvernelor), iar aceasta la rândul s u a dus la faptul c amplitudinea sau
marja posibil pentru interven iile expansioniste, fie de politic monetar sau fiscal , a fost considerabil redus [20]. Acumularea datoriilor suverane poate a adar induce o nou criz global de propor ii sau amplifica anumite crize regionale, cum ar fi cea curent din zona euro.
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Baldacci, Gupta, et al. [21] subliniaz cel pu in patru argumente în favoarea
acestui argument i for a determinatoare a acestuia. În primul rând, un nivel
înalt de îndatorare spore te riscul de insolven i costul de a împrumuta adi ional. În al doilea rând, un nivel înalt al datoriilor suverane reduce din abilitatea
guvernului de a utiliza politica fiscal în calitate de mecanism contra-ciclic, în
special în cazurile în care se produce o criz . În al treilea rând, ratele sporite la
dobânzi, determinate de datoria acumulat , pot avea un impact negativ asupra
cre terii PIB i a productivit ii. În cele din urm , necesitatea de în sprire fisca, în lipsa unei deprecieri a cursului valutar, în condi iile unui spa iu limitat pentru politic monetar expansionist în mai multe economii na ionale concomitent, poate aduce cu sine o reducere periculoas a cererii globale agregate.
10. Varia ia semnificativ a pre urilor la principalele materii prime, în
special petrol. Pre urile la principalele materii prime, dar în special la petrol, pot
prezenta un determinant poten ial al crizelor globale. Reducerea pre ului la petrol poate determina o capacitate sc zut a rilor exportatoare de a- i finan a
propriile datorii suverane. Aceast tendin poate la rândul s u determina cre terea ratelor la împrumuturi în marele centre financiare i la o destabilizare a situiei, în special odat cu intensificarea leg turilor financiare i comerciale dintre
ri.
Pe de alt parte, pre urile înalte la petrol reprezint o amenin are serioas
asupra func ion rii economiei globale. Mai mult decât atât, pre urile înalte la
petrol afecteaz negativ procesul de restabilire a economiilor afectate de criza
global din 2007-2009 [22]. Cre terea pre ului la ei este considerat ca fiind
unul dintre determinan ii crizei în 2008 i a recesiunii ce urmeaz [23]. Cre terea ulterioar ar putea pune sub semnul întreb rii dezvoltarea mai multor sectoare care depind cel mai mult de aceast materie prim , dar în special transporturile i industria în rile cu ritmuri sporite de cre tere, inclusiv China i India,
dar i în rile înalt dezvoltate, în special SUA.
Considera ii speciale trebuie f cute la cercet rile lui J.Hamilton i N.Roubini, în special referindu-ne la tematica varia iei pre urilor la petrol. Prin unul dintre modelele sale economice Hamilton a demonstrat c acest determinant a i
catalizat criza global recent . Acesta a demonstrat, pornind de la pre ul în
2003, care ar putea fi impactul cre terii acestuia, anticipând impactul asupra
cre terii PIB. Roubini este de aceea i p rere, eviden iind c întreaga restabilire a
sistemului economic global de dup criz este puternic amenin at de cre terea
pre urilor la petrol, în special referindu-se la efectele dezastruoase asupra SUA,
UE i Japoniei. Dup Roubini, nu bubble în segmentul bunurilor imobiliare sau
imperfec iunea sistemului financiar global au determinat criza global din 20072009, dar pre ul la petrol. Ambii economi ti afirm în temei c situa ia financiadin marele centre economice ale lumii depinde mult mai mult de pre ul la pet-
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rol i în m sur mai mic de situa ia pe pia a serviciilor financiare sau pia a locuin elor private.
Hamilton pune în discu ie problematica resurselor petroliere limitate i subliniaz c produc ia global de petrol i pre ul la aceasta, cre terea spectaculoas
a cererii de pia , în special din partea rilor în curs de dezvoltare, face ca problematica varia iei pre urilor, politicii de stabilire a pre urilor i impactul determinator general al pre urilor asupra dezvolt rii economice s devin una deosebit de actual . Totu i este deosebit de complicat sau chiar imposibil, dup Hamilton, de estimat cererea i oferta de petrol pentru urm torii ani, acest determinant devenind i mai important. Hamilton, f când referin la evolu ia pie ei
globale de petrol, subliniaz faptul c în ultimii 50 de ani mai multe evenimente
de caracter geopolitic au f cut ca oferta de petrol s varieze, reducerile fiind încadrate într-o marj de 4-9%. Totu i, cre terea substan ial a pre ului la petrol,
nefiind determinat de vreun eveniment sau criz politic de amploare, a început în 2004 i a accelerat rapid în 2007. Cauza principal a acestei cre teri este
explicat prin cre terea rapid a cererii din partea economiilor emergente, pe fundalul stagn rii produc iei globale [24, 18]. Hamilton observ 11 episoade de
cre tere drastic a pre ului, 10 dintre care au determinat o recesiune în SUA,
excep ie f când recesiunea din 1960. Mul i al i cercet tori au elaborat modele
care descriu leg tura non-linear negativ dintre pre ul la petrol i cre terea reaa PIB în SUA, Canada, zona euro [25]. Alte studii demonstreaz c per ansamblu efectul cre terii pre ului este relativ nesemnificativ. Odat ce pie ele for ei
de munc devin mai flexibile, cota-parte a pre ului la petrol în totalul cheltuielilor este în sc dere, politicile monetare sunt mai bine coordonate etc. Hamilton
ajunge la concluzia c cre terea pre urilor la petrol în 2007-2009 a fost daca nu
cel mai important, atunci unul dintre determinan ii majori ai crizei globale.
Studiile recente cu caracter socio-economic relev o varietate impun toare
de diver i determinan i ai crizelor globale, în special f cându-se referin la episodul de criz global din 2007-2009. În mod evident p rerile economi tilor se
divizeaz când este vorba de identificarea ansamblului de determinan i ai crizei,
iar argument rile sunt din cele mai diverse. Ori, în cazul crizei din 2007-2009
nu putem spune cu certitudine c un determinant anume a avut un impact socioeconomic deosebit. Este vorba mai degrab de o situa ie în care un ansamblu de
determinan i a dus la declan area crizei i la propagarea acesteia pe pie ele interna ionale. Dup p rerea noastr , problematica determinan ilor crizelor globale
trebuie privit în ansamblu complex, iar în calcul trebuie lua i o multitudine de
factori, nu doar cei de in de capital sau productivitatea muncii. Imperfec iunile
politicilor i pie elor financiare, imperfec iunile politicilor monetare în marele
centre financiare, globalizarea, nefunc ionalitatea institu iilor, cre terea pre urilor la resursele energetice, lipsa de coeren i coordonare, sunt doar câ iva dintre determinan ii majori. Cre terea interconexiunilor dintre ri i pie e ne impu-
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ne s gândim din ce în ce mai complex i global despre unele probleme i deficien e care eventual la etapa incipient au doar o conota ie na ional .
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privind sus inerea tezelor de doctor / doctor habilitat în tiin e politice în
Consiliile tiin ifice specializate din Republica Moldova în anul 2012
nr.

Autorul

Denumirea tezei

Conduc tor
/ consultant
tiin ific

Teze de doctor
1

BULICANU
Victoria

Influenta politica a massmedia: presa Republicii
Moldova din perspectiva
modelului mediatic anglosaxon.

Victor
MORARU,
Doctor habilitat în
tiin e politice, profesor (conduc tor tiinific)

2

DOLGII
Elena

Strategii si mecanisme de
guvernare politica a Consiliului Europei. Cazul
Republicii Moldova

Valentina
TEOSA,
Doctor habilitat în
tiin e politice, profesor (conduc tor tiinific)

3

EJOV
Alexandr

Impactul imaginii politice
asupra procesului electoral

Valeriu
MOSNEAGA,
Doctor habilitat în
tiin e politice, profesor (conduc tor tiinific)

4

NICOLAEV
Irina

Dimensiuni politice ale
rela iei putere –
opozi ie în contextul
transform rilor
democratice din Republica Moldova

Valeriu
MOSNEAGA,
Doctor habilitat în
tiin e politice, profesor (conduc tor tiinific)
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5

PRISAC Igor

Implementarea metodei
sinergetice în analiza i
eficientizarea sistemului
politic din Republica Moldova

Alexandru
ROSCA,
Doctor hsbilitat în
tiin e filosofice, academician (consultant
tiin ific)

6

PUTINA Natalia

Unitatea teritorial autonom G uzia în contextul procesului politic din
Republica Moldova: general i particular

Gheorghe
RUSNAC,
Doctor habilitat in
istorie, profesor, academician (conducator
stiintific);
Valeriu
MOSNEAGA,
Doctor habilitat în
tiin e politice, profesor (consultant tiinific)

7

SLOBODENIUC
Ghenadie

Dimensiuni politice ale
dezvolt rii poten ialului
uman în contextul globaliz rii (cazul Republicii
Moldova)

Valentina
TEOSA,
Doctor habilitat în
tiin e politice, profesor (conduc tor tiinific)

8

VARZARI
Vitalie

Securitatea nationala a
Republicii Moldova in
contextul optiunii de
integrarea europeana

Victor
JUC,
Doctor în tiin e filosofice, conferentiar
(conduc tor tiin ific)

Teze de doctor habilitat
1

JUC
Victor

Edificarea rela iilor postzboi rece: aspecte teoretico-metodologice i replieri geostrategice

Alexandru
ROSCA,
Doctor hsbilitat în
tiin e filosofice, aca-
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demician (consultant
tiin ific)

Informa ia a fost prezentat
la redac ie la 21 decembrie 2012
de c tre profesor V.MO NEAGA
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