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Societatea contemporană şi  
mediul său de securitate 

 
 
 

Aurel PIŢURCĂ 
 
 

Abstract: The issue of security, of its environment has been and 
contiues to be controversial. The concurential and conflictual climate, 
the presence in the field of international relations of numerous groups 
of economic, strategic, political interests determine the absence of 
consensus and of a common manner of approach of world security, as 
well as the imposition of a unanimously accepted pattern of security. 
This article analyses some of the key concepts of the contemporary 
security system: the anarchical environment, the bypolar and 
multipolar environment etc., concluding that the present security 
environment is a new, more secure,  developing and imposing 
environment and has the adhesion of most international actors. 
Keywords: security, security environment, system, order, unipolar, 
bipolar, multipolar, international relations, USA, China, India, Japan, 
EU. 

 
 

xistenţa, evoluţia, viitorul societăţii 
umane depinde atât de resursele 
sale materiale, energetice, umane, 

de aplicarea în practică a rezultatelor 
ştiinţei şi tehnicii contemporane, dar mai 
ales de mediul său de securitate. În funcţie 
de acesta, lumea se poate caracteriza prin 
stabilitate şi echilibru şi poate evolua spre 
progres sau dimpotrivă, într-un climat de 
insecuritate şi instabilitate viitorul poate fi 
incert şi poate genera confruntări sau 
„război tuturor împotriva tuturor”. Deşi 
spusă cu mulţi ani în urmă de Alvin Toffler 
potrivit căreia ,” Vechea hartă a lumii este 
perimată, suportăm în prezent cea mai 
profundă reaşezare a puterii globale de la 
naşterea civilizaţiei industriale”1, aceasta 
este adevărată şi mai actuală ca niciodată 
în viaţa comunităţii mondiale. 

 Problema securităţii, a mediului său, a 
fost şi continuă să fie controversată. Cli-
matul concurenţial şi conflictual, prezenţa 
în planul relaţiilor internaţionale a nume-
roase grupuri de interese economice, strat-
egici, politice, determină lipsa unui consens 
şi mod comun de abordare a securităţii 
mondiale, precum şi impunerea unui model 
de securitate unanim acceptat. Referindu-
se la acest aspect K. Waltz aprecia  că 
„Singura preocupare a statelor în acest cli-
mat concurenţial şi conflictual, indiferent 
de opţiunile doctrinare şi sistemul social-
politic este creşterea puterii şi securităţii 
lor ca principal factor de supravieţuire într-
o lume precară. Adevărata problemă a 
sistemului de relaţii internaţionale rămâne 
managementul corect, inteligent şi etic al 
puterii, deoarece fără realizarea unui echi-
libru al puterii (balance of power) la cote 

E
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rezonabile, dăinuirea umanităţii este ame-
ninţată “2. 
 Mediul de securitate este o necesitate 
şi o realitate a lumii contemporane dat de 
„ansamblul condiţiilor, proceselor şi feno-
menelor politice, diplomatice, economice, 
sociale, culturale, militare, ecologice şi in-
formaţionale, interne şi internaţionale care 
condiţionează nivelul de protecţie al indi-
vidului, comunităţii, statului, zonei, regiunii 
ş.a.m.d., pe timpul promovării propriilor 
interese ale acestora3. În funcţie de aria de 
manifestare a acestuia se poate vorbi de 
mediu de securitate global, continental, re-
gional, zonal, naţional. În marea sa măsură, 
actualul mediu de securitate este rezultatul 
marilor şi profundelor schimbări produse 
la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul 
celui următor, al dispariţiei sistemului bi-
polar prin dezintegrarea URSS, a siste-
mului comunist şi a Tratatului de la 
Varşovia, a reunificării Germaniei, a ex-
tinderii Uniunii Europene, a încercării de 
impunere a statului de unic actor mondial 
al SUA, şi al procesului de democratizare 
a relaţiilor internaţionale. Mediu de securitate 
contemporan este extrem de complex, ete-
rogen, dinamic şi greu de evaluat ca 
urmare a acţiunii unor factori mai degrabă 
impredictibili decât predictibili. În prezent  
ne aflăm într-o perioadă de tranziţie de la 
sistemul bipolar în care SUA şi URSS, 
îndeplineau rolul de superputeri, generând 
si inpunind  mediu de securitate al comu-
nităţii mondiale în care celelalte puteri 
regionale, zonele aveau un rol minor în 
impunerea climatului de securitate, întru-
cât nu dispuneau de capacitatea şi dimen-
siunea politică-militară, economică de a se 
manifesta ca mari puteri sau concurenţiale, 
spre un sistem unipolar sau după alţii 
multipolar. 
 Marea preocupare a statelor, organi-
zaţiilor internaţionale, a actorilor nonstatali 
este aceea de a stabili direcţia evoluţiei 
viitorului sistem politic internaţional, a 

mediului de securitate care va caracteriza 
comunitatea mondială. Având în vedere 
experienţa acumulată, dar mai ales actuala 
realitate şi tendinţe ale vieţii internaţionale, 
astăzi există mai multe alternative ale 
mediului de securitate. 

Mediul anarhic caracteristic perioadei 
moderne de dezvoltare până la 1918. Un 
asemenea model implică libera acţiune a 
actorilor internaţionali în cea mai mare 
măsură aceştia fiind identificaţi cu statele 
naţionale sau alianţele statale. Securitatea  
era data de forţă, de război, politicul şi 
diplomaticul fiind consecinţe ale acestuia. 
Într-o lume aflată sub spectrul războiului 
nuclear, a proliferării armamentului nuclear, 
a apariţiei unor ameninţări şi pericole non-
tradiţionale, a reconfigurării relaţiilor inter-
naţionale, a impunerii în cadrul acestora a 
democraţiei, un mediu anarhic de secu-
ritate nu poate fi acceptat şi nu poate fi 
funcţional actualului tip de dezvoltare 
comunitară, nu e în corespondenţa cu aspi-
ratiile şi interesele lumii contemporane. El 
e mai degrabă un generator de insecuritate 
decât de stabilitate şi echilibru. 

Mediul bipolar a fost creat şi impus în 
perioada Războiului Rece şi a dominat 
relaţiile internaţionale până la sfârşitul se-
colului XX. A fost o partajare a hege-
moniei între SUA-NATO, pe de o parte şi 
URSS, sistemul comunist şi Tratatul de la 
Varşovia pe de altă parte. 

Deşi a dispărut şi în mare măsură a 
fost nefuncţional, neproductiv pentru secu-
ritatea mondială şi astăzi sunt numeroşi 
susţinători ai acestui sistem, considerat 
stabil şi durabil pentru comunitatea mon-
dială. Aşa de exemplu Mearsheimer, făcând 
o comparaţie cu sistemul multipolar, con-
chide: „Într-un sistem multipolar există 
mai multe situaţii cu potenţial de conflict 
decât într-o ordine bipolară. Bipolaritatea 
reduce situaţiile conflictuale (singura diadă 
cu potenţial beligerant fiind cea dintre 
marile puteri), presupune o probabilitate 
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mai mare privind distribuţia sensibil egală 
a puterii între actorii globali (adevărata 
sursă de stabilitate), descurajează greşelile 
de calcul reducând riscul unui război între 
marile puteri şi diminuează teama care 
amplifică tensiunile dintre state”4. Aşa cum 
preciza şi fostul lider sovietic M. Gorbaciov, 
unul dintre artizanii dispariţiei bipolaris-
mului şi al actualului sistem, „sistemul 
bipolar şi-a epuizat potenţialul”, de altfel el 
nu mai este o realitate a actualei practici 
politice şi nici nu mai sunt posibilităţi ca el 
sa reapară. 

Sistemul unipolar ar constitui în cea 
mai mare măsură actualul sistem de secu-
ritate care domină relaţiile internaţionale. 
El are ca promotor SUA, care ar trebui să 
asigure securitatea mondială şi să facă  faţă 
provocărilor regionale şi zonale ca cele din 
Irak, Afganistan, Iran, Orientul Apropiat 
sau chiar din Europa, iar mai recent dintre 
Coreea de Sud şi Coreea de Nord. 
Sistemul unipolar este susţinut de majori-
tatea analiştilor şi politologilor nord ameri-
cani; ei văzând  în acesta cea mai bună 
soluţie în menţinerea şi consolidarea păcii. 
Aşa de exemplu, Keahene asociază unipo-
larismul cu stabilitatea. „Structurile hege-
monice de putere, dominante de o singură 
ţară – precizează el – sunt cele mai eficiente 
pentru dezvoltarea unui regim internaţional 
puternic ale cărui reguli sunt exacte şi 
respectate. Cristalizarea  hegemonismului 
determină o creştere a stabilităţii mondiale, 
iar decăderea sa induce crepusculul siste-
melor economice generate şi fluctuaţii în 
economia mondială”5. 

Analiştii şi politologii nord americani 
aduc în susţinerea ordinei unipolare o serie 
de argumente ca: eficienţa managementului 
individual faţă de cel colectiv; unitatea în 
impunerea aceloraşi reguli şi conduceri; 
imposibilitatea construirii unor alianţe fără 
asentimentul hegemonului, fapt ce nu ar 
pune în pericol securitatea mondială, dia-
logul, discuţiile, înţelegerile s-ar realiza mult 

mai uşor şi ar fi mult mai eficiente pentru 
toţi competitorii mediului de securitate. 

S. Huntington mergând pe linia eviden-
ţierii beneficiilor pe care le aduce ordinea 
unipolară promovată de SUA precizează: 
„Supremaţia internaţională de durată a 
SUA este esenţială pentru bunăstarea şi 
securitatea americanilor şi pentru viitorul 
libertăţii democraţiei, economiei deschise 
şi ordinii internaţionale în lume”6. 

În schimb alţi analişti politici sunt 
mult mai rezervaţi în ceea ce priveşte uni-
polaritatea şi beneficiile acestea văzând în 
hegemonia SUA „singura putere care poate 
folosi forţa sub egida ONU, oriunde în 
lume”7. O poziţie mult mai tranşantă faţă 
de unipolaritate o are actualul prim-ministru 
al Federaţiei Ruse, V. Putin. În conferinţa 
pentru probleme de securitate de la Munchen 
spunea „Oricât am înfrumuseţa termenul, 
el înseamnă un singur centru de putere, un 
singur centru de forţă şi un singur stăpân… 
el nu are nimic în comun cu democraţia…. 
lumea a devenit mai puţin sigură, iar con-
flictele nu s-au rezolvat, ci s-au agravat”8.  

Aşa cum o arată actuala realitate, o 
lume unipolară nu este mai sigură, nu aduce 
stabilitate şi echilibru, nu îmbunătăţeşte 
climatul internaţional. Ea s-a dovedit a nu 
fi generatoare de securitate dimpotrivă s-
au menţinut vechile conflicte regionale, 
zonale şi au apărut altele noi. Mult mai 
important este faptul că ordinea unipolară 
nu este agreată şi acceptată de comunitatea 
mondială, cel puţin dintr-un singur motiv – 
lipsa sa de democraţie, ori din această 
perspectivă unipolarismul este o reîntoar-
cere la vechea ordine internaţională bazată 
pe dictat, forţă, centru de comandă, etc. 

Tendinţa care se impune în securiza-
rea vieţii internaţionale este cea a siste-
mului multipolar, creat şi bazat  pe puterile 
regionale. În cadrul puterilor regionale in-
cludem acele state care, ca urmare a forţei 
lor politice, economice, militare, a prezenţei 
în relaţiile internaţionale sunt capabile să 



POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ 
Aurel Piţurcă 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

10 

influenţeze activitatea statelor naţionale, a 
organizaţiilor mondiale, precum şi a altor 
actori nonstatali de a lua decizii în inte-
resul lor. Aşa este cazul Federaţiei Ruse, 
Chinei, Japoniei, Indiei, Uniunii Europene. 
Multipolaritatea este sistemul de securitate 
ce se afirmă, agreat de marea majoritate a 
statelor lumii, fiind totodată în consens cu 
tendinţa de democratizare a relaţiilor in-
ternaţionale. Prin repartizarea geografică – 
SUA – continentul nord american,  UE şi 
Rusia – Europa, China, Japonia, India, 
Asia, prin influenţa politică, regională şi 
globală, forţa economică şi militară, ele 
dau şi asigură echilibru şi stabilitatea 
mediului de securitate Ele sunt în măsură 
să impună transformari, modificări substan-
ţiale ale mediului de securitate, să-i afirme 
şi să-i direcţioneze activitatea. 

În afară de superputerea SUA, de pu-
terile regionale în actualul mediu de secu-
ritate trebuie luate în calcul şi aşa numitele 
puteri de nişă. Acestea sunt state, sau 
uniuni de state, actori nonstatali care şi-au 
dezvoltat o mare capacitate economică, 
militară, nucleară, informaţională într-un 
domeniu relativ restrâns şi limitat, dar care 
le dă posibilitatea să influenţeze uneori în 
mod determinant şi pe termen scurt mediul 
internaţional cum ar fi Pakistanul, Israelul, 
Iranul sau organizaţii ca Al-Quaeda, Hamas, 
Hesbollach. Chiar dacă se află în plin pro-
ces de configurare, de tranziţie de la siste-
mul unipolar la cel multipolar, actualul 
climat de securitate este mult mai sigur, 
mai stabil şi are susţinerea majorităţii 
actorilor lumii contemporane. Noile puteri 
regionale sunt într-un proces de afirmare 
economic, politic, militar, constituind un 
concurent major al superputerii SUA, care 
în perspectivă se va confrunta cu un trend 
descendent atât economic cât şi a sus-
ţinerii politice interne şi externe. Oricare 
dintre noile puteri ce se afirmă, UE, China, 
Japonia, Rusia, India doresc un rol şi un 
loc de mare putere în sistemul interna-

ţional cu contribuţii majore la securitatea 
lumii contemporane. 

Actualul mediu de securitate se deo-
sebeşte mult mai mult decât vechiul climat 
ce a caracterizat perioada secolului XX, el 
cumulând elemente noi de conţinut, struc-
tură, repartizare sau tendinţă de evoluţie, 
cum ar fi: 
 Dacă în vechiul mediu insecuritatea şi 

instabilitatea erau cam aceleaşi în 
toate zonele geografice, în cadrul ac-
tualului mediu, spaţiu european se 
detaşează de cel din zonele Asiei, 
Americii sau Africii. Deşi Europa a 
fost generatoare a două noi confla-
graţii mondiale şi dispune de un imens 
potenţial nuclear, ea nu este astăzi 
ameninţată din interior de un conflict 
militar de proporţii, iar climatul său de 
securitate este mult mai stabil şi echi-
librat. Conflictele, tensiunile care există 
în Europa ca cele din Cipru, Turcia, 
Israel, Orientul Apropiat, Kosovo, zona 
Balcanilor, nu sunt majore, pot fi con-
trolate şi aplanate. O asemenea situaţie 
ţine de existenţa NATO, de Uniunea 
Europeană care generează şi imprimă 
un alt tip de politică de securitate, un 
alt nivel de dezvoltare economic şi o 
altă calitate a vieţii care pot estompa şi 
elimina multe din ameninţările şi ris-
curile securităţii europene. 
În schimb ameninţările la securitatea 
Europei pot veni din exteriorul ei, aşa 
se explică trecerea de la funcţia de 
apărare colectivă a NATO la cea de 
securitate colectivă, unde alături de 
NATO a fost admisă ca partener stra-
tegic, în realizarea scutului antirachetă şi 
Federaţia Rusă. 

 Se constată o creştere a procesului de 
regionalizare a mediului de securitate, 
ca urmare a faptului că organizaţiile 
internaţionale, ca ONU, OSCE, sunt 
tot mai mult implicate în îndeplinirea 
unor misiuni de menţinere a păcii cu 
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caracter regional – ONU, în Kosovo, 
zona Balcani, Cipru, Bosnia Herţegovina, 
Macedonia; OSCE în Cecenia, Georgia 
etc. 

 Actualul mediu de securitate a suferit 
schimbări şi în strategia înarmării. 
Dacă în perioada Războiului Rece, 
principala caracteristică a strategiei 
înarmării o constituia producerea în 
cantităţi mari a armamentului clasic şi 
nuclear, aceasta fiind justificată de 
multiplii duşmani, după această pe-
rioadă când au început discuţii privind 
diminuarea cursei înarmării  iar prio-
ritatea în strategia securităţii a căpătat-
o dezarmarea şi neproliferarea tehno-
logiilor şi armamentului nuclear, can-
titatea de armament a început să 
cedeze în faţa calităţii, performanţelor 
acestuia. Această nouă strategie a avut 
efect asupra diminuării contingentelor 
armatei, a creşterii pregătirii atât a 
celor ce le produc, cât şi a celor ce le 
mânuiesc, a creşterii puterii de distrugere. 
Scăderea cantităţii armamentului a 
fost compensată de calitatea şi perfor-
manţele acestuia. 
Armamentul nuclear a avut şi are pe 
lângă rolul de ameninţare şi mare pe-
ricol la adresa securităţii umane şi 
unul de descurajare dat fiind conse-
cinţele folosirii sale. Aspectul descu-
rajator al armamentului nuclear a fost 
şi continuă să fie exagerat de unii 
analişti politici şi militari, care văd în 
acesta cheia stabilităţii mondiale şi a 
păcii. K. Waltz referindu-se la acest 
aspect preciza: „Atunci când vorbim 
de cele mai ridicate niveluri ale forţelor 
(nucleare) „puterea absolută”, în mod 
paradoxal, ele generează „neputinţa 
absolută”, iar cea mai performantă 
armă a celor mai puternice state se do-
vedeşte a fi utilizată în cel mai scăzut 
grad. Practic, armele nucleare nu au 

fost niciodată decât nişte mijloace de 
descurajare, nu şi de atac”9. 
În plină eră nucleară şi a pericolului 
acestuia şi astăzi unui autor ca M. 
Quinland consideră că „Mai bine o 
lume cu arme nucleare, dar fără un 
război major, decât un război major, 
dar fără arme nucleare”10. 
Indiferent de pe ce poziţie şi din ce 
perspectivă vom analiza şi argumenta, 
armamentul nuclear nu a fost şi nu 
poate fi generator de securitate şi pace. 
Un război nuclear poate fi oricând 
posibil, el se poate declanşa ca urmare 
a unei erori sau viziuni greşite a 
factorilor de decizie politici-militari, a 
unei erori umane sau tehnice. Nu 
trebuie uitat şi minimalizat pericolul 
ce vine din partea unor organizaţii te-
roriste care pot intra în posesia arma-
mentului nuclear. Acesta poate fi folosit 
şi de aşa numitele state ale „axei 
răului”. 

 Astăzi locul insecurităţii generate de 
armamentul nuclear este tot mai mult 
luat de fenomene şi procese noi cu un 
înalt grad de periculozitate cum ar fi: 
corupţia, conflictele etnice, naţionale, 
religioase dar mai ales terorismul in-
ternaţional. 
Terorismul internaţional nu are fron-
tiere, el s-a generalizat la nivelul 
întregii planete. Indiferent de forma 
sa, individual, colectiv, politic, religios, 
statal sau sponsorizat, terorismul tinde 
să devină principala sursă de inse-
curitate, tensiuni, conflicte şi de insta-
bilitate la adresa mediului de securitate. 
Faţă de alte pericole, el se poate rea-
liza mai uşor, fără o prea mare şi 
îndelungată pregătire. Actele teroriste 
pot fi executate aproape de orice per-
soană cu cunoştinţe minime sau chiar 
deloc în domeniul armamentului. 
Armamentul poate fi uşor procurat sau 
confecţionat, inclusiv manual sau 
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artizanal. Actele teroriste nu au practic 
graniţe sau limite, pot fi oriunde 
folosite, în gări, aerogări, aglomeraţii 
urbane, inclusiv în centre sau sedii 
militare ca la 11 septembrie 2001 la 
Pentagon. Teroriştii sunt greu de depistat 
şi eliminat, ei fiind recrutaţi din orice 
grup, clasă socială, profesională, etnie, 
rasă, sex, iar locul celor eliminaţi este 
luat repede de alţii, întrucât ceea ce 
contează este adeziunea şi fanatismul. 
Pericolul terorist este mult mai mare 
întrucât atacurile sale lovesc nu numai 
forţele de ordine sau ale armatei ci şi 
pe civili, având astfel un impact emo-
ţional deosebit asupra populaţiei şi 
pun o deosebită presiune asupra facto-
rilor politici şi militari de decizie, 
uneori mult mai puternic decât al unui 
atac militar. 
Tot atât de periculoase pentru mediul 
de securitate sunt şi confruntările et-
nice, religioase, naţionaliste care pot 
mobiliza şi manipula mari mase de 
oameni, întreţin şi promovează acţiuni 
naţionaliste, şoviniste, extremiste, sece-
sioniste, xenofobe şi se folosesc în 
cele mai multe situaţii de forţă, vio-
lenţă asupra unor grupuri minoritare, 
religioase, etnice, naţionale. 

 Noul mediu de securitate ca urmare a 
globalizării, a noilor tendinţe de dez-
voltare impune regândirea, reconfigu-
rarea şi reinterpretarea unor concepte 
ca cel de securitate, suveranitate na-
ţională, independenţă, integritate de la 
forma lor clasică din perioada mo-
dernă şi a secolului XX, la cea actuală. 
Noţiunea de securitate trebuie con-
cepută şi înţeleasă multidimensional, 
în care să fie incluse elemente şi 
aspecte noi ale ameninţării sociale, 
economice, factori de natură culturală, 
mediu, drepturi şi libertăţi cetăţeneşti 
asumate noii dezvoltări şi circulaţii a 
factorului uman. 

Globalizarea şi efectele ei, interdepen-
denţa şi complementaritatea dezvoltării 
sociale, societăţile multinaţionale şi 
transfrontaliere, circulaţia persoanelor, 
a forţei de muncă, internaţionalizarea 
capitalului, activitatea organizaţiilor 
internaţionale ca NATO, ONU, OSCE 
sau UE, au impus o limitare a suve-
ranităţii, un deficit al acestuia ce are 
un nou mod de înţelegere şi abordare 
al acesteia. 
În actualele condiţii este greu de rea-
lizat o partajare, o precizare de unde şi 
până unde ţine o problemă de suver-
anitate internă sau externă, mai ales că 
astăzi unele aspecte, elemente de su-
veranitate au fost preluate de ONU, 
Uniunea Europeană sau alte organi-
zaţii internaţionale. 
În noul mediu de securitate are loc o 
reerarhizare a dimensiunilor sale, în 
locul celor militare cu statut deter-
minant odinioară, se impun tot mai 
mult cea economică, politică, informa-
ţională sau a influenţei în relaţiile 
internaţionale. Astăzi se poate face o 
nouă ierarhizare a puterilor după di-
mensiunile ce le caracterizează astfel: 
- militar, politic, economic, strategic 

– SUA; 
- economic, militar, politic, strategic 

– Federaţia Rusă; 
- economic – Japonia; 
- economic-politic – India; 
- economic-militar – China; 
- economic-politic – UE. 

 Se modifică însăşi conceptul de super-
putere, care nu se mai rezumă numai 
la dimensiunea militară. Pentru a fi o 
naţiune puternică, o superputere trebuie 
să fie puternică din toate punctele de 
vedere, economic, politic, militar, infor-
maţional, tehnologic, ştiinţific. Mulţi 
analişti analizând SUA, consideră că 
în cel mult 20 de ani aceasta nu va mai 
fi o mare putere, locul ei va fi luat de 
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puterile regionale cum ar fi: China ca 
urmare a trendului său de creştere 
economică, India prin potenţialul său 
informaţional şi demografic, Rusia prin 
resursele sale energetice şi de materii 
prime, UE prin potenţialul politic şi 
economic etc. Are loc şi o schimbare a 
polilor puterii despre America de Nord 
– SUA – spre Asia – China, India, 
Japonia sau Europa – UE şi Federaţia 
Rusă. 
Se apreciază că SUA sunt în declin ca 
superputere economică, militară, politică, 
nu ar mai avea susţinerea internă şi 
externă a acţiunilor sale internaţionale, 
mai ales militare. 
Toate puterile regionale sunt adepte 
ale multipolarismului întrucât tind şi 
doresc fiecare să fie una din puteri. Ei 
consideră că securitatea poate fi mult 
mai bine apărată într-un cadru global. 
Este şi o reacţie la sistemul unipolar al 
SUA, la hegemonia sa. 

 În actualul mediu de securitate au apă-
rut actori internaţionali noi, cu trăsă-
turi ce ies din cadrul clasic, nu dispun 
de un teritoriu naţional (Al-Quaeda), 
afirmă şi promovează alte inte-rese 
decât cele politice, economice, naţionale 
ca secta Auom, ce îşi propune să 
instaureze o religie mondială sau zo-
nală, sau au în vedere alte obiective 
decât cele clasice cum ar fi impunerea 
adevăratei religii islamice în forma sa 
tradiţională (Al-Quaeda), izgonirea ame-
ricanilor din statele musulmane. Toate 
acestea sunt generatoare de mediul de 
securitate. 

 Cu toate oscilaţiile şi derapajele sale, 
tendinţa majoră, dominantă a actualei 
evoluţii a mediului de securitate este 

extinderea, stabilizarea şi democrati-
zarea sa. Actualul mediu de securitate 
este unul nou, în realizare şi impunere, 
mult mai sigur şi întruneşte adeziunea 
majorităţii actorilor internaţionali. 

 
Note 

1 A. Toffler, Puterea în mişcare, Editura Antet, 
Bucureşti, 1995, p.12. 
2 K. Waltz, Teoria politicii internaţionale, Iaşi, 
Ed. Polirom, 2005, p. 178. 
3 S. Medar, „Gazele naturale şi securitatea 
naţională” în Anuarul Ştiinţific al Facultăţii de 
ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de 
securitate, anul II, vol I, Sibiu, 2007, p. 35. 
4 J. Mearsheimer, Tragedia politicii de forţă, 
Ed. Antet, Bucureşti, 2001, p. 242 apud V. 
Nazarie, „Tendinţe ale relaţiilor internaţionale 
în secolul XXI”, în Anuarul Ştiinţific al Facultăţii 
de ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii 
de securitate, anul II, vol I, Sibiu, 2007, pp. 15-
16. 
5 Apud P. V. Coşcodaru, Centrele de putere ale 
lumii, Ed, Ştiinţelor sociale şi politice, 2009, p. 
36. 
6 V. Buta, „Noile centre de putere şi securitatea 
internaţională” în Impact strategic, Nr. 3/2005, 
p. 23. 
7 M. Griffiths,  Relaţii internaţionale, Ed. Ziua, 
Bucureşti, 2003, pp. 92-93. 
8 K. Waltz, op. cit., p. 249. 
9 Apud. V. Nazarie, op. cit., p.20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

14 

Convergenţă, divergenţă şi schimbare culturală în 
sfera problemelor economice şi politice globale 
 
 
 
Silvia Monica COJOCARU 
 
 
Abstract: Globalization refers to a raising economic interdependence 
among countries, as it is reflected in the increasing flux across borders 
of the three types of entities: goods and services, capital and know-
how. Globalization expects to lead to a cultural uniformization. A 
major argument against cultural convergence is that traditionalism 
and modernity can be independent. Powerful traditional values, such 
as group solidarity, interpersonal harmony, paternalism and 
familism, can coexist with modern values of individual 
accomplishment and competition. While convergence in some fields of 
international activity is easily noticeable, still in the consumer’s 
values and way of life there is a significant divergence of cultures. 
Keywords: globalization, cultural convergence, cultural divergence, 
multiculturalism, cultural change.  
 

 
Introducere 

 
n acest nou mileniu, puţini directori îşi 
permit să închidă un ochi în faţa 
oportunităţilor oferite de mediul de 

afaceri la nivel mondial. Directorii japo-
nezi din industria constructoare de auto-
mobile monitorizează cu atenţie ceea ce 
pun la cale concurenţii lor europeni şi co-
reeni pentru a obţine o «bucată » mai mare 
din piaţa auto chineză. Directorii studio-
urilor de film de la Hollywood trebuie să 
cântărească puterea de atracţie a unui film 
costisitor în Europa şi Asia la fel de mult 
ca şi Statele Unite înaintea unui anga-
jament ferm. Vântul globalizării a lărgit 
mentalitatea directorilor, a extins zona de 
influenţă geografică a firmelor şi a în-
ghiontit cercetarea în domeniul proble-
melor internaţionale înspre noi traiectorii. 

O problematică de o importanţă teo-
retică considerabilă priveşte schimbările 
culturale şi transformările care au loc în 
diferite părţi ale lumii. De fapt, de la stu-
diul de reper al lui Haire et al. (1966) şi 
publicarea cărţii Industrialism and Industrial 
Man de către Kerr et al. (1960), cerce-
tătorii au continuat să caute asemănări în 
credinţele şi atitudinile specifice culturii în 
diverse aspecte ale atitudinilor şi compor-
tamentelor legate de muncă, modele de 
consum şi altele asemenea. În cazul în care 
culturile mai multor locaţii ale lumii sunt 
într-adevăr convergente, practicile legate 
de problemele internaţionale ar deveni 
într-adevăr din ce în ce mai asemănătoare. 
Practicile afacerilor standard, fără cultură, 
ar apare în cele din urmă, iar ineficienţa şi 
complexităţile asociate cu convingerile şi 
practicile divergente din epoca trecută ar 
dispărea.  În următoarea secţiune vom ana-

Î
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liza dovezile pe această temă şi vom con-
cluziona că o astfel de perspectivă referi-
toare la convergenţa diferitelor practici in-
ternaţionale este prea optimistă. 

 
Evoluţia globalizării  
Globalizarea se referă la o „inter-

dependenţă economică în creştere în rândul 
ţărilor, aşa cum este reflectat în fluxul 
transfrontalier crescător al celor trei tipuri 
de entităţi: bunuri şi servicii, capital şi 
know-how (Govindarajan şi Gupta, 2001, 
4). Puţini vorbeau de “economia mondială” 
acum 25 de ani, iar termenul prevalent era 
„comerţ internaţional” (Drucker, 1995). 
Cu toate acestea, astăzi, comerţul interna-
ţional a culminat cu apariţia unei economii 
globale, constând în fluxuri de informaţii, 
tehnologie, bani şi oameni şi se desfăşoară 
prin intermediul organizaţiilor interna-
ţionale guvernamentale, cum ar fi Acordul 
Nord American de Comerţ Liber (NAFTA) 
şi Comunitatea Europeană; organizaţii 
mondiale precum Organizaţia Internaţională 
pentru Standardizare (ISO); companii multi-
naţionale (CMN) şi alianţe transfrontaliere 
sub formă de joint venture, fuziuni inter-
naţionale şi achiziţii. Aceste inter-relaţii au 
sporit participarea în economia mondială 
şi au devenit un element-cheie pentru 
creşterea economică şi prosperitate (Drucker, 
1995, 153). 

Totuşi, globalizarea nu este lipsită de 
remuşcările şi nemulţumirile sale. O ima-
gine vie asociată cu summit-urile G8 o 
reprezintă protestele aprinse împotriva glo-
balizării în mai multe părţi ale lumii, aşa 
cum este arătat la televiziune şi raportat în 
mass-media populară. Opoziţia puternică 
faţă de globalizare provine de obicei din 
partea ţărilor în curs de dezvoltare care au 
fost afectate de efectele destabilizatoare ale 
globalizării, dar în ultimul timp, am văzut, 
de asemenea, dezbateri aprinse în econo-
miile occidentale declanşate de pierderile 
semnificative de locuri de muncă ca ur-

mare a offshoring-ului în ţările cu salarii 
mici. Într-adevăr, muncitorii în industria 
prelucrătoare şi agricultură din economiile 
avansate devin din ce în ce mai precauţi în 
ceea ce priveşte globalizarea, pe măsură ce 
veniturile lor continuă să scadă semni-
ficativ. În paralel cu protestele furioase 
împotriva globalizării, fluxul de bunuri, 
serviciile şi investiţiile în afara graniţelor 
naţionale a continuat să scadă după câşti-
gurile rapide din anii 1990. 

În plus, crearea de blocuri comerciale 
regionale, cum ar fi NAFTA, Uniunea 
Europeană şi Asociaţia Naţiunilor din Asia 
de Sud-Est a stimulat discuţii despre cre-
area altor zone comerciale ce implică ţări 
din Asia de Sud, Africa şi alte părţi ale 
lumii. Deşi de multe ori se presupune că 
ţările care fac parte din Organizaţia Mon-
dială a Comerţului (OMC)  au adoptat 
globalizarea, în realitate lumea este doar 
parţial globalizată, în cel mai fericit caz 
(Schaeffer, 2003). Multe părţi din Asia 
Centrală şi Europa de Est, inclusiv fostele 
republici ale Uniunii Sovietice, părţi din 
America Latină, Africa şi părţi din Asia de 
Sud au fost sceptici în ceea ce priveşte 
globalizarea (Greider, 1997). De fapt, mai 
puţin de 10% din populaţia lumii este 
complet globalizată (adică este participantă 
activă în consumul de produse şi servicii 
globale) (Schaeffer, 2003). Prin urmare, 
este imperativ să analizăm aspectele diver-
genţei şi convergenţei culturale în această 
lume parţial globalizată. 

„Cultura universală” se referă adesea 
la ipotezele, valorile şi practicile oamenilor 
din Occident şi a unor elite din culturile 
non-occidentale. Huntigton (1996) a sugerat 
că aceasta provine de la elitele intelectuale 
dintr-un grup selectat de ţări care se întâl-
nesc anual în cadrul Forumului Economic 
Mondial de la Davos, Elveţia. Aceste 
persoane sunt extrem de educate, lucrează 
cu simboluri şi numere, vorbesc fluent 
engleza, sunt foarte implicate în angaja-
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mentele internaţionale şi călătoresc frecvent 
în afara ţării lor. Ei împărtăşesc valoarea 
culturală a individualismului şi cred cu 
tărie în economia de piaţă şi democraţia 
politică. Deşi cei care aparţin grupului 
Davos controlează practic toate instituţiile 
internaţionale importante ale lumii, multe 
din guvernele lumii, şi o mare majoritate a 
capacităţilor economice şi militare ale 
lumii, valorile culturale ale grupului Davos 
sunt, probabil, îmbrăţişate doar de o mică 
parte din cele şase miliarde de oameni din 
lume. 

Cultura populară, din nou de origine 
din Europa de Vest şi America în cea mai 
mare parte, contribuie de asemenea la o 
convergenţă a modelelor de consum şi la 
activităţile de agrement din întreaga lume. 
Cu toate acestea, convergenţa poate fi 
superficială, şi să aibă doar o mică 
influenţă asupra problemelor fundamentale 
precum convingerile, normele şi ideile 
despre indivizi, grupuri, instituţii şi alte 
agenţii sociale care ar trebui să funcţioneze. 
De fapt, Huntigton (1996, 58) a remarcat 
că „esenţa civilizaţiei occidentale este 
Magna Carta, şi nu Magna Mac. Faptul că 
non-occidentalii pot fi duşi de nas de 
aceasta din urmă nu are implicaţii pentru 
acceptarea celei dinainte”. Acest argument 
este evident dacă schimbăm situaţia tipică 
şi punem europenii din vest şi americanii 
în pielea beneficiarilor influenţei culturale. 
De exemplu, în timp ce chinezescul Kung 
Fu domină scenele de luptă ale filmelor de 
la Hollywood precum Matrix Reloaded, 
iar restaurantele chinezeşti abundă în 
Occident, pare neverosimil ca americanii 
şi europenii să fi acceptat mai multe valori 
chinezeşti datorită pasiunii lor pentru Kung 
Fu şi  mâncarea chinezească. 

Un argument major împotriva con-
vergenţei culturale este că tradiţionalismul 
şi modernitatea pot fi independente. 
Valorile tradiţionale puternice, cum ar fi 
solidaritatea de grup, armonia interper-

sonală, paternalismul şi familismul, pot 
coexista cu valorile moderne de realizare 
individuală şi concurenţă. Un caz în acest 
sens este reprezentat de chinezii din 
Singapore şi din China care au aprobat 
într-adevăr, atât valorile tradiţionale cât şi 
cele moderne (Chang et all, 2003). Este de 
asemenea imaginabil ca, aşa cum vorbim 
despre occidentalizarea valorilor culturale 
din întreaga lume, să putem vorbi şi despre 
esternalizarea valorilor ca răspuns la for-
ţele modernităţii şi ale consumului im-
puse de globalizare. 

Deşi argumentul că lumea devine o 
singură cultură pare de neconceput, există 
unele zone care nu prezintă semne de 
convergenţă. Vom explora în continuare 
rolul mai multor factori, care determină 
simultan ca anumite culturi din lume să se 
apropie sau să difere, în încercarea de a 
identifica mai multe căi productive pentru 
cercetările viitoare. 

 
Rolul comunicării în cazul folosirii 
tehnologiei informaţiei 
Tehnologia, în special comunicarea 

mediată de computer, a fost aclamată ca o 
forţă majoră în crearea de convergenţă 
culturală în întreaga lume şi în facilitarea 
comunicării interculturale. Unităţile de 
afaceri autonome ale corporaţiilor globale 
sunt conectate în permanenţă, nu neapărat 
în structurile fizice mari, ci în reţelele 
globale electronice funcţionând interde-
pendent. Unii autori susţin chiar că distanţa 
fizică nu mai este un factor major în răs-
pândirea afacerilor la nivel global 
(Govindarajan şi Gupta, 2001). Comuni-
carea mediată de computer permite utiliza-
torilor să acceseze o cantitate uriaşă de 
informaţii concrete la nivel mondial; cu 
toate acestea, ea nu creşte neapărat capa-
citatea acestora de a absorbi informaţii în 
acelaşi ritm în care informaţia este dise-
minată sau difuzată. În plus, informaţiile şi 
cunoştinţele sunt interpretate prin lentile 
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culturale, iar transferul sau difuzarea de 
cunoştinţe organizaţionale nu este uşor de 
realizat peste graniţele culturale.  

Hofstede (2001) a observat că nu 
numai diversitatea culturală între ţări va 
persista, dar şi că noile tehnologii ar putea 
chiar intensifica diferenţele culturale dintre 
şi în cadrul ţărilor. După cum s-a menţionat 
anterior, răspândirea de informaţii despre 
viaţa oamenilor în diferite părţi ale lumii a 
afectat unele minorităţi care compară 
soarta lor în viaţă cu cea a altora cu un 
standard de viaţă mai ridicat. Grupurile 
etnice din întreaga lume observă stilurile 
de viaţă şi valorile culturale ale altor ţări, 
iar unele sunt interesate în adoptarea unei 
părţi a stilului de viaţă şi a valorilor, dar 
alţii o resping complet. Efectele noilor 
tehnologii privind îmbunătăţirea eficienţei 
corporaţiilor multinaţionale şi globale sunt 
bine cunoscute, dar nu se ştie modul în 
care aceste noi tehnologii, mai ales comu-
nicarea mediată de computer şi internetul, 
ar putea crea schimbări semnificative în 
modelele culturale ale diferitelor grupuri 
etnice.  

Pentru a rezuma, comunicarea mediată 
de computer are efecte simultane de creş-
tere atât a convergenţei cât şi a divergenţei 
culturale. Trebuie să explorăm modul în 
care răspândirea sa afectează progresul 
globalizării în diferite părţi ale lumii prin 
încorporarea rolului sindromurilor cultu-
rale, culturilor organizaţionale, şi al altor 
procese. Din păcate, munca empirică cu 
privire la aceste procese este insuficientă, 
şi este nevoie de mai multă cercetare 
înainte să fie formulate afirmaţii teoretice 
cuprinzătoare. 

 
Rolul multiculturalismului şi al 
identităţii culturale 
Cadrul ideologic larg al unei ţări, cor-

poraţii, sau situaţii este cel mai important  
determinant al identităţii culturale pe care 
oamenii o dezvoltă într-o anumită locaţie 

(Triandis, 1994). Ideologia “melting pot” 
sugerează faptul că fiecare grup cultural îşi 
pierde o parte din caracteristicile sale do-
minante pentru a deveni curent principal: 
aceasta este asimilarea, sau ceea ce 
Triandis (1994) numeşte multiculturalism 
substractiv. În opoziţie, atunci când oamenii 
dintr-un grup cultural adăuga abilităţi şi 
caracteristici adecvate ale altor grupuri, 
acest lucru poate fi numit integrare, sau 
multiculturalism aditiv. 

Ambele procese sunt esenţiale pentru 
continuarea convergenţei culturale. Cu 
toate acestea, în cazul în care există o 
anamneză semnificativă a conflictelor între 
grupurile culturale, este greu să se iniţieze 
aceste procese, ca şi în cazul israelienilor şi 
palestinienilor. În general, deşi au existat 
unele cercetări cu privire la tipologia ani-
mozităţilor împotriva altor naţiuni, nu ştim 
prea multe despre modul în care anta-
gonismul emoţional faţă de alte grupuri 
culturale afectează şabloanele comerciale 
şi cooperarea interculturală în contextul 
unei afaceri. Problematicile referitoare la 
identitatea culturală şi reacţiile emoţionale 
faţă de alte grupuri culturale într-un con-
text al relaţiilor internaţionale constituie un 
decalaj semnificativ în efortul nostru de 
cercetare în acest domeniu. 

 
Implicaţiile problemelor de 
convergenţă şi divergenţă 
Un mesaj este clar: în timp ce con-

vergenţa în unele domenii ale activităţii 
internaţionale este uşor de observat, în 
valorile şi stilul de viaţă al consumatorului, 
persistă totuşi o divergenţă semnificativă a 
culturilor. De fapt, Hofstede (2001) afirmă 
că programele mentale ale oamenilor din 
întreaga lume nu se schimbă rapid, ci 
rămân mai degrabă constante în timp. 
Constatările sale indică faptul că schim-
bările culturale sunt relative, spre deose-
bire de absolut. Deşi clusterele unor ţări 
din locaţii geografice date (de exemplu, 
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Argentina, Brazilia, Chile) ar putea indica 
schimbări culturale semnificative înspre 
acceptarea valorilor anglo, modificările nu 
diminuează diferenţele absolute dintre 
aceste ţări şi cele din ţările anglo (adică 
SUA, Canada, Marea Britanie). Huntington, 
în lucrarea sa The Clash of Civilizations 
(Ciocnirea civilizaţiilor, 1996), prezintă 
punctul de vedere conform căruia există 
într-adevăr o renaştere a culturilor non-
occidentale din întreaga lume, care ar 
putea duce la redistribuirea puterii naţio-
nale în desfăşurarea relaţiilor internaţio-
nale. Încercarea grupului Davos de a deter-
mina practici uniforme în diverse aspecte 
ale problemelor internaţionale şi ale cul-
turii muncii, susţinând prin urmare efor-
turile globalizării, cu siguranţă merită. Cu 
toate acestea, analiza noastră sugerează că 
nu există nici o garanţie că o astfel de 
convergenţă se va înfăptui cu uşurinţă, sau 
fără lungi perioade de rezistenţă. 

Oamenii de ştiinţă din domeniul pro-
blemelor economice şi politice internaţionale 
trebuie să înţeleagă că, deşi unele ţări ar 
putea expune puternice tendinţe spre 
convergenţă culturală, aşa cum se găseşte 
în ţările occidentale, există ţări care vor 
respinge globalizarea, nu numai din cauza 
efectelor sale negative economice (Greider, 
1997), dar şi pentru că globalizarea tinde 
să introducă distorsiuni (în opinia lor) în 
sindroamele culturale profunde care carac-
terizează caracterul lor naţional. În plus, 
reacţiile la globalizare pot lua alte forme. 
Bhagat et al. (2003) au afirmat recent că 
adaptarea este o altă abordare care ar 
putea caracteriza tendinţele unor culturi în 
faţa presiunilor de globalizare. Alte abor-
dări ar fi respingerea, sinteza creativă, şi 
inovarea (Bhagat et al, 2003). Aceste 
abordări diferite subliniază încă o dată 
dinamica complexă care stă la baza con-
vergenţei şi a divergenţei culturale într-o 
lume parţial globalizată. De asemenea, în 
discutarea problemelor de convergenţă şi 

divergenţă, este necesar să se recunoască 
faptul că schimbarea în valori nu este 
întotdeauna dinspre societatea occidentală 
către alţii, ci poate de asemenea rezulta din 
schimbarea valorilor culturale occidentale. 
De exemplu, accentul pe calitate şi munca 
în echipă în Occident este parţial un re-
zultat al popularităţii managementului ja-
ponez de acum două decenii. 

Oamenii de ştiinţă din domeniul poli-
ticilor internaţionale ar trebui să recunoască 
faptul că problema privind convergenţa şi 
divergenţa în această eră a globalizării 
parţiale va rămâne ca o problemă persis-
tentă şi complexă a cărei direcţie ar putea 
fi evaluată numai pe o bază regiune cu 
regiune. De asemenea, este înţelept să se 
adopte o perspectivă interdisciplinară în 
înţelegerea forţelor care creează atât 
convergenţa cât şi divergenţa culturilor în 
diferite părţi ale lumii. De exemplu, în 
Understanding Globalization, Schaeffer 
(2003) a oferit o discuţie profundă cu privire 
la consecinţele sociale ale schimbărilor 
politice, economice şi de altă natură, care 
au implicaţii semnificative pentru proble-
mele internaţionale. Relaţiile de tip cauză-
efect ale globalizării şi rezultatele sale 
diverse, în special rezultatele culturale, nu 
numai că sunt caracterizate prin săgeţi 
bidirecţionale, dar sunt încorporate într-o 
reţea complexă de relaţii. Cum sunt jucate 
pe scena problemelor economice şi poli-
tice internaţionale, aceste procese şi relaţii 
complexe, rămân să fie descoperite de 
către cercetătorii în domeniu.  
 

Procesele schimbărilor culturale  
În secţiunea precedentă, scoteam în 

evidenţă că, prin procesul de globalizare, 
culturile se influenţează reciproc şi se 
schimbă, dar dacă aceste schimbări vor 
duce sau nu la convergenţă culturală rămâne 
încă de văzut. În această secţiune, vom 
delimita un model general care descrie şi 
explică procesele complexe care stau la 
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baza schimbării culturale. Aşa cum s-a ex-
plicat înainte, relaţiile internaţionale sunt 
atât un agent, cât şi un destinatar al schim-
bării culturale, şi pentru ca afacerile inter-
naţionale să se dezvolte, este important să se 
înţeleagă relaţiile sale complexe, reciproce 
cu schimbarea culturală. 

În conformitate cu viziunea lui 
Hofstede (2001), potrivit căreia cultura se 
schimbă foarte încet, cultura a fost tratată 
ca o caracteristică relativ stabilă, reflectând 
o structură de cunoştinţe comune care ate-
nuează variabilitatea în valori, norme com-
portamentale, şi modele de comportament.  

Stabilitatea culturală ajută la reducerea 
ambiguităţii, şi duce la un mai mare control 
asupra rezultatelor comportamentelor aşteptate. 
De exemplu, majoritatea modelelor de cultură 
existente şi de comportament la locul de 
muncă presupun stabilitate culturală şi pun 
accentul pe potrivirea dintre o cultură dată 
şi anumite practici manageriale şi motiva-
ţionale. Această potrivire reprezintă adap-
tarea practicilor manageriale la o cultură 
dată şi, prin urmare, o eficienţă ridicată. 
Presupunerea unei stabilităţi culturale este 
valabilă atâta timp cât nu există schimbări 
de mediu care să precipite adaptarea şi 
schimbarea culturală. Cu toate acestea, 
sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul 
noului mileniu au fost caracterizate de 
schimbări politice şi economice turbulente, 
care instigă schimbări culturale. Potrivit 
acestui argument se poate face distincţie 
între teoriile conduse de presu-punerea că 
adaptarea este mecanismul de a face faţă 
schimbărilor, şi teorii conduse de presu-
punerea selecţiei şi supravieţuirii celui mai 
adaptat, sugerând că formele de organizare 
ineficiente dispar, şi apar forme noi. Cu 
toate acestea, deşi schimbările organiza-
ţionale ca o reacţie la schimbările de mediu 
au fost supuse la considerabile analize con-
ceptuale, problematica schimbării culturale 
la nivel naţional a fost rareori abordată. 

Există relativ puţine teorii ale culturii 
care se referă la aspectul ei dinamic. O 
excepţie este modelul ecocultural al lui 
Berry et all (2002), care vede cultura ca o 
adaptare evolutivă la influenţele ecologice 
şi socio-politice, şi vede caracteristicile 
psihologice individuale ale unei populaţii 
ca adaptive contextului lor cultural, dar şi 
influenţelor socio-politice şi ecologice. În 
mod similar, se propune şi o perspectivă a 
sistemului pentru a înţelege natura dina-
mică a culturii, spre deosebire de perspec-
tiva entităţii care vede cultura ca pe o 
entitate statică. Această perspectivă a sis-
temului sugerează că procesele psihologice 
ale fiecărei persoane sunt organizate prin 
efortul activ de a coordona propriile com-
portamente cu sistemele culturale pertinente 
ale practicilor şi ale semnificaţiilor publice. 
Cu toate acestea, în acelaşi timp, multe 
aspecte ale sistemelor psihologice se dez-
voltă destul de flexibil, din moment ce acestea 
sunt sensibile la mediul înconjurător socio-
cultural, şi sunt susceptibile de a fi confi-
gurate în diverse moduri de la diferite 
grupuri socio-culturale la altele. 

Aceste perspective adaptative ale 
culturii sunt susţinute de dovezi empirice. 
De exemplu, Van de Vliert et al. (1999) a 
identificat relaţiile curbilinii dintre tem-
peratură, masculinitate şi violenţa politică 
domestică în 53 de ţări. Descoperirile lor 
au arătat că masculinitatea şi violenţa în 
familie sunt mai mari în ţările moderat calde 
decât în ţările cu temperaturi extreme. 
Inglehart şi Baker (2000) au examinat 
schimbările culturale după cum se reflectă 
prin modificările în valorile de bază în trei 
valuri de Sondaje de Valori Mondiale, care 
au inclus 65 societăţi şi 75% din populaţia 
lumii. Analiza lor a arătat că dezvoltarea 
economică a fost asociată cu trecerea de la 
normele şi valorile tradiţionale către valori 
care sunt din ce în ce mai raţionale, tole-
rante, de încredere, şi participative. Cu 
toate acestea, datele au arătat, de ase-
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menea, că patrimoniul cultural al unei 
societăţi, fie că este protestantă, romano-
catolică, ortodoxă, confucianistă, sau co-
munistă, lasă o amprentă durabilă pe valo-
rile tradiţionale, în ciuda eforturilor de moder-
nizare.  

Procesul de globalizare descris mai 
înainte a introdus cea mai importantă 
schimbare în problemele internaţionale, 
efectele sale infiltrându-se până la nivel 
naţional, organizaţional, de grup şi indivi-
dual. Reciproc, schimbările la micronive-
lurile culturii, atunci când sunt împărtăşite 
de membrii societăţii, culminează în feno-
mene la nivel macro şi schimbă macro-
nivelurile culturii. În lipsa unor modele de 
cercetare care pot face lumină asupra acestui 
proces complex de schimbare culturală, 
Erez şi Gati (2004) au propus ca modelul 
general de analiză multi-nivel să poată fi 
adoptat pentru înţelegerea dinamicii cul-
turii şi a schimbării culturale.  
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Mobilitatea şi dezvoltarea economică şi socială 
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Abstract: The general and often too optimistic approach of the 
international migration effects (especially for work) gives people 
the feeling that there are significant benefits of migration, 
highlighting the less overwhelming intelligent use of opportunities 
caused by integration and free movement of workforce, as well as 
the related internal economic and social risks. The internal risks 
appear mainly due to the negligence of a key factor – institutions, 
where the quality is decisive in establishing the effects of migration, 
because it influences the quality and amount of investments, 
economic increase and stability, the economic effect external 
incomes, the effects upon poverty and inequality. 
Keywords: migration, development, remittances, potential, workforce. 

 
 

Introducere 
 

pariţia unor modele de migraţie 
contemporane este strâns legată 
de dezvoltarea capitalismului, glo-

balizare şi poate fi asociată economic şi 
demografic cu transformarea socială sau 
de tranziţie atât in zonele de origine cat şi 
in zonele de destinaţie. În sudul şi nordul 
globului, migraţia a fost parte integrantă 
asociată proceselor de creştere capitalistă, 
industrializare, urbanizare şi tranziţii de-
mografice. 

Migraţia este o parte intrinsecă a 
acestui proces, mai degrabă decât o cauză 
independentă sau consecinţă a acesteia. 
Astfel, este atât o cauză (printre multe 
altele) şi o consecinţă (printre multe altele) 
a proceselor de transformare socială, care 
stau la baza dezvoltării umane. 

Migraţia reprezintă o componentă tot 
mai importantă a societăţii contemporane, 
factor al stimuării globalizării pieţelor, 
instrument de reglare a dezechilibrelor de 

pe pieţele muncii regionale/locale. Migraţia 
pentru muncă (asociată sau nu cu mo-
bilitatea teritorială) constituie în prezent 
cea mai dinamică formă de circulaţie a 
populaţiei potenţial active. 

Unul din marile vise ale integrării 
europene constă în a crea o piaţă a muncii 
total unificată, dar această speranţă s-a 
dovedit dificil a se concretiza. Integrarea în 
2004 şi 2007 a unui grup mare, de 10 şi 
respectiv 2 state, care au devenit membre 
ale Uniunii Europene, ridică din punct de 
vedere al pieţei unice a muncii noi pro-
bleme. Cele mai multe dintre ţările nou 
integrate sunt foste economii de comandă 
care acum funcţionează ca economii de 
piaţă, cu pieţe ale muncii caracterizate prin 
salarii mici şi un grad ridicat de insecu-
ritate socială.  
 Chiar şi în Uniunea formată din 15 ţări 
obstacolele în recunoaşterea califi-cărilor, 
libertatea circulaţiei persoanelor, accesul 
neîngrădit la piaţa muncii şi accesul la 

A
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ajutorul social pentru asigurarea subzis-
tenţei au reprezentat o realitate.  

Construcţia în continuare a Uniunii 
Europene nu se poate realiza fără a elabora 
o politică migratorie comună, libera circu-
laţie a persoanelor şi a forţei de muncă 
fiind o componentă a formării pieţei in-
terne, în corelaţie cu libera circulaţie a 
capitalurilor, a mărfurilor şi a serviciilor. 
Cunoaşterea determinărilor migraţiei şi a 
dimensiunii fluxurilor migratorii permite 
ajustarea echilibrelor în mediul economic 
şi social.  

 
Câştiguri şi pierderi asociate 
migraţiei 
Câştiguri şi pierderi există pentru toţi 

cei care sunt implicaţi în migraţia externă, 
însă în proporţii diferite. 
 Pentru  ţările în tranziţie, noi membre, 

caracterizate deseori prin rate înalte ale 
şomajului, migraţia forţei de muncă este 
un fenomen pozitiv în măsura în care 
emigranţii sunt muncitori mediu cali-
ficaţi. Plecarea lor reduce forţa de muncă, 
scade rata şomajului şi are impact 
pozitiv asupra consumului, cererii şi 
veniturilor.  

 Emigrarea persoanelor cu calificare 
înaltă erodează competitivitatea ţărilor 
pe piaţa Uniunii Europene. Se adân-
cesc astfel diferenţele regionale, cu 
riscul instabilităţii economice care, pe 
termen lung, poate duce la probleme 
sociale. 

 Indiferent de forma de migrare externă, 
exportul de capital uman în care s-au 
făcut investiţii importante constituie o 
pierdere de valoare adăugată care s-ar 
fi putut realiza în ţară. 

 Este afectată cantitativ oferta de muncă, 
contingentele tinere, cu potenţial su-
perior de muncă dispărând de pe piaţa 
naţională a muncii, în condiţiile unei 
prognoze pesimiste privind evoluţia 
resurselor de muncă naţionale la ori-

zontul anului 2025. În timp ce întregul 
continent european se confruntă cu 
declinul demografic, în multe cazuri, 
valoarea migraţiei nete determină dacă 
populaţia unei ţări este în creştere sau 
în este deja în declin. 

 Societatea nu poate compensa redu-
cerea potenţialului de muncă prin 
utilizarea altor mecanisme – utilizarea 
unor tehnologii performante, imigraţie 
etc. 

 Ţările membre ale  Uniunii Europene 
– 15, marcate de îmbătrânirea accele-
rată a populaţiei câştigă forţă de 
muncă tânără, ceea ce atenuează pro-
cesul de îmbătrânire demografică şi 
tensiunile create la nivel bugetar (lu-
crătorii migranţi fiind de regulă tineri, 
18-35 ani, cu potenţial de muncă 
ridicat).  

 Se reduce deficitul de forţă de muncă 
fie în profesii de înaltă calificare, fie 
cu calificare redusă sau necalificată 
pentru care forţa de muncă autohtonă 
manifestă reticenţe. 

 Nivelul scăzut al veniturilor emigranţilor 
determină dereglarea pieţei muncii 
ţării gazdă: înlocuirea propriilor mun-
citori cu cei sosiţi din est duce la 
creşterea ratei şomajului; scade nivelul 
veniturilor salariale; are loc o redis-
tribuire inegală a veniturilor, în favoarea 
capitalului. 

 Creşte presiunea asupra sistemelor de 
asigurări sociale, deja o problemă 
pentru guvernele statelor membre.  

 Are loc creşterea producţiei, inclusiv a 
exportului. 

 Comportamentul migrator al forţei de 
muncă în prima parte a anilor 90 dinspre 
centrul şi estul Europei către vest se ex-
plică printr-o multitudine de cauze, printre 
care: diferenţele la nivelul veniturilor şi al 
oportunităţilor economice, prezenţa unei 
diversităţi etnice, localizarea geografică, 
particularităţile regionale şi reglementările 
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de politici. Uniunea Europeană a cunoscut 
procese de extindere în cursul cărora mi-
graţia internaţională nu a cunoscut mo-
dificări semnificative. Astfel de cazuri sunt 
cele ale aderării Greciei  în 1981 şi a 
Spaniei şi Portugaliei în 1986. Situaţia 
noilor membri ai Uniunii Europene este 
însă diferită. Extinderea UE cu încă 10 şi 
apoi 2 noi membri reprezintă cel mai vast 
proces de extindere al Uniunii de la 
înfiinţarea sa, astfel că şi impactul pro-
cesului de aderare este major, modificând 
indicatorii economici şi sociali ai Uniunii 
formate din 15 state. Populaţia Uniunii 
extinse creşte la peste 480 de milioane de 
locuitori, depăşind-o cu mult pe cea a 
SUA, care este de 292 de milioane de lo-
cuitori, astfel că este de aşteptat să se pro-
ducă mişcări importante pe piaţa muncii. 

Confruntate cu deficitul de calificări, 
declinul populaţiei şi îmbătrânirea acesteia, 
vechii membri ai UE îşi reorientează po-
ziţia asupra migraţiei forţei de muncă, prin  
promovarea, cu precauţie a unor măsuri de 
acceptare a lucrătorilor străini îndreptate 
spre: simplificarea şi flexibilizarea schemelor 
actuale de acces pe piaţa muncii UE şi 
crearea unor noi canale de migrare, însă 
majoritatea favorizează accesul forţei de 
muncă înalt calificată.  

Referindu-ne la apropierea geografică 
trebuie remarcat că multe din ţările incluse 
în extinderea din 2004 au graniţe comune 
cu ţări membre mai vechi ale Uniunii 
Europene (Germania, Italia, Franţa), ceea 
ce face schimbul fezabil, mai ales că 
regiunile de frontieră sunt relativ dens 
populate. Primirea ţărilor din Centrul şi 
Estul Europei în Uniunea Europeană a 
modificat fundamental condiţiile migrării, 
datorită faptului că libera circulaţie repre-
zintă una din cele patru libertăţi funda-
mentale acordate. Marile discrepanţe cu 
privire la veniturile pe cap de locuitor şi 
salarii existente între ţările membre ale 
Uniunii Europene-15 şi cei nou veniţi 

furnizează stimulente ridicate pentru mi-
graţia forţei de muncă, care vor continua 
să existe destul de mult timp.  

De asemenea, apropierea geografică şi 
legăturile istorice şi culturale stabilite 
uşurează fluxurile migratoare, astfel că au 
loc numeroase dezbateri despre conse-
cinţele eonomice şi sociale ale emigrării pe 
scară largă; există temeri că fluxurile de 
muncă est-vestice vor duce la deteriorarea 
poziţiei şi a nivelului de viaţă ale mun-
citorilor necalificaţi, asociate cu înlocuirea 
slujbelor şi pierderi salariale pentru forţa 
de muncă indigenă.  

Procesul migraţiei se diferenţiază ca 
forţă de impact între membrii vechi ai 
Uniunii, ţările cele mai apropiate geografic 
de noii membrii, cum sunt Austria şi 
Germania suferind cel mai mare impact. 
Estimăm, de asemenea, că vor fi afectate 
într-un mod semnificativ Belgia, Danemarca, 
Finlanda, Grecia şi Suedia, datorită unui 
nivel mediu al salariilor ridicat.  

România nu are frontieră comună cu 
nici una din ţările Uniunii formate din 15, 
însă influenţa pe care această poziţionare 
geografică o va avea asupra evoluţiei 
tipurilor de mobilitate este greu de prevăzut. 
Dacă pentru fluxurile de navetişti distanţa 
este importantă, pentru lucrătorii migranţi, 
relevanţa distanţei este estompată faţă de 
cazul navetiştilor. Ţările de destinaţie şi 
distribuţia în cadrul ţărilor Uniunii a imi-
granţilor din ţările ECE au dovedit faptul 
că sunt determinate în principal de exis-
tenţa oportunităţilor economice, a efectelor 
de aglomerare (oraşe şi suburbii) şi de 
prezenţa reţelelor, şi într-o mică măsură de 
factorii geografici şi de distanţe. 

Criteriul distanţei devine minor, fapt 
pentru care fluxurile spre continentele mai 
îndepărtate câştigă teren. Sunt preferate 
zonele cu perspective mai mari de rea-
lizare profesională şi condiţii relativ facile 
de integrare în noile comunităţi (politicile 
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din ultimii ani promovate de Canada şi 
SUA pentru atragerea tinerilor familişti). 

Principalele elemente care se des-
prind în urma analizei problematicii 
pieţei forţei de muncă în contextul lăr-
girii europene sunt: 
- decalajul dezvoltării economice dintre 

ţările membre mai vechi ale Uniunii 
este principalul motor al orientării 
fluxurilor migratoare ale forţei de 
muncă; 

- datorită diferenţelor de dezvoltare eco-
nomică dintre ţările membre UE/27, 
cel mai probabil va continua exportul 
de capital (investiţiile) dinspre ţările 
vest-europene către cele din Europa 
Centrală şi de Est, deoarece costurile 
de producţie sunt mult mai mici, forţa 
de muncă este mai ieftină, sporind astfel 
competitivitatea pe piaţa europeană; 

- în ţările receptoare de noi tehnologii şi 
de investiţii se va accentua conside-
rabil  procesul de formare profesională 
pentru creşterea gradului de calificare 
la locul de muncă al angajaţilor;  

- politicile pieţei forţei de muncă trebuie 
să ţină seama mai mult de parti-
cularităţile  culturale specifice; 

- beneficierea de către noile ţări membre 
de Fondurile Structurale, va duce la o  
dezvoltare considerabilă a pieţei muncii 
în aceste ţări; 

- reducerea decalajelor de dezvoltare 
economică dintre statele membre, spo-
rirea competitivităţii produselor, creş-
terea concurenţei pe piaţa europeană, 
conduc per ansamblu la creşterea com-
petitivităţii economiei Uniunii. 

 
Problematica migraţiei in România 
România este una dintre cele mai po-

pulate ţări care s-au alăturat Uniunii 
Europene. România rămâne singura ţară 
dintre cele care au vizat integrarea în UE 
din Europa Centrală şi de Est (ECE) care 
nu are frontieră comună cu una din ţările 

UE-15. Influenţele pe care aceasta poziţio-
nare geografică le va avea asupra evoluţiei 
tipurilor de mobilitate sunt dificil de 
prevăzut.  

După renunţarea la controlul emigrării 
specific perioadei comuniste, România a 
devenit un câmp extrem de complex al 
fenomenului de migrare. Principala carac-
teristică a constat în trecerea de la emi-
grarea pe considerente dominant etnice, la 
o migraţie de tip circulator, derulată pe 
termen scurt şi mediu, în principal de către 
cei interesaţi în obţinerea unui venit mai 
mare. Aceasta este adeseori caracterizată 
de acţiuni informale sau ilegale în diferitele 
etape ale ciclului migrator (intrări legale 
urmate de prestarea de muncă ilegală, in-
trări ilegale urmate de conformarea la 
mediul legal din respectivele ţări. 

Migraţia internaţională a populaţiei 
României reprezintă cel mai adesea reacţia 
capitalului uman la politicile dezarticulate, 
uneori neadecvate, promovate în România 
în primii ani ai tranziţiei. Procesele de 
restructurare şi de privatizare au fost insu-
ficient susţinute cu măsuri de răspuns pe 
piaţa muncii şi în mediul de afaceri, care 
să permită absorbţia populaţiei disponi-
bilizate. Stocul de cunoştinţe şi aptitudinile 
forţei de muncă rămas parţial nevalori-
ficate; de asemenea, se înregistrează o rată 
importantă a şomajului în rândul tinerilor 
care dovedeşte dezechilibrul existent între 
cererea de muncă a economiei şi aştep-
tările forţei de muncă disponibile.  

România nu poate fi considerată o 
sursă permanentă a migraţiei în masă către 
Uniunea Europeană. Preferinţa evidentă 
pentru imobilitate ne aşteptăm a se inten-
sifica în  continuare. De altfel, în estimarea 
fluxurilor migratoare diferiţi cercetători au 
obţinut rezultate care se diferenţiază foarte 
puţin, chiar dacă metodologiile de predicţie 
utilizate sunt diferite: emigraţia în ţările 
UE va atinge aproape 3-4% din populaţia 
României în decurs de o decadă sau două 
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după introducerea liberei circulaţii pentru 
ţara noastră. 

În comparaţie cu populaţia din multe 
alte ţări populaţia României are o înclinaţie 
naturală relativ redusă spre migrare. Mobi-
litatea relativ redusă este determinată de o 
serie de factori: 
 Primul factor îl reprezintă beneficiile 

non-băneşti importante. Unii oameni 
preţuiesc prieteniile şi familia suficient 
încât să stea în ţara lor proprie şi să 
spere la un potenţial venit mai mare.  

 Un al doilea factor îl reprezintă ba-
rierele lingvistice. Nu toată lumea vrea 
să plătească costul învăţării unei noi 
limbi suficient de bine încât să lo-
cuiască şi să muncească în altă ţară, 
chiar dacă ar  beneficia de salarii mai mari. 
Este evident, de altfel, că diferitele limbi 
vorbite în UE constituie un obstacol 
care frânează mobilitatea forţei de 
muncă şi atenuarea diferenţelor sala-
riale dintre emigranţi şi populaţia 
naţională. 

 Al treilea factor îl reprezintă diferenţele 
substanţiale de calificare a forţei de  
muncă. Cu toate că UE făcut progrese 
în convingerea ţărilor să accepte cali-
ficări şi din alte state, procesul este 
departe de a fi complet. Aceasta este o 
altă barieră considerabilă în calea 
mişcării libere a forţei de muncă. 

 Al patrulea factor este comunicarea. 
Cu cât nivelul comunicării este mai 
mare, cu atât este mai probabilă mobi-
litatea. Există, de asemenea, o pro-
blemă privind transportul. Cu cât 
costul de transport este mai ieftin, cu 
atât este mai mare deplasarea forţei de 
muncă. Doar daca nu au un caracter 
gratuit, costurile de transport inhibă, în 
general, deplasarea forţei de muncă. 
Având peste 15 milioane populaţie 

cuprinsă între 15-64 de ani îi o rată de 
cuprindere în învăţământul obligatoriu de 
cca. 65%, România dispune atât de un 

important potenţial de muncă cât şi de 
unul competitiv, tot mai apreciat pe pieţele 
externe ale muncii. Interesul major al României 
constă însă în pregătirea unei forţe de 
muncă competitive pe care s-o utilizeze 
prioritar pe piaţa internă şi abia apoi pe 
piaţa Uniunii sau pe alte pieţe. Capitalul 
uman din România s-a dovedit competitiv 
în domenii de vârf ale ştiinţei, tehnicii şi 
mai ales al tehnologiei informaţiei, astfel 
că putem aprecia că prin nivelul său de 
competenţă, capitalul uman poate substitui 
în parte lipsa capitalului financiar. 

Ca tendinţă actuală se observă o osci-
laţie anuală mai redusă şi o stabilizare 
relativă a contingentului de forţă de muncă 
care se deplasează pe baza acordurilor gu-
vernamentale, a acordurilor la nivel de 
ministere, a contractelor de plasament de 
forţă de muncă prin agenţii specializate şi 
a contractelor directe intre persoane sau 
firme din Romania cu persoane sau firme 
din strainătate.  

Una din cele mai importante carac-
teristici ale potenţialilor migranţi este nivelul 
educaţional, precum şi aptitudinile dobân-
dite înainte de migraţie. Migranţii poten-
ţiali ilustrează un nivel înalt de educaţie: 
ponderea celor care au absolvit liceul şi 
universitatea depăşeste, de regulă, media 
naţională. Obţinem rezultate asemănătoare 
pentru datele oficiale: emigranţii români 
permanenţi care au absolvit învăţământ se-
cundar şi universitar reprezintă aproxi-
mativ jumătate din totalul emigranţilor. 

Efectele migraţiei sunt multiple, globale, 
comunitare, naţionale, individuale. Pe termen 
scurt şi mediu, migraţia din România va 
afecta în primul rând cantitativ forţa de 
muncă şi astfel va avea o influenţă asupra 
salariilor şi ocupării. În al doilea rând, in-
fluenţează piaţa forţei de muncă prin 
intermediul modificării alocării la nivel 
regional şi sectorial a forţei de muncă şi 
distribuţiei relative a producţiei. În al 
treilea rând, în funcţie de destinaţie, plăţile 
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migranţilor români către cei din ţară vor 
influenţa regiunile de emigrare. Un aspect 
mai puţin analizat de teoria economică ro-
mânească îl constituie remiterile sau 
transferurile de bani efectuate între ţările 
de destinaţie şi România, unul dintre 
efectele cele mai vizibile şi cuantificabile 
ale migraţiei si, mai ales, potenţialul 
acestor remiteri de a stimula dezvoltarea 
economică. În cele din urmă, modificarea 
disponibilităţii forţei de muncă în România 
poate induce modificări în structura 
producţiei şi să altereze termenii schimbului. 
Datele disponibile arată că migraţia are 
deopotrivă efecte pozitive şi negative atât 
în ceea ce priveşte mentalităţile cât şi în 
plan social. Un studiu al Fundaţiei Soros 
(Migraţie şi dezvoltare) apreciază în cadrul 
efectelor pozitive dezvoltarea economică 
locală, stimularea spiritului antreprenorial 
şi toleranţă crescută în zonele cu indice 
ridicat de migraţie şi asociază fenomenului 
migraţionist efecte negative precum de-
pendenţa comunităţilor de veniturile pro-
venite din migraţie, copii abandonaţi, trafic 
de persoane. 
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Repere istorice ale fenomenul migraţional 
 

 
Radu RIZA 

 
 

Abstract: From the information we have presented we can draw a 
conclusion that migration is a well known phenomen in all society 
evolution and it has influenced, in certain historical periods, taking 
place both nationally and internationally. People’s migration from 
one place to another, from a geografical area to another and from one 
continent to another was not, in former ages, an unbreackable 
obstacle, despite the distances and natural borders, as lons as they 
could use all means of transport that existed at that time.   
Keywords: migration, population, territory, borders, civilization.  

 
 

igraţia internaţională din zilele 
noastre se realizează sub cîteva 
forme mai importante: migratia 

forţei de muncă, migratia membrilor fami-
liilor lucrătorilor anterior emigranţi, migra-
ţia forţată de calamităţi naturale, de perse-
cuţii politice sau religioase, de războaie 
etc. Dacă, în ceea ce priveşte migraţia in-
ternă, nu intervin decît arareori aspecte de 
ordin juridic, migraţia internaţională este, 
într-o măsură importantă, determinată de 
politicile materializate în reglementări spe-
cifice în raport cu emigraţia şi, mai ales, cu 
imigraţia. Determinarea nu este însă totală 
căci, alături de migratia legală – cea reali-
zată prin respectarea normelor respective – 
se înregistrează şi o migratie clandestină, 
ale cărei dimensiuni sunt adesea greu de 
evaluat. Fenomenul de migratie la scară 
planetară nu este unul nou, specific socie-
tăţilor moderne sau contemporane, aserţiune 
care se poate argumenta amintind doar 
migraţiile de popoare din Evul Mediu sau 
comerţul cu sclavi.  

Abordarea istorică a fenomenului mi-
graţional ne permite identificarea cauzelor 
favorizante, precum şi a fluxurilor de mi-
graţie. Procesul de dezvoltare economică a 

ţărilor din Europa de Vest a favorizat o 
amplă mişcare teritorială a populaţiei din 
diferite ţări. Această mişcare s-a produs, pe 
de o parte, dinspre societăţile sărace spre 
cele înfloritoare economic, iar, pe de altă 
parte, din ţările bogate ale continentului 
european spre alte spaţii şi continente ale 
lumii. Astfel, mişcarea geografică, pe glob, 
a grupurilor umane a devenit un fenomen 
de proporţii internaţionale. Aceasta nu ar fi 
fost posibilă fără schimbările economice, 
politice, sociale şi tehnologice care au cuprins 
lumea europeană în decursul veacurilor 
XVI-XX. Fluxurile migraţiei internaţionale 
sunt intim legate de evoluţia raporturilor 
dintre diverse societăţi, de frământările 
vieţii social-politice din anumite ţări, de 
acţiunea factorilor tehnico-economici, pre-
cum şi de dorinţa oamenilor de a trăi mai 
bine şi mai sigur.  

Desigur, mişcarea fluxurilor de oameni 
pe distanţe mari a fost puternic influenţată 
de evoluţia mijloacelor de transport (sub 
aspectul volumului de călători, al rutelor 
accesibile de deplasare şi al vitezei de 
mişcare). Perfecţionarea şi diversificarea 
permanentă a mijloacelor de transport au 
favorizat creşterea continuă a frecvenţei 

M
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contactelor dintre diferite comunităţi umane 
şi, implicit, a fenomenului de migraţie pe 
plan continental şi intercontinental. 

Repartiţia spaţială a populaţiei pe glob 
a fost influenţată, în decursul istoriei uma-
nităţii, de numeroase schimbări produse de 
evoluţia factorilor naturali, politici, mili-
tari, economici ş.a. Bunăoară, în perioada 
Imperiului Roman s-au făcut deliberat imense 
dislocări de mase umane. Descoperirea 
Americii (sfârşitul secolului al XV-lea) a 
antrenat o emigraţie masivă spre această 
lume nouă, în special din Europa. Nevoia 
de forţă de muncă ieftină pe plantaţiile sud-
americane a încurajat comerţul cu sclavi, 
fiind aduşi din Africa circa 12 milioane de 
negri. În cursul secolelor al XIX-lea şi al 
XX-lea s-au amplificat fluxurile migratorii. 
Astfel, din Europa, în special vestică, s-au 
deplasat circa 30 milioane oameni spre 
S.U.A., 2 milioane spre Canada, 12 milioane 
spre America Latină.  

Populaţia Americii şi cea a Oceaniei 
provine în cea mai mare parte din rândul 
imigranţilor. Aproape întreaga populaţie a 
S.U.A. şi a Canadei este de provenienţă 
străină (se apreciază că descendenţii ame-
rindienilor ar constitui doar 4% din actuala 
populaţie a S.U.A., iar populaţia aborigenă 
din Australia reprezintă 8% din totalul 
populaţiei actuale, ceilalţi 92% fiind urmaşii 
imigranţilor europeni). S.U.A. au un total 
de 19,6 milioane imigranţi, fiind urmată de 
India (8,6 milioane), Pakistan (7,2 milioane), 
Franţa (5,8 milioane), Germania (5 milioane), 
Canada (4,2 milioane). Peste 90% din 
populaţia Emiratelor Arabe este alcătuită 
din imigranţi. În perioada 1990-1998, 
imigranţii constituiau peste 79% din popu-
laţia statului Andorra, circa 72% din cea a 
statului Kuweit şi 67% din cea a statului 
Monaco etc.1 

Datele istorice atestă faptul că statele 
puternice din partea occidentală a conti-
nentului nostru şi-au promovat timp de 
circa patru secole propriile valori econo-
mice, politice şi culturale astfel încât, la 
sfârşitul veacului al XIX-lea şi începutul 
veacului al XX-lea, se putea constata o 
dominaţie evidentă a Europei asupra celei 
mai mari părţi a globului. Anumiţi cerce-
tători ai problemei evidenţiază faptul că, în 
trecut, activitatea industrială prosperă din 
ţările europene mai bogate (situate în partea 
de nord-vest) a condus la o supremaţie a 
acestora în cadrul economiei mondiale. De 
pildă, Germania, Regatul Unit al Marii 
Britanii, Franţa ş.a. asigurau, în anul 1913, 
44% din producţia industrială mondială, în 
timp ce S.U.A. contribuiau cu 35.8%, iar 
Canada cu doar 2%, ceea ce demonstra 
superioritatea europeană în cadrul econo-
miei mondiale. De asemenea, 91% din 
capitalurile investite în lume erau tot euro-
pene: britanice, franceze, germane, belgiene, 
olandeze şi elveţiene2.  

Deşi continentul european are un teri-
toriu care reprezintă doar 2% din suprafaţa 
globului (pe care, în prezent, se află 48 de 
ţări – Rusia fiind cea mai mare şi Vaticanul, 
cea mai mică), totuşi, evoluţia sa demo-
grafică şi economică a înregistrat, de-a 
lungul epocilor trecute, un parcurs rapid şi 
tumultos. Statisticile demografice ne arată 
că populaţia Europei a crescut constant şi 
spectaculos până la sfârşitul veacului al 
XX-lea, după care a intrat pe un trend 
descendent. Actualmente, Europa se află 
pe locul trei în privinţa numărului de 
locuitori – 710 milioane, situându-se după 
Asia – aproape 4 miliarde şi Africa – circa 
900 milioane. În iulie 2007, populaţia globului 
număra peste 6,6 miliarde locuitori. 
 

Anii 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2008 
(ian.) 

Estimări 

2050   2150 
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Dinamica 
populaţiei 
din Europa 
(milioane) 

163 203 276 408 547 729 710 628 517 

% din 
populaţia 
globului 

20.6 20.8 21.9 24.7 21.7 12.2 11 7 5.3 

 
Sursa: Date interpretate din World Population Prospects: The 2006 Revision Population 

Database – United Nations (www.wikipedia.org/wiki/world_population) 
 

Dacă în anul 1900, populaţia conti-
nentului nostru ajunsese la circa un sfert 
(24.7%) din populaţia globului, înregistrând 
o creştere în tot cursul veacului al XX-lea 
(atingând un maxim în anul 1999 – 729 
milioane), ulterior, a intrat într-o fază de 
declin, care va continua şi în viitor, aşa 
cum prevăd studiile de demografie, în 
perspectiva anilor 2050 şi 2150.  

Puterea economică a Europei s-a bazat 
pe factorul demografic, al cărui rol a fost 
decisiv pe toate planurile: de dezvoltare a 
tehnicii şi înfăptuire a procesului de in-
dustrializare; de creştere rapidă a comu-
nităţilor urbane şi, implicit, a densităţii po-
pulaţiei; de expansiune colonială şi domi-
naţie pe arii geografice întinse; de inau-
gurare a unor rute de transport şi comu-
nicaţii intercontinentale. De subliniat faptul 
că, în anul 1914 (la începutul primului 
război mondial), populaţia Europei era de 
460 milioane de locuitori, care trăiau pe un 
teritoriu de circa 10 milioane km2 (supra-
faţă mică, în comparaţie cu alte continente) 
şi constituiau 27% din populaţia mondială. 
Cu toate acestea, europenii din partea de 
nord-vest reuşiseră să îşi împartă lumea, 
aproape în întregime, până în anul 1914, 
iar asemenea fapt nu s-a putut împlini fără 
migraţia de proporţii a acestora în diverse 
zone de pe glob. Dinamismul economiilor 
occidentale a condus la cucerirea unor noi 
pieţe de desfacere, impunând astfel apa-
riţia sistemului colonial şi amplificarea 
fenomenului de migraţie a populaţiei pe 
plan internaţional. 

Primul imperiu colonial a fost cel 
britanic (cu o suprafaţă de 30 milioane km2 
şi o populaţie de 400 milioane de lo-
cuitori), apoi imperiul colonial francez (10 
milioane km2 şi 48 milioane locuitori). 
Portugalia, Spania, Olanda aveau zone 
„foarte întinse (Indonezia, bunăoară) din 
imperiile pe care şi le constituiseră înce-
pând cu secolul al XVI-lea. Belgia a 
moştenit regatul Congo de la regele său 
Leopold II. Germania şi Italia, care au 
intrat mai târziu în competiţie, n-au obţinut 
decât puţin: prima, câteva arhipelaguri din 
Pacific şi teritorii răspândite în Africa 
Orientală, Occidentală şi Australă, Tanganyka, 
Togo şi Camerun, deşertul Kalahari”. 
Italia şi-a exercitat puterea colonială în 
„Tripolitania, Eritreea şi Somalia, în părţile 
deşertice ale Africii, pe seama Etiopiei, 
asupra căreia n-a mai putut să-şi extindă 
dominaţia din cauza înfrângerii suferite în 
bătălia de la Aduwa/Adoua, în 1896. Rusia 
poseda şi ea un imens imperiu colonial în 
Siberia, Asia Centrală, Caucaz (...). În 
sfârşit, dintre marile state europene, doar 
Austro-Ungaria, cu atenţia îndreptată spre 
Balcani, n-a căutat să cucerească teritorii 
coloniale”3. Să precizăm, pentru a avea o 
imagine completă asupra sistemului imperial 
mondial, că şi în alte zone geografice de pe 
glob întâlnim dominaţia colonială: a Japoniei 
(asupra coloniilor Formosa şi Coreea), a 
S.U.A. (asupra teritoriului Filipine) şi a 
Imperiului Otoman (asupra ţărilor arabe). 

Organizarea şi funcţionarea puterilor 
imperiale s-au axat pe relaţiile dintre me-
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tropole şi colonii, relaţii care au antrenat o 
mişcare a populaţiei în ambele sensuri. 
Dacă în secolul al XIX-lea, tendinţa pre-
cumpănitoare a fost de deplasare dinspre 
metropolă spre teritoriile aflate sub domi-
naţie, ce corespundea unui proces de colo-
nizare (educare, culturalizare, civilizare a 
popoarelor considerate incapabile să se 
guverneze singure), în cursul veacului al 
XX-lea, odată cu prăbuşirea imperiilor 
ţarist, german, austro-ungar, otoman (după 
1918), britanic şi francez (după 1945), 
asistăm implicit la un proces de decolo-
nizare, care a antrenat o mişcare masivă a 
populaţiei din fostele teritorii dominate 
spre metropole şi ţările occidentale. Astfel, 
migraţia teritorială a devenit un proces 
internaţional cu caracter permanent, care 
se derulează şi în zilele noastre, cu deo-
sebire din ţările sărace spre cele bogate.  

Expansiunea economică europeană în 
toată lumea s-a desfăşurat concomitent cu 
creşterea generală a populaţiei continentului 
nostru. Dezvoltarea industrială a provocat 
exodul populaţiei rurale spre oraşe şi 
apariţia marilor aglomerări urbane, care au 
schimbat radical raporturile dintre lumea 
satelor şi lumea oraşelor (de pildă, în anul 
1910, populaţia rurală din Anglia ajunsese 
la 12% din totalul populaţiei acestei ţări). 
Industrializarea şi urbanizarea au determinat 
migraţia de la sat la oraş, în plan naţional, 
în timp ce dezvoltarea accelerată a metro-
polelor (sub aspect economic, al serviciilor 
şi, în genere, al nivelului ridicat de trai) a 
devenit un pol de atracţie pentru cetăţenii 
din ţările înapoiate, ceea ce a alimentat 
migraţia în plan internaţional.  

Dominaţia şi influenţa statelor euro-
pene occidentale în lume s-au desfăşurat 
prin diferite forme (cucerirea de teritorii 
coloniale, concesionarea de ţinuturi şi acti-
vităţi economice, aplicarea unor modele de 
educaţie şi guvernare etc.) şi reprezintă un 
factor major al istoriei moderne şi contem-
porane, generând, printre altele, formarea 

unor societăţi de tip european, în diverse 
zone de pe glob. Anumiţi cercetători apre-
ciază că aceste societăţi „au fost create de 
valul de emigranţi care, de-a lungul se-
colului al XIX-lea, au părăsit Europa. Se 
estimează că numărul acestora se ridica 
între 1840 şi 1914 la 30 sau 35 milioane”4 
(plecaţi mai ales din spaţiul anglo-saxon, 
irlandez, german, scandinav). 

Alţi autori, pornind de la ipoteza că 
„europenii secolului al XIX-lea au fost 
rasa campioană la capitolul invazie demo-
grafică”, subliniază că în decurs de mai 
bine de un secol, în intervalul 1821-1924, 
un număr de aproximativ 55 milioane 
europeni „au migrat peste mări, dintre care 
34 milioane în Statele Unite. Occidentalii 
au cucerit şi uneori au şters de pe faţa 
pământului alte popoare, au explorat şi au 
colonizat teritorii mai puţin populate. 
Exportul de oameni a fost probabil unica 
dimensiune mai importantă a progresului 
Occidentului între secolele XVI şi XVII”5. 
Trebuie reliefat faptul că nu peste tot unde 
au ajuns în lume europenii au şi reuşit să 
constituie societăţi propriu-zis europene 
(bunăoară, în Africa şi în Asia).  

Al doilea moment istoric important, 
de plecare în lume a unor emigranţi euro-
peni se întâlneşte la începutul veacului al 
XX-lea. Aceştia proveneau din regiunile 
orientală, centrală şi meridională a Europei: 
„Peste 1 milion de plecări în 1905, iar între 
1909 şi 1911, câte 1.400.000 în fiecare an! 
În 1913, un nou val de 1 milion de emi-
granţi. Trebuie să subliniem că acestui val 
i se adaugă cel al polonezilor şi cehilor ce 
se vor instala în Germania, cel al slo-
venilor, sârbilor şi grecilor care se aşează 
în partea de nord a monarhiei austro-
ungare şi, mai ales, uriaşul curent migrator 
italian, cu precădere spre Franţa. Dintre cei 
8 milioane de italieni care părăsesc penin-
sula între 1900 şi 1914, 3 (milioane – n.ns.) 
rămân în Europa”6 (ceilalţi 5 milioane s-au 
îndreptat, îndeosebi, spre SUA). 
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Între anii 1900 şi 1914, America de 
Nord şi, în special SUA, au primit aproxi-
mativ 10 milioane de imigranţi europeni, 
care s-au aşezat, mai ales, pe coasta de est. 
„Emigraţia portugheză şi spaniolă s-a 
orientat cu precădere spre Brazilia şi 
Argentina (mai ales după 1905), ca, de 
altfel, şi o parte din emigraţia germană şi 
italiană. Popularea Australiei şi a Noii 
Zeelande a fost în întregime europeană şi 
anglo-saxonă, înregistrându-se şi un pu-
ternic curent migratoriu originar din 
Regatul Unit în ultimul deceniu dinaintea 
războiului. Popularea europeană n-a fost 
neglijabilă nici în nordul Africii (750.000 
de europeni în Algeria, în 1911, 45.000 de 
francezi şi 100.000 de italieni în Tunisia în 
aceeaşi perioadă, iar în Africa de Sud, 
peste 1 milion de europeni, britanici şi buri). 
În schimb, colonizarea în Africa Neagră n-
a fost însoţită de constituirea unor adevă-
rate societăţi europene. Acelaşi lucru este 
valabil şi în Asia, cu excepţia Siberiei: 
peste 10 milioane de colonişti se insta-
laseră până în 1914 la est de Ural, iar ritmul 
anual de imigraţie era de peste 500.000 de 
indivizi”7. 

Deplasări masive de populaţie pe glob 
s-au produs şi în timpul sau în urma unor 
evenimente istorice de mare anvergură, 
cum au fost: primul război mondial (1914-
1918) şi al doilea război mondial (1939-
1945), prăbuşirea regimurilor comuniste în 
Europa Centrală şi de Est. De asemenea, 
războaiele locale constrâng mulţi oameni 
să îşi părăsească teritoriile şi ţara pentru a 
se stabili în alte ţări, unde domneşte pacea 
şi să se bucure de securitatea individuală şi 
familială.  

„Sfârşitul secolului al XX-lea este 
martorul unui val diferit şi chiar mai nu-
meros de emigranţi. În 1990, emigranţii 
legali internaţionali erau în număr de 
aproape 100 milioane, refugiaţii – 19 milioane, 
iar emigranţii ilegali, probabil cel puţin 10 
milioane. Acest nou val de emigrare a fost 

în parte produsul decolonizării, al stabilirii 
de noi state şi al politicilor de stat care i-au 
încurajat sau i-au forţat pe oameni să se 
deplaseze. A fost totuşi şi rezultatul mo-
dernizării şi al dezvoltării tehnologice. 
Perfecţionările din domeniul transportului 
au făcut emigrarea mai uşoară, mai rapidă 
şi mai ieftină; perfecţionările din domeniul 
comunicaţiilor au sporit stimulentele de a 
urma împrejurări economice favorabile şi 
au încurajat relaţiile dintre emigranţi şi 
familiile acestora, aflate în ţara lor de 
origine. În plus, aşa cum creşterea econo-
mică din Occident a stimulat emigrarea în 
secolul al XIX-lea, dezvoltarea economică 
din societăţile non-occidentale a stimulat 
emigrarea în secolul al XX-lea. Emigrarea 
devine un proces de autoîntărire. Myron 
Weiner argumentează că « există o singură 
lege în emigraţie, aceea că fluxul de 
emigraţie, odată început, cauzează propriul 
său flux »“8. 

Grupurile de imigranţi europeni de pe 
alte continente au adus cu ei o serie de 
modele de gândire şi acţiune din societăţile 
pe care le-au abandonat, fiind agenţii unei 
noi ordini economice, politice, religioase 
(creştine) şi culturale. Astfel, procesul de 
colonizare a ţinuturilor îndepărtate ori izo-
late, a teritoriilor locuite de popoare 
înapoiate din punct de vedere economic şi 
educaţional, a dezvoltat celor dintâi euro-
peni ajunşi acolo mentalitatea că au o 
misiune civilizatoare şi, deci, un rol salvator, 
în special pe linia educaţiei creştine. 
Însuşirea limbii vorbite de coloniştii euro-
peni, a obiceiurilor alimentare şi vesti-
mentare, a unor norme morale şi educa-
ţionale, a unor deprinderi ocupaţionale spe-
cifice acestora de către populaţiile autoh-
tone cu care au venit în contact, este o 
realitate care s-a perpetuat în timp şi a 
contribuit la comunicarea valorică între 
popoare.  

Dacă în secolul al XIX-lea marile 
puteri europene au avut nevoie de pose-
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siunile coloniale pentru a-şi promova inte-
resele economice şi dominaţia în lume, în 
secolul al XX-lea, numeroşi cetăţeni din 
ţările devenite independente au migrat spre 
metropolele occidentale, având nevoie de 
acestea pentru a putea trăi. Procesul de 
decolonizare, derulat şi încheiat, în linii 
generale, pe parcursul a două decenii9 (faţă 
de cel de colonizare, care a durat circa 
patru secole), a fost important pe plan 
mondial, conducând la apariţia ţărilor din 
lumea a treia („subdezvoltate”), la schim-
barea raportului de forţe interstatale, însă 
pe plan economic şi social a avut conse-
cinţe dureroase pentru populaţia din fostele 
colonii. Aceasta s-a văzut curând decimată 
de sărăcie şi boli, în absenţa oricărei secu-
rităţi sociale, şi lipsită de orice perspectivă 
istorică optimistă. Aşa se face că proporţii 
însemnate de tineri şi locuitori ai oraşelor, 
în special, au luat calea migraţiei spre ţările 
occidentale, în speranţa ameliorării pro-
priilor condiţii materiale şi familiale de 
viaţă.  

După cel de-al doilea război mondial, 
lumea s-a împărţit în două mari blocuri 
politice şi militare: cel al statelor capitaliste 
şi cel al statelor comuniste. În curând cele 
două forţe mondiale vor intra în ceea ce s-
a numit „războiul rece”, menit să aducă 
legitimarea ori superioritatea unui sistem 
în raport cu celălalt. Partidele comuniste 
au scos de pe scena politică celelalte 
partide politice, rămânând singure la putere, 
astfel încât partidul s-a identificat cu statul 
şi a acumulat prerogative oficiale nelimi-
tate. Abia după 1989, când sistemul politic 
comunist din Europa s-a destrămat, ce-
tăţenii fostelor ţări comuniste au avut posi-
bilitatea să circule liber în Europa, ca şi în 
întreaga lume.  

Societăţile occidentale dezvoltate au 
fost supuse, în ultimele trei decenii, unor 
presiuni puternice de către forţele imigra-
ţioniste, rezultate, pe de o parte, în urma 
procesului de decolonizare, iar, pe de altă 

parte, în urma triumfului forţelor demo-
cratice anticomuniste în fosta Uniune Sovietică, 
în Germania de Est, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia, România, Bulgaria, Iugoslavia, 
Albania. În faţa valului de imigranţi, sta-
tele occidentale au fost nevoite să impună 
restricţii severe.  

De notat că, după pierderea dominaţiei 
coloniale şi a influenţei exercitate în di-
verse zone de pe glob, ţările din Europa 
Occidentală şi-au revenit treptat, înre-
gistrând „un adevărat reviriment, ce a 
îmbrăcat două aspecte: dezvoltarea indivi-
duală a statelor care o compuneau şi evo-
luţia lor spre unitatea europeană”10. „Trei 
mari state au constituit simbolul dezvol-
tării Europei Occidentale: Franţa, Republica 
Federală a Germaniei şi Italia.”11 Deşi 
urmările celui de-al doilea război mondial 
au fost foarte grele – infrastructuri fero-
viare, rutiere şi portuare distruse, oraşe şi 
întreprinderi aflate în ruină din cauza 
bombardamentelor, forţă de muncă mas-
culină sensibil diminuată (pierită pe front), 
produse alimentare deficitare, condiţii de 
viaţă mizere etc. – totuşi, în decurs de circa 
două decenii, cele trei ţări au reuşit să se 
relanseze economic. Urmare a dezvoltării 
producţiei industriale şi exporturilor, a întă-
ririi monedei naţionale, Germania, înce-
pând cu anul 1956, redevine prosperă şi 
ajunge în rândul primelor economii din 
lume, obligând la recunoaşterea a ceea ce 
s-a numit „miracolul german”. 

Deşi în cazul Franţei nu se agreează 
expresia de „miracol”, ci cea de „Cei treizeci 
de ani de glorie” (1945-1973), după anii 
`60 a înregistrat o creştere economică 
remarcabilă, care a adus-o în rândul celor 
mai mari puteri industriale contemporane. 
„Chiar şi Spania, care mai putea fi socotită 
la sfârşitul războiului o ţară subdezvoltată, 
e pe cale să devină o ţară industrială 
modernă datorită unor creşteri economice 
dintre cele mai puternice din lume, în anii 
60”12.  
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Realizările economice prospere şi con-
diţiile civilizate de viaţă din Europa occi-
dentală se datorează, în bună parte, şi 
capitalului uman dobândit prin imigraţie.  

După anul 1990 a avut loc o creştere 
semnificativă a volumului de persoane 
care au emigrat din Europa Centrală şi de 
Est spre ţările occidentale de pe conti-
nentul nostru. Numărul mediu anual al 
acestora s-a ridicat la circa 850 mii per-
soane, cifră care este de două ori mai mare 
decât cea din cele trei decenii anterioare. 
Principalele cauze ale emigraţiei celor care 
nu s-au mai întors în ţările lor de origine a 
fost de natură economică şi culturală, de 
evoluţie profesională şi securitate familială.  

În ultimul deceniu al secolului al XX-
lea, s-a produs o amplificare a mobilităţii 
spaţiale internaţionale. Plecările din ţările 
de origine şi intrările succesive în ţările de 
destinaţie, consecinţele sociale, economice 
şi culturale asupra acestor ţări, generate de 
emigraţie şi imigraţie, caracterul legal ori 
clandestin al imigraţiei şi tendinţele de 
evoluţie ale acesteea, au impus cerinţa 
unui control asupra fenomenului migra-
toriu de către statele interesate. Ca atare, 
statele din societăţile supuse unei presiuni 
imigraţioniste permanente au fost obligate 
să adopte măsuri legislative clare pentru 
limitarea efectelor negative create de intra-
rea străinilor, şi, totodată, pentru maximi-
zarea efectelor pozitive, luând naştere astfel, 
politici speciale în domeniul migraţiei, 
susţinute de un suport instituţional adecvat.  

În politica lor de după cel de-al doilea 
război mondial, statele occidentale din 
societăţile capitaliste avansate au promovat 
constant anumite valori universale, precum 
pacea, democraţia, drepturile şi libertăţile 
omului, inclusiv dreptul la liberă circulaţie. 
În consecinţă, lumea occidentală (europeană 
şi americană) – care a intrat în epoca 
„războiului rece” cu statele membre ale 
blocului comunist mondial – a afişat o 
atitudine îngăduitoare faţă de imigranţi, 

explicabilă politic prin cultivarea valorilor 
menţionate, ideologic prin susţinerea virtuţilor 
societăţii capitaliste, iar, economic, prin 
nevoia de forţă de muncă. Astfel, ne putem 
explica de ce refugiaţii politic din ţările 
comuniste au găsit întotdeauna adăpost şi 
sprijin în societăţile occidentale. Această 
deschidere a porţilor naţionale pentru ve-
nirea imigranţilor a durat, însă, până prin 
anii `90, după care se înregistrează şi 
atitudini ostile sau potrivnice, venite din 
partea unor forţe politice şi a unor publi-
caţii cu caracter naţionalist.  

Examinarea istorică a fenomenului de 
imigraţie a oferit unor autori posibilitatea 
să remarce că: „Până în anii `70, ţările euro-
pene au fost în general favorabile imigrării 
şi, în multe cazuri, cum ar fi Germania 
Federală şi Elveţia, au încurajat-o pentru a 
remedia insuficienţa forţei de muncă. În 
1965, Statele Unite au suprimat cotele de 
emigraţie, datând din anii `20, stabilite 
pentru a opri afluxul de europeni şi şi-au 
revizuit drastic legile, făcând valabile 
creşteri extraordinare ale imigranţilor în 
anii `70 şi `80. Totuşi, la sfârşitul anilor 
`80, ratele ridicate ale şomajului, numărul 
de imigranţi şi caracterul lor covârşitor « 
non-european » au produs schimbări foarte 
severe în atitudinile şi politica europenilor. 
Câţiva ani mai târziu, îngrijorări similare 
au dus la o modificare comparabilă în 
Statele Unite”13. 

La sfârşitul deceniului al 9-lea al 
secolului al XX-lea, circa 50 de milioane 
de oameni îşi părăsiseră ţara de origine 
(emigranţi) şi erau în căutarea altor ţări, 
unde să se stabilească (imigranţi), fie doar 
temporar (pentru a munci şi a se reîntoarce 
acasă), fie pentru totdeauna. Creşterea 
alarmantă a afluxului de imigranţi în socie-
tăţile occidentale a sensibilizat opinia 
publică şi instituţiile non-guvernamentale, 
mijloacele de comunicare în masă – care 
au prezentat cetăţenilor autohtoni o serie 
de aspecte sociale nocive şi degradante 
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provocate de străini. Astfel s-a ajuns la ne-
cesitatea unor intervenţii stricte din partea 
statului, pentru a calma temerile populaţiei 
şi a evalua situaţia fluxului de imigranţi pe 
termen lung.  

La toate acestea se adaugă şi faptul că 
imigranţii veneau în marea lor parte din 
ţările asiatice (fiind, deci, purtătorii altor 
civilizaţii, credinţe – musulmane – şi moduri 
de viaţă), îndeobşte cunoscute pentru nata-
litatea lor ridicată – capabilă să schimbe în 
timp compoziţia etnică a unei societăţi. 
Altfel spus, valul imigranţilor non-europeni 
era potenţial în măsură să îl depăşească pe 
cel al imigranţilor de pe continentul nostru 
ori din alte societăţi occidentale. De exemplu: 
„În Germania, rezidenţii străini turci erau 
în număr de 1.675.000 în 1990, contin-
gentele cele mai mari provenind, în con-
tinuare, din Iugoslavia, Italia şi Grecia. În 
Italia, principalele surse de emigraţie erau 
Marocul, Statele Unite (probabil americani 
de origine italiană ce se întorceau acasă), 
Tunisia şi Filipine. Pe la jumătatea anilor 
`90, aproximativ 4 milioane de musulmani 
trăiau în Franţa şi mai mult de 13 milioane 
în toată Europa Occidentală. În anii `50, 
două treimi din imigranţii aflaţi în Statele 
Unite proveneau din Europa şi Canada; în 
anii `80, aproape 35% din mult mai marele 
număr de imigranţi proveneau din Asia, 
45% din America Latină şi cel puţin 15% 
din Europa şi Canada. Creşterea naturală 
de populaţie este scăzută în Statele Unite şi 
efectiv zero în Europa”14.  

Cercetările sociologice, efectuate în 
unele societăţi occidentale, evidenţiază faptul 
că ostilitatea oamenilor faţă de străini este 
selectivă, în funcţie de comportamentul şi 
integrarea acestora în viaţa socială, în 
funcţie de ţările de provenienţă, de religia 
şi cultura lor. Bunăoară, un cetăţean polo-
nez sau un negru venit din Africa nu 
provoacă unui occidental sentimente de 
frică ori de dispreţ, pentru că cel dintâi este 
european şi catolic, în timp ce cel african, 

deşi aparţine altei rase, nu este primit cu 
ostilitate. „Ostilitatea este direcţionată în 
general împotriva musulmanilor”. Francezii 
„au acceptat africani care vorbesc perfect 
limba franceză în parlamentul lor, însă nu 
acceptă fetele musulmane care poartă bati-
curi în şcoli. În 1990, 76% din opinia 
publică franceză afirma că sunt prea mulţi 
arabi în Franţa, 46% că sunt prea mulţi 
negri, 40% că sunt prea mulţi asiatici şi 
24% că sunt prea mulţi evrei. În 1994, 
47% din germani afirmau că ar fi preferat 
să nu aibă arabi în vecinătatea lor, 39% nu 
doreau polonezi, 36%-turci şi 22%-evrei. 
În Europa Occidentală, antisemitismul 
direcţionat împotriva arabilor a înlocuit pe 
scară largă anti-semitismul direcţionat îm-
potriva evreilor”15. 

În concluzie, apreciem că structura 
fluxurilor migratorii actuale este o con-
tinuare a celor istorice, dar cu diferenţierea 
motivaţiilor. De exemplu, evadarea din 
sărăcie sau din faţa pericolelor multiple 
care afectau oamenii de rând, favorizată de 
întinderea marilor imperii în care se putea 
călători fără restricţii, au fost posibile în 
perioada medievală şi modernă. Aceste 
motivaţii au fost urmate de cele specifice 
perioadei în care multe state europene s-au 
aflat în sfera de influenţă a URSS, fiind 
conduse de guverne comuniste. Valorile 
occidentale, precum libertatea şi democraţia 
au constituit o justificare suficientă a 
deciziei de emigrare a populaţiei. Deschi-
derea statelor occidentale spre cetăţenii 
acestor ţări au încurajat un flux migratoriu 
extins, care a presupus, totuşi, şi o impor-
tantă componentă economică. Democratizarea 
fostelor societăţi comuniste a amplificat 
curentul migratoriu, fundamentat de această 
dată de interesele economice ale popu-
laţiei. Deşi până în secolul al XX-lea ma-
joritatea emigranţilor proveneau din păturile 
sărace ale societăţilor, după cele două 
războaie mondiale s-a modificat structura 
acestora, datorită unui număr destul de 
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ridicat de persoane cu un nivel superior de 
pregătire, care au părăsit ţările de origine 
în căutarea unui trai mai bun şi a unor 
condiţii mai avantajoase de practicare a 
profesiei.  

Eforturile de limitare a emigraţiei din 
ţările sărace sunt caracterizate de un dublu 
standard: un număr ridicat de persoane cu 
un nivel scăzut de studii întâmpină greutăţi 
în încercarea de a emigra spre ţările dez-
voltate, în timp ce emigranţii cu specia-
lizări superioare, în special din domeniile 
de vârf ale economiei naţionale, bene-
ficiază de sprijin pentru emigrare.  

Procesul de selecţie al populaţiei emi-
grante de către ţările dezvoltate, observat 
în prezent, poate fundamenta în viitor noile 
direcţii de derulare a migraţiei contemporane.      
  
Note 
1 George Erdeli, Liana Dumitrache, Geografia 
populaţiei, ed. a 2-a, Editura Corint, Bucureşti, 
2004. 
2 Jean Carpentier, François Lebrun (coord.), 
Istoria Europei, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1997, p. 345. 
3 Ibidem, p. 347. 
4 Ibidem, p. 348. 
5 Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor 
şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, 
Bucureşti, 1998, p. 290. 
6 J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), op. cit., p. 
348. 
7 Ibidem, p. 349 
8 Samuel P. Huntington, op. cit., p. 290-291. 
9 În mai puţin de 20 de ani (1945-1964), statele 
puternice din Europa (în primul rând Anglia şi 
Franţa, care erau cele mai însemnate puteri 
coloniale) şi-au pierdut coloniile din Asia şi 
Africa. Menţionăm că cele mai mari zone de 
colonizare au fost Asia meridională şi Africa – 
fiind ultimul continent ieşit de sub dominaţia 

europeană. În Asia meridională erau implicate 
trei puteri europene: Anglia, Olanda şi Franţa. 
Decolonizarea a început mai întâi în Orientul 
Mijlociu, prin renunţarea englezilor la influenţa 
pe care o aveau asupra Egiptului şi Irakului, 
state care au devenit oficial independente în 
anul 1922 şi, respectiv, în 1932. De asemenea, 
Franţa a trebuit să acorde, în anul 1946, 
independenţa Siriei şi Libanului. La rândul ei, 
Olanda, după încercarea repetată de a relua 
controlul asupra Indoneziei, a fost nevoită să-i 
recunoască independenţa, proclamată în august 
1945, dar devenită totală abia în decembrie 
1949. În luna august 1947 se proclama 
independenţa Indiei faţă de Anglia.  
10 J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), op. cit., p. 
423. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, p. 425. 
13 Samuel P. Huntington, op. cit., p. 291. 
14 Ibidem. 
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Abstract:  Cooperation is not a voluntary act, but a duty of states. It 
concerns all countries, regardless of size, political situation, level of 
development, participation in an international organization, having 
regard to all areas of international life: peace and security, economic, 
social and cultural cooperation, science and technology. This 
principle includes both the right and duty of every State to take part 
in international cooperation. In this concept, each State has the 
freedom to participate in those actions and forms of cooperation as 
it deems appropriate to its interests, according to their object, their 
purpose, conditions and other matters. They can choose cooperation 
partners in one or another of the concrete fields of international 
relations. 
Keywords: Cross-border Cooperation, UE cohesion policy, Romanian-
Bulgarian Partnership, European Structural  Funds, socio-economic 
development. 
 
 

1. Însemnătatea politicii de 
coeziune a Uniunii Europene  

 
iind caracterizată de o bază cul-
turală şi istorică comună, Europa se 
gaseşte într-un permanent proces de  

construcţie. Decisive pentru această construc-
ţie europeană, pentru dinamica şi definirea 
graniţelor acestei vii realităţi, a cărei istorie 
se întinde până la grecii, care i-au dat si de-
numirea ce astăzi o poartă, au fost secolele 
XIX şi XX, perioadă în care s+au născut şi 
s-au consolidat statele naţiuni şi marcată 
de numeroase conflicte care au avut ca 
sursă tocmai definirea frontierelor naţio-
nale, care de multe ori nu au concis cu cele 
etnice sau naturale. 

Uniunea Europeană a fost creată cu 
scopul de a se pune capăt acestor surse 
conflictuale, dar mai ales, războaielor sân-
geroase dintre ţările vecine, care au cul-
minat cu cel de al Doilea Război Mondial. 
Anii ’50, a fost perioada în care statele 
europene încep să găsească puncte co-
mune, din punct de vedere economic şi 
politic în ceea ce s-a numit sugestiv Co-
munitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţe-
lului, propunându-şi astfel să asigure o 
pace durabilă, la nivel internaţional.  

Oamenii politici au început să conşti-
entizeze tot mai mult că stabilirea de relaţii 
economice interne şi internaţionale de 
durată, bazate pe încredere, precum şi 
manifestarea solidarităţii cu indivizi şi/sau 
naţiuni mai slab dezvoltate au devenit 

F
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indispensabile pentru  atingerea bunăstării 
generale. 

În ultimele decenii, creşterea produc-
ţiei şi a consumului, progresul tehnologic, 
dezvoltarea serviciilor, precum şi frecven-
tele crize (mai ales în domeniul  resurse-
lor), au dus la intensificarea relaţiilor co-
merciale dintre ţări şi la accentuarea de-
pendenţei între naţiuni, asigurând un grad 
cât mai ridicat de coeziune economică, care, 
pe termen lung, poate duce la obţinerea de 
beneficii economice pentru toţi cei implicaţi.  

Coeziunea ar putea fi definită ca re-
prezentând acea caracteristică a elemen-
telor ce compun  un sistem, care realizează 
coerenţa şi unitatea ansamblului şi permite 
funcţionarea şi perpetuarea sistemului. D. 
Tarschys1 distinge patru niveluri la care 
poate fi surprinsă coeziunea: economic, 
social, cultural şi politic. 

Coeziunea economică reprezintă suportul 
atingerii obiectivului general urmărit de 
fiecare naţiune, cel al creşterii bunăstării. 
În Europa, cei treizeci de ani care au 
urmat războiului, cunoscuţi şi sub numele 
de „cei treizeci de ani glorioşi”, au fost 
urmaţi de alţi douăzeci de ani de creştere 
încetinită, pentru ca, în ultimul deceniu, 
procesul de creştere să fie reluat. Spe-
cialiştii în istorie economică subliniază 
rolul esenţial jucat în secolul al XX-lea de 
cei trei „i”: inovare, instituţii şi investiţii2. 

Coeziunea socială este un alt criteriu 
important pentru dezvoltarea unui sistem 
economic. Încă din secolul al XIX-lea, 
odată cu revoluţia industrială, s-a făcut 
simţită necesitatea atingerii coeziunii eco-
nomice, deoarece problemele cu caracter 
social au reprezentat preţul plătit de so-
cietate pentru progresul tehnologic realizat. 
Din cauza faptului că aceste probleme 
afectau mai ales anumite categorii sociale, 
fie cele mai vulnerabile (femei, copii, 
bătrâni etc.), fie cele mai expuse modifi-
cărilor economice (persoane necalificate 
sau slab calificate, şomeri, etc.), a devenit 

tot mai stringentă nevoia unei politici 
inovatoare,având ca scop reducerea dife-
renţelor dintre indivizi, regiuni sau state.  

Coeziunea culturală reprezintă o a 
treia trăsătură specifică societăţilor indus-
triale dezvoltate, caracteristică ce eviden-
ţiază o creştere a comunicării şi propaga-
rea sistemelor de valori culturale comune, 
procese ce au fost favorizate atât de 
progresul tehnologic cât şi de intensi-
ficarea relaţiilor economice internaţionale. 

Coeziunea politică – reprezintă o tră-
sătură specifică evoluţiilor politice de-a 
lungul ultimelor veacuri, dar şi perioadei 
contemporane, evidentă mai ales în ulti-
mele decenii pe fondul revoluţiei tehno-
logice şi comunicaţională, coeziunea poli-
tică a fost reprezentată de oficializarea nor-
melor şi instituţiilor internaţionale. Nume-
roasele manifestări (religioase, politice, civile, 
profesionale etc.) la care statele din Europa 
şi nu numai, au fost martore, mai ales 
începând cu a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, au avut ca scop primordial con-
solidarea coeziunii politice atât în planul 
intern, cât şi în cel internaţional. La nivel 
internaţional, urmărirea unor interese şi 
scopuri comune a contribuit  la apariţia 
unor alianţe, organizaţii şi alte categorii de 
entităţi, având un grad mai ridicat sau mai 
redus de coeziune politică. 

Termenului de coeziune, la nivel euro-
pean, a căpătat un înţeles mult mai restictiv 
si anume, acela de coeziune economică şi 
socială. Pentru Comunitatea Europeană, 
coeziunea rămâne unul dintre pilonii im-
portanţi, fiind totodată obiectivul acţiunilor 
întreprinse în ceea ce priveşte dezvoltarea 
regională. 

Politica de coeziune economică şi 
socială înglobează o sumă de intervenţii la 
nivel comunitar, ce cuprinde atât politica 
de dezvoltare regională (orientată, în prin-
cipal, către diminuarea decalajelor  teri-
toriale şi revitalizarea zonelor industriale 
aflate în declin), anumite caracteristici ale 
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politicii sociale (combaterea şomajului, spri-
jinirea procesului educaţional şi de for-
mare continuă), precum şi asistenţă acor-
dată dezvoltării rurale.Însă cea mai impor-

tantă componentă o reprezintă, politica de 
dezvoltare regională (PDR). 

 

 
Programele operaţionale prin care România şi Bulgaria implementează politica de 

coeziune 
 

În cadrul obiectivului „Convergenţă” în ambele ţări, în paralel:  
1. Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice 
2. Programul Operaţional Sectorial pentru Transport 
3. Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu 
4. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
5. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative 
6. Programul Operaţional Regional  
7. Programul Operaţional de Asistenţă Tehnică 

 
În cadrul obiectivului „Cooperare teritorială europeană”: 
1. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România– Bulgaria 
2. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 
3. Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 
4. Programul   Operaţional de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina – 

Moldova 
5. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – 

România – Ucraina 
6. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria – Serbia 
7. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria – Grecia 
8. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria – Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei 
9. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră Bulgaria – Turcia 
10. Programul Operaţional de Cooperare Transfrontalieră în Bazinul Mării Negre 
11. Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională – Europa de Sud-Est 
12. Programe Operaţionale Interregionale: Interreg IVC, URBACT II, 
ESPON 2013, Interact II 

 
2. Istoricul Cooperării Teritoriale 
Europene 
Politica de Coeziune (sau de coope-

rare regională) a Uniunii Europene  nu a 
avut o viaţă uşoară. Încă de la începuturile 
sale, a fost supusă  constant unor critici fără 
precedent  în istoria Uniunii Europene.  

Când  Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) a fost creat pentru 
prima dată la mijlocul anilor 1970, can-

celarul german Helmut Schmidt l-a blamat 
pe motiv că această politică nu avea nimic 
de-a face cu interesul comunitar  şi că 
aceasta “se stabileşte  ferm în mâinile gu-
vernelor naţionale. “3 Comentatorii  aca-
demici  au fost la fel de sceptici  în această 
perioadă de fundamentare a noii politici, 
criticând domeniul de aplicare limitat al 
fondului şi amploarea acestuia, trivial im-
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pact, precum şi dependenţa  statele membre  
privind organizarea şi funcţionarea acestuia4. 

Politica de coeziune actuală nu a fost 
imună la acestă perioadă  de lungă durată a 
criticilor ce i s-au adus. În multe feluri, po-
litica de coeziune rămâne “sub amenin-
ţare”5,  că o serie de academicieni, analişti, 
practicieni şi guverne  europene continuă 
să-şi pună întrebări în priviinţa raţiunii,a 
organizării  şi a eficienţei acestei politici. 
De exemplu, printre criticile-cheie  care au 
apărut în perioada premergătoare celei  
mai recente reforme (2005/6), sunt urmă-
toarele: că s-a dezvoltat într-o politică 
“catch-all”, fără o misiune clară, că este 
insuficient axată pe dezvoltare şi progres; 
că are instrumente inadecvate de politică şi 
că este excesiv de complexă şi birocratică 
pentru a putea fi administrată6. În ciuda 
introducerii mai multor schimbări impor-
tante pentru perioada 2007-2013, obiecţii 
similare au început să iasă la suprafaţă în 
contextul dezbaterii actuale privind viitorul 
politicii de coeziune post-20137. 

Una dintre cele mai mari probleme 
pentru apărătorii politicii de coeziune este 
dificultatea de a oferi un caz credibil pentru 
politica economică, bazat pe dovezi conclu-
dente ale rezultatelor eficiente. După mai 
mult de treizeci de ani de intervenţie, 
contribuţia politicii de coeziune la dezvol-
tarea economică şi la dezvoltare, rămâne 
în litigiu şi nesigură8 . 

O gamă largă de rezultate  sunt rapor-
tate într-o vastă literatură de specialitate, 
pe această temă, variind în cel mai bun 
caz, de la corelaţii pozitive între intervenţia  
fondurile structurale şi de creştere, la cel 
mai rău caz, impacturile negative9. 

Această incertitudine a condus adesea 
pledoarii în favoarea politicii pentru a su-
blinia efectele benefice asociate cu 
“valoarea adăugată” calitativă, generată de 
implementarea modelului de politică de 
coeziune10. Se spune că, cerinţele de plani-
ficare multi-anuale au încurajat adoptarea 

pe termen lung şi abordări mai strategice 
pentru dezvoltarea economică prin diferi-
tele niveluri de guvernare. O gamă largă 
de monitorizare, evaluare şi condiţiile de 
control sunt considerate a fi contribuit la 
îmbunătăţirea culturii şi a proceselor ad-
ministraţiei publice.Cerinţa de a implica 
diferite tipuri de parteneri în proiectarea şi  
punerea în aplicare a programelor, se con-
sideră, a fi încurajat politica mai incluzivă 
de luare a deciziilor şi de livrare, şi a con-
tribuit la tendinţele de descentralizare mai 
largă în întreaga Europa. Din punct de 
vedere financiar, este raportat că resurse 
suplimentare pentru dezvoltarea economică 
au fost de îndatorare prin principiul supli-
mentar şi necesităţile de finanţare. Mai ge-
neral, se susţine că politica de coeziune a 
avut  un efect de direcţie în preferinţele la 
nivel naţional faţă de obiectivele europene, 
printr-un proces continuu de europenizare 
a instituţiilor naţionale şi răspândirea valo-
rilor europene. Din nou, cu toate acestea, 
criticii pun  problema contribuţiei  fondurilor 
structurale la aceste diferite elemente, ară-
tând spre variabilitatea efectelor în timp şi 
spaţiu, nemaimenţionând posibilitatea de a 
atinge obiective similare prin intermediul 
mijloacelor mai puţin costisitoare şi biro-
cratice.  

În cele mai recente discuţii cu privire 
la viitorul politicii de coeziune, cu toate 
acestea, atât criticii şi suporterii au avut ten-
dinţa să fie de acord cu privire la necesi-
tatea unei “modernizări” a politicii, în re-
cunoaşterea slăbiciunilor existente în abor-
darea actuală a noilor provocări  cu care se 
confruntă economia europeană, societatea 
şi procesul de integrare lărgită. Acest 
proces al construcţiei europene, în forma 
lui actuală, a început imediat după cel de-
al doilea război mondial. Iniţial, SUA, prin 
“Planul Marshall” şi prin prelungirea lui 
instituţională  (O.E.C.E., apoi O.C.D.E. ca 
şi prin NATO), au organizat Europa sub 
egida lor, dar era o Europă “atlantică”, nu 
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o Europă “europeană”. Reacţiile nu au 
întârziat să apară, construcţia unei Europe 
“europene” realizându-se treptat, fără ca 
legătura cu SUA să fi dispărut11. 

Până în 2007 cooperarea teritorială 
europeană nu reprezenta decât un punct în 
arhitectura politicii de coeziune a Uniunii 
Europene. Chiar dacă abia acum a devenit 
un obiectiv de sine-stătător, cooperarea în 
interiorul Uniiunii nu a fost neglijată, ea 
începând a se desfăşura la sfarşitul anilor 
1980. 

 
INTERREG  I 

  Astfel, Comisia Europenă a oferit su-
port unor proiecte pilot, în scopul dez-
voltării inter-regionale, pentru prima data 
în anul 1989, când unui număr de 14 
proiecte le-a fost alocată suma de 21 mil. 
Euro. Aceste proiecte au fost concepute în 
ideea de a combate dificultăţile dezvoltării 
structurale din zonele de graniţă. Ele au 
fost baza creării de către Comisia Euro-
peană, în anul 1990, a Iniţiativei Comu-
nitare Interreg I, iniţiativă care s-a derulat 
prin 31 de programe operaţionale în va-
loare de 1082 mil Euro. Interreg I, care îşi 
are originea î contextul completării Pieţei 
Unice, a fost un program orientat spre 
dezvoltarea economică şi restructurarea 
zonelor de graniţă. 

 
INTERREG II 
Pentru perioada 1994-1999, Comisia 

Europeana a lansat iniţiativa Interreg II. 
Aceasta s-a manifestat sub forma a 59 de 
programe operaţionale.Programul a avut 3 
subdiviziuni: 
 Interreg II A: cooperare transfron-

talieră. 
 Interreg II B: completarea reţelelor 

energetice; 
 Interreg II C: cooperarea în domeniul 

planificării regionale, în special admi-
nistrarea apei. 

O sumă de aproximativ 260 mil Euro 
a fost alocată cooperării transfrontaliere, 
aceasta fiind la aceea vreme cea mai 
importanta iniţiativă comunitară. 

În 1996 o nouă iniţiativă a fost apro-
bată de către Comisie pentru o nouă formă 
de cooperare. Aceasta a fost Interreg II C, 
căreia i-a fost alocată suma de 413 mil 
Euro şi a înglobat acţiuni comune în lupta 
împotriva inundaţiilor şi a secetei, şi, de 
asemeni, pentru dezvoltarea planificării 
teritoriale pentru regiuni geografice extinse 
din cadrul Uniunii. 

În contextul cooperării şi prin asistenţa 
proiectelor pilot, cooperarea s-a dezvoltat 
şî a implicat regiuni de pe teritoriul UE cu 
privire la transferal noilor procedee, noilor 
tehnologii şi a tehnicilor de tip know-how, 
în particular între regiunile prospere ale 
UE şi cele care sunt mai putin favorizate 
din aceste puncte de vedere. 
 

INTERREG III 
Interreg III a fost iniţiativa care a 

stimulat cooperarea în Uniunea Europeană 
între anii 2000 si 2006 şi a fost finanţată 
din Fondul European de Dezvoltare Re-
gională. Incepând cu Interreg III au fost 
introduse condiţii minime de implemen-
tare. Acesteau au vizat: 
- proiectele să fie exact transnaţionale şi 

de natură transfrontalieră, acţiuni re-
feritoare la dezvoltarea endogenă a 
regiunilor rămase în urmă nu au mai 
fost considerate eligibile; 

- implementarea proiectelor trebuia să 
fie bazată pe corpuri comune de coope-
rare, şi anume: o autoritate de management, 
comitete de monitorizare şi un secre-
tariat comun; 

- accesul şi participarea din partea auto-
rităţîlor locale şi regionale şi al parte-
nerilor socio-economici să fie o con-
diţie fără de care nu se poate valida 
structura corpurilor comune create de 
Interreg. 



POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ 
România şi Cooperarea Teritorială Europeană... 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

41 

Comisia a întâmpinat dificultăţi în 
legătura cu instrumentele legale şi finan-
ciare, pe de o parte cu FEDER, iar pe de 
altă parte cu PHARE, TACIS (Technical  
Ade to the Common Welth of Independent 
States) şi MEDA în scopul implementării 
aceloraşi programe. Pe aceste dificultăţi s-
a pus accentul la Consiliul European de la 
Berlin cât şi pe soluţiile propuse pentru 
fiecare situaţie, şi astfel acestea au consti-
tuit priorităţi pentru Comisie pe parcursul 
implementării Interreg III. 

Principiile care au stat la baza creării 
acestei iniţiative au fost: 
1. coeziunea economică şi socială; 
2. dezvoltarea echilibrată şi sustenabilă a 

teritoriului european; 
3. integrare teritorială cu ţările candidate 

şi alte ţări învecinate. 
Interreg III a fost conceput pe trei 

platforme care se împart după cum 
urmează: 
- Interreg III A: cooperare transfrontalieră 

(67% din fondurile alicate); 
- Interreg III B: cooperare trasnaţională 

(27% din fondurile alocate); 
- Interreg III C: cooperarea inter-regională 

(6% din fondurile alocate). 
În ceea ce priveşte finanţarea, pentru 

perioada 2000-2006, Interreg III a avut un 
buget de 4.875 mil Euro. Iniţiativa a primit 
co-finanţare din partea Comisiei şi a sta-
telor membre, contribuţia FEDER nu a de-
păşit 75% din costul programului în re-
giunile Obiectivului 1 şi 50% în alte re-
giuni. Comisia a propus o alocare finan-
ciară pe fiecare stat membru. Aceasta s-a 
bazat în principal pe factorii demografici 
din interiorul graniţelor Uniunii Europene, 
a regiunilor periferice sau a regiunilor 
învecinate cu ţări din Europa Centrala şi de 
Est.  

Începând din 2007 cooperarea 
teritorială europeană a fost ridicată la 
gradul de obiectiv de sine stătător, ceea 

ce îi dă mai multă vizibilitate şi o bază 
legală mai importantă. 

 
INTERREG IV 
Programul Interreg IV este al treilea 

mare obiectiv al noilor fonduri structurale, 
fiind oficial cunoscut ca şi Programul 
European de Cooperare Teritorială. Interreg 
IV se bazează pe programul anterior Interreg 
III. Interreg IV se bazează pe programul 
anterior Interreg III.Interreg este prescur-
tarea de la inter-regional şi un criteriu 
cheie pentru acest program este cooperarea 
între parteneri din cel puţin două ţări, tehnic 
este vorba despre Fonduri Structurale, prin 
urmare împărtăşeşte multe caracteristici 
ale fondurilor trans-naţionale. 

Există trei direcţii principale în cadrul 
Interreg IV, şi un număr de sub-componente, 
în primele două dintre acestea. Fiecare dintre 
aceste grupuri de sub-componente grupează  
împreună un anumit set de ţări şi regi-
uni. Organizaţiile din ţările sau regiunile din 
această gruparea au nevoie să lucreze 
împreună la un proiect comun, deşi nor-
mele care reglementează modalităţile de a 
lucra împreună variază de la o sub-com-
ponentă la alta. 
 

COMPONENTA A: Cooperare trans-
fontalieră 
Această componentă se concentrează 

asupra cooperării peste graniţele dintre 
statele membre ale UE. Accentul este pus 
pe dezvoltarea activităţilor transfrontaliere 
economice, sociale şi de mediu - şi aceasta 
ar putea include: 
- Efectuarea utilizării deplină a potenţia-

lului de integrare a sectorului cultural, 
în special pentru tineri. 

- Facilitarea activităţilor economice transf-
rontaliere din sectorul cultural şi a in-
dustriilor creative, inclusiv educaţie con-
tinuă, platforme comune de piaţă, şi a 
organismelor de profit comune utilizarea 
preţurilor la nivel de potenţial; 



POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ 
Lucian Pîrvu 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

42 

- Sprijinirea activităţilor de reţea. 
- Integrarea de mijloace culturale în co-

municarea transfrontalieră a proiectelor 
de cooperare. 

- Dezvoltarea proiectelor transfrontaliere, 
pentru a facilita artişti şi activităţile din 
sectorul cultural “în afara graniţelor”; 
Există patru părţi ale Regatului Unit 

eligibile pentru această componentă: Sudul  
Angliei (excl. Londra), West Wales, 
Irlanda de Nord, Vestul Scoţiei. 
 

COMPONENTA B: Cooperare 
transnaţională 
Există 10 sub-axe în cadrul acestei 

componente, fiecare  reprezentând o grupare 
de diferite ţări şi regiuni din Europa. Scopul 
este de a sprijini proiectele de cooperare 
între organizaţii din ţări sau regiuni din 
cadrul aceleiaşi grupări. Părţi din Marea 
Britanie sunt eligibile pentru a participa la 
4 din cele 10 sub-componente. 
 

COMPONENTA C : Cooperare 
interregională 
Nu există sub-componente în această 

componentă – toate cele 27 de state 
membre ale UE, plus Norvegia şi Elveţia, 
sunt eligibile. Pe scurt, scopul este de a 
îmbunătăţi eficienţa politicilor de dezvoltare 
regională care să permită agenţiilor locale 
şi regionale din întreaga UE să facă schimb 
de experienţă şi cunoştinţe. Aceasta ar putea 
include, de exemplu,  o potrivire a regiunilor 
mai puţin experimentate, într-un anumit 
domeniu de politică, cu regiunile mai avan-
sate. De asemenea, este important cum ar 
trebui să asigure transferul de bune practici 
în programele de fonduri structurale 
mainstream. 

 
3. Obiectivele politicii de coeziune 
a Uniunii Europene 

Pentru perioada 2007-2013 politica de 
coeziune are trei mari obiective: con-

vergenţa, competivitate regională şi ocupa-
rea forţei de muncă, cooperare teritoriala 
europeană.  
 Obiectivul “Convergenţă”. Acest 
obiectiv urmăreşte dezvoltarea economică 
pentru regiunile defavorizate, prin investiţii 
în dezvoltarea competitivităţii pe termen 
lung, ocuparea forţei de muncă, dezvoltare 
durabilă şi dezvoltarea eficienţei admi-
nistraţiei publice.  
 Obiectivul “Competitivitate Regională 
şi Ocuparea Forţei de Muncă”...    În cadrul 
acestui obiectiv se urmăreşte anticiparea şi 
promovarea schimbărilor economice din 
zonele industrializate, prin sprijinirea între-
prinderilor (cu scopul dea a anticipă şi de a 
promova schimbărilor ce se produc în zo-
nele industriale, urbane şi rurale) şi per-
soanelor (pentru a anticipa şi a se adapta la 
schimbări, prin combaterea şomajului, îm-
bunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii 
şi incluziunea socială) 
  Obiectivul “Cooperare Teritorială 
Europeană” (pentru regiuni, judeţe şi zone 
transnaţionale). Se are în vedere întărirea 
cooperării la nivel transfrontalier, trans-
naţional şi interregional. 
 

4. Cooperarea transfrontalieră în 
context dinamic 
Fenomenul transfrontalier a apărut înainte 

de anii ’60 sub forma relaţiilor şi acti-
vităţilor  solidare între comunităţi sociale 
situate de o parte şi de alta a frontierelor 
(mai precis între unele ţări membre ale 
UE). Filosofia cooperării transfrontaliere 
se bazează pe ideea că cel puţin două 
regiuni de frontieră consideră oportună 
rezolvarea în comun a unor probleme, 
decât abordându-le în mod unilateral. 
Realizări transfrontaliere au existat şi în 
blocul comunist european şi se vorbea în 
acest context despre decizii luate la nivel 
central al statelor decise să pună în valoare 
anumite potenţialităţi sau resurse a căror 
exploatare eficientă să fie făcută în comun 
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şi avem ca exemplu în acest sens Porţile de 
Fier I şi II, ce evidenţiază colaborarea 
dintre România şi Iugoslavia.  

Imediat după constituirea statelor-
naţiuni cooperarea tranfrontalieră europeană 
a rămas puţin aplicată date fiind diferen-
dele şi rivalităţile, mai noi sau mai vechi, 
existente între state. Apoi, statele naţionale 
erau mai preocupate de consolidarea uni-
tăţii interne, coerenţelor sociale, economice 
şi culturale, în scopul acestei consolidări, 
prioritare fiind măsurile ce au tins să 
împingă fracturile interne către margini, 
către frontiere.  

Începuturile fenomenului de cooperare 
transfrontalieră în Europa Centrală sunt di-
ferite din Europa Occidentală, aici existând 
frontiere durabile ca cele între Spania şi 
Portugalia,între Franţa şi Spania sau intre 
Suedia şi Norvegia. Fâşia mediană a 
continentului european a cunoscut modifi-
cări repetate ale frontierelor, evoluţia-i fiind 
ca un spaţiu tampon cu structură internă în 
permanentă schimbare.  

Au existat în acest spaţiu geografic 
diverse imperii cu „vocaţie” central-euro-
peană (habsburgii, Imperiul German), puterile 
ruse sau dominaţiile turce, care au strălucit 
episodic în interiorul acestui spaţiu central 
fiecare spre diverse orizonturi şi fiecare 
aducând cu sine schimbări din cele mai 
diverse. Toate aceste episoade s-au succedat 
peste aceleaşi populaţii autohtone(sârbi, 
bulgari, români, maghiari, cehi, slovaci, 
polonezi), popoare ce au trăit pe această 
cale o istorie comună, însă variată prin 
forma de manifestare dat fiind faptul că 
unele popoare jucau un rol dominant în 
regiune(polonezii şi ungurii), în timp ce 
altele purtau lupte în scopul menţinerii şi 
supravieţuirii lor (sârbi, români). În acest 
mod, devin înţelese cele trei caracteristici 
ale acestui spaţiu care au influenţat direct 
atât experienţa, cât şi percepţia frontierelor 
şi avem în vedere existenţa unei pături 
relativ subţiri a familiilor nobiliare autoh-

tone a căror strălucire era în strânsă le-
gătură cu puterea politică, fiind lipsită de 
autonomia necesară rolului său în societate 
şi în istorie. Mai vorbim în acelaşi context 
de mai devreme de o reprezentare foarte 
slabă a clasei de mijloc capabilă să for-
meze structuri sociale intermediare între 
puterea politică ce se confrunta cu clasa 
nobiliară şi bazele largi ale societăţii  care 
nu manifestau interes pentru apărarea 
proprietăţilor şi libertăţilor, astfel că şi 
lupta pentru apărarea frontierelor devenea 
una îngreunată. Şi o a treia caracteristică 
arată că frontierele în Europa Mediană au 
reieşit, adeseori, din exercitarea puterii de 
către entităţi politice mai mult sau mai 
puţin externe acestei regiuni.  

Marile linii de demarcaţie neţinând cont 
de omogenitatea sau eterogenitatea po-
pulaţiilor pe care le separau şi, fiind toto-
dată percepute ca venind de sus, din exte-
rior, erau ignorate de nobili, armate comer-
cianţii din alte zone europene, astfel, afir-
maţia ca Europa Centrală era un spaţiu de 
tranziţie, iar frontierele traversabile şi 
intens traversate, nu este una greşită.  

Secolul XX a fost cel în care conti-
nentul european a fost puternic devastat de 
cele două conflagraţii mondiale, care au 
determinat şi destrămarea mai multor re-
giuni cu îndelungate tradiţii multicultu-
rale, iar prin sistemul de păce a fost rede-
senată harta sa politică. Fenomenul frontalier 
nu s-a manifestat întotdeauna şi peste tot 
cu aceleaşi dimensiuni şi semni-ficaţii. Era 
adusă în discuţie, în acea perioadă, 
necesitatea desfiinţării barierelor impuse 
de frontiere. Aceste acţiuni, multe dintre 
ele individuale, au fost iniţiate având ca 
principal scop ridicarea standardelor vieţii 
şi asigurarea unui climat de pace şi înţe-
legere între comunităţi. Scopul major al 
cooperării transfrontaliere l-a constituit, 
aşadar, desfiinţarea barierelor impuse de 
frontieră, restricţiile precum şi alţi factori 
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ce au contribuit la separarea comunităţilor 
din regiunile frontaliere.  

Evident au intrat în discuţie şi ele-
mente foarte concrete ca de pildă construc-
ţiile de poduri şi tuneluri peste barierele 
naturale. Populaţia din câteva arii de fron-
tieră, ca cele de la frontiera dintre Germania 
şi Franţa, dintre Germania şi Olanda sau 
dintre ţările scandinave, au înţeles că dacă 
doresc să trăiască întocmai ca şi com-
patrioţii lor din centrul ţărilor lor, atunci 
trebuie să folosească, ba chiar să înde-
părteze efectele negative ale frontierei. 
Totodată s-a început un proces de asociere 
cu scopul de a ameliora cooperarea trans-
frontalieră. La finele anilor ‘80, stabilirea 
unei pieţe economice unice în cadrul UE, 
dar şi evoluţia democratică din ţările 
Europei Centrale şi de Est au deschis multe 
dintre frontierele naturale şi au adăugat 
multe noi regiuni de frontieră. Între ţările 
UE, controlul la frontiere a ajuns desfiin-
ţat, spaţiul Schengen permiţând (din 1985) 
libera circulaţie a bunurilor si a persoa-
nelor între statele semnatare ale acordului.  

La limitele exterioare acestui spaţiu 
Schengen, frontiera şi spaţiul transfrontalier 
sunt încă trăite în dimensiunea lor de 
ruptură, barieră. Fenomenul tranfrontalier 
se accentuează în pofida obstacolelor 
datorate voinţei UE de a stăpâni fluxurile 
migratorii legale şi clandestine de la fron-
ierele sale. Pentru aceasta, UE solicită 
noilor state aderate sau aderente un control 
al frontierelor, aceste ţări aflându-se în 
poziţia de triplu front pioner, adică pentru 
UE în extindere spre est, pentru ţările 
candidate doritoare de o integrare mai 
rapidă şi pentru cei din Europa Orientală, 
Asia şi Africa ce încearcă a se instala în 
UE.  

Europa contemporană se doreşte din 
nou a fi inovatoare şi revoluţionară prin 
promovarea procesului de apropiere între 
state naţionale, care, până nu demult, erau 
animate de o întreagă istorie de conflicte şi 

rivalităţi. Mai mult, Europa rămâne con-
tinentul imprevizibil şi novator ce trebui să 
facă faţă presiunilor interne şi extrene 
guvernate de componente sociale şi eco-
nomice şi nu numai.   
 

Obiectivele Programului de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria  
Scopul strategic general al progra-

mului este apropierea dintre cetăţenii am-
belor ţări implicate în program, dintre 
comunităţile şi economiile zonei de graniţă 
dintre România şi Bulgaria, în vederea 
participării la dezvoltarea comună a zonei 
de cooperare, prin utilizarea durabilă a 
resurselor şi avantajelor sale umane, na-
turale şi de mediu. 

România şi Bulgaria au stabilit ca şi  
obiective specifice, de comun acord,  
pentru acest program, următoarele: 
1. îmbunatăţirea accesului la infrastruc-

tura de transport în cadrul ariei eli-
gibile, pentru a facilita circulaţia bu-
nurilor şi persoanelor; 

2. îmbunatatirea disponibilităţii şi dise-
minării informaţiilor privind oportuni-
tăţile comune în cadrul zonei de fron-
tieră; 

3. durabilitatea valorii intrinseci a resurselor 
naturale ale zonei, prin exploatarea 
prudentă şi protejarea efectivă a me-
diului înconjurător; 

4. dezvoltarea economică durabilă a re-
giunii de frontieră prin iniţiative co-
mune, în vederea identificării şi întă-
ririi avantajelor comparative şi redu-
cerii dezavantajelor; 

5. consolidarea coeziunii sociale şi culturale 
prin acţiuni de cooperare între oameni 
şi comunităţi. 
Programul de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria este complementar celorlalte 
programe operaţionale cu finanţare euro-
peană. Transportul, de exemplu, benefi-
ciază de un program operaţional propriu, 
atât în România, cât şi în Bulgaria, având 
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ca scop dezvoltarea reţelelor de importanţă 
naţională; în acelaşi timp, infrastructura de 
transport la nivel regional şi local este 
finanţată prin Programul Operaţional 
Regional; toate aceste programe finanţează 
proiecte majore de investiţii, la nivel naţio-
nal şi regional. Programul de Cooperare 
Transfrontalieră România-Bulgaria sprijină 
conectarea acestor investiţii peste graniţă şi 
susţine o abordare unitară a dezvoltării 
infrastructurii, în vederea urgentării pro-
cesului de dezvoltare a regiunilor de 
graniţă şi împiedicării rămânerii lor în 
urma celorlalte regiuni. 

   
Rezultatele ce se preconizează a fi 
atinse 

       Programul este concentrat asupra 
întăririi legăturilor de colaborare dintre 
comunităţile aflate în zona de frontieră, cu 
scopul de a stabili parteneriate prin care 
scopurile comune să poată fi atinse. Ca 
urmare, principalul indicator al succesului 
este numărul şi calitatea reţelelor, legătu-
rilor şi proiectelor. Acestea vor fi măsurate 
la sfârşitul programului. 

 
Programul urmăreşte ca până în anul 201512: 

 să fie stabilite 385 de parteneriate şi reţele transfrontaliere pentru dezvoltarea 
comună a zonei de colaborare; 

 să fie active 40 de parteneriate permanente şi reţele transfrontaliere stabilite 
între comunităţile de graniţă; 

 70% dintre proiectele finanţate să respecte două din cele patru criterii 
„comune”: dezvoltare comună, implementare comună, personal comun, 
finanţare comună; 

 20% din proiectele finanţate să respecte trei dintre criteriile menţionate mai 
sus; 

 10% din proiectele finanţate să îndeplinească toate cele patru criterii 
menţionate mai sus; 

 39 de proiecte să contribuie la îmbunătăţirea accesului la transport, reţele ICT 
şi servicii; 

 150 de proiecte sa încurajeze şi să îmbunătaţească protecţia şi managementul 
comun al mediului. 

Deasemenea parteneriatul româno-bulgar îşi propune : 

 reducerea cu 30% a timpului de călătorie între aşezările situate de o parte şi 
de alta a graniţei; 

 asigurarea accesului la reteaua ICT (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) 
pentru cel puţin 3 milioane de oameni; 

 dezvoltarea unor sisteme comune de prevenire a inundatiilor si activitati 
comune de avertizare în caz de inundaţii pe 70% din cursul Dunării; 

 crearea a 20 de parteneriate pentru activităţi de avertizare timpurie şi răspuns 
în situaţii de urgenţă; 

 facilităţi de afaceri de care să beneficieze 500 de IMM-uri (întreprinderi mici 
si mijlocii); 
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 dezvoltarea a 30 de materiale/ evenimente de promovare; 
 crearea a 10 produse turistice integrate; 
 15 parteneriate care stimulează cooperarea transfrontalieră între universităţi, 

institute de cercetare şi afaceri; 
 360 000 de persoane informate despre opotunităţi de angajare; 
 3500 de persoane absolvente ale cursurilor de instruire în zona 

transfrontalieră; 
 crearea a 30 de parteneriate între instituţiile de învăţămant şi instruire; 
 4500 de persoane participante la acţiuni de cooperare “people-to-people”. 

5. Rolul României şi al Bulgariei 
în cadrul Programului de Cooperare 
2007-2013 
În implementarea acestui program, 

România are rolul de Autoritate de 
Management, instituţia abilitată să se ocupe 
de buna sa desfăşurare şi de derularea acti-
vităţilor corespunzătoare fiind Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţelor 
(MDLPL). 

Printre atribuţiile Autorităţii de 
Management se numără: elaborarea, în 
strânsă legătură cu Autoritatea Naţională 
din Bulgaria şi cu reprezentanţii Comisiei 
Europene, unui document oficial care să 
stea baza activităţilor desfăşurate în cadrul 
Programului Operaţional România-Bulgaria 
2007-2013, document care a primit apro-
barea Comisiei Europeane, în decembrie 
2007; asigurarea dialogul şi schimbului de 
informaţii cu Autoritatea Naţională, Secre-
tariatul Tehnic Comun şi Comisia Europeană, 
asigurarea vizibilităţii fondurilor europene 
prin activităţi de promovare a programului, 
consilierea potenţialilor beneficiari cu scopul 
obţinerii finanţării prin întocmirea unor 
proiecte eligibile; deasemenea Autoritatea 
de Management se preocupă ca activităţile 
desfăşurate în cadrul progra-mului să fie în 
concordanţă cu legislaţia in vigoare şi toto-
dată de corectitudinea acestora, facilitează 
derularea acestor activităţi şi, nu în ultimul 
rând, asigură transferul eficient al fluxului 
financiar de la Comisia Europeană până la 
beneficiari. 

 Bulgaria ocupă rolul de Autoritate 
Naţională în cadrul programului mai sus 
amintit. Autoritatea Naţională se află în 
subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Lucrărilor Publice de la Sofia, fiind 
responsabilă de organizarea şî desfăşurarea 
activităţilor din cadrul programului, pe te-
ritoriul statului vecin. Ca şi în cazul Auto-
rităţii de Management din ţara noastră, 
această instituţie bulgară are trasate o serie 
de atribuţii bine definite, cum ar fi im-
plicarea în elaborarea şi revizuirea docu-
mentelor tehnice necesare pentru derularea 
programului, menţinerea unui dialog per-
manent cu statul partener (România) şi 
Comisia Europeană, asigurarea promovării 
programului la nivel naţional prin diverse 
metode si procedee cu caracter informativ, 
susţinerea beneficiarilor de proiecte din 
Bulgaria în toate etapele derulării acestora 
prin consiliere şi gestionarea activităţilor de 
control13. 
 

Concluzii 
„Conştientă de patrimoniul său spi-

ritual şi moral, Uniunea Europeană se 
bazează pe valorile individuale şi uni-
versale ale demnităţii umane, ale libertăţii  
şi ale solidarităţii; are la bază principiul 
democraţiei şi principiul statului de drept. 
Pune persoana în centrul acţiunii sale, 
instituind cetăţenia Uniunii şi creând un 
spaţiu al libertăţii , securităţii şi justiţiei. 
Uniunea contribuie la apărarea şi dezvol-
tarea acestor valori comune în respectul 
diversităţii culturilor şi al tradiţiei popoa-
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relor Europei, ca şi al identităţii naţionale 
a statelor membre şi al organizării pu-
terilor publice ale acestora la nivel 
naţional, regional şi local.”14 

        Scopul primordial al politicii de coo-
perare teritorială europeană (de coeziune) 
se defineşte prin susţinerea dezvoltării 
economice în toate zonele şi regiunile UE. 
Însă, pentru regiunile slab dezvoltate sau 
în curs de dezvoltare económica, aceasta 
poate părea un obiectiv greu de atins, 
neavând capacitatea necesară absorţiei 
fondurile europene, acesta rămânând un 
obstacol în procesul reducerii disparităţilor 
existente între statele membre.  

Astfel, zonele şi regiunile dezvoltate 
au o mai mare capacitate de absorţie şi 
gestionare a fondurilor europene în timp ce 
zonele defavorizate sau nevoiaşe sunt de-
seori pune în imcapacitatea de a le atrage şi 
utiliza,sau cel putin le accesează cu o mai 
mare dificultate decât statele dezvoltate, 
ele fiind nevoite să se confrunte cu provo-
carea de a realiza un cadrul capabil să 
absoarbă şi să gestioneze fondurile. În 
unele regiuni, aceste provocări vor impune 
noi constrângeri în ceea ce priveşte dez-
voltarea  economică. 

Însă abordarea acestor provocări ne-
cesită o analiză solidă, o capacitate de anti-
cipare, precum şi răspunsuri politice creative, 
adaptate nevoilor regionale. Reducerea acestor 
decalaje nu se poate realiza decât prin 
acţiunile individuale ale Uniunii Europene, 
ale statelor membre, sau ale regiunilor, ci 
dezvoltarea economică pretende şi o coo-
perare strânsă între toate acestea. 
        Procesul integrării regionale în cadrul 
Uniunii Europene continuă, actuala etapă 
neavând, ca şi cele anterioare, decât un 
caracter de tranziţie spre un etaj superior. 
Perfecţionarea instituţională şi creşterea 
numărului membrilor sunt provocările 
cărora trebuie să li se găsească soluţia la 
acest început de mileniu. 

 Evoluţiile contemporane ale organizării 
politice şi juridice ale societăţii nu pot şi 
nu trebuie să ocolească România.Ţara 
noastră trebuie să se adapteze tuturor 
transformărilor în curs, să evolueze 
împreună cu celelalte ţări membre UE, 
evitând imobilismul şi marginalizare, ne-
fiind doar spectatori sau observatori, ci 
trebuie să demostrăm că suntem un actor 
activ pe scena relaţiilor internaţionale, 
capabil să exprime şi să promoveze o 
concepţie unitară, inovatoare, propice atât 
nouă cât şi celorlalţi. In acest proces 
România trebuie şi să dea, şi să primească. 
  Dar despre implicarea efectivă a ţării 
noastre în acest proces al integrării 
regionale europene, vom discuta pe larg, 
intr-un număr viitor al revistei. 
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Coordonate ale disputei dintre  
postmodernitate şi modernitate 

III. Coordonata filosofico-epistemologică 
 
 
 

Miron ROMAN 
 
 

Abstract: The article continues the measures undergone in issue 
24/2009 and 25/2009 of this Revue, on the coordinates of 
manifestation of the general paradigm of post-modernity, with the 
approach of the philosophical-epistemological coordinate. One 
analyses Nietzsche’s heretical conception over philosophy (an avant 
la lettre postmodern man); the approaches of the representatives of 
the “second wave” of the logical anti-positivism, as an overture of 
logical postmodernism; the de-normativization of the discourse 
promoted by the French post-structuralism (mainly the one 
launched by Barthes 2, referring to the practice of writing); J. 
Derrida’s deconstructive project of grammatology, axed on the 
barthesian concept of writing.      
Keywords: epistemological postmodernism, post-structuralism, 
grammatology, deconstruction, writing. 

 
 

acă în ceea ce priveşte coordonata 
economico-socială şi, în anumite 
domenii, inclusiv cea culturală, ne 

sunt oferite, pentru a avansa conceptul 
postmodemităţii caracteristici obiective, chiar 
indicatori calitativ-cantitativi, în schimb, 
componentele spiritual-filosofică şi episte-
mologică, deşi prezintă unele teme spe-
cifice şi chiar unele abordări relativ unitare 
ale acestora, nu justifică o racordare efec-
tivă, operaţională la respectivul concept. 
Cadrul filosofico-epistemologic încă nu a 
conturat identitar o paradigmă coerentă a 
postmodernităţi propriu-zise, ci mai mult o 
virulentă detaşare critică faţă de paradigma 
generală a modernităţii – de pe poziţii 
tematice şi teoretice fragmentare, nu 
suficient de unitare în interiorul lor şi, cu 

atât mai mult, între ele. Vom surprinde cu 
precădere „postmodernisme” care anunţă 
o postmodernitate filosofică şi epistemo-
logică, dar aflate încă în procesul elaborării 
respectivului concept. 

Este motivul pentru care nu putem 
opera o analiză la nivelul unei abordări 
generale a postmodernismului filosofic, ci 
– poate chiar în baza metodologiei compo-
zite şi a „colajului” promovate de acesta – 
asupra unei diversităţi de repere tematice, 
de discursuri critice la adresa unora sau 
altora din conceptele paradigmei moderne 
şi de soluţii mai mult sau mai puţin realiste 
de conturare a unei noi paradigme. 
 

a. Cazul Nietzsche: un postmodern 
avant la lettre  

D
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Până la conturarea postmodernismului 
filosofic, Nietzsche era cunoscut ca un filosof 
rebel, iraţionalist, nihilist, care făcea o notă 
discordantă în raport cu mesajul şi lim-
bajul filosofici moderne, precum şi cu 
paradigma generalizată şi acceptată a 
acesteia şi a întregii modernităţi. Roman-
tismul german şi, ulterior, ideologia nazistă 
păreau a fi, prin trimitere mai mult sau mai 
puţin voalată la Nietzsche, singurele revolte 
axiologice faţă de axionormativitatea rece 
a raţionalismului modern. Existenţialismul 
fenomenologic religios al lui Heidegger – 
ivit din acuitatea meditaţiei asupra preca-
rităţii condiţiei umane spirituale, dezvăluită 
după drama primului război mondial şi, 
apoi, reconfirmată în preajma celui de al 
doilea – ar mai putea fi încadrat aici, dar de 
pe un cu totul alt plan decât cel nietzschean, 
cu un alt tip de discurs şi cu alte finalităţi. 

După conturarea postmodernismului 
filosofic, criteriile evaluative şi evaluarea 
propriu-zisă a semnificaţiilor rebelelor 
scrieri nietzschene (conţinut, mesaj, stil 
narativ) se modifică substanţial, autorul lor 
nemaifiind judecat din interiorul paradig-
mei moderne şi de către aceasta, ci din 
afara ei, şi de către o alta; ba, chiar o 
judecată din interiorul respectivei para-
digme acum este nevoită să ţină cont de 
excesele şi iluziile generalizate ale moder-
nităţii, care justificau reacţii, dacă nu de-
molatoare, cel puţin critice. Concret, în 
prezent, Nietzsche nu mai este receptat 
drept un rebel nihilist de profesie, drept o 
persoană neintegrată şi neintegrabilă chiar 
neadaptată şi neadaptabilă în universul 
axionormativ al socialului (indiferent de 
textura acestuia), care ar fi dat frâu liber 
exprimării propriei matrice alienate, ci 
drept un filosof autentic care a surprins 
(cel mai adesea, pe calea intuiţiei) şi a 
criticat sever (chiar prea sever) „mitul” 
raţiunii şi al raţionalizării ca fond al unei 
paradigme spirituale alienante prin ea însăşi 
şi, cu atât mai mult, prin consecinţele 

omniobiectivării sale; este receptat drept 
cel dintâi teoretician-practician filosofic al 
discursului postmodernist, un postmodern 
„avant la lettre”. 

Speranţele raţionalismului iluminist, 
preluate într-un fel sau altul de marii filo-
sofi ai modernităţii, erau însoţite ab initio 
de sindromul utopiei, din moment ce ele 
reprezentau o reacţie excesivă de sens 
opus faţă de excesul stimulului iraţiona-
lismului premodern dominant. 

David Lyon sesiza, pe bună dreptate, 
legătura dintre tema şi teza postmodernistă 
relativistă a realităţii ca lipsă de realitate 
sau ca pluralitate de realităţi şi conceptul 
nietzschean al nihilismului: „Când atitudi-
nea mereu neîncrezătoare a raţiunii moderne 
se întoarce împotriva raţiunii înseşi, rezultă 
nihilismul. Raţionalismul (...) este atacat 
de nihilism”1. Nietzsche scoate la iveală, 
prin nihilismul său – înţeles în semnificaţia 
mai sus evidenţiată –, tocmai iluzia raţiunii 
universalizate, formal-logicizate şi desprinse 
de umanul concret, automăgulită ca des-
coperitoare de adevăr unic şi obiectiv; or, 
gândirea nietzscheană nu permitea des-
prinderea raţiunii de subiectul uman şi a 
umanului de unitatea dintre „manipulare” 
şi „voinţa de putere”. „Aşa-numitele sisteme 
ale raţiunii sunt, de fapt, sisteme de persua-
siune. Astfel, pretenţiile de a fi descoperit 
adevărul sunt demascate drept ceea ce 
Nietzsche a numit «voinţa de putere». Cei 
care emit asemenea pretenţii se situează pe 
ei înşişi deasupra celor în faţa cărora se 
emit aceste pretenţii, în acest fel 
dominându-i”2. 

Conceptul iluminist-modern de raţiune 
şi pretenţiile apreciate drept utopice ale 
accesului raţiunii la Adevăr l-au deter-
minat pe Nietzsche să avertizeze asupra 
faptului că, în cele din urmă, raţiunea va 
ajunge să se îndoiască de ea însăşi, deci că 
„nihilismul bate la uşă”. Adevărul nu ar 
aparţine conceptelor raţiunii arogante şi 
biruitoare în şi ca modernitate, ci „vechilor 
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metafore”. Filosoful postmodern din miezul 
istoric al modernităţii, deşi era orientat 
paseist ea promova o epistemologie (spe-
culativă) axată pe restabilirea absolută a 
premodernităţii, el admiţând că respectivele 
vechi metafore trebuie „retopite pentru a li 
se dezvălui sensul de credinţe ale oame-
nilor şi opinii ale unui grup social sau ale 
altuia”3. 

Teza filosofică principală desprinsă 
din ansamblul operei nietzscheene, este 
cea a inconsistenţei şi a perspectivei diso-
lutive a valorilor (şi, în general, a axionor-
mativităţii) modernităţii oferite de inevita-
bilul traiect al relativismului nihilist. 

Modernitatea raţionalistă a instituit 
„moartea lui Dumnezeu". Nietzsche preia 
teza, o analizează şi constată că, într-adevăr, 
Dumnezeu a murit; nici nu ar mai fi existat 
„raţiuni” pentru ca el să supravieţuiască în 
exprimările semnificatoare ale metaforelor 
sale tradiţionale. Omorându-l pe Dumnezeu, 
modernitatea a crezut că funcţiile lui 
(„Adevăr”, „Bine”, „Temei”, „Esenţă”, 
„Mântuire”, „Emancipare”) pot fi preluate 
de raţiunea umană, devenită, prin aceasta, 
Raţiune. În fapt, a fost vorba doar de o 
substituire funcţională: Dumnezeu nu a fost 
nicidecum omorât, ci a fost metamorfozat 
într-o raţiune ce nu s-a putut dovedi a fi 
Raţiune. Nietzsche constată respectiva substi-
tuire funcţională (criză ce va fi diagnos-
ticată de postmodernism); dar moartea lui 
Dumnezeu, însoţită şi de moartea orgolio-
sului său substitut, vor conduce la moartea 
respectivelor valori în slujba cărora atât 
Dumnezeu, cât şi raţiunea ca (pseudo) 
Raţiune au fost puse, ceea ce echivalează 
cu chiar moartea metafizicii moderne. 

Soluţia este găsită în reactualizarea şi 
resemnificarea gândirii mitice şi a meta-
forelor acesteia (deci, într-o soluţie pre-
modernă, dar nu integral pre-modernă). 

Receptată în şi de contemporaneitatea 
sa istorică drept apariţie ciudată şi izolată a 
unui aisberg vremelnic plutitor în imensi-

tatea oceanului raţionalist şi desprins din 
banchiza pre-modernităţii, opera nietzscheană 
se dovedeşte acum a fi sincronă post-
modernismului filosofic. Singura problemă 
care se pune este dacă Nietzsche poate fi 
evaluat drept un pre-postmodern sau un 
postmodern autentic. 

Conceptul fundamental al postmoder-
nităţii – prin raportare la modernitate – este 
cel al „disoluţiei” („deconstrucţiei”), ceea 
ce implică respingerea valorilor absolute, 
atacarea noţiunii fundamentului şi, deci, a 
discursurilor întemeietoare, moartea subiectului 
(istoric sau epistemic), autonomizarea plu-
ralităţii identităţilor particulare, viaţa ca 
spectacol interactiv în beneficiul hedonic 
al loisir-ului (inclusiv al „industriei” acestuia), 
gustul pentru relativitate şi valorizarea 
pozitivă a acestuia. 

Nietzsche le-a prevăzut, iar postmo-
derniştii actuali le sanctifică. 
 

b. „Al doilea val” al 
antipozitivismului logic, ca 
uvertură a postmodernismului 
epistemologic 
Pozitivismul logic, de factură empirică, 

a reprezentat apogeul proiectului episte-
mologic al modernităţii. Nucleul dur al 
acestuia a fost conturat pe axa B. Russell - 
Wittgenstein 1 - Cercul de la Viena. Tezele 
sale „fundamentaliste”, circumscrise unui 
puritanism formal-logist, la scurt timp 
după puternica atracţie exercitată iniţial – 
în baza originalităţilor orientate spre de-
taşarea radicală faţă de tematica clasică a 
filosofici în genere şi a teoriei cunoaşterii 
în particular, precum şi spre reconfigurarea 
filosofiei limbajului –, au început să fie 
privite cu suspiciune şi să piardă din teren. 
Se impunea o anumită calmare a lor, iar 
calea utilizată a fost aceea a unei relative 
reconceptualizări a nucleului respectivei 
paradigme. Relativa reconceptualizare – 
tocmai în baza atributului relativităţii ei – 
nu putea fi operată, însă, decât din 
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interiorul pozitivismului logic. Este vorba 
de ceea ce fost numit „primul val” de 
critici (Quine sau Popper, de exemplu). 

La scurt timp – iar, în anumite cazuri, 
chiar concomitent – „acestuia i-a urmat un 
„al doilea val”, mult mai radical, care şi-a 
propus nu doar reconceptualizarea, ci chiar 
dezintegrarea pozitivismului logic şi a 
pozitivismului în genere. Un astfel de 
proiect nu putea fi lansat decât din 
exteriorul paradigmei pozitiviste. Îi avem 
în vedere pe Wittgenstein 2, Th. Kuhn, P. 
K. Feyerabend, St. Toulmin, R. Trigg, P. 
Bourdieu sau E. Morin. Respectiva critică 
la adresa pozitivismului avea să se dove-
dească, la scurt timp, a fi fost mult mai 
radicală decât părea la vremea respectivă, 
ea deschizând calea epistemologiilor aso-
ciabile postmodernismului. 

În articolul de faţă vom enunţa, global 
şi sintetic, principalele demersuri antipozi-
tiviste promovate de exponenţii celui de-al 
doilea val: 
 antihipernormativism logicist şi relansarea 

virtuţilor axionormativităţii în cunoaştere, 
în baza încriminării pretenţiilor de 
universalizare a exigenţelor normati-
viste ale ştiinţelor tari; 

 implicarea criteriilor raţiunii practice 
în desfăşurarea şi evaluarea perfor-
manţelor cunoaşterii teoretice; 

 cuplarea cunoaşterii la cadrele socia-
lului şi la factorii diacroniei acestuia; 

 reabilitarea raportului dintre cunoaştere, 
finalitate axiologică şi interes; 

 reabilitarea limbajului natural ca suport 
pentru semnificare conceptuală; 

 afirmarea virtuţilor epistemologice ale 
cunoaşterii comprehensive; 

 promovarea conceptului de „joc de 
limbaj” şi, pe această bază, afirmarea 
pluralităţii acestuia ca temei pentru 
justificarea diversităţii formelor cunoaşterii 
în genere şi a formelor cunoaşterii 
ştiinţifice în particular; 

 circumscrierea statutului cunoaşterii 
comandamentelor activităţilor cu funcţio-
nalitate socială, desfăşurate în cadrul 
unor sisteme sociale instituţionale care 
angajează structuri determinate ale 
comunităţii ştiinţifice; 

 ca rezultantă a respectivelor demersuri, 
emanciparea cunoaşterii socioumanului 
de paradigma ştiinţelor tari, fără afec-
tarea de fond a statutului ştiinţific al 
acesteia. 
Raportându-ne strict la epistemologia 

politicului, putem considera că antipoziti-
vismul logic este cel care îi refirmă, în 
pragul postmodernităţii, cadrele principiale 
de reafirmare. 
 

c. Barthes 2 şi lansarea conceptului 
de „scriitură” 
Franţa structuralistă a fost un lăcaş 

temporar al raţionalismului într-o expresie 
pozitivistă particulară. Momentul de coti-
tură este reprezentat de climatul cultural-
spiritual şi politico-ideologic intrat în stare 
de criză în urma revoltei studenţeşti din 
mai 1968 (mişcare distructivă, în mare 
măsură anarhică, policromă, având ca unic 
element unitar finalitatea implicată în slo-
ganul „jos structurile!”) şi în urma înce-
putului manifestării crizei ideologice şi de 
sistem a comunismului (concretizată prin 
invazia asupra Cehoslovaciei).  

Printre consecinţele respectivului climat 
crizic a fost şi abandonarea proiectului 
strategic modern al emancipării generale 
în baza principiilor întemeiate pe concep-
tele raţiunii, raţionalităţii şi raţionalizaţii –   
înlocuit cu microproiecte care urmăreau 
rezultate imediate şi programatice, depla-
sate spre cu totul alte zone –, precum şi 
abandonarea rolului macrosubiecţilor sociali 
racordaţi modernităţii (clase, şi chiar partide 
politice), întemeiate ideologic. Respectivii 
macroagenţi sociali erau suspectaţi de uti-
lizare alienantă a puterii, misiunea funcţio-
nală de subiect social, de „agent” al schim-
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bării fiind transferată asupra criticismului 
intelectualităţii culturale şi filosofico-speculative. 

Produsul spiritual francez al respectivei 
crize a raţionalismului francez şi a pro-
iectelor sale a fost poststructuralismul 
(„neostructuralismul” sau „structuralismul 
subiectiv”). 

Demult se manifesta în Europa o tentaţie 
(e adevărat, timidă) spre „dezvrăjirea” 
critică a paradigmei cultural-ştiinţifice mo-
derne (am amintit, deja, numele lui Nietzsche 
şi al lui Heidegger). Intelectualitatea fran-
ceză şi, prin ea, spiritualitatea franceză – 
atât de încrezătoare anterior în virtuţile 
raţiunii, raţionalităţii şi raţionalizării –, sunt 
invadate de scepticism. Revolta este în-
dreptată împotriva structuralismului dominant 
şi auster şi împotriva lumii academice care 
îl susţinea. 

Teza morţii unui anumit gen de 
filosofic şi de filosofare este veche: a fost 
promovată de filosofia modernă în raport 
cu cea pre-modernă, de pozitivismul logic 
în raport cu filosofia modernă anterioară. 
Acum, în Franţa de după 1968, ea este 
relansată prin raportare la ansamblul 
filosofiei moderne. Şi, întrucât în Franţa 
pozitivismul modern era dominant expri-
mat în paradigma structuralistă, proiectul 
şi sloganul „morţii filosofiei moderne” 
avea în vedere „moartea” structuralismului 
francez ortodox; de aici, afirmarea – ca 
negare a structuralismului modern – a 
poststructuralismului (un „structuralism” 
de factură speculativă), asociat spiritualităţii 
simultan post-moderne şi postmoderne. M. 
Foucault, Barthes 2, Derrida, Baudrillard, 
Lyotard, din perspective tematice câtuşi de 
puţin unitare, îşi afirmă consensul prin 
diferenţierea radicală de structuralismul 
ortodox. Pesimismul şi relativismul devin 
coordonatele noii gândiri filosofice. 

* 
* * 

Asemănător devenirii gândirii lui 
Wittgenstein – dar nu atât de frapant ca în 
cazul acestuia – R. Barthes este identificat 
în două ipostaze divergente: una efemeră, 
neopozitivistă (Barthes 1) şi alta realmente 
poststructuralistă şi postmodernă, circumscrisă 
analizei de text şi a procedurii construcţiei 
acestuia (Barthes 2)*. Pe acest din urmă 
Barthes îl avem în vedere. 

Tema predilectă a pozitivismului – cu 
deosebire, în cazul lui Wittgenstein 1 şi al 
reprezentanţilor Cercului de la Viena –,  
afirmată drept unica justificativă pentru 
filosofie, a fost cea a limbajului (a unui 
limbaj eminamente conceptual, formalist-
logicist până la artificializare). Barthes se 
va orienta spre aceeaşi temă, dar cu scopul 
de a o ataca într-o manieră pe măsura 
durităţii cu care pozitivismul logic atacase 
tematica şi limbajul filosofiei pre-moderne 
şi ale celei moderne din secolul al XIX-lea. 

Idealul ştiinţific al pozitivismului (inclusiv 
structuralist) se concretiza, printre altele, în 
practicarea unui discurs hiperconceptializat, 
hiperlogicizat, hiperformalizat şi, prin 
toate acestea, hipernormativizat, deci total 
opus celui metaforic, spontan, semnificant 
simbolico-axiologic, practicat în literatură. 
Acest ideal, însoţit de tematica şi proble-
matica limbajului şi de normativitatea 
discursului pozitivist nu sunt doar puse sub 
semnul întrebării, ci unei critici severe. 

Soluţia preconizată de Barthes este 
cea unei radicale inovări (re-conceperi) 
paradigmatice (un fel de paradigmă non-
paradigmatică) a „rostirii” discursive: dacă 
structuralismul pozitivist modern era orientat 
către limbajul în sine şi către structura sa 
stabilă, revolta împotriva standardizării 
rostirii discursive a acestuia se va concre-
tiza în orientarea prioritară asupra practicării 
limbajului ca „scriitură” (sau „rostire”) fluidă, 
creativă, spontană, axiologico-nonormativă. 
Discursul ca „scriitură” va fi orientat spre sa-
tisfacerea principiului hedonist. Impunerea 
spre generalizare a conceptului lax al scrii-
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turii vine în sprijinul depăşirii (unilaterale) 
a opoziţiei rigide instituită de modernitate 
între „ştiinţă” şi „litere” (adică între real şi 
fantezie, între obiectivitate şi subiectivitate, 
între adevăr şi efectele acestuia). „Scriitura” 
este împinsă în a detrona discursul modern 
al ştiinţificităţii orientate către adevăr (a se 
vedea corespondenţa cu discursurile-mesaj 
ale campaniilor electorale actuale). 

Obiectivul promovat în Critică şi 
adevăr (impunerea şi generalizarea scriiturii 
ca formă postmodernă a discursului, non-
standardizată şi nonstandardizabilă) este 
urmărit şi în S/Z, cu referire directă la 
cultura literară, dar extensibilă la ansamblul 
discursurilor-scriitură. Ştiinţificitatea – în 
sensul său modern – ajunge să fie decu-
pată, chiar spulberată – odată cu întregul 
său cod normativ-paradigmatic – din corpus-
ul epistemologiei (cu sau fără ghilimele) 
postmoderne. 

Critica (literară) nu ar avea nimic 
comun cu noţiunea de „ştiinţificitate”: 
prin ea doar se clasifică şi se interpretează, 
ambele demersuri având un profund ca-
racter axiologic şi dinamic. Dar, în fond, 
ce clasifică şi ce interpretează ea axio-
logic? Răspunsul este: nicidecum ceea ce 
pozitivismul structuralist modern numea, 
în mod pretenţios, „operă literară” (sugerându-
se o construcţie raţională, coerentă, unitară, 
durabilă semnificant şi identitar), ci o 
„scriitură” sau un „text” care ar reprezenta 
nimic altceva decât o micronaraţiune frag-
mentară, dinamică, noncoerentă, construită 
nonnormativ sau, mai exact,doar efemer 
sau aparent construită. 

Corespondentul postmodern al noţiunii 
moderne de „operă” (literară, dar, prin 
extensie, şi filosofică sau chiar „ştiinţifică”) 
este noţiunea de „text”; iar textul, ca pro-
dus (niciodată încheiat, definitivat), este o 
„practică a scriiturii”, adică o practică a 
semnificării şi a re-semnificării permanente. 
Semnificarea primară aparţine, într-adevăr, 
autorului textului, dar ea este urmată de o 

multitudine de re-semnificări secundare 
care aparţin lectorilor (astfel încât şi aceştia 
devin producători sau co-producători de 
text). În consecinţă, unul şi acelaşi text 
devine pluralist sub aspect semnificant (al 
„practicării semnificante”), el fiind expresia 
unei obiectivări provizorii a „jocului” li-
ber, spontan al limbajului. 

În consecinţă, interpretarea unui text 
nu ar avea nimic comun cu finalitatea 
decodificării adevărului unic încifrat în el 
sau cu atribuirea acestuia unei unice sem-
nificaţii, ce s-ar exprima în discursul asu-
pra pluralităţii semnificate a textului (ceea 
ce echivalează cu propria lui pluralitate); 
în plus, interpretarea însăşi va fi pluralistă 
(expresie a jocurilor libere, ne-univoce, 
„stereofonice”), fapt ce amplifică pluralismul 
semnificant primar al autorului nemijlocit 
al textului. 

Teza lui Barthes privind modul de 
înţelegere a pluralităţii (deci, a relativităţii) 
semnificante în şi prin critica unui text 
literar este extensibilă şi asupra înţelegerii 
practicării ştiinţei, căci de la practicarea cri-
ticii literare la practicarea ştiinţei propriu-
zise (sau, invers) nu este de făcut decât un 
singur pas. 

Dan-Eugen Raţiu găseşte, în traiectul 
realizat de Barthes dinspre afirmarea 
iniţială a ştiinţificităţii în genere (deci, 
inclusiv, în critica literară) spre dizolvarea 
acesteia în relativismul pluralităţii semni-
ficante şi al dinamismului, următoarele 
patru principale implicaţii asupra altor 
coordonate ale discursului postmodern: 
(1) Raportul obiectivitate/subiectivitate: „dacă 

în prima fază sacrificase (subiec-
tivitatea – n.n.) în numele ştiinţei, în 
etapa Textului el a ajuns să proclame 
triumful intuiţiei sensibile asupra rigi-
dităţii codurilor, ierarhizate după un 
principiu ce nu pretinde nici o calitate 
ştiinţifică – principiul gustului”4. 

(2) Raportul autor/text din perspectiva 
raportului activ/pasiv: „statismul primei 
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semiologii (din faza „ştiinţifică” a 
gândirii lui Barthes - n.n.), care îşi 
propusese regăsirea de structuri-pro-
duse, a fost înlocuit de încercarea de a 
descoperi productivitatea infinită a 
limbajului, întreaga atenţie critică 
deplasându-se de la autor la text (...). 
Scopul (criticii – n.n.) nu mai e expli-
carea, ci urmărirea textului pe măsura 
constituirii sale şi, în acest fel, rescrie-
rea sau diseminarea, risipirea lui într-o 
diferenţă infinită (...)”5. 

(3) Raportul adevăr morală/plăcere. Disputa 
postmodernismului cu modernitatea 
„are drept scop subversiunea limba-
jului ştiinţific şi a valorilor tradiţio-
nale”, deci să se „împiedice reinstau-
rarea criteriilor adevărului sau moralei”. 
Mijlocul utilizat este cel al „reabilitării 
unei estetici a plăcerii, adoptând în 
chip explicit «plăcerea» ca principiu al 
scriiturii”. Textul ar răspunde unor 
comandamente hedonice („Plăcerea 
textului”, „erotică a limbajului”, „textul 
de desfătare”) care nu au nimic în 
comun cu „temeiurile” istorice, cultu-
rale sau cu consistenţa valorilor sociale 
şi chiar individuale ale autorului primar 
şi ale autorilor secundari (cititori, 
critici) ai textului6. 

(4) Raportul autor/text (subiect/construct 
al acestuia). Pulverizând subiectul 
(autorul) într-o principială infinitate de 
co-subiecţi (co-autori) participanţi la 
crearea/recrearea semnificant-resemnificantă 
a scriiturii-text, Barthes omoară chiar 
subiectul propriu-zis. În paralel – de 
fapt, complementar –, deşi, formal, 
scriitura-text este afirmată ca perpetuă 
prin permanenta sa semnificare pluralist- 
sincronică şi resemnificare pluralist-
diacronică, în fondul său – ca urmare 
a relativizării până la efemeritate şi 
totală incoerenţă semnificantă –, este 
şi ea omorâtă. 

Tema morţii subiectului este generală 
pentru cultura, filosofia şi epistemologia 
postmodernă (anunţată fiind, din perspectivă 
structuralistă, de Althusser şi, din perspec-
tivă neo-structuralistă, de M. Foucault). Ea 
îşi găseşte corespondentul pe plan social-
istoric în dispariţia macrosubiecţilor „na-
ţiune” sau „clasă socială” (în semnificaţiile 
lor moderne) prin dezagregarea lor în 
organizări microcomunitare, microculturale 
(etnice, religioase, sexuale, loisir-iste etc., 
sau în straturi sociale şi grupuri de interese). 

Moartea subiectului-autor este, la 
Barthes, o consecinţă derivată din „poli-
semia textului (începând cu chiar con-
tribuţia autorului propriu-zis, devenit formal 
- n.n.), din promovarea lectorului într-o 
poziţie privilegiată şi din libertatea abso-
lută a comentariului”7. 

Barthes nu şi-a elaborat discursul 
postmodern asupra limbajului în afara unui 
obiectiv programatic. Foucault denunţase 
deja complicitatea dintre cunoaştere şi 
putere. Revolta împotriva acestei compli-
cităţi se acutiza în mediile intelectual-
culturale şi filosofice. Barthes constată şi 
el că dincolo de inocularea puterii în meca-
nismele instituţiilor, relaţiilor, opiniilor so-
ciale, aceasta penetrează o structură tras-
socială deosebit de conservativă şi uzitată 
universal: limbajul (mai corect, limba ca 
expresie structural-normativă a acestuia). 
Aici, în normativitatea expresivă a lim-
bajului structurat s-ar inocula perfid şi 
normativitatea opresivă a puterii. Funcţia 
comunicativă a limbajului (ca vorbire sau 
ca discurs raţional), doar aparent este prin-
cipală; în realitate, trans-structural, prin el 
vorbeşte puterea care, infiltrată în normele 
limbajului, solicită supunerea. 

Revolta împotriva puterii opresive va 
trebui, deci, orientată spre o altă modalitate 
– nonopresivă, nonnormativă, spontană – 
de practicare a limbajului, anume cea a 
„scriiturii”. Barthes tutelează o revoltă pe 
care o doreşte generalizată împotriva ori-
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cărei opresiuni normative: din partea 
puterii, din partea structurilor limbajului şi, 
cu atât mai mult, din partea cuplării 
acestora. 

Instrumentele eficace ale revoltei îm-
potriva oricărei opresiuni mediate prin 
limbaj ar trebui să fie lăuntrice practicării 
limbajului însuşi. În opinia lui Barthes, 
acestea ar fi Mathesis, Mimesis şi 
Semiosis, dar nu în semnificaţiile lor tradi-
ţionale, ci resemnificate în sens nonnormativ. 
Astfel, Mathesis-ul va exprima universali-
zarea genului literar de „scriitură” (carac-
terizat de plăcerea practicării jocurilor de 
cuvinte, pluralism, permanentă deschidere 
semnificantă, expozeu fragmentar, sponta-
neitate, metafore – deci nimic normativ, 
nimic general, unic, univoc şi închis), 
subordonarea din partea literaturii – chiar 
asumarea de către aceasta – a celorlalte 
forme şi domenii ale cunoaşterii, inclusiv a 
celei ştiinţifice, deosebit de opresoare prin 
normativitatea rigidă a producţiei de 
cunoştinţe şi a discursului său raţionalist. 
Este motivul pentru care şi Semiosis-ul îşi 
va modifica semnificaţia modernă (de 
ştiinţă „pozitivă” a semnelor) în sensul de 
practică semnificantă a scriiturii racordate 
genului literar. 

Vom conchide asupra consecinţelor, 
relativizante până la disoluţie, ale dis-
cursului barthesian cu privire la tematica 
epistemologică, citând concluzia aceluiaşi 
Dan-Eugen Raţiu: „pe plan ştiinţific, esenţa 
demersului barthesian constă în abando-
narea oricărei hermeneutici a sensului, în 
respingerea semnificatului ultim şi a fixării 
în sistem, în sustragerea de la ideologia 
plenitudinii simbolice, specifică metafizicii 
tradiţionale. El revendică, în schimb, jocul 
deschis şi continuu al conceptelor sau opo-
ziţiilor conceptuale (lizibil/scriptibil, operă/ 
structură, autor/scriptor, autor/cititor, scriitor/ 
inventor etc), care nu sunt însă niciodată 
definitive, ci «moi», precare, revocabile, 

reversibile, fiind introduse pentru a fi 
imediat ambiguizate”8. 

Practic, postmodernismul francez de 
factură poststructuralistă nu doar se sus-
trage unui angajament ştiinţific, ci chiar pune 
între paranteze cunoaşterea ştiinţifică, o 
neantizează prin axiologia superfluă a 
improvitaţiei hedonice. 
 

d. J. Derrida şi deconstrucţia 
metafizicii moderne 
Sub aspect filosofico-epistemologic, 

Jacques Derrida este cel mai apropiat 
coechipier postmodernist al lui R. Barthes, 
în unele aspecte mai radical decât acesta. 
Este un avangardist al anilor ’60-’70, 
orientat către „deconstrucţia” („diseminarea”) 
oricărui construct raţional care incumbă 
atribuite de ordine şi universalitate, în 
speţă, a conceptelor de bază ale metafizicii 
moderne şi, prin aceasta, a filosofiei 
moderne în ansamblul său. 

Trei lucrări ale lui Derrida atrag în 
mod deosebit atenţia asupra demersului 
său întreprins deconstructivist în raport cu 
paradigma generală a filosofici moderne: 
Scriitura şi diferenţa, Gramatologia şi 
Diseminarea. 

Critica sa radicală, îndreptată asupra 
metafizicii moderne, vizează iluzionarea 
de factură raţionalistă a acesteia privind 
optimismul în ceea ce priveşte dobândirea 
adevărului şi manipularea raţionalizatoare 
a acestuia, „logocentrismul” (fundarea 
adevărului pe un transcendent identificat 
cu logos-ul raţiunii sau divinităţii) şi 
„fonocentrismul” (credinţa nemăsurată în 
codificările raţionale şi transparente ale 
unui limbaj uniformizator, generalizator şi 
manipulator prin privilegierea inteligibilităţii 
în raport cu sensibilitatea, a „vorbirii” dis-
cursive – faţă de scriitură –, a semnifi-
catului ontic – faţă de semnificant). 

Iluzia asupra adevărului obţinut şi 
cuprins în întregime prin cadrele raţiunii, 
asupra omnipotenţei acesteia ar fi făcut din 
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filosofia modernă un instrument al opre-
siunii întemeiat pe hipernormativitatea li-
mitativă a „logicii excluziunii”. Respectivei 
iluzii, Derrida îi opune conceptul gramatologiei 
– în spiritul deconstructivismului său, 
„conceptul” şi cu atât mai mult „conceptul 
conceptului”, posedând semnificaţii generale 
şi normative, ar trebui respinse. Gramato-
logia implică un demers fundamental 
critic, deconstructiv, în raport cu normati-
vitatea elaborată şi promovată de meta-
fizica modernă. Un astfel de concept ar 
trebui însoţit de un altul complementar, 
simultan logic şi de succesiune istorică: cel 
de reconstrucţie, care, principial, ar fi secundar 
(nu doar „istoric”, ci ca semnificaţie, în 
raport cu cel al deconstructivităţii). În cele 
din urmă, scrierile avangardistului postmo-
dernist radical anunţă că reconstrucţia ar fi 
efectiv inoperantă în urma caracteristicilor 
avansate pentru înlocuitorul ivit din 
deconstrucţie: scriitura. Aceasta pentru că 
Derrida refuză semnificaţiile conceptuale 
rigide, care implică implementarea norma-
tivităţii. Argumentul este că orice normă 
are un caracter limitativ-exclusivist şi 
discreţionar; or, „numele” scriiturii, lui îi 
semnifică chiar nonnormativismul limitativ- 
exclusivist, nonlogocentria şi nonocentria, 
deschiderea şi reversibilitatea. 

Conform a ceea ce deja tinde să 
devină „tradiţie” postmodernistă, obiectul 
principal al analizei derridiene este limbajul. 
Întrucât paradigma modernă dominantă în 
filosofia limbajului era cea structuralistă, 
aceasta va fi propulsată în avanscena 
criticii contestatarului postmodernist. În 
opinia lui, normativitatea dură şi exclusivist-
limitativă a structuralismului s-ar face 
vinovată de unilateralizarea, univocitatea 
şi unideterminarea rigidă a relaţiei dintre 
semnificat şi semnificant, concretizate în 
teza „un semnificat specific pentru fiecare 
semnificant”. Or, constată Derrida, relaţiile 
reale dintre semnificat şi semnificant nu 
sunt nicidecum identificabile prin atribu-

tele mai sus enunţate din perspectiva 
structuralist-pozitivistă, ci sunt relaţii vii, 
dinamice, polimorfe şi reversibile, plurali-
tatea semnificaţiilor şi a semnificanţilor 
cuplându-se, decuplându-se şi recuplându-
se permanent şi în maniere originale. 
„Autonomia sensului”, ceea ce implică 
unicitatea şi perpetuarea acestuia, ar fi o 
iluzie raţionalistă. 

Conceptul fundamental al semioticii 
moderne (indiferent de coordonatele se-
mantică, sintactică sau pragmatică ale 
acesteia) este cel de „semn”. În opinia lui 
Derrida, acest concept corespunde întocmai 
respectivelor atribute ale limbajului, anali-
zat din perspectivă structuralistă; în 
schimb, termenul („numele”) care s-ar 
preta cel mai bine abordării gramatologice 
propuse de el ar fi cel de „scriitură”, căci 
acesta sugerează ideea de mişcare, de 
dinamizare şi efemerizare a structurii 
lingvistice din chiar interiorul său, semni-
ficaţiile refuzând îngheţarea, ele articu-
lându-se dezarticulator în permanenţă 
(prezentul este refuzat), chiar în şi prin 
lucrarea scriiturii. 

Primul capitol al Gramatologiei este 
foarte sugestiv intitulat „sfârşitul cărţii (al 
„operei” discursive şi încheiate, în sensul 
acreditat de R. Barthes – n.n.) şi începutul 
scriiturii”. 

Prin substituirea conceptului de „semn” 
cu noţiunea-nume de „scriitură”, Derrida 
atacă deconstructiv chiar principiul iden-
tităţii şi cel al unei ordini ireversibile, care 
sunt înlocuite cu noţiunea de „différance” 
(termen înrudit cu cel de „difference”, care 
exprimă ideea diferenţierilor identitare, 
deci, în general, cea a nonidenticului cu 
sine) şi cu cea de „indecidabil” (care de-
semnează caracteristici neutrale în raport 
cu opoziţiile binare, net disociative, cu 
care operează metafizica modernă, deci, 
care, semnificant, nu pot fi cuprinse în nici 
una din cele două specii identitate, ceea ce 
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înseamnă cu nu pot fi fixate semnificant 
niciunde). 

Diada, ca opoziţie a dualităţilor defi-
nitorii pentru paradigma modernă a 
simplităţii obţinute pe cale disociativă 
(„medicament/otravă, bine/rău, inteligibil/ 
sensibil, sus/jos, spirit/materie, viaţă/moarte, 
interior/exterior, vorbire/scriere etc.”), dar 
şi triada (inclusiv cea hegeliană) sunt 
considerate, nu în afara unei justificări 
demne de luat în seamă, drept expresii ale 
finitudinilor de-limitării. Diadele, de exemplu, 
„organizează un domeniu conflictual şi 
ierarhizat care nu admite să fie nici redus 
la unitate, nici derivat dintr-o simplitate 
primară, nici sublimat sau interiorizat dia-
lectic într-un al treilea termen”. Ar exista 
„termeni” care nu pot intra în „taxonomii 
finite”, pentru că semnificaţiile lor „nu se 
lasă fixate de concept sau de conţinutul 
unui semnificat”, ceea ce înseamnă că nu 
este vorba de polisemia, ci de diseminarea 
lor”9. 

Este lesne observabil că deconstrucţia 
refuză orice criteriu reconstructiv norma-
tiv, coerent şi evaluator; promovată în şi 
prin scriitură, ea devine o pseudore-
construcţie, o fluiditate perpetuă a non-
identităţilor incoerente, neinteligibile şi 
imposibil de fixat semnificant; motiv 
pentru care, ceea ce rămâne din demersul 
derridian, nu este reprezentat de unitatea 
„deconstrucţie (diseminare, disoluţie) – 
reconstrucţie”, sau negare – reafirmare 
novatoare, ci de unilateralitatea cvasi-
exclusivistă a primilor termeni ai rapor-
turilor, fapt ce îl împinge pe autor spre 
consecinţele binecunoscute ale relativismului 
nihilist, atât de specific şi atât de drag 
filosofilor de factură postmodernistă. În 
acest sens, Derrida notează explicit: 
„Diseminarea deschide la nesfârşit această 
ruptură a scriiturii care nu se mai lasă 
recusută, locul în care nici sensul, fie el şi 
la plural, nici vreo formă de prezenţă nu 
mai fixează urma”10. 

Scriitura nondiscursivă, ca expresie a 
deconstrucţiei conceptuale moderne, ambi-
guizează totul; o recunoaşte - mai exact, 
chiar propune şi susţine această ambi-
guizare – însuşi Derrida: „regula conform 
căreia fiecare concept primeşte, în mod 
necesar, două mărci asemănătoare –repe-
tiţie fără identitate –, una în interiorul 
sistemului deconstruit, cealaltă în exteriorul 
lui, trebuie să dea prilejul unei duble 
lecturi, unei duble scriituri şi, ceea ce va 
apărea la timpul cuvenit (nu a apărut nici 
până în prezent şi, ţinând cont de incompa-
tibilitatea anunţată între reconstrucţie şi normă 
sau chiar axionormativitate, este cert că 
nici nu ar avea cum să apară – n.n.), unei 
duble ştiinţe. Nici un concept, nici un 
nume (denumire, numire, desemnare – n.n.) 
nu se sustrage acestei reguli. Vom încerca 
să determinăm legea care ne constrânge 
(...) să numim «scriitură» ceea ce critică, 
deconstruieşte, forţează opoziţia tradiţională 
şi ierarhizată dintre scriitură şi vorbire 
(„vorbire”, în sens de limbaj normativ sem-
nificant – n.n.), dintre scriitură şi sistemul 
(idealist, spiritualist, fonocentrist şi, înainte 
de orice, logocentric) tuturor formelor 
alterităţii ei” (prin ultimii termeni este iden-
tificat sistemul conceptual la raţionalităţii 
discursive moderne – n.n.). 

Tezele epistemologico-postmoderniste 
ale reprezentanţilor celui de-al doilea val al 
antipozitivismului logic, ale lui Barthes 2 
şi Derrida prezintă consecinţe majore 
asupra configuraţiei structurii comunica-
ţionale postmoderne, în general şi asupra 
comunicării politice, în particular. Ilustrarea 
evidentă a acestui fapt este concretizată de 
abordarea epistemologico-pragmatică a lui 
J.-Fr. Lyotard, pe care o vom expune în 
articolul din numărul următor al revistei. 
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Note 
1 Lyon, David. Postmodernitatea, Bucureşti, 
Ed. DU Style, 1998,  p. 41. 
2 idem, pp. 41-42. 
3 idem, p. 41. 
* Etapă definibilă prin tezele şi procedurile 
lansate în Critică şi adevăr (1966) şi, cu 
precădere, în S/Z (1970) şi Lecţia (1977). 
4 Raţiu, Dan-Eugen, Disputa modernism-
postmodernism. Introducere în teoriile contemporane  
asupra artei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, 
p. 100. 
5 Idem. 
6 idem, pp. 100-101. 
7 idem, p. 105. 
8 idem. 
9 Derrida, Jacques, Diseminarea, Bucureşti, 
Editura Univers Enciclopedic, 1997, pp. 25-26. 
10 idem, p. 27. 
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European Personalist Model of State-Church 
Relations. Political and Legal Fundaments  
in the 16th-17th Centuries* 
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Abstract: The subsequent analysis envisages three complementary 
perspectives: 1. firstly, the article analyses the evolution of 
structural, functional and methodological components of State-
Church relations along two centuries (the XVIth and XVIIth 
centuries); 2. secondly, the article guides the research on the aspects 
of cultural, national and social emancipation. The Personalist Model 
of State-Church Relations is expressed by the creation of initiatives 
of religious communities. In this sense, modern Europe becomes a 
common historical and political space for all Christians which 
increased the peaceful coexistence,  during the two centuries, a real 
crossroad of modern traditions 3. thirdly, the article highlights the 
exchange of themes and public discourse, the teological trends and 
the juridical opinions engaged to answer the great challenge of 
religious pluralism in the European modern society.  
Keywords: Europe, State, Church, Religious Pluralism, Papacy. 
 

 
From consensus ecclesiae… 
 

ith this in mind, the paper 
displays four particular factors 
that will be considered. These 

are: 1. the historical, legal and political 
legacies of the past centuries, more 
particularly the role of the Church in 
creating an European Personalist Model; 
2. the particular place occupied by religion 
in Europeans lives as a reaction to the 
modern assumption “believing equals 
belonging”. Nevertheless, a common “thread” 
can be discovered in each domain: 
education, family, social activities etc.; 3. 
an observable change in the church-citizen 
relation which operates on a model of 
ecclesiastical choice or an obligation choice 

rather than a model of social choice. This 
attempt tends to assess the different influences 
and it includes, selectively, ongoing 
controversies concerning the term “model 
of church-state relations” (the disquiet in 
some Western countries in relation to new 
social and religious movements, the tensioned 
discussion about the consequences of the 
Reform and the references surrounding the 
acts of the papal government). Quite apart 
from the debates surrounding the religious 
situation, the specialized literature remarked 
a noticeable rise in tension in the Church-
citizen relation; 4. the pattern of a modern 
secular elite considered to be a “unique 
case” in general terms – that is not the 
same at the global level.  

W
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Such a structure has an important 
methodological approach. In order to 
understand this complex searching, we will 
need to appropriate theological writings to 
historical events and political or social 
transformations. Furthermore, Olsen attempts 
to deal with historical roots, principles and 
concepts in a subsequent association with 
state. Accordingly, the author claims that 
“the history of Christendom is to a large 
degree a story of constant interaction, 
counteraction, or collision between church 
and state”1. Markofff and Regan explicate 
why the themes of the religious expression 
present a range of variation including the 
same scenes, the same players and the 
same rational-legal legitimacy. The extended 
formula of “rational-legal (or bureaucratic) 
legitimacy” regards an “overall pattern of 
convergence” and it templates the religious 
aspirations and charts the ways in which 
religion appears a consensus ecclesiae2. 

This theoretical turnaround is truly 
remarkable in Peter’s book. The author 
argues that “the growth of a specific concept 
of ecclesiastical authority to represent the 
consensus ecclesiae paralleled the development 
of a number of particular spiritual movements 
which caused great concern on the part of 
communities and community spokesman 
alike”3. First and foremost, the pull factor 
in this case is the provenance in terms of 
believing communities. Moreover, the so-
called medieval and modern Christian 
cosmology takes on many forms and 
portrays a specific idea of tradition and 
authority. Thus, for example, the figure of 
Christ becomes merely an illusion by 
introducing “the essential notion of the 
Church” as a community of believers, a 
common center of existence with “the 
same orthodox faith”4.  

 
…to dominus mundi 

 Herbert’s work on religion and society 
is primarily political and historical though 

its approach is convincing. The author 
agrees that “in the seventeenth century 
continental Europe experienced bitter and 
prolonged religious wars. As a result, the 
political foundations of modern Europe 
were built on a consensus that region 
should not be allowed to become a divine 
factor in public life”5. Herbert’s references 
to these existing religious consensus ideas 
were also carried a level further by Skinner’s 
theory. Skinner characterized the fundamental 
constitution of the modern world as an 
“appeal to natural law arguments” and a 
“demand for resistance as a purely political 
and non-sectarian argument”6. The basis of 
Herbert’s and Skinner’s theories and of the 
moral and theological crisis which inspired 
then lay in their autonomous vision of the 
nature of human being. This new theory 
not only represents a break with others 
scholars working hypothesis, but an even 
major rejection of the intellectual debate 
surrounding the social and political 
attitudes associated with the teachings of 
the Catholic Church characterizing the doctrine 
of the “priesthood of all believers”7, as we 
will see, the literature has more recently 
developed.  
 Quite apart from the debates surrounding 
the common sense of the communities of 
believers, Koenigsberger remarks an 
eclectic use of many biblical themes as 
one of the characteristic feature of the 
European early modern civilization. The 
author intends to add a composite picture 
of criticism or rejection concerning the 
emotional role of religion. This phenomenon 
started notably and rapidly during the 
seventeenth century as a longstanding 
alliance of the European Christian cosmology. 
This social and political relegation of 
doctrine and moral, science and religion 
plays an important role for the achievement 
of a European Personalist Model. 
Furthermore, Koenigsberger observes that 
“a number of tricky philosophical and 



TEORIE POLITICĂ 
Anca Parmena Olimid 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

62 

theological problems could arise when the 
implications of the different traditions 
were pursued”8.  
 Höfele et al. suggest that the history of 
consensus ecclesiae in early modern 
period might played the major role in the 
formation of a pluralized political 
consciousness. At the same time, different 
concepts and terms of the religious division 
applied to sixteenth and seventeenth 
centuries. The authors emphasize how 
“from the 1520s onwards, religious 
plurality was a fact of life in large parts of 
Europe, and in some part of Europe, 
Poland for instance, by the middle of the 
century this began to be a dynamic factor 
in a pluralized political consciousness”9. 
The authors agree that the political 
stability and religious pluralism, as a 
practical consolidation of the European 
consensus ecclesiae, move automatically 
towards a dealing emotional transformation 
of modern political society. 

 Surely, scholars like Casanova easily 
develop the theory of the European 
exceptionnalism of religious vitality 
“reconstructing analytically the transformations 
of modern European societies, but also as 
an analytical framework for a comparative 
research agenda which aims to examine 
the historical transformation of all world 
religions under conditions of modern 
structural dimension”10. 

 
I. Historical, legal and political 
legacies 
The starting point is more controversial. 

It regards the debates surrounding the 
historical, philosophical, theological, social 
and legal role of the Church in shaping a 
European religious pattern. More precisely, 
Hughes Oliphant identifies three main 
characteristics or formative themes in the 
creation of a “medieval preaching”: variety, 
the ministry of the Word in interpreting 
Scripture and the reliance on what today 

the ecclesiastical ceremonial of medieval 
Europe means11. Moreover, the author 
argues that “even more devastating to the 
structure of medieval Christianity, 
monasticism had become salt that had lost 
its savor. The vows of poverty, chastity, 
and obedience were ignored to the point 
that the monastic orders become wealthy 
landowners”12.  

These formative themes evolved over 
the medieval period, but their complex 
appearance can be observed in forming a 
self-evident understanding of historical, 
political and legal heritage of the past. An 
important example will suffice to illustrate 
this assumption. However, Thorndike argues 
that “the triumph of Christianity hastened 
the decline of classical art, literature, 
philosophy, and science, which it was 
eventually to replace by a theology, a 
literaure, and an art of its own”13. In short, 
the author appreciates that “while 
Christianity turned its back upon much in 
classical civilization, it also retained a 
considerable amount of ancient culture into 
Middle Ages”14.  

At a more subtle level, many of these 
problems were quite uncertain. This trend 
is best illustrated by Singman through a 
parallel between the traditional practices of 
living history and “the pervaise emphasis” 
of material realities. In fact, the author 
himself has already developed such a 
hypothesis. As he argues the personal 
experience of each individual structures 
and processes the position of a historical 
event. Particularly, the new approach 
localizes and integrates the modern society 
delving into a more speculative interaction 
between the modern political institutions 
and the specific “topics relating to ordinary 
life”15. Crucially, he also emphasizes that 
“no book on the Middle Ages can truly 
convey the profound physical differences 
between medieval life and the modern 
world”16.  
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More contributors also tried to elucidate 
this particular relationship between early 
modern day life practices and religious 
obligations of the past. For example, Achen’s 
hypothesis is an outstanding initiative on 
the “religious structure on the everyday 
life of the individual”. The author defines 
the reflections on the popular motif in 
early eighteenth-century European religious 
imaginary by understanding the edificatory 
effects of the “everyday devotion 
commemoration” practices17. 

 
II. Believing equals belonging 
The debate on Church’s historical and 

political heritage in modern Europe is 
obviously various evolving legal and 
religious institutions. In his book, Feldman 
surveys the need of social communities to 
find divinity in its rich landscape. The 
author argues that “ironically, as religion 
fractured after the fourteenth century, law 
began to recover from a long period of 
fracture. The early modern period of European 
history, and feudalism in particular, saw a 
social organization in which Religion was 
strong and essentially monolithic, at least 
as a matter of socio-cultural “common 
sense”, while law was largely splintered”18.  

Furthermore, Rubin institutionalizes 
the variety of Christian life in modern life. 
Focusing on practical Christian life, the 
author defines the interpretative process of 
“the domestication and of familiarization”, 
through the observation of the life circle 
and the degrees of clerical involvement. 
To encounter the contributions and attitudes 
of religious practice the author follows the 
recommended procedures of modern 
studies approaching to various religious 
cultures and experiences. To focus on 
Christian practice, Rubin appreciates that 
“religious practice will emerge in the call 
for protection by merchants on journey, or 
in the needs of fishermen for special 

arrangements of prayer when away from 
their villages”19. 

By emphasizing the essential disagreement 
with the teachings of the medieval Church, 
Schwill assures that the major pillars of the 
theology of the Church are “faith and 
contrition, but by the multiplication of 
ceremonies and outward of worship, the 
necessity of the soul seeking to put itself at 
peace with God, as a preliminary to all 
else, was frequently neglected”20. Goldie 
particularizes the meanings of the modern 
theories of the imperium of the papacy 
acknowledging an affinity between 
Roman law doctrines, the teachings of 
Scripture and the Christian political thought21. 
The various “modern Christianities” evoke 
a broad religious horizon through time and 
space considering over a comprehensive 
study on the “decline of religious monopolies” 
as the sources of identity which leaved 
“individuals increasingly responsible to 
negotiate their own meanings and identities 
in an ever-changing world”22. In all, Mill 
associates both practical and theoretical 
perspectives of modern Church from the 
sixteenth century onward. Situating this 
study within an array of social, theological 
and legal arguments on this issue, the 
author argues that the classical functions of 
religious life move from the traditional 
institutions to consumer cultures providing 
a so-called “deregulation” religion23. In 
defining the ideology of believing and/or 
belonging, Stark and Finke illustrate the 
role of religious participation offering 
traditional testimonies against arguments 
of mass enthusiasm in “organized” religion24. 
The authors also manage to open a 
window onto many political and theological 
evolutions affecting Church-State relation. 

Literature agrees that, with few 
exceptions, one of the most striking 
features of secular Church in modern 
Europe is the obvious relationship between 
the simple Christian and the Church 
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institution. At the same time, Cameron 
related this issue to the plurality and 
diversity of religious perceptions. The first 
and most pressing question is the one of 
belonging25. At the same time, for example, 
the author explains that the Waldensian 
heresy, experienced along the sixteenth 
and seventeenth centuries, embraced a 
large expanse of time, space and experience. 
The Waldensian movement exposed criticism 
and contested the assumption believe equals 
belonging by recombining the sample 
formula of uncontested faith. The complex 
relationship between faith and practice 
represents the main issue concerning the 
religious life. Indeed, important questions 
follow from this the status of citizens. One 
of the most important examples indicates 
the religious life as an unequivocal 
indicator of the decline of the institutional 
commitment. In this issue, an important 
comprehension regards the conceptual 
oscillation between the interpersonal tension 
and intergroup skepticism.  

 
III. Church-citizen relation: encounter 
and dialogue with God   and Justice 
A third point concerns the Church-

citizen relation. Working out appropriate 
theological and sociological themes is the 
essence of behavioral codes in modern 
society. There is, on the other hand, similar 
debate about the consequences of this 
ecclesiastical commitment (in form of 
religious life and belief practices). This 
view is supported by Davis with a more 
complex interpretation concerning a 
“personal God”. The author also argues 
that “the first articles in this theology is the 
existence of a personal God who, though 
all pervading and all-powerful, does not 
reveal Himself immediately to the human 
beings”26. The first half of the theory is 
relatively straightforward and reflects the 
critical dimension of religious ritual at the 
time of the sixteenth century. Quite apart 

from this, Davis’s arguments need to be 
largely understood in terms of individual 
and collective examples.  

De facto, the same point of view is 
developed by Clutterbuck’s arguments. In 
her opinion, in reference to God, it is 
perfectly possible to develop an orientation 
towards a critical debate over the analytical 
”encounter” between justice, faith and mercy. 
The author argues that “the primary 
meaning of the transitive verb “encounter” 
suggests conflict, difficulty, and a meeting 
with the unexpected”27. 

A final observation with respect to 
Davis and Clutterbuck’s arguments regards 
the controversy surrounding the sociological 
thinking. Such forms derive from the 
theological and philosophical legacies of 
Church-State relations, out of which grows 
the notion of God’s justice. Furthermore, 
this combination introduces “an idea into 
western warfare that was never again lost 
sight of during the middle ages, and 
determined the ways in which warfare was 
viewed and judged by theologians, canon 
and civil lawyers and historians”28. 

But it is precisely this shift across 
various terms and notions that “inevitably 
take the path of a fragmented study of the 
different types of relationships between the 
various denominations and society”29. 
Rémond encourages the option for a 
tangible reality from an institutional and 
disciplinary point of view. In developing 
this theory, traditional pattern becomes a 
secular experience in addition to the 
relative popularity of religion in modern 
Europe. Looked at from these arguments, 
however, the author agrees that the living 
spirituality steeped in a common piety “in 
the accomplishment of God’s plans”. 
Beneath these arguments, the same theory 
lies however a common explanation: the 
sixteenth and seventeenth centuries of 
relations between God and citizens 
distinguished from the proceedings of the 
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real life substantially transforming the 
religious unity and “parceling out the 
Christendom”30. The key feature of the 
theological view in this matter refers to the 
growing religious pluralism including 
religious groups communities as result of 
“the parceling of territory and confessional 
division”31.  

Rather than provocative, Coster and 
Spicer argue that the “sacred” relation 
between God and believers became one of 
the major facets of investigation in late 
medieval and early modern religious life 
across the European continent32. Reactions 
to this debate vary from society to society 
arriving to a mutual comprehension.  

A conclusion perspective can be found 
in Bireley’s study. As the author explains, 
the European pattern of Church-citizen 
relation comprises complicated mix of 
religious allegiance, stereotypical questions 
and historical interpretations. Bireley concludes 
there are two major establishments in the 
“new modus vivendi”: a distinctive level of 
development of the modern institutions in 
England, France and Spain and a continuous 
demographic growth and economic 
development accompanying the social 
tensions33. 
  

IV. Patterns of modern secular elite 
The fourth dimension of the discussion 

concerns the role of the secular elite taking 
as starting point the increasing role of 
secular traditions in religious communities. 
The challenge which emerges is regards 
the self-understanding of modern life. 
Historically, modern elite voluntarly accepted 
modernity, in their history and thought. 
Eire agrees that this acceptance occupied 
the central place in Catholic spiritual life 
due to the history of piety and spirituality34. 
Nevertheless, the author offers a developed 
discussion of modern religious elites from 
two perspectives: substantive and 
methodological. Without pretending to 

bring new solutions, Wiesner demonstrates 
the connections between the two main 
bases of the intellectual heritage in early 
modern Europe, Aristotle and Christianity. 
The author views a popular stereotype that 
led to a sense of certainty in values during 
the modern period35. On the other hand, 
Nanda presents the expanding intellectual 
elite strongly involved in new movements 
even if “European society was 
undeveloped and unprotected”36.  

Dealing with controversies and conflicts, 
Janse and Pitkin focus on the construction 
of clerical communities and the reconstruction 
of religious identity. Their study explores 
the theme of coexistence between missionary 
strategies and confessional pluralistic 
conditions. In fact, following the trend of 
the period, the authors show how this 
religious transformation structured a “unilateral 
clerical denomination and imposition of a 
uniform piety”37. 

The point was well-covered in Dixon’s 
work. Within such a uniformity of faith, 
the author observes the majority of the 
religious affairs were ruled by ecclesiastical 
elites “from the collection of titles and 
clerical appointments to ritual observances”38. 
This alternative approach conjures the 
growing interests engaged in the study of 
beliefs, customs, rituals and ceremonies in 
the outside life of churches and monasteries. 
The urge to adopt such a distinctive 
argument is strongly revealed by Cameron. 
Furthermore, the author demonstrates how 
“the reformers’ writings were first studied 
by their Italian equivalents, namely the 
ecclesiastical elite of regular clergy, 
academics and senior churchmen”39. 

This critical position is reinforced by 
Coppa who assumes that papal authority 
ignored the larged intellectual climate. 
These developments were claimed by the 
political elite inquiring “rationalism, 
empiricism, scientific analysis, philosophical” 
and challenging “the universal role of the 



TEORIE POLITICĂ 
Anca Parmena Olimid 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

66 

papacy”40. Brady equally admits that the 
so-called sacerdotal imperium reflects the 
modern European religious system with a 
difference: a merely religious ideology 
where nations and communities were 
more exclusive rather than universal. In 
the new “papal civilization”, “above the 
national claims, of course, the rulling elite 
long claimed to represent more universal 
values embodied” in a so-named “civilization”41. 

 
Conclusions 
The basic argument of this paper is 

that religious and legal foundations of 
modern Europe lead to the formation of a 
European Personalist Model of Church-
State relations. As this model is based on 
what the literature distinguishes in 
particular in the medieval terms, during the 
modern times, the same model enters into 
equation only when the state is 
significantly examined as counter-cases. 

For the most part, these observations 
lay out several competing working 
hypothesis that were discussed, such as 
medieval and modern theories concerning 
the European Christian cosmology, examination 
regarding the church-state and four 
approches of understanding of consensus 
ecclasiae during the sixteenth and 
seventeenth centuries. It other words, the 
paper defines the religious homogenity 
based on the ethnic, linguistic, ceremonial 
and cultural factors that lead to a European 
Personalist Model of Church-State Relations. 
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Constanţiu DINULESCU 
 
 

Abstract: Illuminism has represented an essential qualitative shift 
in the evolution of manhood spirituality as it brought with it a 
cathegorical victory of reason over medieval dogmatic conceptions. 
This article is a synthetical presentation of the ideas (freedom, 
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ďHolbach, Rousseau etc.), who, during the Modern and 
Contemporary Ages, would become true norms of the rule of law, 
met in the political practice of Western states.  
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a cumpăna secolelor al XVII-lea – 
al XVIII-lea o realitate se impune, 
densă, cu greu delimitabilă, desigur, 

şi totuşi de necontestat: Europa Secolului 
Luminilor. Ea încetează să se dezvolte 
când abia dispărea Europa clasică, iar gân-
direa Luminilor este pe cale să se stingă, 
sau să se transforme, la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea. Ea subzistă în cadrul revo-
luţiei industriale, de care este în mare 
măsură responsabilă1.  

Pe la 1750, filosoful şi politicianul Turgot 
spunea: „Enfin toutes les ombres sont 
dissipées; quelle lumière de toutes parts... 
quelle perfection de la sagesse humaine” – 
„În sfârşit, toate umbrele s-au risipit; câtă 
lumină din toate părţile...câtă perfecţiune a 
înţelepciunii omeneşti”2. Se simte din ce în 
ce mai mult, la sfârşitul secolului al XVII-
lea , pe Batrânul Continent, o încercare de 
impunere în societate a unor principii şi 

valori care, deşi intuite de burghezia dor-
nică de schimbare, vor fi răspândite şi 
elaborate de filosofii secolului al XVIII-
lea, în mare parte francezi.  

 Momentul apariţiei epocii iluminismului 
este socotit a fi anul 1687 când a văzut 
lumina tiparului lucrarea lui Isaac Newton: 
Philosophiae naturalis principia mathematica3. 
Indiscutabil, Epoca Luminilor a semnificat 
o cotitură calitativă esenţială în evoluţia 
spiritualitaţii omenirii, o victorie semnifi-
cativă a raţiunii asupra concepţiilor mistico-
religioase din Evul-Mediu4. Fiind conside-
rată o perioadă din gândirea europeană 
caracterizată de accentuarea rolului expe-
rienţei şi al raţiunii, de neîncrederea faţă de 
religie şi faţă de autoritatea tradiţională5, 
această epocă nu a însemnat doar crista-
lizarea treptată a idealurilor societăţii libe-
rale, seculare şi democratice, ci o adevă-
rata mişcare antifeudală.  

L
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 Was ist Aufklärung? S-a întrebat Kant 
în Berlinische Monatsschrift din decembrie 
17846, când a considerat potrivit să proce-
deze la un examen retrospectiv de conştiinţă. 
 Immanuel Kant a definit iluminismul7, 
principalul curent filosofic din secolul al 
XVIII-lea, drept „ieşirea omului din starea 
de minorat de care însuşi s-a făcut vinovat. 
Minoratul înseamnă neputinţa de a se servi 
de propriul său intelect fără fi condus de 
cineva. Acest minorat provine din vina noastră, 
dacă motivul său nu este o deficienţă a 
intelectului, ci lipsa de hotărâre şi curaj în 
a face uz de el fără conducerea altuia. Să ai 
curaj în folosirea propriului tău intelect 
este deviza iluminismului”8. 
 Înţelegem că iluminismul a fost pentru 
om o criză de creştere, voinţa de a ieşi din 
copilăria sa. Dacă, în epocile precedente, 
omul rămâne sub tutelă, aceasta se datora 
propriei lui greşeli: nu avusese curajul să 
se servească de raţiunea lui, întotdeauna a 
avut nevoie de o poruncă exterioară. Însă 
redevenise stăpân pe sine, începuse să 
gândească prin el însuşi: Sapere audi. 
Libertatea de a gândi şi de a vorbi este 
nelimitată la omul cultivat, la savant; ea 
este limitată la cei care, exercitând o 
funcţie socială, trebuie s-o îndeplinească 
neapărat: ofiţerul, clericul, bancherul9. 
 În 1687, Principia Philosophiae Naturalis 
reprezenta cartea lumii moderne care pe 
planul cosmologiei, în spaţiul infinit al 
geometriei euclidiene, o singură formulă 
matematică include toate fenomenele: 
proporţionalitatea cu masa, proporţionalitatea 
inversă cu pătratul distanţei. Vreme de două 
secole conceptul de atracţie universală este 
suficient pentru a explica totul. Distor-
siunea dintre universul geometric şi alge-
bric al ştiinţei noi, pe de o parte, şi repre-
zentărle întemeiate pe calităţi, şi ierarhi-
zate, ale universului social şi religios, pe 
de alta, contribuie, cu începere din 1690-
1700, la o reconsiderare în gândire a 
societăţii pe ranguri. Tractatus theologico-

politicus datează din 1670, Eseul funda-
mental al lui Locke, din 1690. Dar se 
petrece ceva şi mai grav: apariţia între 
1685 şi 1715 a unui raţionalism necreştin, 
mai bine zis anticreştin10. Această a doua 
Europă clasică alunecă imperceptibil de la 
marea tulburare a crizei de conştiinţă, sau a 
conştiinţelor, analizată de Paul Hazard11, 
până la primele „lumini” timide. Secolul al 
XVIII-lea, „acest secol pătimaş anticreştin”, 
cum îl numea Jean Ehrard, s-a născut în 
întregul lui în perioada cuprinsă între 1685 
şi 171512. Îndelungatul secol al XVIII-lea, 
incapabil de a reconstrui calmează raţiona-
lismul tânăr în momentul plenitudinii sale 
când, în marea sa carte Etica, Spinoza 
propune matematizarea totală a universului 
moral. Criza de conştiinţă înseamnă mai 
întâi criza gândirii creştine. După 1680 
totul se schimbă: apare un nou raţionalism, 
viguros şi cuceritor, cu atât mai fascinant 
cu cât atacă Bisericile vlăguite de revăr-
sarea propriilor bogăţii. Rugurile se sting, 
ele nu mai ard aproape de loc între 1670 şi 
1680. Totuşi, niciun act nu a subminat atât 
de profund imaginea creştină asupra lumii, 
precum revocarea Edictului din Nantes13, 
făcută în 1685. Istoria revocării este gravă 
deoarece este târzie, Franţa Reformei cato-
lice aşa apare văzută din afară, în realitate 
însăşi elita Reformei catolice este perse-
cutată, iar protestanţii francezi se apropia-
seră în secolul al XVII-lea de catolicismul 
căruia augustinismul îi dăduse o înfăţişare 
nouă. Dar revocarea este urmată de o altă 
probă generatoare de neînţelegere şi tulbu-
rări: bula Unigenitus, din 8 septembrie 
1713, în care cenzura canonică atingea un 
citat textual din Evanghelie, declanşând 
apelurile unor episcopi în 1717. În acelaşi 
timp, credinţele populare în semne, prec-
um cometele, urmează a fi dărâmate în 
numele astronomiei noi şi mai ales al 
Raţionalismului cartezian aplicat la istorie. 
 Un alt gânditor al secolului al XVII- 
lea, Richard Simon deschide calea spre 
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critica raţionalistă pur ştiinţifică şi socio-
logică a Sfintei Scripturi, prin Ľ Histoire 
critique du texte du Nouveau Testament 
(1689), Ľ Histoire critique des versions du 
Nouveau Testament (1690), Ľ Histoire 
critique du commentaire du Nouveau 
Testament (1693)14.  
 L-a precedat Spinoza, dar nu pentru că 
ar avea argumente ştiinţifice pentru a 
prefera interpretarea raţionalistă a Sfintei 
Scripturi. Este sfârşitul viziunii tragice 
asupra condiţiei omului, sfârşitul tensiunii 
dramatice, atât de fecunde pentru spirit, 
prin transferul integral, mai cu seamă, al 
caracterelor ontologice ale Dumnezeului 
creştin către natură, acest mit vechi 
înveşmântat oriental, transfer ce anunţă 
transferul final al cosmologiei lui Laplace 
în beneficiul universului vid, geometric şi 
stupid15. 
 Pentru credincioşi, raţiunea era o scân-
teie divină, o fărâmă de adevăr dată muri-
torilor, în aşteptarea zilei în care ei ar păşi 
pe tărâmul morţii, unde ar vedea pe 
Dumnezeu faţă în faţă16. I se contestă orice 
caracter înnăscut, ea se formează în acelaşi 
timp în care se formează sufletul nostru şi 
se perfecţionează odată cu el. Ea se con-
fundă cu această activitate interioară care, 
lucrând asupra datelor simţurilor, ne 
furnizează ideile noastre abstracte şi se 
diversifică în calităţi. Rolul raţiunii, în 
prezenţa obscurului şi a îndoielnicului este 
a se pune pe treabă, judecă, compară, folo-
seşte o măsură comună, descoperă, decide. 
Funcţia ei înaltă este să releve adevărul, să 
denunţe eroarea. De raţiune depind întreaga 
ştiinţă şi întreaga filosofie17.  
 În timp ce Diderot în Bijuterii indiscrete 
înfăţişează Experienţa cu o torţă în mână, 
Pietro Verri în Templul Ignoranţei o 
înfăţişează într-un palat dărăpănat, cu 
picturi oribile, naufragii şi războaie civile, 
cu Moartea şi Sterilitatea18.  
 Lumina, sau mai exact luminile, pentru 
că nu era vorba de o singură rază, ci de un 

fascicol care se proiecta asupra marilor 
mase de umbră care mai acopereau pă-
mântul, acesta a fost cuvântul magic pe 
care epoca l-a spus şi l-a respus cu plăcere, 
dimpreună cu altele. Luminile emanau din 
augustele legi ale raţiunii, ele însoţeau, ele 
urmau Filosofia care înainta impetuos. 
Luminaţi erau copiii secolului, erau torţe 
ale căror licăriri le îndrumau cursul gân-
dirii şi acţiunii lor: zori prevestitori, ziua şi 
soarele. Taţii fuseseră nişte orbi, dar fiii 
vor fi copii ai luminii. 
 Puţin le păsa că imaginea a fost la fel 
de veche ca şi lumea, şi că ea s-a născut 
poate în momentul în care fiii lui Adam, 
speriaţi de noapte, se liniştiseră văzând 
mijindu-se de ziuă. Puţin le păsa chiar că 
ea a fost teologică: „Eu sunt lumina lumii, 
iar acela care mă urmează nu merge în 
întuneric”. Era pentru prima dată când o 
epocă îşi alegea numele19. Începea secolul 
luminilor, începea Aufklärung-ul. 
 Raţiunea este marea lege a lumii, 
Fiinţa supremă însăşi este supusă Adevărului 
care, în plan teoretic, rămâne fundamentul 
moralităţii. Însă ďAlembert a subliniat cel 
mai bine legătura când a notat, în capitolul 
IV al lucrării Elemente de filosofie: „Morala 
este poate cea mai completă dintre toate 
ştiinţele, atât în privinţa adevărurilor care-i 
sunt principii, cât şi în privinţa înlănţuirii 
acestor adevăruri”20.  
 La mijlocul secolului al XVIII-lea, 
continuă încă enigmele, marile lacune, 
reprezentate pe hărţile epocii de pete albe 
sau menţiunea terra incognita. Pretextul lui 
Chateaubriand pentru călătoria lui în 
America în 1791, este descoperirea tre-
cătorii din nord-est, spre Pacific. Alte 
enigme sunt izvoarele principalelor fluvii 
americane ori africane. Această desco-
perire progresivă este, de asemenea, un 
capitol de istorie intelectuală şi politică a 
umanităţii21. 
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 În Vechiul Regim, pe bună dreptate, 
nu există o societate a Vechiului Regim, ci 
societăţi ale Vechiului Regim22. 
 Operele lui Montesquieu23, Voltaire24, 
Diderot25, ďHolbach, J. J. Rousseau26, 
Helvetius au produs o profundă schimbare 
în gândire, care prin aceşti „răspânditori de 
lumină” a premers marilor răsturnări revo-
luţionare de la sfârşitul veacului al XVIII-
lea şi până la jumătatea celui următor. 
 Mediul principal al formării şi afirmă-
rii gândirii iluministe în veacul al XVlII-
lea a fost Franţa. Cazul Franţei a avut parte 
de o analiză detaliată şi sclipitoare într-o 
carte a lui Roger Chartier, intitulată într-o 
manieră extrem de adecvată: The Cultural 
Origins of the French Revolution (1991)27. 
Cartier preia şi detaliază teoria iniţiată de 
Tocqueville28 şi dezvoltată de Daniel 
Mornet, cum că ideile reformiste şi critice 
ale Iluminismului au accentuat decisiv 
criza vechiului regim pe măsură ce acesta 
era tot mai ameninţat de pericolul unei 
revoluţii. Chartier susţine că scriitorii şi 
tipografii care au creat o sferă publică a 
clasei de mijloc au pregătit şi terenul 
pentru atitudinea critică a francezilor faţă 
de monarhie în deceniile de dinainte de 
revoluţie. Autorii de broşuri, filosofii, scrii-
torii, gazetarii şi editorii lor au constituit 
forţele sociale esenţiale ce dirijau procesul 
respectiv şi ei se intersectau cu un public 
cititor tot mai larg, aparţinând unei clase 
sociale uşor inferioare, dar tot mai capabilă 
de o lectură critică. Cu toate că pune pro-
blema în mod corect, întrebându-se cine 
citea în acea vreme şi cum interpretau 
lectorii ceea ce citeau, în cele din urmă 
Chartier acceptă cadrele largi ale argumen-
taţiei culturale, făcând legătura dintre 
aceasta şi modificările radicale de genul 
secularizării proprietăţii asupra credinţelor 
religioase, desacralizarea poziţiei sociale 
privilegiate a regelui şi evaluarea ei dintr-o 
perspectivă pragmatică29, precum şi răs-
pândirea ideilor de libertate antiierarhică la 

oraşe30 şi împotriva autorităţii senioriale în 
spaţiul rural31. Mai ştim, de asemenea că, 
între sfârşitul anilor 1680 şi cel al anilor 
1780, procentul populaţiei alfabetizate a 
crescut de la 29% pînă la 47% în rândul 
bărbaţilor şi de la 14% la 27% în cazul 
femeilor32, că genurile de cărţi publicate 
arată deplasarea interesului dinspre textele 
religioase spre ficţiune şi spre scrierile 
politice şi că lucrările cele mai radicale au 
fost publicate în afara Franţei, declanşând 
o revoltă pe tema libertăţii presei, condusă 
de editorii francezi. Cu toate calităţile şi 
lipsurile sale (căci autorul nu acordă nici 
un fel de atenţie conţinutului ideilor care 
au stimulat revoluţia şi pune accentul pe 
actanţii din rândul clasei de mijloc, în 
dauna celor aflaţi pe o poziţie inferioară în 
ierarhia socială), analiza lui Chartier în-
lătură aproape orice îndoială legată de 
concluzia că revoluţiile au într-adevăr ori-
gini culturale. 
 Iluminismul francez a pornit de la 
empirismul şi pragmatismul lui Hobbes şi 
Locke, de la ştiinţele experimentale, care 
se dezvoltau intens: matematica, biologia, 
botanica, chimia, astronomia. Îndeosebi 
matematica şi astronomia, prin descope-
ririle lui Galilei, Newton, Laplace, făceau 
mari progrese şi înaripau conştiinţa omului, 
sporeau încrederea în raţiunea umană, 
interpretând raţional geneza societăţii. În 
locul ordinii sociale şi politice feudale 
bazată pe tradiţii biblice, pe concepţii reli-
gioase, pe despotismul unei clase, pe 
originea divină a monarhiei, iluminiştii 
propuneau o societate întemeiată pe ra-
ţiune, pe libertate, pe egalitate, pe dreptul 
de a dispune, după voie, de proprietate, pe 
„un imperiu al raţiunii” în care să se 
realizeze conştient şi practic fericirea uni-
versală în lumea pământeană, nu în ceruri. 
Primordială era libertatea, acel „bun care 
te face să te bucuri de celelalte bunuri”, 
însă, în acelaşi timp, egalitatea era con-
cepută drept „principiul şi temeiul libertăţii”. 
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În Franţa mişcarea iluministă s-a 
afirmat prin grupul din jurul revistei Ľ 
Encyclopedie ou Dictionnaire raisonne 
des sciences, des art et de métiers33, prin 
grupul din jurul publicaţiei Journal economique 
cu Turgot34, Quesnay35, Goumay, numiţi şi 
fiziocraţi; ei considerau natura şi, în primul 
rând, pământul, prin agricultură şi creş-
terea vitelor, drept principalul izvor al 
bogăţiei. 
 Preocupările în cercetări pe bază de 
experiment au condus la studiile ştiinţifice 
ale lui Georges-Louis Leclerc, conte de 
Buffon (1707–1788), despre care Rousseau 
afirma că „este cel mai frumos stilou al 
secolului”, fără să fi fost colaborator al 
Enciclopediei. După studii de matematică 
şi fizică, adoptă viziunile metodice ale lui 
Newton şi se interesează de botanică. 
Numit intendent al Grădinilor regelui 
(1739), constituie colecţii şi şi coordonează 
laboratoarele de chimie şi anatomie, alcă-
tuind o operă impresionantă, Istoria natu-
rală generală şi particulară, în 36 de 
volume: Istoria patrupedelor (15 volume, 
1749-1767), Istoria păsărilor (9 volume, 
1770-1783), Istoria mineralelor (5 volume, 
1783-1788) şi un Supliment (7 volume, 
1774-1783). În 1753 expune Discurs despre 
stil, cu prilejul intrării sale în Academia 
Franceză. El s-a dedicat unei vaste anchete 
despre istoria Pământului şi vieţii, în care, 
ca şi Newton, a urmărit cunoaşterea legilor 
care reglează funcţionarea naturii, descriind, 
fără să clasifice, istoria şi organizarea 
universului36. 
 De obicei, istoricii aşează în fruntea 
mişcării iluministe pe Voltaire (1694-
1778)37, scriitor, filosof, apărător al celor 
nedreptăţiţi, al superstiţiei, fanatismului, 
abuzului, a tot ce denatura mentalitatea 
umană şi subjuga cugetele, strivea perso-
nalitatea omului. El n-a uitat că din pricina 
unui nobil fusese închis la Bastilia, apoi 
exilat în Anglia. Cercetând societatea 
britanică38, trecută prin revoluţia din 

secolul al XVII-lea, Voltaire a fost 
influenţat de constituţionalismul politic, de 
avântul economiei capitaliste, în faza ei 
mercantilistă. Aici el remarcă spiritul de 
toleranţă sau mulţimea riturilor şi dog-
melor, care înseamnă libertate religioasă, 
spunând în mod concis că „Anglia e ţara 
sectelor”39, chiar mai mult, libertatea poli-
tică şi socială40 care l-a fascinat pe Voltaire. 
Ideile lui Voltaire au fost, în primul rând, 
demolatoare. Libertatea filosofică din Anglia 
întăreşte la Voltaire credinţa că noua lume 
este în constituire, prin fondatorii ştiinţelor 
moderne şi prin filosofia experimentală 
fondată de Bacon41, Locke42 şi Newton43. 
Necruţător şi coroziv, îmbibat de filosofia 
lui Locke, a lovit cu toate fulgerele artei în 
stâlpii societăţii medievale: aristocraţia, 
biserica, moravurile. El spune: „Locke a 
dezvăluit omului raţiunea omenească, aşa 
cum un excelent anatomist explică re-
sorturile trupului omenesc”44. Socotea po-
porul, sau „starea a treia”, ca partea cea 
mai numeroasă, mai folositoare şi mai 
plină de virtute a naţiunii, opunând-o 
aristocraţiei trândave şi decăzute. Susţinea 
că libertatea individuală de gândire şi 
acţiune este un drept natural. Înverşunat 
duşman al bisericii, el cerea desfiinţarea 
Inchiziţiei, a torturii fizice şi morale, dar 
acceptă în Zadig (1748) existenţa unei 
Fiinţe supreme, comună tuturor religiilor45, 
deismul prin articolul Dieu din Dicţionar 
filosofic46. Preconiza o legislaţie unică 
pentru toţi cetăţenii, adică egalitatea în faţa 
legilor, desfiinţarea privilegiilor, scutirea 
ţăranilor de toate obligaţiile care nu erau în 
folosul visteriei statului. Susţinea, însă, că 
transformarea societăţii se putea realiza 
prin colaborarea dintre monarhii înţelepţi 
(despoţii luminaţi) şi filosofi şi prin 
revoluţionarea spiritului celor născuţi spre 
a guverna. A încercat să exemplifice 
această teorie filosofico-politică, şi s-a 
gândit la domniile împăraţilor47 Traian, 
Marc Aureliu sau regelui Ludovic al XIV-
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lea, ţarului Petru I al Rusiei. Colaborarea 
lui personală cu Frederic al II-lea, regele 
filosof al Prusiei, a eşuat lamentabil, ca şi 
cea dintre Diderot şi Ecarterina a II-a a 
Rusiei. Nega posibilitatea promovării maselor 
populare în areopagul conducerii; „Totul e 
pierdut, dacă gloata s-a pornit să judece”. 
Fără a fi ateu, a criticat cu asprime bise-
rica, adică instituţia care domina, în mod 
absurd, prin dogmă, prin cuvântul lui 
Dumnezeu. Dar totodată recunoştea nece-
sitatea religiei susţinând că „Raţiunea 
omenească este atât de puţin în stare să 
dovedească prin ea însăşi nemurirea sufle-
tului, încât religia a fost obligată să ne-o 
releveze”48, pentru că fără teama de divi-
nitate „gloatele” vor nimici ordinea socială. 
Făcea aprecierea: „în opinia că există un 
Dumnezeu, ne lovim de dificultăţi, dar în 
opinia contrară ne lovim de absurdităţi”49. 
Deşi revoluţia îl speria, totuşi a prevăzut-o: 
„Lumina s-a răspândit într-atât din om în 
om, încât lumea va sări în aer, cu primul 
prilej, şi atunci va produce o adâncă răs-
tunare. Ferice de cei tineri, ei vor vedea 
lucruri minunate”50. Considera că „libertatea 
este, mai presus de toate, puterea de a ac-
ţiona”51. El face consideraţii morale: „Virtutea 
şi viciul, binele şi răul moral sunt deci în 
orice ţară ceea ce este folositor sau pă-
gubitor societăţii”52. 
 Montesquieu (1689–1755) în Scrieri 
persane53 a atacat şi el tarele societăţii 
medievale, fiind prima lui capodoperă 
publicată în 1721 la Amsterdam, roman 
epistolar care, ca formulă literară, avea să 
cunoască o mare dezvoltare în secolul al 
XVIII-lea. Spre mirarea lui Montesquieu, 
care nu uitase, desigur, că în 1717, deci cu 
numai patru ani înainte, criticile cuprinse 
în epigrama redactată în limba latină de 
Voltaire prilejuiseră „copilului teribil” al 
secolului al XVIII-lea o încarcerare de 11 
luni la Bastilia, nu porţile închisorii se 
deschid în faţa lui de îndată ce în Franţa se 
află cine este autorul Scrisorilor persane, 

ci... uşile celor mai elegante saloane 
pariziene. Fiind preşedintele Curţii din 
Bordeaux, „tonul uşuratic al cărţii păru şi 
mai amuzant în contrast cu gravitatea pe 
care o implică funcţia de magistrat”, afirmă 
Gustave Lanson54. A devenit celebru la 
vârsta de 32 de ani, pentru ca în 1727 să fie 
primit ca membru al Academiei Franceze. 
 Nu îndepărtata Persie cu societatea ei 
orientală îl preocupă pe Montesquieu, ci 
Franţa de la începutul secolului al XVIII, 
acea ţară slăbită de războaiele duse de 
Ludovic al XIV-lea, minată de uneltirile 
curtenilor recrutaţi din rândul lacheilor ce 
formează „pepiniera viitorilor mari seniori” 
şi împărţită în tabere adverse de clerici 
avari şi imorali. „Persanul Rica” priveşte 
însă Franţa prin prisma mentalităţii sale 
orientale, dar pe nesimţite însă, turistul 
persan se va aclimatiza, devenind un lucid 
cetăţean francez care nu se va amesteca 
niciodată în mulţime, ci va rămâne mereu 
izolat în locul său de la balcon, loc admi-
rabil ales pentru a observa fără să fie văzut. 
 Despre regele Franţei, „cel mai pu-
ternic cap încoronat din Europa”, spune că 
a făcut „războaie neavând alte fonduri decât 
titlurile de onoare de vânzare”, fiind „un 
mare vrăjitor”. Dar „există un alt vrăjitor 
mai tare decât el care îi stăpâneşte spiritul”, 
Papa care „îl face să creadă ba că trei nu 
fac decât unul, ba că pâinea pe care o 
mănâncă nu e pâine şi vinul pe care îl bea 
nu e vin şi mii de alte lucruri de soiul 
acesta”55. 
 Referindu-se la lipsa de toleranţă, 
Montesquieu acuză că „n-a existat niciodată o 
împărăţie în care să fie atâtea războaie 
civile ca în împărăţia lui Cristos”, iar în 
Italia şi Spania sunt inchizitorii „care nu 
ştiu de glumă şi îi ard pe oameni ca pe 
nişte paie”56. 
 În ampla lucrare Spiritul legilor57, pu-
blicată fără nume de autor la Geneva în 
1748, a fundamentat teoretic, după mo-
delul englez, statutul de monarhie constitu-



TEORIE POLITICĂ 
Politică, stat şi morală în gândirea iluministă 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

75 

ţională, parlamentară, în care funcţionează 
separarea puterilor, ca mijloc eficient de 
limitare, controlare şi îngrădire a puterii 
regale: puterea executivă, puterea legisla-
tivă şi puterea judecătorească. Din aceste 
bconsiderente este caracterizat a fi „cel 
mai influent dintre phisolophes şi cel ale 
cărui teorii au avut cel mai mare impact 
asupra sistemelor de guvernământ din 
statele zilelor noastre”58. „Legile, în semni-
ficaţia lor cea mai largă, sunt raporturile 
necesare care derivă din natura lucrurilor”, 
o lege, oricât de capricioasă ar părea, pre-
supune întotdeauna un raport. Acest raport 
nu este arbitrar, ci logic, este raţional. Omul 
este o fiinţă inteligentă şi va avea întot-
deauna legi care să se potrivească acestei 
inteligenţe: legile credinţei, moralei, cele 
politice şi civile. Montesquieu nu ia în 
considerare originea divină a legii, el nu 
este teolog, ci scriitor politic59. Problema 
principală era realizarea libertăţii în socie-
tatea umană. Cu argumente de mare cla-
ritate, şi elocvent, el a zguduit din temelie 
eşafodajul societăţii medievale: monarhia 
care „atunci când va tinde spre absolutism, 
are înainte de toate preocuparea de a sim-
plifica legile”60, teologia şi scolastica. În 
locul acestora a propus o monarhie lumi-
nată, în care diviziunea puterii să anihileze 
orice tendinţe tiranice. El apreciază guver-
nămintele care urmăresc „importanţa ce se 
acordă onoarei, averii, vieţii, libertăţii 
cetăţenilor”61.  
 Montesquieu are încredere în spiritul 
cetăţenului asupra căruia pedepsele blânde 
au „o impresie tot atât de puternică ca şi 
pedepsele aspre în alte părţi”62, fără „mă-
suri extreme; trebuie să fim cumpătaţi în 
folosirea mijloacelor pe care natura ni le 
pune la dispoziţie pentru a-i conduce. Dacă 
se va cerceta cauza tuturor dezmăţurilor, se 
va vedea că ea constă în impunitatea in-
fracţiunilor, şi nu în moderaţia pedepselor”63.  
 În problema libertăţii, Paul Hazard 
apreciază Spiritul legilor care „arată că cel 

mai bun Stat este acela care asigură 
maximum de independenţă cu maximum 
de securitate. Anglia era acest Stat model, 
în care libertatea apărea cu minunata vir-
tute a Constituţiei engleze, acţionând asu-
pra poporului care o crease, producea ca-
ractere marcate, voinţe încordate, fiinţe atente, 
neliniştite, vigilente, pasionate, de neînfrânt, 
care obţineau supremaţia mărilor, regatul 
comerţului, originalitatea spiritului, viguroasa 
perfecţiune a literelor şi artelor”64. 
 În interiorul statelor nu mai era relaţia 
între autoritatea Prinţului şi autorităţi supe-
rioare, Biserica, Imperiul: ci între guverne 
şi guvernanţi. Ele schimbau noţiunea de 
supus, nu mai existau supuşi, existau cetă-
ţeni. Ele schimbau noţiunea de suveran, 
prin natura legăturilor care supuneau nu 
naţiunea regelui, ci regele naţiunii. Bolingbroke 
publica în 1749 Letters on the spirit of 
patriotism65, în care explica faptul că insti-
tuţia regelui este fondată pe dreptul comun 
şi pe interesul general, avându-şi originea 
în două legi instituite de Creator, legea 
universală a raţiunii şi legea particulară la 
care fiecare stat s-a supus de bunăvoie. 
Monarhia ereditară nu se susţine pentru că 
este cea mai bună dintre monarhii şi că nu 
mai puteau să mai existe alţi regi decât 
„patrioţi”, numai în condiţiile în care se 
identificau cu interesele patriei şi acceptau 
condiţiile pe care le crea patria.  
 Pentru majoritatea contemporanilor 
săi, Montesquieu a fost un spiritual filozof, 
meşter în mânuirea frazelor lapidare şi a 
paradoxului66, artă pe care învăţase să o 
aprecieze citind Caracterele lui La Bruyère67, 
Maximele ducelui de La Rochefoucauld68 
şi adâncile gânduri ale marelui Blaise 
Pascal69. 
 J.J. Rousseau (1712–1778), prin originea 
lui îşi exprima ura faţă de abuzurile celor 
bogaţi, a mers şi mai departe, teoretizând 
necesitatea republicii, în opera sa Contractul 
social70. Scopul statului imaginat de el era 
apărarea celor nedreptăţiţi şi săraci, prin 
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practicarea egalităţii în societate. În Discurs 
asupra originii inegalităţii oamenilor71 el 
susţinea că, de la natură, toţi oamenii sunt 
egali, iar inegalitatea a rezultat din exis-
tenţa proprietăţii, începând cu proprietatea 
asupra pământului. „Primul om care, îm-
prejmuind un loc şi a spus acesta este al 
meu şi a găsit oameni destul de proşti ca 
să-l creadă a fost adevăratul întemeietor al 
societăţii civile”72. „Feriţi-vă de a asculta 
pe acest impostor; sunteţi pierduţi dacă 
uitaţi că roadele sunt ale tuturor şi că 
pământul nu-i al nimănui. Primul pas spre 
inegalitate este stima pentru cel care are 
calităţi superioare: cântă, dansează mai 
bine, este mai frumos, mai puternic, mai 
îndemânatic, mai elocvent, ducând la viciu: 
pentru cei cu calităţi vanitatea şi dispreţul, 
ruşinea şi invidia pentru ceilalţi”73. Progresul 
este „în aparenţă spre perfecţionarea 
individului, în realitate spre decăderea 
speciei”74, fiind aleşi principi „pentru a le 
apăra libertatea, nu pentru a le-o distruge”75. 
Acuză despotismul ex bonesto, nulla est 
spes(care nu aşteaptă nimic de la onoare), 
„treapta finală a inegalităţii”, „aici toţi 
particularii devin egali, tocmai pentru că 
nu sunt nimic, iar supuşii nemaiavând altă 
lege decât voinţa stăpânului, iar stăpânul 
altă lege decât pasiunile sale, noţiunile de 
bine şi rău ca şi principiie dreptăţii dispar 
din nou”76. Urmează „legea celui mai 
tare”, noua stare de natură, dar una este 
starea de natură în puritatea ei, iar cealaltă 
este fructul unui exces de corupţie77. În 
raport de averile deţinute ori nu, oamenii s-
au împărţit în bogaţi şi săraci, în puternici 
şi slabi, în stăpâni şi servi. De aici, 
încheierea tragică, lansată ca un strigăt de 
indignare, chiar de la începutul Contractului 
social: „Omul s-a născut liber, dar 
pretutindeni se află în lanţuri”78. Totuşi 
Rousseau binecuvânta momentul fericit al 
omului în care s-a smuls pentru totdeauna 
din starea naturală, transformându-se dintr-
un animal stupid şi mărginit într-o fiinţă 

inteligentă, „într-un om”. Conducerea statului 
de către cei bogaţi, argumenta Rousseau, 
constituie un abuz, o nelegiuire. Fără ega-
litate, libertatea nu poate dăinui. Se im-
pune deci primordialitatea egalităţii. De 
aici, el a teoretizat ca stat ideal republica 
micilor proprietari agrari şi industriali, 
stăpâni pe o proprietate generată numai din 
muncă. În această republică „nici un 
cetăţean să nu fie atât de bogat încât să-l 
poată cumpăra pe altul şi nici unul să nu 
fie atât de sărac încât să fie constrâns a se 
vinde altuia”79. Fiind întrebat de baronul 
ďHolbach de ce se poartă cu el atât de 
rece, Rousseau îi răspunde : „Sunteţi prea 
bogat”80.  
 Ideea egalităţii putea fi dedusă din 
conceptul despre natură, precum făcea 
Helvétius când încerca să arate, cu mare 
scandal, că în momentul naşterii nu există 
diferenţe între om şi om, şi că numai edu-
caţia punea amprenta inegalităţii pe repre-
zentanţii speciei, toţi egali la origine. 
Natura, după baronul ďHolbach, stabileşte 
o inegalitate necesară şi legitimă între 
membrii ei, fondată cu scopul conservării 
şi fericirii Societăţii. Existând inegalităţi 
morale şi fizice, ar fi stupid să vrei să 
egalizezi clasele, apreciază ďAlembert. Este 
suficient ca oamenii să fie egali în faţa 
legii şi ca naşterea să nu confere niciun 
privilegiu: în aceasta constă egalitatea81.  
 La sfârşitul Scrisorii către ďAlembert, 
Rousseau propune un program de serbări 
populare şi civice, care va fi reţinut de 
revoluţie, iar religia civilă a clerului din 
Contractul social l-a inspirat pe Robespierre 
să înfiinţeze cultul Fiinţei supreme82. El 
este deist, crezând în nemurirea sufletului, 
într-un Dumnezeu care, pe lumea cealaltă, 
răsplăteşte pe cei buni şi pedepseşte pe cei 
răi şi a cărui existenţă îi este dovedită de 
minunile naturii şi de intuiţia credinţei sale, 
„instinct divin”83. Rousseau a conceput statul 
ca rezultat al înţelegerii contractuale între 
toţi cetăţenii năzuind la soluţii raţionale în 
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scopul biruirii greutăţilor impuse de natură. 
Suveranitatea în stat rezidă în popor. 
Guvernarea se exercită prin legi, care 
trebuie să fie expresia voinţei întregului 
popor. Orice sistem legislativ să răspundă 
la îndeplinirea egalităţii şi a libertăţii 
cetăţenilor. Legiuitorii – preciza Rousseau 
– au misiunea măreaţă de a schimba chiar 
natura oamenilor. Totuşi el este conştient 
că „o adevărată democraţie n-a existat 
niciodată şi nu va putea exista vreodată”84. 
Realizarea unei societăţi drepte ţine de miracol: 
„ar trebui zei ca să dea legi oamenilor”85. 
De aceea, el consideră că „legile sunt acte 
ale voinţei generale”86, idee preluată în 
articolul VI al Declaraţiei drepturilor 
omului şi ale cetăţeanului87. A prevăzut 
rolul revoluţiei în societate: „Despotul este 
stăpân numai atâta timp cât dispune de 
forţă; de îndată ce poate fi izgonit, el nu 
are motiv să se plângă împotriva violenţei; 
forţa l-a menţinut, forţa îl răstoarnă, toate 
lucrurile îşi urmează drumul lor natural”88. 
 De la apariţie în 1762, Contractul social, 
beneficiind de talentul scriitorului, a fost 
catehismul oamenilor legii şi burgheziei 
gălăgioase, înainte de a deveni „Coranul” 
revoluţionarilor, după Mallet du Pan89. 
Acelaşi autor remarca faptul că „în clasele 
mijlocii şi inferioare, Rousseau era de o 
sută de ori mai lecturat decât Voltaire”, iar 
în 1788, agitatorul Marat citea şi comenta 
Rousseau „în promenadele publice, în aplauzele 
unui public entuziast”90.  Lanţurile sclaviei 
publicată în 1774 de Jean Paul Marat este 
o dezvoltare strălucită a tezelor lui Rousseau. 
Aceeaşi fidelitate faţă de Rousseau apare 
şi în Planul de legislaţie criminală din 
1778 al aceluiaşi viitor revoluţionar91. 

În lupta cu Ancien Régime, Voltaire a 
mânuit arma ironiei, pamfletul persiflant, 
nimicitor; Montesquieu – demonstraţia 
logică întemeiată pe argumente istorice, 
juridice, raţionale, psihologice, politice; 
Rousseau s-a bătut cu spada celei mai 
pasionate elocvenţe; argumentul raţional l-

a împletit cu expresia artistică, clocoti-
toare, patetică, dramatică, de aceea influ-
enţa lui a fost considerabilă în Franţa, în 
Europa şi în America. Kant afirma că, 
pentru vremea lui, Rousseau a săvârşit în 
ordinea morală o revoluţie tot atât de 
însemnată ca şi cea săvârşită de Newton în 
fizică. Contractul social a fost cartea de 
căpătâi a revoluţionarilor iacobini; 
Robespierre o ştia de-a rostul şi, împreună 
cu Saint-Just, a încercat să realizeze, în 
perioada dictaturii iacobine (1793-1794), o 
republică a oamenilor egali, virtuoşi şi 
patrioţi. 
 Un rol important în răspândirea ideilor 
iluministe l-au avut presa şi societăţile 
politico-culturale. Din 1751 pînă în 1772, 
prin strădania lui Denis Diderot, Enciclopedia 
sau Dicţionarul explicativ al ştiinţelor, 
artelor şi meseriilor92 a strâns în jurul ei pe 
cei mai de seamă filosofi, artişti şi oameni 
de ştiinţă iluminişti. Cele 22 de volume au 
constituit „un arsenal imens în care se 
făureau armele pentru dărâmarea vechii 
Franţe”93 – cum o calificau înşişi contem-
poranii. Alte publicaţii au fost realizate de 
gânditori şi ziarişti ca Rivarol, Condorcet, 
Brissot. 
 Diderot94 face analiza drepturilor natu-
rale în raport cu autoritatea politică sus-
ţinând că „niciun om n-are de la natură 
dreptul de a porunci celorlalţi. Libertatea 
este un dar la cerului şi fiecare individ ce 
aparţine aceleiaşi specii are dreptul să se 
bucure de ea, de îndată ce se bucură de 
raţiune”95. El fusese arestat la închisoarea 
Vincennes timp de şapte luni96 pentru, 
Scrisoarea despre orbi, publicată în 1749. 
Dialogul din Nepotul lui Rameau (1762) 
este prilejul pentru a critica societatea şi 
categoriile sociale, precum o face şi în 
Călugăriţa, scriere din 1760-1761, dar 
publicată 35 de ani mai târziu. 
 Abatele Mably (1709-1785), fratele 
filozofului Condillac, în al său tratat 
despre Legislaţie din 1776 sfătuieşte să se 
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ajungă la „această frumoasă comunitate a 
binelui”97 şi s-a ridicat împotriva inega-
lităţii de condiţii sociale, recomandând 
rezistenţa la opresiune98, egalitatea abso-
lută, subordonării executivului faţă de legi-
slativ, tot acest program anunţând deja pe 
cel al viitorilor iacobini. 
 Condorcet (1743-1794), stimulat de 
ďAlembert pentru cunoştinţele sale mate-
matice, ca şi pentru dubla sa alegere în 
Academia de Ştiinţe şi Academia Franceză, 
s-a ataşat Enciclopediei, a fost un ardent 
susţinător al ideilor americane, publicând 
succesiv Scrisorile unui cetăţean din Statele 
Unite, iar în alegerile din 1789 Sentimentele 
unui republican99. Ideile americane au câş-
tigat puţin câte puţin saloanele, cercurile 
literare şi cafenelele, care deveneau, după 
un contemporan, „şcolile publice ale de-
mocraţiei şi insurecţiei”100. 
 Războaiele eterne, războaiele religioa-
se, războaiele de cotropire încercau un sen-
timent de tristeţe, de dezgust, de disperare. 
Însă abatele de Saint Pierre nu dispera în 
1743 când scria Proiectul pentru a face 
pace veşnică în Europa101, sub forma unei 
Uniuni perpetue între toţi suveranii din 
Europa, care nu au pretenţii între ei, iar 
tratatele se semnează cu trei sferturi din 
voturi în oraşul Păcii care ar putea fi Utrecht, 
Geneva, Colonia sau Aix-la Chapelle.   
 De asemenea, literatura a venit în aju-
torul gândirii iluministe, de pildă, come-
diile lui Beaumarchais102, precum Nunta 
lui Figaro, Bărbierul din Sevilla, care prin 
ridiculizarea moravurilor aristocraţiei şi 
prin simpatia pentru „starea a treia” erau 
socotite „revoluţie în acţiune”. O serie de 
societăţi politico-culturale, (bunăoară 
Muzeul la Bordeaux – o universitate liberă 
care funcţiona sub lozinca Libertate – ega-
litate; Societatea amicii negrilor – condusă 
de Brissot şi care se ridicau împotriva 
sclavajului din colonii; Clubul constitu-
ţional) erau frecventate de nobili liberali, 
precum La Fayette, Mirabeau, Condorcet, 

particianţi de prim plan în prima etapă a 
Revo1uţiei franceze. 
 La Milano se formase un grup curajos 
de tineri, burghezi şi nobili, care îşi pro-
puseseră să combată, aşa cum se întâmplă 
la fiecare schimbare de generaţie, gusturile 
retrograde ale părinţilor lor, însă care 
întreprinseseră mai mult decât o simplă 
frondă. Pentru a marca rumoarea lor bătă-
ioasă, îşi luaseră un nume provocator, 
Societatea dei Pugni (Societatea loviturilor 
de pumn). Publicau o revistă intitulată Il 
Caffè, pentru că intelectualii se întâlneau 
într-o cafenea ideală, centrul discuţiilor103. 
Animator era Pietro Verri, alături de el era 
Cesare Beccaria, un băiat greoi, fiul unui 
patrician al oraşului, dar care citea filosofii 
francezi. El a produs o capodoperă cu 
lucrarea Despre delicte şi pedepse104, 
prima ediţie a apărut în 1764, fiind urmată 
într-un interval relativ scurt de 32 de ediţii 
în Italia şi 13 în Franţa105, ceea ce-l făcea 
pe ďAlembert să afirme: „Deşi mică, 
această carte ajunge pentru a asigura auto-
rului ei un nume nemuritor”106. A cerut 
transformarea societăţii, ca să triumfe dem-
nitatea umană şi drepturile omului, con-
turând viziunea iluministă despre justiţie 
pe baza următoarelor principiilor: 
- legalitatea pedepselor: „Numai legile 

pot stabili pedepsele corespunzătoare 
infracţiunilor”107. El se opune spiritului 
legii deoarece „nu este lucru mai pri-
mejdios decât acea axiomă potrivit căreia 
trebuie să se consulte spiritul legii”108, 
care „ar fi deci rezultatul unei logici rele 
sau bune a unui judecător, al unei di-
gestii uşoare dificile; ar depinde de vio-
lenţa pasiunilor sale, de slăbiciunea care 
suferă, de relaţiile judecătorului cu cel 
lezat şi de toate acele forţe mărunte care 
schimbă aparenţele oricărui obiect în su-
fletul nestatornic al omului”109.  El cere 
„un cod fix de legi, care să fie respectate 
în litera lor, nu lasă judecătorului altă 
sarcină decât aceea de a examina acţi-
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unile cetăţenilor şi de a stabili dacă sunt 
conforme sau neconforme cu legea 
scrisă”110.  

- egalitatea pedepselor care „trebuie să fie 
aceleaşi pentru primul şi ultimul cetă-
ţean”111, recunoscând că „egalitatea pe-
depselor nu poate fi decât exterioară, ele 
fiind în realitate deosebite pentru fiecare 
individ”112. Totuşi, Beccaria nu recu-
noaşte individualizarea pedepselor de 
către judecători. 

- personalitatea pedepselor care nu trebuie 
să atingă alte persoane şi responsa-
bilităţile colective trebuie abolite. 

- moderaţia pedepselor, „pentru ca o pe-
deapsă să aibă efectul dorit este de ajuns 
ca suferinţa pricinuită de pedeapsă să 
depăşească beneficiul pe care îl aduce 
infracţiunea; şi în socoteala acestui prisos 
de suferinţă trebuie să intre inevitabi-
litatea pedepsei şi pierderea profitului pe 
care l-ar aduce infracţiunea”113, iar „tot 
ce întrece această măsură e deci inutil şi, 
ca atare, tiranic”114. Beccaria nu abolea 
imediat tortura, însă prin el tortura urma 
să dispară încetul cu încetul din codurile 
de dreptate criminală. Fiecare rând din 
cartea sa, acţionând asupra spiritului 
legislatorilor, acţiona totodată şi asupra 
legii115. 

- inevitabilitatea şi promptitudinea pe-
depsei, deoarece „una din cele mai 
puternice frâne ale infacţiunilor nu este 
cruzimea pedepselor, ci inevitabilitatea 
lor”116. „Certitudinea unei sancţiuni, deşi 
moderată, va face totdeauna o impresie 
mai puternică decât frica produsă de alta 
mai grozavă, unită cu speranţa impu-
nităţii”117. 

- proporţia dintre infracţiuni şi pedepse, 
deoarece „trebuie să existe o proporţie 
între infracţiuni şi pedepse”118. 

 Numai lichidarea privilegiilor feudale 
şi introducerea principiului egalităţii în faţa 
justiţiei vor face ca delictele să scadă. 
Gaetano Filangieri119 din Neapole în Ştiinţa 

legislaţiei condamna marea proprietate. 
Giambattista Vico în Principiile unei 
ştiinţe noi, cu privire la natura comună a 
naţiunilor120 respingea concepţia potrivit 
căreia istoria ar fi doar o simplă descriere a 
luptelor şi a vieţii monarhilor. În mediul 
german au afirmat idei iluministe Lessing121 
şi Kant122. În Rusia, Alexandr N. Radişcev, 
în Călătorie de la Petersburg la Moscova123, 
s-a situat pe o poziţie revoluţionară, în-
demnând masele de iobagi la răscoală. 
Lessing apreciază valorile morale precum 
toleranţa în operele dramaturgice din 1749, 
Evreii şi Liber-cugetătorul, precum şi 
adevărul când spune: „Nimic nu e mare 
dacă nu e adevărat. Adevărata valoare a 
omului nu poate fi ştirbită de niciun 
adevăr”124. 
 Sfârşitul de secol XVIII a reprezentat 
o adevărată etalare de idei modernizatoare, 
o incitare la schimbare mânată de refuzul 
de a mai accepta o legislaţie defectuoasă, 
abuzurile de putere şi privilegiile. Începând 
cu teoretizarea separării puterilor în stat, 
atotputernicia legii (Montesquieu), contractul 
social şi abolirea diferenţelor dintre stările 
sociale, egalitatea, (Rousseau), dreptatea, 
toleranţa religioasă (Voltaire), libertatea, 
lupta împotriva absolutismului (Kant), 
încrederea în progres (Hegel) şi conti-
nuând cu ideea unei Constituţii (Locke) şi 
a proprietăţii dobândite printr-un contract 
mutual (Hobbes), gândirea politică ilumi-
nistă reprezintă cel mai important pas către 
întemeierea binelui unei comunităţi moderne. 
 Aceste idei au dominat conştiinţa 
Europei pentru că erau rezultatul unei 
lungi maturităţi, expresie a unor deziderate 
noi care aveau un caracter de simplitate ce 
transforma politica în logică. Ele au cores-
puns stadiului de evoluţie a societăţii euro-
pene ce parcurgea tranziţia de la Evul 
Mediu spre modernitate, mai întâi con-
ceptual şi la un nivel declarativ, apoi, 
dobândind configuraţia unei doctrine ce se 
va impune în Europa apuseană, iradiind la 
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nivelul continentului, chiar depăşind gra-
niţele acestuia. Este meritul acestor repre-
zentanţi ai iluminismului ale căror opere 
le-am prezentat mai sus, din care des-
prindem elocvent preţioase norme ale sta-
tului de drept întâlnite în practica politică a 
statelor occidentale din Epoca Modernă.  
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Reflecţii asupra impactului construcţiei simbolice 
a socialului şi politicului prin propaganda 
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Abstract: The current article examines the impact of the communist 
propaganda on Romanians’ social and political culture, Romanians’ 
mentalities and civic attitudes. The author of this article, convinced 
that in order to understand the present (people’s perception on 
politics and citizenship, political participation, etc.) is important to 
explain what happened in the communist past of our country, 
brought into question a subject which was almost forgotten by the 
Romanian scholars, The communism was not only a state of fact but 
also a state of mind, created through very diverse propagandist 
means (movies, pictures, writings, speeches etc.).         
Keywords: Romania, propaganda, communism, cinema, society, 
history. 

  
 

ontextele de producere a noilor 
dinamici sociale şi politice stau la 
baza unor relaţii de cauzalitate ine-

dite, care, deşi înscrise în dezbaterea cu-
rentă din sfera disciplinelor socio-umane – 
încă nevalidată printr-o grilă de analiză 
sistemică –, ne învaţă deja forţa pre-
zentului şi măsura mutaţiilor din societăţile 
moderne ale Europei de Sud-Est. În acest 
cadru general de schimbare socio-culturală 
şi de repoziţionare a politicului, exami-
narea reprezentărilor asupra socialului şi 
politicului ante 1989 – annus mirabilis – 
ne apare ca fiind deosebit de elocventă 
pentru studiul mentalităţilor, al memoriei 
colective şi al culturii sociale comune, 

care, toate, amprentează gândirea politică 
şi, la rigoare, câmpul socio-politic actual1.  

Un important număr de teme noi 
preocupă astăzi comunitatea oamenilor de 
ştiinţă şi decuplează obiectul politic şi 
obiectul social de sistemele de determinare 
clasice: identităţi europene, diversitate lingvistică, 
globalizare şi guvernanţă internaţională, 
progres ştiinţific şi tehnologic, valori post-
materialiste şi societate postindustrială, 
uniformizare ideologică şi culturală, distan-
ţarea partidelor politice în raport cu funcţiile 
lor iniţiale (îndeobşte de cea de reprezen-
tare), delocalizarea şi devoluţia teritorială a 
puterii, etc. S-a scris în lucrările recente de 
ştiinţă politică despre incapacitatea identi-
ficării „binelui comun”2, despre „cultura 
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unanimităţii”3, iar în cele de istorie, despre 
cauzele acestor disfuncţii colective care 
creează o civilizaţie înapoiată şi nefericită 
ca cea a României Europei de Sud-Est: 
despre „mitologie istorică”4, „schizofrenie 
intelectuală în masă”5 etc. Nu am exagera 
dacă am încerca să analizăm sindromul 
înapoierii pe baza unei grile de lectură 
împrumutate din psihologia socială şi nici 
dacă am investiga un asemenea „sindrom 
politic românesc”, cu atât mai puţin dacă 
ne-am raporta la scrierile care tratează 
„distanţa temporală” dintre cele două (aşa-
zise) lumi contemporane: Occidentul şi 
Orientul. Statul comunist nu a instituit 
numai o ordine de drept proprie, ci şi una 
de natură psihologică, care să o susţină pe 
prima şi care să procure regimului un plus 
de legitimitate. În mod evident, noua 
reprezentare simbolică asupra socialului şi 
politicului, propusă şi impusă atunci, a 
constituit, în termenii ştiinţelor comuni-
cării de azi, produsul unei construcţii stra-
tegic elaborate, unei construcţii propagan-
distice. Nu este vorba aici de un produs 
livrat la cerere sau spre informare mai 
multor destinatari, posibili consumatori, ci 
despre crearea nevoii şi a preferinţei ge-
nerale pentru un produs nou, operaţie care 
are loc exclusiv în condiţiile îngrădirii li-
bertăţii de a alege şi ale absenţei sau, mai 
bine spus, eliminării alternativei. „Pentru 
a-i convinge pe români de justeţea politicii 
lor şi în încercarea de a-şi conferi o oare-
care legitimitate, comuniştii nu au ezitat 
ca, pe lângă durele metode ale represiunii 
fizice, să folosească metode la fel de dure 
de persuasiune, declanşând o nemaiîntâl-
nită ofensivă propagandistică de cucerire  
a minţii şi a sufletului populaţiei ţării”6.       

Modelul în chestiune, împrumutat de 
la sovietici7, viza producerea unor mutaţii 
punctuale în mentalul colectiv, obiectiv 
pentru îndeplinirea căruia cinematografia, 
arhitectura, pictura, muzica, literatura şi 
celelalte arte au fost transformate la scurt 

timp după instaurarea noului regim în 
simple instrumente generatoare de imagini 
şi mituri ideologizante. Întru acest demers 
aberant – aberant întrucât rezulta dintr-o 
vedere extrem de îngustǎ asupra lumii şi a 
vieţii în general şi ignora completamente 
diversitatea concepţiilor despre om, socie-
tate şi politicǎ – au fost sacrificate toate 
celelate sisteme de valori pe care omenirea 
le imaginase de-a lungul a secole întregi. 
Vechile valori, demonetizate pe soclul 
istoriei recente, nu au mai fost pǎstrate nici 
mǎcar în muzee, în biblioteci, pe ecran ori 
în sǎlile de teatru. Dorinţa de suprimare 
totalǎ a vestigiilor unei istorii trecute tra-
duce, în fapt, caracterul paranoic, paroxistic, 
al noii viziuni asupra destinului colectiv. 
Pentru a corespunde noii logici a partidului 
unic, mǎreţia vremurilor apuse a fost re-
dusǎ la dimensiunea unor evenimente pre-
mergǎtoare (Burebista8, Mircea cel Bǎtrân, 
Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul au fost 
prezentaţi ca înaintaşii legendari ai lui 
Nicolae Ceauşescu), regimul democratic 
parlamentar cǎruia i-a succedat cel totalitar 
a fost topit în forma unei regretabile erori 
constituţionale (cetǎţenii nu se pot bucura 
de libertǎţi depline, ne spun comuniştii, 
decât prin intervenţia statului care a 
identificat în prealabil adevǎratele nevoi pe 
care aceştia le au în viaţa privatǎ), bur-
ghezia pe care proletariatul este chemat sǎ 
o înlǎture spre binele poporului apare 
reprezentată ca depozitarul tuturor relelor 
lumii, a decǎderii morale (lǎcomie, grando-
manie, avariţie, viclenie, etc.). Istoria şi-a 
atins apogeul, „omului nou” i-au fost reve-
late în sfârşit adevǎrurile absolute. Iatǎ de 
ce, fǎrǎ greşealǎ, viziunea care a dirijat 
activitatea aparatului propagandistic comunist 
ar putea fi consideratǎ ca fiind de origine 
paranoicǎ. Un singur adevǎr era admis, cel 
agreat de puterea politicǎ, toţi opozanţii 
sistemului – de la fascişti la liberali – apǎ-
reau a fi „duşmanii” poporului, un singur 
regim era capabil sǎ înfrângǎ forţele oculte 
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ale acestor opozanţi, un singur lider politic 
avea vocaţia de a împlini destinul ţǎrii.          

Ajunşi la o astfel de lecturǎ asupra 
realitǎţii, liderii comunişti, pentru a îşi 
pune în operǎ proiectul statal, au încercat 
sǎ impregneze propagandistic cultura po-
pularǎ cu ideile noii epoci politice. In 
domeniul cinematorafiei, spre exemplu, 
1968 a marcat începutul ideologizǎrii pro-
ducţiilor autohtone. O serie importantǎ de 
pelicule apǎrute dupǎ aceastǎ datǎ au jucat 
rolul unor veritabile politici de partid şi au 
servit mitologizǎrii şi, astfel, rescrierii 
istoriei naţionale. Conţinutul ideologic al 
filmelor istorice, precum Pǎdurea spânzuraţilor, 
Rǎscoala, Dacii, Columna, Mihai Viteazul, 
Ştefan cel Mare, Anii eroici, era dublat de 
cel specific „filmelor de actualitate”. 
Utilizate ca şi instrumente de educare a 
masei, filmelor comuniste le era redusǎ 
dimensiunea pur artisticǎ, sporitǎ funcţia 
manipulatoare. Incǎrcate de mesaje poli-
tice (antiimperialism, antifascism, lupta de 
clasǎ ca metodǎ de igienizare a naturii 
umane, PCR – erou al naţiunii, etc.), 
filmele istorice şi cele de actualitate au 
devenit gradual una dintre cele mai 
eficiente metode propagandistice. Repre-
zentǎrile simbolice asupra istoriei şi actua-
litǎţii odatǎ fabricate, „construcţia socialǎ a 
fericirii”9 prin intermediul cinematografiei 
(dar, desigur, şi a celorlate arte) avea sǎ 
devinǎ curând o nouǎ provocare pentru 
partidul comunist: Cei mai frumoşi 20 de 
ani, Bucureşti – file de epopee, Semnǎturi 
pentru mileniul III, Cu poporul şi pentru 
popor, Filmul – documentul viu al 
devenirii noastre, Un surâs în plinǎ varǎ, 
Ultima noapte a singurǎtǎţii, Lumina de 
iulie, Drumuri în cumpǎnǎ. Intr-o societate 
fericitǎ, în care sistemul politic era domi-
nat de PCR – ca unic partid angajat mani-
fest în serviciul „binelui comun” –, cultul 
personalitǎţii lui Ceauşescu, întemeietorul 
noii lumi, fǎcea parte în mod absolut firesc 
din registrul de trǎiri naturale ale popo-

rului; în cinematografie, acesta a fost creat 
şi întreţinut prin intermediul mai multor 
producţii, printre care amintim: O viaţǎ în-
chinatǎ fericirii poporului, Al patriei erou 
între eroi, Suflet din sufletul ţǎrii, Ani 
eroici pe plaiuri de legendǎ, Partidul s-a 
nǎscut în zi de mai, Un om pentru istorie, 
etc.     

Procesul comunist de atomizare a 
societǎţii româneşti, de fragilizare – ori 
chiar de atrofiere – a eului colectiv, a redat 
România, care experimentase guvernǎri de 
inspiraţie occidentalǎ în perioada 1866-
1944, Europei de Sud-Est. Deşi în anii ’90 
„reîntoarcerea la normalitate” a fost preco-
nizatǎ pentru primele douǎ decenii, acest 
lucru nu s-a produs nicidecum atât de 
repede iar scenariul adecvǎrii ori al reve-
nirii la modul de gândire şi de organizare 
socio-politicǎ occidental apare ca fiind 
nerealist, cel puţin deocamdatǎ.  

În literatura de ştiintǎ politicǎ con-
temporanǎ, ţǎrile postcomuniste şi Occidentul 
constituie douǎ zone opuse ale ansam-
blului european. Acestei demarcaţii, istoria 
îndepǎrtatǎ şi cea recentǎ servesc drept 
sursǎ principalǎ de argumente. In urma 
experienţei comuniste trǎite de ţǎrile 
Europei Centrale şi Orientale – aceastǎ 
Europǎ privitǎ adesea ca având o perso-
nalitate bicefalǎ –, partiţia vechiului conti-
nent în trei Europe10 pare să nu mai fie de 
actualitate. Cele „trei spaţii imaginare dis-
tincte”, astfel prezentate de Guy Hermet11, 
sunt rar disociate de acum înainte, sepa-
rarea fostelor ţǎri comuniste de Occident 
devenind, în schimb, indiscutabil mai 
rigidǎ. O serie de factori – printre care şi 
etnicitatea12, identităţile naţionale suprapuse13 
– transformǎ Europa Centralǎ şi Orientalǎ 
într-o unitate de analizǎ (am putea spune) 
mai specială, care ridică multiple întrebǎri 
ştiinţelor sociale şi politice. In tezele occi-
dentale, naţiunea şi democraţia sunt net 
separabile14. In universitǎţile din Vest, 
existǎ politologi care par a fi uitat par-
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cursul democraţiilor occidentale, mergând 
încǎ şi mai departe şi propunând o lecturǎ 
simplistǎ a relaţiei dintre naţiune şi demo-
craţie. In aceastǎ ordine de idei, conside-
rǎm utilǎ prezentarea unui punct de vedere 
diferit, al lui Daniel Barbu: «La chute des 
régimes communistes donc a légué aux 
sociétés de l’Europe Centrale et Orientale 
une mission redoutable: celle de partir à la 
recherche du peuple, voire de ressusciter la 
nation comme projet politique à la fois 
successoral et alternative par rapport à la 
nation socialiste sans classes. La tâche est 
difficile car, un peu partout en Europe 
Centrale, Orientale et du Sud-Est, les 
sociétés se sont repliées sur des valeurs de 
facture ethnique. Certes, la renaissance de 
la mémoire collective, de la dignité des 
peuples des identités linguistiques et cul-
turelles est en soi un phénomène compatible 
avec les pratiques démocratiques. Les 
peuples ont droit à leur histoire et à leur 
destin»15.  

Adesea, viziunile optimiste în ceea ce 
priveşte viitorul ţǎrilor din Est sunt 
presǎrate cu puncte de interogaţie. Peter 
Mair, spre exemplu, considerǎ consoli-
darea democraţiei a fi pur şi simplu „o 
chestiune de timp şi de experienţǎ”. In 
concepţia autorului irlandez, ţǎrile din 
Sud-Est, instabile astǎzi, vor avansa pe 
calea democraţiei şi a dezvoltǎrii eco-
nomice la fel ca şi Spania în ultimii 
douǎzeci de ani sau ca Germania dupǎ al 
Doilea Rǎzboi Mondial16. Cu toate acestea, 
existǎ anumite particularitǎţi care îl fac pe 
autor sǎ îşi aminteascǎ de diferenţele în 
raport cu Occidentul. Una dintre aceste 
particularitǎţi este societatea civilǎ sub-
dezvoltatǎ şi fragilǎ, aspect asupra cǎruia 
lucrǎrile de specialitate nu ascund niciun 
secret. Dupǎ 1989, în România, dar şi în 
alte ţǎri vecine, «cultura unanimitǎţii», 
astfel descrisǎ de Barbu, a ocupat multǎ 
vreme locul dezbaterii publice17, fapt care 
a întârziat emergenţa unei veritabile 

societǎţi civile. Potrivit lui Richard Rose şi 
lui Neil Munro, partidele politice din 
Europa de Sud-Est, spre deosebire de 
cazul occidental, nu au fost imaginate de 
societatea civilǎ18; aceasta a fost suprimatǎ 
de partidele comuniste (cu excepţia 
Poloniei unde disidenţii şi manifestǎrile de 
masǎ au fost tolerate19).  

Particularităţile sistemelor politice din 
ţǎrile Europei Centrale şi de Est determinǎ 
o bunǎ parte a autorilor sǎ observe cǎ 
imitarea experienţelor occidentale nu este 
neapǎrat grila de lecturǎ cea mai folo-
sitoare20. Pentru a inventa o astfel de grilǎ, 
analiştii ţǎrilor ex-comuniste propun ca 
reperele teoretice clasice sǎ fie adaptate la 
realitǎţile sociale şi politice21. Sǎ ne oprim 
din nou la cazul României! Dupǎ Cristian 
Preda, «la transition roumaine est plus liée 
au passé de la nation qu’au présent de la 
démocratie». În acest sens, Constituţia din 
1991, de exemplu, întreţinând miturile na-
ţionale româneşti22 nu este decât unul 
dintre nenumǎraţii indicatori. Efectele per-
verse ale sistemului electoral românesc, 
rata scǎzutǎ a participǎrii la alegeri, insta-
bilitatea guvernamentalǎ, rolul proeminent 
al Statului în raport cu autoritǎţile locale23 
completează tabloul realitǎţilor României 
Europei de Sud-Est şi, în acelaşi timp, dau 
mǎsura evoluţiei democratice a acestei ţǎri 
altǎdatǎ comunistǎ. Richard Rose include 
în acest tablou încrederea extrem de redusǎ 
în oamenii politici24, „competiţia fǎrǎ 
instituţionalizare”25, etc. In ştiinţa politicǎ 
şi sociologie, disfuncţiile de acest tip sunt 
puse eminamenete pe seama regimului 
comunist, care, prin mijloace represive şi 
propagandistice, a ajuns sǎ mutileze – lite-
ralmente – memoria, identitatea şi men-
talul colectiv. Tocmai printr-o analizǎ atentǎ 
asupra construcţiei simbolice a politicului 
şi socialului, construcţie operatǎ înainte de 
’89 de regimul comunist, ar putea fi iden-
tificate punctual fragilitǎţile „României 
Europei de Sud-Est” de astăzi.  



TEORIE POLITICĂ 
Reflecţii asupra impactului construcţiei simbolice a socialului şi politicului prin propaganda comunistă... 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

87 

Note 
1 Daniel BARBU, Indistincţia. O cronică a 
sfârşitului politicii româneşti, Editura Art, 
Bucureşti, 2010. 
2 Alexandra IONESCU, «Le postcommunisme 
roumain - une quête manquée du bien commun», 
Studia Politica. Romanian Political Science 
Review, Vol. I, No. 2, 2001, pp. 447-469. 
3 Daniel BARBU, Republica absentă, Nemira, 
Bucureşti, 1999. 
4 Lucian BOIA, Două secole de mitologie 
naţională, Humanitas, Bucureşti, 2002; IDEM, 
Istorie şi mit în conştiinţa românească, Humanitas, 
Bucureşti, 2002. 
5 Eugen DENIZE, Cezar MÂŢĂ, România 
comunistă. Statul şi propaganda 1948-1953, 
Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005; 
Alexandr IAKOVLEV, Ce que nous voulons 
faire de l’URSS, Seuil, Paris, 1999, p. 26. 
6 Ibidem, p. 11.  
7 Peter KENEZ, The Birth of the Propaganda 
State. Soviet Methods of Mass Mobilization 
1917-1929, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1985.  
8 „ […] mitul dacic a fost reînviat în forme 
apropiate de mitologia extremei drepte a anilor 
’30, statul dac al lui Burebista ajungând sǎ 
prefigureze România lui Ceauşescu”, considera 
Lucian BOIA, Miturile comunismului românesc, 
Editura Universitǎţii din Bucureşti, Bucureşti, 
p. 13. 
9 Anca ALEXANDRU, «1989. Documentarul 
politic românesc şi 'construcţia socială a 
fericirii', apogeul imaginii partidului unic»,  
Sfera politicii, No. 141, An. XVII, 2009; 
IDEM, «Filmul românesc şi educaţia în 
procesul de formare al omului nou», Sfera 
politicii, No. 135, An. XVII, 2009. 
10 Jenó SZÚCS, Les trois Europes, préface par 
Fernand Braudel, trad. du hongrois par Véronique 
Charaire, Gábon Klahiczay et Philippe Thureau-
Dangin, Harmattan, Paris, 1985.  
11 Guy HERMET, Histoire des nations et du 
nationalisme en Europe, Éditions du Seuil, 
Paris, 1996; Alain MONNIER, «L’Europe de 
l’Est: différente et diverse», Population (French 
Edition), 46e Année, No. 3, 1991, pp. 443-461; 
Maria TODOROVA, Balcanii şi balcanismul, 
Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 27. 

12 Oana-Valentina SUCIU, «Are We at the End 
of Ethnicity?», Studia Politica. Romanian 
Political Science Review, Vol. IX, No. 3, 2009, 
pp. 501-514.  
13 Rogers BRUBAKER, Nationalism reframed. 
Nationhood and the national question in the 
New Europe, Cambridge University Press, 
Cambridge & New York, 1996. 
14 Pierre MANENT, «La démocratie et la 
nation», Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, Vol. I, No. 1, 2001, pp. 9-17.  
15 Daniel BARBU, «De l’ignorance invincible 
dans la démocratie. Réflexions sur la 
transformation post-communiste», Studia 
Politica. Romanian Political Science Review, 
Vol. 1, No. 1, 2001, pp. 19-29. (p. 21); 
Alexandru RADU, Nevoia schimbării. Un 
deceniu de pluripartidism în România, Editura 
“Ion Cristoiu”, Bucureşti, 2000, p. 251. 
16 Peter MAIR, «What is Different about Post-
communist Party Systems», in IDEM, Party 
System Change. Approaches and Interpretations, 
Clarendon Press, Oxford, 1997, pp. 175-199. 
17 Daniel BARBU, Republica absentă…op.cit.; 
IDEM, «Participation politique et clivages 
politique en Roumanie. Du communisme au 
post-communisme», in Jean-Michel DE 
WAELE (éd.), Les clivages politiques en 
Europe centrale et orientale, Université de 
Bruxelles, Bruxelles, 2004, pp. 137-167; 
Alexandra IONESCU, «Le postcommunisme 
roumain - une quête manquée du bien 
commun», Studia Politica…op.cit. 
18 Maria SPIROVA, Political Parties in Post-
Communist Societies. Formation, Persistence, and 
Change, Palgrave Macmillan, New York, 2007. 
19 Richard ROSE, William MISHLER, 
Christian HAERPFER, Democracy and its 
Alternatives. Understanding Post-Communist 
Societies, Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 1998. 
20 Herbert KITSCHELT, «Divergent Path of 
Postcommunist Democracies», in Larry 
DIAMOND, Richard GUNTHER (eds.), 
Political Parties and Democracy, The Johns 
Hopkins University Press, Baltimore & 
London, 2001, pp. 299-327. 
21 Pascal DELWIT, Jean-Michel DE WAELE 
(sous la direction de), La démocratisation en 
Europe Centrale. La coopération paneuropéenne 
des partis politiques, Harmattan, Paris, 1998; 



TEORIE POLITICĂ 
Andreea Zamfira 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

88 

Cătălin ZAMFIR, O analiză critică a tranziţiei. 
Ce va fi «după», Polirom, Iaşi, 2004; Gerardo 
L. MUNCK, Carol SKALNIK LEFF, «Modes 
and Transition and Democratization: South 
America and Eastern Europe in Comparative 
Perspective», Comparative Politics, Vol. 29, 
No. 3, 1997, pp. 343-362; Daniel-Louis 
SEILER, «Peut-on appliquer les clivages de 
Rokkan à l’Europe Centrale», in JEAN-
MICHEL DE WAELE (éd.), Partis politiques 
et démocratie en Europe centrale et orientale, 
Université de Bruxelles, Bruxelles, 2002, pp. 
131-146 etc. 
22 Cristian PREDA, «La nation dans la 
Constitution», Studia Politica. Romanian Political  
Science Review, Vol. I, No. 3, 2001, pp. 733-
763. (p. 762) 
23 IDEM, «Consensualism administrativ şi 
partitocraţie», Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, Vol. IV, No. 3, 2004, pp. 541-555;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDEM, «Perspectives d’intégration à l’UE et 
systèmes de partis en Roumanie», Studia Politica. 
Romanian Political Science Review, Vol. II, No. 4, 
2002, pp. 1181-1193; IDEM, «Système politique 
et familles partisanes en Roumanie 
postcommuniste», Studia Politica. Romanian 
Political Science Review, Vol. II, No. 2, 2002, pp. 
555-576; IDEM, «Sistemul politic românesc după 
patru scrutinuri», Studia Politica. Romanian 
Political Science Review, Vol. I, No. 1, 2001, pp. 
217-246; Filon MORAR, Democraţia privilegiilor. 
Alegerile aleşilor în România, Paideia, Bucureşti, 
2001. 
24 Sarah BIRCH, Electoral Systems and Political 
Transformation in Post-Communist Europe, 
Palgrave, Macmillann, New York, 2003. 
25 Alexandra IONESCU, «Les partis politiques 
postcommunistes: une question de pertinence 
conceptuelle», Studia Politica. Romanian Political 
Science Review, Vol. II, No. 2, 2002, pp. 547-553. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



TEORIE POLITICĂ  

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

89 

Politică şi management în organizaţiile publice. 
Perspective teoretice 

 
 

Cătălina Maria GEORGESCU 
 
 

Abstract: The study of public organizations has been the object of 
intense and seminal preoccupations of researchers who aimed at 
configuring the identity of a new scientific discipline using different 
theoretical and empirical arguments and approaches. Some 
theorists used complex comparative approaches which focused 
either on the nature of public organizations in relation to private 
ones, or argued for the change in paradigm from traditional, classic 
bureaucracies to innovative, post-bureaucratic organizations, 
driven towards change. Other approaches studied public 
organizations according to systems’ theory and analysed them as 
open, dynamic systems in relation to their environment. Moreover, 
some of these approaches went further and analysed public 
organizations in relation to the political environment and 
democracy, establishing the foundation for two coherent, yet 
contradictory approaches: the politics-administration dichotomy 
and complementarity between politics and administration theory. 
Other approaches studied public administration as public 
management. The conclusion one can grasp from the literature is 
that both management and politics have to be taken into account 
for a coherent analysis of public organizations. 
Keywords:   management, paradigm, politics, public organization, 
theory. 

 
Scurtă introducere: organizațiile publice 
ca obiect de studiu 

 
rganizaţiile publice au rolul de a 
realiza și furniza unele activităţi 
fundamentale, productiv-

economice, politico-sociale, cultural-
educaţionale, activităţi de apărare şi 
promovare a intereselor de securitate 
naţională.  

Mihai Păunescu (2008) face distincția 
între administrația publică, considerată un 
sistem reglementat normativ și legislativ, și 
birocrație – construct aplicabil atât în sfera 

publică, cât și în cea privată, cu scopul de a 
raționaliza activitățile organizațiilor, 
teoretizat de Max Weber în 1924 sub forma 
principiilor autorității rațional-legale1.  

George A. Boyne (2002) analizează 
trei ipoteze despre natura de organizaţie 
publică prin demersuri empirice. Se 
argumentează astfel faptul că organizaţiile 
publice sunt mult mai birocratice, iar 
managerii publici sunt mânaţi într-o măsură 
considerabil mai mică de spiritul materialist 
şi sunt caracterizaţi în acelaşi timp de o 
angajare organizaţională mult mai slabă 
decât managerii care activează în sectorul 

O



TEORIE POLITICĂ 
Cătălina Maria Georgescu 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

90 

privat. Cu toate acestea, cea mai mare parte 
a evidenţei statistice este derivată din studii 
care utilizează măsurători restrânse ale 
naturii publice şi nu reuşesc să controleze 
alte variabile explicative relevante. 
Concluzia autorului accentuează 
nedumerirea acestuia dacă datele prelevate 
la momentul respectiv subestimează sau 
supraevaluează natura distinctă a 
organizaţiilor publice2.  

Cercetările au înfăţişat câteva dintre 
caracteristicile mai evidente ale 
organizaţiilor de stat şi private din prisma 
caracteristicilor generale (mandat, scopuri, 
obiective, răspundere), a orientării 
inovatoare (managementul schimbării, 
bariere și stimulente în vederea schimbării, 
influența mediului extern organizațional, 
constrângeri bugetare), a managementului 
resurselor umane (reglementarea recrutării, 
selecției, angajării, promovării, demiterii, 
stimulente, beneficii) și a efortului în muncă 
(feedback, recompense, remunerare, norme 
de grup, flexibilitate de a crea noi locuri de 
muncă)3. 

Organizațiile publice sunt astfel 
încastrate în guvernare, scopurile le sunt 
influenţate de politica naţională, au 
obiective diverse sau nu foarte bine 
articulate și sunt răspunzătoare în faţa 
statului. Politica și birocrația excesivă 
(fenomenul de tip “red-tape”) 
restricționează inovația în organizațiile 
publice care sunt astfel slab stimulate de a 
devia de la procedurile operaționale 
standard. În termeni de eficiență, 
constrângerile bugetare slabe le permit să 
funcționeze cu pierderi, însă tot 
constrângerile bugetare le fac pe acestea 
răspunzătoare în fața politicului. 
Managementul resurselor umane este 
guvernat de reglementări și standardizare 
rezultând o lipsă de flexibilitate în a crea noi 
locuri de muncă și o lipsă a feedback-ului 
asupra performanței, precum și o libertate 
limitată de a realiza ajustările necesare4. 

 
Administrația publică și 

managementul public – diferite abordări 
 
O abordare devenită clasică este cea a 

managementului științific, care a fost 
dezvoltată prin lucrările lui Frederick 
Taylor în aproximativ aceeași perioadă ca și 
abordarea birocratică clasică a lui Max 
Weber. Taylorismul se bazează pe patru 
principii de bază ale managementului 
științific: promovarea legilor științifice în 
producție, selecția științifică a angajaților pe 
baza atributelor fizice, mentale și 
psihologice, motivarea științifică a 
angajaților, operarea unei noi diviziuni a 
muncii prin designul științific al proceselor 
și fluxurilor de muncă în termeni de 
eficiență și productivitate5. 

Cu toate acestea, mediul în care 
operează în prezent funcţionarii publici se 
schimbă rapid şi dramatic. Acest mediu nou 
necesită noi abordări pentru organizarea şi 
managementul organizaţiilor publice. Unele 
caracteristici ale modelului birocratic par 
inadecvate pentru a face faţă schimbărilor 
noi şi anticipate din sectorul public. Astfel, 
organizaţiile publice trebuie să aibă în 
vedere noile teorii, practici şi tehnologii 
care pot ajuta la creşterea performanţei 
acestora. În acelaşi timp, teoreticienii insistă 
asupra rămânerii la putere a modelului 
birocratic şi evitării blamării acestui model 
pentru designul slab sau pentru 
managementul deficitar6. 

Teoriilor clasice weberiene și tayloriste 
ale birocrației care promovau 
dezumanizarea explicită sau implicită a 
organizației le-au fost opuse abordările care 
promovau relațiile umane7, validând 
empiric  teoria care afirma că factorii sociali 
și psihologici determină schimbări în 
productivitatea muncii angajaților. 
Schimbările au apărut în termeni de 
comunicare în cadrul ierarhiei și încurajarea 
participării angajaților la procesul 
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decizional, precum și introducerea unor 
elemente care să crească satisfacția 
angajaților din punct de vedere social și 
psihologic8. 

Abordările contemporane ale teoriei 
organizației testează empiric ipoteze legate 
de comportamentul organizațional, 
structură, schimbare, psihologie9. Cele mai 
relevante astfel de abordări includ 
abordarea sistemică care face distincția între 
teoria sistemelor închise și teoria sistemelor 
deschise  (David Easton, 1965), abordarea 
subsistemelor organizaționale (Daniel Katz 
și Robert Kahn), abordarea culturii 
organizaționale care afirmă existența 
impactului organizației asupra proceselor 
cognitive și sistemelor de valori ale 
membrilor săi (Mary Douglas, 1986), 
abordarea evoluționară (Herbert Kaufman, 
1985)10. 

 
Dihotomia politică-administrație 
  
Diferitele perspective asupra 

raporturilor dintre politică și administrație 
includ, printre altele, teoria dihotomiei 
politică-administrație ai cărei promotori 
(Woodrow Wilson (1887), Frank Johnson 
Goodnow (1914), Frederick Taylor (1919), 
Luther Gulick (1933), Max Weber (1947)), 
chiar dacă nu au folosit acest termen, au 
discutat despre absența politicului din 
administrație și, pe de altă parte, teoria 
complementarității dintre politică și 
administrație (Svara 1999). Punctul comun 
al promotorilor primei abordări constă în 
dezideratul acestora cu privire la crearea 
unui corp de funcționari publici, neutri din 
punct de vedere politic și un sistem de 
recrutare și promovare bazat pe merit în 
cadrul unei ierarhii stricte. Autoritatea în 
cadrul acestui sistem se păstrează prin 
reguli formale, raționale, care însă nu 
împiedică schimbarea, cu condiția ca 
mediul organizațional să facă necesar acest 
lucru11.  

 
Abordări comparative în studiul 

organizaţiilor  
 
Teoreticienii au identificat existența 

tendințelor care conduc reforma din 
sectorul public în direcţia unui nou model 
de organizare publică, numit modelul post-
birocratic. Care sunt caracteristicile 
modelului post-birocratic? Care este 
legătura dintre acest model şi organizaţiile 
cu performanţă ridicată? Cum pot fi create 
aceste organizaţii cu performanţă sporită? 
Cum poate fi susţinută performanţa 
ridicată? Acestea sunt întrebările la care 
cercetătorii și-au propus să găsească 
răspuns. Un prim pas poate fi discutarea din 
perspectivă comparativă a modelelor 
birocratice şi post-birocratice de organizare. 
Diferențe relevante apar  în ceea ce privește 
politicile și cultura managerială, structura și 
orientarea spre piață. 

Schimbarea de paradigmă se bazează 
pe argumentul că, în timp ce organizația 
birocratică pune accentul pe nevoile 
organizației, pe reguli și proceduri, lipsa 
consultării, cooperării, menținerea status-
quo-ului și orientarea spre proces/proceduri 
formalizate, organizația post-birocratică 
este orientată înspre calitatea serviciilor 
oferite cetățenilor, leadership participativ, 
asumarea riscurilor, răspundere pentru 
rezultate nu pentru procesul în sine, inovare 
și acțiune colectivă a membrilor 
organizației12.  

În ceea ce privește structura, 
organizațiile birocratice îmbrățișează o 
structură centralizată, bazată pe principiul 
ierarhiei și control central, împărțită pe 
departamente operaționale, în timp ce 
orientarea post-birocratică pune accentul pe 
descentralizarea autorității și a controlului și 
adoptarea formei non-departamentale, în 
care serviciile sunt oferite de diverse 
mecanise. Modul în care aceste tipuri de 
organizații abordează piața constituie un alt 



TEORIE POLITICĂ 
Cătălina Maria Georgescu 

 
Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques • Nr. 27 • 2010 

92 

element de diferențiere, în care birocrațiile – 
orientate de buget – acționează în sensul 
impunerii unui monopol al livrării 
serviciilor, iar organizațiile post-birocratice 
intră în competiție cu sectorul privat în 
domeniul servciilor oferite cetățenilor, 
finanțându-și programele pe baza 
recuperării costurilor13. 

David Osborne şi Ted Gaebler (1992) 
argumentează pentru crearea unei noi 
paradigme de “guvernare antreprenorială” 
prin cercetări care au produs controverse în 
mediul academic. Printre cele mai 
importante principii enunțate de către 
teoreticienii acestei guvernări 
antreprenoriale amintim următoarele: 
separarea procesului de luare a deciziilor 
politice de fazele de implementare a acestor 
decizii și livrarea serviciilor14 astfel încât 
managerii sunt liberi să aleagă alternative la 
îndemână precum contracting-out sau 
parteneriatele; măsurarea performanţei 
organizaţiilor şi concentrarea pe rezultate 
mai degrabă decât pe input-uri; tratarea 
cetățenilor, beneficiari finali ai serviciilor 
publice, ca și clienţi, prin mijloace specifice 
marketingului şi oferirea de garanţii pentru 
serviciile oferite; descentralizarea 
guvernării prin trecerea de la principiul 
superiorității ierarhice la principiul 
participării şi al lucrului în echipă; 
minimizarea mecanismelor birocratice şi a 
programelor publice prin accentuarea 
mecanismelor de piaţă și crearea de 
instituţii noi pe piaţă pentru umplerea 
lipsurilor existente15. Evan M. Berman, 
James S. Bowman, Jonathan P. West și 
Montgomery Van Wart (2005) abordează 
de asemenea în manieră comparativă 
organizațiile publice tradiționale față de cele 
inovatoare punând accentul asupra 
definițiilor diferite date meritului – egalitate 
în sistemele tradiționale spre deosebire de 
performanță corelată cu misiunea 
organizaiei în sistemele inovatoare –, 
precum și locului central ocupat de reguli și 

proceduri în sistemele tradiționale, respectiv 
de performanță și rezultate în organizațiile 
inovatoare16. Cei patru cercetători compară 
organizațiile publice tradiționale și pe cele 
inovatoare rpin prisma a patru seturi de 
valori considerate esențiale pentru analiză: 
valori la nivel macro, valori cu privire la 
structură, valoricuprivire la muncă și, nu în 
ultimul rând, valori cu privire la angajat17. 

 Michael Barzelay (1992) îşi bazează 
analiza pe un studiu de caz al Programului 
STEP din Minnesota (Striving Toward 
Excellence in Performance). Acesta cere 
organizaţiilor publice trecerea de la 
paradigma birocratică la paradigma post-
birocratică. În special, el cere folosirea de 
strategii inovative pentru trecerea unei 
agenţii birocratice la stadiul de “agenţie 
pentru clienţi”. Trecerea de la paradigma 
birocratică la paradigma post-birocratică 
necesită transformări precum trecerea de la 
monopol la competiție, de la 
reglementări/control la stimulente, de la o 
structură centralizată și nedemocratică, la o 
structură descentralizată și participativă, 
aplatizarea ierarhiei, îmbogățirea posturilor, 
centrare asupra inovației și schimbării etc.  

David Rosenbloom și Deborah 
Goldman (1993) au impus studiul 
comparativ asupra organizațiilor publice 
prin prisma abordărilor managerială, 
politică și legală. Fundamentată pe premisa 
creșterii eficienței și eficacității activității, 
abordarea managerială promovată de Max 
Weber (1947), Frederick Taylor, Luther 
Gulick și Lyndall Urwick (1937)18 a stat la 
baza diferitelor mecanisme destinate 
eficientizării serviciilor publice: 
managementul operațional, managementul 
prin obiective, tehnica evaluării și reviziei 
programului, managementul calității totale, 
dezvoltarea organizațională19.   

Abordarea politică în studiul 
organizațiilor publice analizează influența 
mediilor politice intern și extern asupra 
organizației publice folosind în acest scop 
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dimensiuni analitice precum cele de putere, 
autoritate, reprezentare, pluralism, 
autonomie, raporturi cu legislativul, 
descentralizare20. Cea de-a treia abordare 
discutată de David Rosenbloom și Deborah 
Goldman este centrată asupra legalității 
activității organizațiilor publice folosind 
dimensiuni analitice precum cele de 
independență sau reglementări 
constituționale21. 

 
O nouă paradigmă... 
 
Existența unei diversități de abordări și 

teorii în studiul organizațiilor publice, unele 
dintre acestea prezentate de noi în acest 
articol, a constituit argumentul principal 
pentru afirmațiile unor teoreticieni conform 
cărora disciplina administrației publice se 
confruntă cu o criză identitară datorată în 
mare parte nerecunoașterii unei singure 
paradigme unitare22. Cercetătorii care au 
avansat această idee s-au bazat pe 
argumentul conform căruia în studiul 
administrației publice nu a fost formulată 
încă întrebarea care să surprindă esența 
acestei discipline. În urma unei riguroase 
analize a literaturii, Andy Spears și Rodney 
Stanley în lucrarea “The Fifth Paradigm of 
Public Administration? Public 
Organizational Theory as a Possible 
Solution To the Perennial Big Questions of 
Public Administration” propun reașezarea 
disciplinei administrației publice pe bazele 
paradigmeic teoriei organizației publice 
ghidată de o singură întrebare de cercetare 
care să se adreseze problemei esențiale a 
randamentului organizațiilor publice. 
Conform celor doi cercetători, randamentul 
organizațiilor publice este o combinație de 
eficiență, eficacitate, echitate, răspundere și 
înțelegere în doze diferite în funcție de 
misiunea organizației publice evaluate. 
Expunerea celor doi cercetători se încheie 
cu îndemnul la ajungerea la un consens 
între teoreticieni și cercetători în ceea ce 

privește găsirea celor mai bune metode 
calitative și cantitative de cercetare. 

 
Concluzii 
 
În studiul lor, cercetătorii Andy Spears 

și Rodney Stanley consideră că ceea ce 
aceștia consideră a fi o “criză identitară” a 
disciplinei poate fi înlăturat prin consensul 
general al cercetătorilor din domeniu cu 
privire la recunoașterea unei singure 
paradigme în studiul organizațiilor publice. 
Preocupările cercetătorilor cu privire la 
stabilirea identității disciplinei 
administrației publice s-au materializat în 
diferite abordări teoretice și empirice. 
Activitatea de cercetare asupra 
organizațiilor publice s-a înscris astfel în 
diferite paradigme, unii cercetători 
reclamând problema nerecunoașterii unei 
singure paradigme de către întreaga 
comunitate științifică. Administrația publică 
a fost astfel cercetată din perspectiva 
managementului public, din perspectiva 
relației cu sfera politică și valorile 
democrației, sau din perspectiva 
identificării mecanismelor de creștere a 
eficienței și eficacității politicilor publice. 
Mai mult, există și abordări comparative 
care analizează organizațiile publice în 
raport cu cele private sau argumentează în 
favoarea schimbării de paradigmă de la 
organizațiile tradiționale la cele post-
tradiționale și inovative.   

Având în vedere existența acestei 
diversități de abordări teoretice și empirice 
în studiul organizațiilor publice, nu putem  
să nu ne adresăm o întrebare, pe cât de 
simplă la prima vedere, pe atât de 
complicată în ceea ce privește oferirea unui 
răspuns acceptabil: în ceea ce privește 
activitatea organizațiilor publice, cât de 
mult este management și cât de mult este 
politică? În acest moment nu putem decât 
să afirmăm, dacă mai era nevoie, faptul că 
atât politica, cât și managementul trebuie 
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privite drept părți esențiale în cercetarea 
organizațiilor publice.  
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Asociaţia – persoană juridică de drept privat în 
legislaţia românească  
 
 
 
Irina Olivia POPESCU 
 
 
Abstract: The creation, organization and functioning of the 
association, as legal subject are regulated by Law no. 26/2000. 
According to this legal document the association is the legal subject 
consisting of at least three persons who give their consent in order 
to affect their knowledge, material contribution and work, in order 
to realize a public interest activity. The association becomes a legal 
person when it is subscribed in the Registry of associations and 
foundations, kept by the Court which has legal jurisdiction 
according to the headquarters of the association. The functioning of 
the association is realized through its organs, the General Assembly, 
the Conducting Committee and the Controller. The association can 
be declared as a public good association if it fulfills some special 
conditions. 
Keywords: association, legal personality, constitutive act, statute, 
public good. 
 

 
ctul normativ aplicabil în materie 
de asociaţii şi fundaţii este Ordo-
nanţa Guvernului nr. 26/20001. 

Potrivit dispoziţiilor art. 86 din actul 
normative menţionat, intrarea în vigoare a 
Ordonanţei coincide cu momentul abrogării 
Legii nr. 21/19242 care reglementa persoa-
nele juridice3. Potrivit art. 4 din O.G. nr. 
26/2000, asociaţia reprezintă subiectul de 
drept constituit din trei sau mai multe per-
soane care, pe baza unei înţelegeri, pun în 
comun şi fără drept de restituire contribuţia 
materială, cunoştinţele sau aportul lor în 
muncă pentru realizarea unor activităţi în 
interes general, comunitar, sau, după caz, 
în interesul lor, personal nepatrimonial. 

Ca atare, se consacră în debutul or-
donanţei, exercitarea dreptului constitu-
ţional de liberă şi deplină asociere. Scopul 

declarat al asociaţiilor îl reprezintă reali-
zarea unor interese generale, locale sau de 
grup. Realizarea acestui scop prevăzut în 
actul constitutiv presupune asigurarea mijloa-
celor materiale corespunzătoare. În acest scop, 
textul legal permite accederea la resursele 
materiale proprii, precum şi la cele pu-
blice… prin crearea şi instituirea unui 
parteneriat activ între acestea şi autori-
tăţile publice centrale sau locale 4. 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 a 
fost modificată prin Ordonanţa Guvernului 
nr. 37/2003, fiind amendate următoarele 
articole5: 
- art. 1 care face referire la explicarea 

termenilor interes general şi interes 
comunitar; 

- art. 6 privind utilizarea denumirilor; 

A
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- art. 7 referitor la avizarea înfiinţării 
viitoarelor organizaţii de către organele 
de specialitate ale administraţiei publi-
ce centrale; 

- capitolul VI al Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000, introdus prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 37/2003, prevede modi-
ficările şi completările aduse proce-
durii de declarare a utilităţii publice. 
Dobândirea personalităţii juridice a 

asociaţiei coincide cu momentul înscrierii 
asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi funda-
ţiilor ţinut la grefa judecătoriei în a cărei 
circumscripţie teritorială îşi are sediul aso-
ciaţia. 

Potrivit art. 6 alin. 1 pentru dobândirea 
personalităţii juridice, asociaţii încheie actul 
constitutiv6 şi statutul asociaţiei7, în formă 
autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.  

Actul constitutiv şi statutul sunt supuse 
controlului instanţei de judecată. Astfel, 
oricare dintre asociaţi, în baza împuter-
nicirii din partea asociaţiei, împuternicire 
care trebuie menţionată în Actul Consti-
tutiv, poate formula cerere de înscriere  
asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fun-
daţiilor. Cererea de înscriere trebuie să fie 
însoţită de actul constitutiv, statutul asocia-
ţiei şi actele doveditoare ale sediului şi 
patrimoniului iniţial. Conform, ordonanţei 
care reglementează regimul asociaţiilor, 
verificarea legalităţii asociaţiei se reali-
zează în termen de trei zile de la depunerea 
cererii de înscriere şi a documentelor ară-
tate mai sus. Instanţa de judecată dispune, 
prin încheiere, înscrierea asociaţiei în 
Registrul asociaţilor şi fundaţiilor8. 

Referitor la aplicabilitatea principiului 
publicităţii şedinţei de judecată în ceea ce 
priveşte înscrierea asociaţiei în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, se poate observa 
că textul de lege aplicabil în materie nu 
face nici o precizare. Ca atare, având în ve-
dere regula publicităţii şedinţelor de jude-
cată9 şi adagiul roman potrivit căruia ex-
cepţiile sunt de strictă interpretare şi apli-

care10 reiese faptul că şedinţa de judecată 
este publică. 

Referitor la dispoziţiile art. 9 alin. 1 
din actului normativ menţionat trebuie ob-
servat că acest text de lege cuprinde numai 
reglementări referitoare la o fază interme-
diară, prealabilă pronunţării asupra fondului 
cauzei, stabilind expres şi limitativ o de-
rogare de la principiul constituţional al 
publicităţii numai pentru citarea reprezen-
tantului asociaţiei în scopul de a i se pune 
în vedere să remedieze neregularităţile 
constatate până la termenul de judecată 
viitor care se va stabili11. În concluzie, 
neavând un text legal în baza căruia să 
extindem aplicabilitatea acestor dispoziţii 
şi în situaţia înscrierii asociaţiei, preve-
derile acestui articol nu se pot extinde prin 
analogie şi la alte situaţii. 

În acelaşi sens pot fi invocate şi dispo-
ziţiile art. 10 alin. 1 şi alin. 2 al Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, care prevăd pro-
cedura de urmat la termenul fixat în scopul 
acordării posibilităţii de remediere a nere-
gularităţilor constatate arătând că la termenul 
fixat, în situaţia în care instanţa de judecată 
constată că neregularităţile sunt înlăturate, 
instanţa va lua act de aceasta prin înche-
iere, iar în situaţia contrară instanţa de 
judecată va respinge cererea prin încheiere 
motivată12. 

Cu toate că textele menţionate privesc 
numai cererea de înscriere a asociaţiei, în 
vederea dobândirii personalităţii juridice, 
dispoziţiile vor fi aplicabile şi în ceea ce 
priveşte cererile de modificare a statutului 
şi/sau a actului constitutiv al asociaţiei - 
persoană juridică, în baza prevederilor art. 
33 alin. 1 al Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000, care fac trimitere expresă la art. 8 
- 1213. 

Există posibilitatea ca verificarea lega-
lităţii actului constitutiv şi a statutului să se 
facă de judecător fără citarea petiţiona-
rului14. Aşa cum am mai subliniat, în situa-
ţia în care ar exista neregularităţi, instanţa 
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de judecată la expirarea termenului pre-
văzut de art. 8 alin. 2, va cita, în camera de 
consiliu, pe reprezentantul asociaţiei, pu-
nându-i în vedere în scris, să remedieze 
neregularităţile constatate până la termenul 
următor. Acest termen nu va putea fi mai 
mare de o săptămână, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 9 alin. 115. 

Încheierile prevăzute de art. 10 alin. 1 
se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la 
închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în 
termen de cel mult 48 de ore de la pro-
nunţare16. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 13, 
asociaţia îşi poate constitui filiale, ca struc-
turi teritoriale, cu un număr minim de 3 
membri, cu organe de conducere proprii şi 
un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei 
sau sucursale, ca structuri teritoriale fără 
personalitate juridică. 

Funcţionarea asociaţiei se realizează 
prin intermediul organelor acesteia: aduna-
rea generală; consiliul director şi cenzorul 
sau, după caz, comisia de cenzori. Adu-
narea generală este organul de conducere, 
alcătuit din totalitatea asociaţilor.  

Consiliul director asigură punerea în 
executare a hotărârilor adunării generale. 
El poate fi alcătuit şi din persoane din 
afara asociaţiei, în limita a cel mult o 
pătrime din componenţa sa. 
 

Recunoaşterea utilităţii publice a 
asociaţiei 
O asociaţie poate fi recunoscută ca 

fiind de utilitate publică, cu îndeplinirea 
următoarelor condiţii speciale17. 

Printre aceste condiţii se numără: a) 
activitatea asociaţiei trebuie să se desfă-
şoare în interes general sau al unor colec-
tivităţi; b) asociaţia trebuie să funcţioneze 
de cel puţin 3 ani; c) persoana juridică 
interesată trebuie să prezinte un raport de 
activitate din care să rezulte desfăşurarea 
unei activităţi anterioare semnificative, 
prin derularea unor programe ori proiecte 

specifice scopului său; d) valoarea acti-
vului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani 
anteriori în parte să fie cel puţin egală cu 
valoarea patrimoniului iniţial. 

Ca urmare a recunoaşterii utilităţii pu-
blice asociaţia dobândeşte dreptul de a i se 
atribui în folosinţă gratuită bunurile pro-
prietate publică şi dreptul de a menţiona 
în toate documentele pe care le întocmeşte 
că asociaţia este recunoscută ca fiind de 
utilitate publică. 

 
Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei18 
Potrivit art. 54 asociaţia se dizolvă: de 

drept; prin hotărârea instanţei de judecată 
sau prin hotărârea adunării generale.  

Dizolvarea de drept a asociaţiei in-
tervine într-una dintre următoarele situaţii: 
împlinirea duratei pentru care a fost consti-
tuită; realizarea sau, după caz, imposibi-
litatea realizării scopului pentru care a fost 
constituită, dacă în termen de 3 luni de la 
constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop; impo-
sibilitatea constituirii adunării generale sau 
a consiliului director în conformitate cu 
statutul asociaţiei, dacă această situaţie 
durează mai mult de un an de la data la 
care, potrivit statutului, adunarea generală 
sau, după caz, consiliul director trebuia să 
se constituie; reducerea numărului de aso-
ciaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta 
nu a fost complinit timp de 3 luni. 

În ceea ce priveşte dizolvarea, prin 
hotărâre judecătorească, aceasta se poate 
realiza la cererea oricărei persoane inte-
resate atunci când: scopul sau activitatea 
asociaţiei a devenit ilicită sau contrară 
ordinii publice; realizarea scopului este 
urmărită prin mijloace ilicite sau contrare 
ordinii publice; când asociaţia urmăreşte 
un alt scop decât cel pentru care s-a consti-
tuit; când asociaţia a devenit insolvabilă; 

Aşa cum am arătat, asociaţia se poate 
dizolva şi prin hotărârea adunării generale. 
Hotărârea adunării generale prin care s-a 
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decis dizolvarea se depune în termen de 15 
zile de la data şedinţei de dizolvare, la 
judecătoria în a cărei circumscripţie teri-
torială îşi are sediul asociaţia, pentru a fi 
înscrisă în Registrul asociaţiilor şi funda-
ţiilor. 
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Noţiunea, caracterele sezinei şi categoriile de 
moştenitori sezinari 

 
 
 

Adela PĂTRAŞCU 
 
 

Abstract: Legal heirs who enjoy the benefit of the seisin are 
descendants and ascendants of the deceased, regardless the nature 
of their relation to the deceased. The new Civil Code provided that 
the heirs enjoying the seisin are the surviving spouse, privileged 
descendants and ascendants, and in their absence, the privileged 
collaterals. It is noted that the New Civil Code grants seisin 
particularly to the forced heirs, and in their absence, the seisin is 
granted to the privileged collaterals, as the deceased`s closest 
persons. Next we presented the legal characteristics of the seisin and 
its effects. The main effects relate both to the real possession by the 
heirs enjoying the seisin for all the goods of the succession, and the 
exercise of rights and actions of the property acquired by 
inheritance.  
Keywords: seisin, succession, heir, possession, title to inheritance. 

 
 

1. Noţiunea de sezină 
 

in momentul deschiderii succe-
siunii, drepturile succesorale se 
transmit asupra moştenitorilor de-

functului, indiferent de categoria din care 
aceştia fac parte. În ceea ce priveşte exer-
ciţiul drepturilor succesorale, trebuie să 
distingem între trei categorii de moştenitori: 
a) moştenitorii sezinari, care se bucură 

de posesiunea de drept a moştenirii 
(art. 653 C. civ.); 

b) moştenitorii nesezinari, care trebuie să 
ceară notarului punerea lor în posesie, 
prin eliberarea unui certificat de moş-
tenitor; 

c) legatarii care trebuie să ceară predarea 
sau plata legatului. 

 Conform art. 653 C. civ. “descendenţii 
şi ascendenţii au de drept posesiunea suc-
cesiunii din momentul morţii defunctului. 
 Ceilalţi moştenitori intră în posesiunea 
succesiunii cu permisiunea justiţiei”. 
 Termenul “posesiune” folosit în acest 
text de lege diferă ca înţeles faţă de cel din 
art. 1846 C. civ., care defineşte posesiunea 
cerută de lege pentru a putea uzucapa, de-
oarece sezina, desemnată ca “posesiunea 
de drept a succesiunii” nu presupune exis-
tenţa celor două elemente constitutive ale 
posesiei corpus (stăpânirea de fapt) şi 
animus sibi habendi (intenţia de a stăpâni 
bunurile pentru sine). Astfel, moştenitorul 
care se bucură de sezină poate exercita 
acţiunile succesorale chiar dacă nu stă-
pâneşte în fapt bunurile moştenirii1. 
 De asemenea, sezina nu presupune 
dreptul de proprietate asupra bunurilor 

D
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succesorale, deoarece ea se poate întinde şi 
asupra unor bunuri care nu sunt proprie-
tatea sezinarului, iar, pe de altă parte, 
proprietarul unor bunuri succesorale poate 
să nu aibă sezină. De exemplu, în cazul 
unui legat cu titlu particular, proprietatea 
acestui bun aparţine, de la deschiderea suc-
cesiunii, legatarului care nu are sezină, iar 
sezina este atribuită de lege moştenitorului 
în linie dreaptă, deşi acesta nu este pro-
prietarul bunului care face obiectul legatului. 
 După cum am amintit, sezina nu se 
confundă cu transmisiunea drepturilor suc-
cesorale, care operează din momentul des-
chiderii succesiunii, indiferent dacă moşte-
nitorii au sau nu sezină. Prin urmare, pose-
siunea exercitată de moştenitorul nesezinar 
asupra unor bunuri succesorale este legiti-
mă chiar dacă acesta nu a fost trimis în 
posesie, deoarece transmisiunea drepturilor 
conferite moştenitorului respectiv în te-
meiul vocaţiei sale ereditare a operat din 
momentul deschiderii succesiunii2. 
 În concluzie putem defini sezina ca 
fiind beneficiul conferit de lege unor cate-
gorii de moştenitori legali ai defunctului 
care pot intra singuri în stăpânirea bunu-
rilor succesiunii şi pot exercita drepturile şi 
acţiunile dobândite de la defunct, fără ca în 
prealabil, să fie necesară verificarea şi ates-
tarea calităţii de moştenitor pe cale nota-
rială sau judecătoreasca, 
 
 2. Moştenitorii sezinari 

În conformitate cu art. 653 alin. 1, moş-
tenitorii legali care se bunură de beneficiul 
sezinei sunt rudele în linie dreaptă ale 
defunctului, adică descendenţii şi ascen-
denţii defunctului, indiferent de gradul de 
rudenie sau de clasa de moştenitori legali 
din care fac parte, şi indiferent dacă sunt 
sau nu moştenitori rezervatari. 
 În ceea ce priveşte rudenia, aceasta 
poate să rezulte din căsătorie, din afara 
căsătoriei sau din adopţie. 

 Se observă că sezina este acordată des-
cendenţilor ordinari ai defunctului, de 
exemplu, deşi aceştia fac parte din clasa a 
III-a de moştenitori legali şi nu sunt re-
zervatari, pe când acest beneficiu nu este 
acordat colateralilor privilegiaţi, care fac 
parte din clasa a IV-a de moştenitori legali 
şi nici soţului supravieţuitor care este 
moştenitor rezervatar şi vine la moştenire 
în concurs cu oricare dintre clasele de 
moştenitori legali. 
 De lege ferenda, considerăm că soţului 
supravieţuitor trebuie să i se acorde neapărat 
calitatea de moştenitor sezinar. 
 Noul Cod civil a prevăzut că  moşte-
nitorii care se bucură de sezină sunt soţul 
supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii 
privilegiaţi, iar în lipsa acestora , colateralii 
privilegiaţi (art. 1126 din Noul Cod civil).  
 Se observă astfel că Noul Cod civil 
acordă sezina cu precădere moştenitorilor 
rezervatari, iar, în lipsa acestora, sezina este 
acordată colateralilor privilegiaţi, ca fiind 
persoanele cele mai apropiate defunctului 
(din punct de vedere al rudeniei). Inclu-
derea soţului supravieţuitor printre moşte-
nitorii care se bucură de sezină ni se pare o 
idee salutară deoarece, de cele mai multe 
ori, soţul supravieţuitor este cel care rămâne 
în casa şi gospodăria în care a locuit îm-
preună cu defunctul, şi de cele mai multe 
ori exercită în fapt posesia moştenirii şi ad-
ministrarea bunurilor succesiunii până când 
acestea sunt împărţite celorlalţi moştenitori.  
 Codul civil în vigoare nu prevede un 
drept de rezervă pentru soţul supravieţuitor, 
acest lucru fiind stipulat prin Legea nr.319/ 
1944, care nu a conferit soţului supravie-
ţuitor şi sezina asupra moştenirii. De aceea, 
considerăm că Noul Cod civil procedează 
corect în ceea ce priveşte includerea soţului 
supravieţuitor printre moştenitorii sezinari. 
 În ceea ce priveşte ascendenţii , Codul 
civil în vigoare îi consideră moştenitori 
sezinari pe ascendenţi, indiferent de gradul 
de rudenie în care se află cu defunctul. 
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Noul Cod civil limitează categoria ascen-
denţilor care se bucură de sezină la ascen-
denţii privilegiaţi (adică acei ascendenţi 
care beneficiază şi de rezerva succesorală). 
 Suntem de asemenea de acord şi cu 
limitarea acordării sezinei la ascendenţii 
privilegiaţi , şi , de asemenea, cu acordarea 
sezinei colateralilor privilegiaţi şi în cazul 
în care nu există soţ supravieţuitor, des-
cendenţi şi ascendenţi privilegiaţi, deoarece 
sunt rudele cele mai apropiate defunctului 
care pot administra patrimoniul acestuia 
până la împărţirea moştenirii între diversele 
categorii de moştenitori.  
 Calitatea de moştenitor sezinar va fi 
recunoscută numai acelor moştenitori care 
au vocaţie succesorală concretă la moş-
tenire, în sensul că vor beneficia de sezină 
numai acei moştenitori care doresc şi pot 
să vină la moştenire, nefiind renunţători 
sau nevrednici, şi care nu sunt îndepărtaţi 
de la succesiune, prin prezenţa unor moş-
tenitori dintr-o clasă mai apropiată sau un 
grad mai apropiat de defunct. 
 În cazul în care moştenitorul rezer-
vatar este exheredat, acesta păstrază calita-
tea de moştenitor sezinar, deoarece culege 
rezerva succesorală în calitate de moşte-
nitor legal. Dacă, însă, defunctul a înlăturat 
de la moştenire prin voinţa sa, anumiţi 
moştenitori nerezervatari (de exemplu, as-
cendenţii ordinari) aceştia pierd şi beneficiul 
sezinei. 
 Regulile care guvernează instituţia se-
zinei sunt imperative astfel că, defunctul 
nu poate retrage sau acorda beneficiu altor 
categorii de moştenitori decât cele prevă-
zute de lege, şi nici nu poate modifica 
efectele sezinei, după voinţa sa. 
 În conformitate cu art. 911 C. civ., 
testatorul poate acorda sezina temporară 
unui executor testamentar, cu condiţia ca 
acesta să nu depăşească o perioadă mai 
mare de un an de la deschiderea succe-
siunii. Sezina executorului testamentar di-
feră însă de sezina de care beneficiază ru-

dele în linie dreaptă ale defunctului, deoa-
rece aceştia nu au numai posesia dar şi 
proprietatea bunurilor imobile şi mobile 
care aparţin succesiunii, pe când execu-
torul testamentar are numai posesiunea bu-
nurilor mobile ce aparţin moştenirii. 
 Executorul testamentar nu are însă o 
veritabilă “posesiune” asupra bunurilor mobile 
cuprinse în legate, ci doar o detenţie pre-
cară deoarece bunurile sunt deţinute în  
numele moştenitorilor care sunt adevăraţii 
posesori şi proprietari. Executorul testa-
mentar nu este decât un sechestru3, care pe 
baza unui mandat4 din partea testatorului, 
este împuternicit să asigure executarea dis-
poziţiilor testamentare. 
 Pe de altă parte sezina executorului 
testamentar nu exclude beneficiul sezinei 
ce aparţine moştenitorilor sezinari5. Astfel, 
în ceea ce priveşte bunurile mobile, cele 
două sezine pot coexista, având însă un 
conţinut diferit, în limitele prevăzute de 
testament. 
 Sezina executorului testamentar prezintă 
următoarele aspecte specifice6: 
a) îşi are temeiul în voinţa testatorului, 

neavându-şi izvoarele în lege. Astfel, 
testatorul este liber să instituie sau nu 
un executor testamentar asupra moşte-
nirii sale, în scopul de a asigura în-
deplinirea în bune condiţii a execuţiei 
testamentare; 

b) conferă executorului testamentar numai 
o detenţie precară a bunurilor la care 
se referă, spre deosebire de posesia 
adevărată pe care o au adevăraţii moş-
tenitori sezinari; 

c) detenţia pe care o implică priveşte 
numai bunurile mobile; 

d) are durată maximă de un  an de la de-
cesul testatorului sau de la data când 
executorul testamentar poate să-şi exercite 
efectiv atribuţiile. Durata fixată poate 
fi redusă de către moştenitorii sezinari, 
prin oferirea sumelor necesare plăţii 
legatelor sau prin plata acestora; 
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e) în baza sezinei de care beneficiază, 
executorul testamentar are dreptul de a 
urmări pe debitorii moştenirii, putând 
primi plăţi şi elibera chitanţe, fără ca 
la rândul său să poată fi urmărit de 
creditorii succesiunii, şi fără a putea 
să-i plătească pe aceştia fără consim-
ţământul moştenitorilor. 

 Executorii testamentari sunt nişte man-
datari de o natură particulară, deoarece, în 
dreptul comun, mandatul încetează după 
moartea mandantului, pe când în cazul 
executorului testamentar, mandatul lui 
începe exact în momentul morţii testa-
torului, odată cu deschiderea succesiunii7.  
 

3. Caracterele sezinei 
În ceea ce priveşte natura juridică a 

sezinei aceasta prezintă următoarele carac-
tere: caracterul individual, caracterul succesiv, 
caracterul divizibil şi caracterul imperativ8. 

 
a) Caracterul individual  
Acest caracter rezultă chiar din Cutuma 

Parisului care, prin art. 318, atribuia se-
zina, în mod individual, succesibilului celui 
mai apropiat chemat să moştenească (sau  
hair plus proche)9. 
 Art. 653 C. civ. român atribuia sezina 
descendenţilor şi ascendenţilor defunctului, 
indiferent de clasa de moştenitori din care 
aceştia fac parte sau de gradul lor de 
rudenie în raport cu defunctul, dar cu con-
diţia de a nu fi nevrednici sau renunţători 
şi de a nu fi înlăturaţi de la moştenire de 
rude dintr-o clasă mai apropiată sau de un 
grad mai apropiat cu defunctul. 
 
 

b) Caracterul succesiv 
 Dacă moştenitorul sezinar renunţă la 
moştenire sau este îndepărtat ca fiind ne-
vrednic, el devine străin de succesiune 
astfel încât pierde şi beneficiul sezinei, iar 
moştenirea va fi culeasă, în condiţiile legii, 
de succesibilul în linie dreaptă următor 

care va dobândi, în mod retroactiv, de la 
data deschiderii succesiunii, atât moştenirea 
cât şi sezina. 
 Sezina are, prin urmare, un caracter 
succesiv şi operează cu efect retroactiv, 
deoarece descendentul sau ascendentul 
chemat în primul rând la moştenire are 
sezina actuală, iar moştenitorii în linie 
dreaptă următori au o sezină virtuală, care 
se va consolida prin renunţarea sau în-
depărtarea ca nevrednic a celui dintâi. 
 Dacă moştenitorul sezinar care a re-
nunţat la noştenire, revine în termenul de 
prescripţie de 6 luni de zile, asupra renun-
ţării sale, el redobândeşte dreptul de a 
culege moştenirea şi, bineînţeles, şi cali-
tatea de moştenitor, cu condiţia ca, în acest 
timp, moştenirea să nu fi fost acceptată de 
alţi succesibili. Prin urmare, legea “atribuie 
moştenitorilor următori sezina numai sub 
condiţia rezolutorie a revenirii moştenitorului 
preferabil în rang asupra renunţării sale”10. 
Astfel, moştenitorii în grad subsecvent 
care sunt rude în linie dreaptă cu defunctul 
nu vor trebui să ceară punerea în posesie, 
deoarece aceasta este prevăzută de lege 
doar pentru celelalte categorii de moş-
tenitori. 
 Noul Cod civil a modificat termenul 
de opţiune succesorală de la 6 luni la 1 an 
de la data deschiderii succesiunii (art. 1103 
din Noul Cod civil). Considerăm că termenul 
de 1 an pentru exercitarea dreptului de 
opţiune succesorală este prea mare şi că 
cel prevăzut de Codul civil în vigoare, de 6 
luni de zile este suficient pentru ca moş-
tenitorii defunctului să poată opta dacă 
acceptă sau nu moştenirea. Păstrarea ter-
menului de opţiune succesorală de 6 luni 
de zile prezintă interes şi din punct de 
vedere economic, deoarece bunurile moştenirii 
pot intra mai repede în patrimoniul moş-
tenitorilor care acceptă moştenirea, astfel 
încât ele pot fi gestionate mai bine din 
punct de vedere economic.  
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c) Caracterul divizibil 
 În cazul în care sunt mai mulţi moş-
tenitori sezinari se pune problema dacă 
aceştia pot exercita, fiecare în parte, drep-
turile şi acţiunile defunctului pentru întreaga 
succesiune sau numai pentru partea de 
moştenire care i se cuvine fiecăruia. 
 În acest sens, în literatura franceză de 
specialitate11 s-a susţinut faptul că sezina 
are un caracter indivizibil, oricare dintre 
moştenitorii sezinari putând exercita toate 
drepturile sau acţiunile moştenirii (acţiunea 
în revendicare, acţiunea în anularea unui 
contract încheiat de defunct etc.). 
 Împărtăşim opinia12 conform căreia 
sezina are un caracter divizibil, deoarece 
creanţele din activul şi pasivul succesoral 
se divid de drept între moştenitorii univer-
sali şi cu titlu universal de la data deschi-
derii succesiunii moştenirii, proporţional 
cu partea ereditară (art. 1060 C. civ.) din 
moment ce fiecare comoştenitor nu va 
putea fi urmărit de către creditorii suc-
cesiunii decât pentru partea sa, urmează că 
acesta, la rândul său, nu poate urmări pe 
debitorii succesiunii decât pentru partea de 
moştenire ce i se cuvine. 

 
d) Caracterul imperativ 

 Normele care reglementează instituţia 
sezinei au un caracter imperativ, astfel 
încât, testatorul nu poate modifica, prin 
voinţa sa, modul de atribuire al sezinei sau 
efectele pe care aceasta le produce. Testat-
orul poate dispune numai în condiţiile şi în 
limitele legii, deci numai în limitele 
cotităţii disponibile. 
 

4. Efectele sezinei 
 Principalele efecte ale sezinei privesc 
atât stăpânirea de fapt de către moştenitorii 
sezinari a tuturor bunurilor succesiunii, cât 
şi exerciţiul drepturilor şi acţiunilor pa-
trimoniale dobândite prin moştenire. 
a) În ceea ce priveşte bunurile ce aparţin 

succesiunii, moştenitorul sezinar poate 

intra în stăpânirea de fapt şi admi-
nistrarea tuturor acestor bunuri, fie ele 
mobile sau imobile, fără a fi necesară 
îndeplinirea unei formalităţi prealabile. 
Moştenitorii sezinari au dreptul şi chiar 
obligaţia13 de a stăpâni şi administra 
patrimoniul succesoral, înaintea de ob-
ţinerea certificatului de moştenitor, pu-
tând percepe fructele naturale şi civile 
încă din momentul deschiderii suc-
cesiunii14. 
Există situaţii în care, moştenitorii, chiar 
şi sezinari, trebuie să facă dovada drep-
turilor succesorale. Astfel, în cazul de-
punerilor băneşti la CEC sau la alte 
unităţi bancare şi atunci când titularul 
libretului nu a prevăzut clauza testa-
mentară, moştenitorul trebuie să dove-
dească drepturile succesorale cu certi-
ficatul de moştenitor eliberat de no-
tarul public în cadrul procedurii succe-
sorale notariale sau după soluţionarea 
neînţelegerilor pe cale judecătorească 
printr-o hotărâre definitivă şi irevoca-
bilă15. 
Având în vedere faptul că transmi-
siunea dreptului succesoral are loc din 
momentul deschiderii succesiunii, stă-
pânirea în fapt şi pentru sine, de către 
un moştenitor nesezinar a anumitor 
bunuri din patrimoniul succesoral este 
legitimă, chiar dacă  moştenitorul ne-
sezinar nu a fost încă trimis în posesie. 
Practica judiciară a decis în acest sens 
că moştenitorul sezinar nu se poate 
prevala de sezină pentru a tulbura 
posesia moştenitorului nesezinar, care 
se poate apăra pe calea acţiunilor po-
sesorii16 (art. 674 C. proc. civ.). 
Moştenitorii sezinari nu vor fi în drept 
să pretindă posesia de fapt asupra unui 
bun succesoral, posedat de alte per-
soane cu care se află în indiviziune17. 

b) În ceea ce priveşte drepturile şi ac-
ţiunile patrimoniale dobândite prin moş-
tenire, moştenitorul sezinar le poate 
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exercita din momentul deschiderii suc-
cesiunii. Astfel, acesta va putea exer-
cita toate acţiunile patrimoniale ale 
defunctului (de exemplu, acţiunea în 
revendicare, acţiunea pentru repararea 
unui prejudiciu cauzat defunctului 
printr-un fapt ilicit etc.) şi se va putea 
apăra, în calitate de pârât, faţă de terţii 
care au intentat împotriva lui acţiunea 
pe care o aveau contra defunctului18. 
În literatura de specialitate s-a expri-
mat şi opinia19 conform căreia credi-
torii succesiunii nu pot urmări pe 
moştenitorii nesezinari decât după tri-
miterea acestora în posesie, până 
atunci ei putând urmări doar pe moşte-
nitorii sezinari. Această opinie a fost 
însă combătută în literatura de specia-
litate întrucât plata obligaţiilor succe-
sorale nu reprezintă o consecinţă a 
sezinei ci a transmiterii pasivului suc-
cesoral, care se divide de drept între 
moştenitori de la data deschiderii 
succesiunii20. 
Astfel, moştenitorul sezinar va putea fi 
urmărit de către creditorii moştenirii 
ca pârât21, fără atestarea prealabilă a 
calităţii de moştenitor. 
De asemenea, un efect al sezinei este 
faptul că moştenitorul sezinar va putea 
să exercite acţiunile posesorii şi pe-
titorii chiar dacă nu a posedat nici un 
moment bunul care face obiectul 
acestei acţiuni22, acesta fiind, de altfel, 
efectul cel mai caracteristic al sezinei23. 
Spre deosebire de moştenitorii sezinari, 
moştenitorii nesezinari nu vor avea 
dreptul de a exercita drepturile şi ac-
ţiunile patrimoniale ce au aparţinut 
defunctului decât după o verificare 
prealabilă a chemării lor la succesiune 
şi a calităţii lor succesorale, control 
care are menirea de a proteja atât 
drepturile altor succesori care ar avea 
calitate succesorală preferabilă, cât şi 
interesele unor terţi care au avut ra-

porturi juridice cu defunctul şi care au 
interesul de a se stabili calitatea suc-
cesorilor24. 
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paraliza exerciţiul acţiunii posesorii. 
17 T.J. Cluj, dec.  nr. 49/1978, în RRD, nr. 
8/1978, p. 66. 
18 I. Dogaru şi colab., Drept civil. Succesiunile, 
Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 491; I. 
Dogaru, V. Stănescu, M.M. Soreaţă, Bazele  
 dreptului civil, Volumul V. Succesiuni, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, p. 710. 
19  D. Alexandresco, op. cit., p. 58. 
20  M. B. Cantacuzino, op. cit., p. 249; C. 
Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, 
op. cit., p, 265; D. Chirică, op. cit., p. 260. 
21  Cu rezerva termenului de 3 luni şi 40 de zile 
pentru inventar şi deliberare, în care nu poate fi 
condamnat la plată. 
22  Cas. I, dec. nr. 1909, în C. civ. adnotat., vol. 
II, Editura All Beck, Bucureşti, 1999, p. 19. 
23 I. Turculeanu, Succesiunile, Editura 
Universitaria, Craiova, 2006, p. 268. 
24 M. B. Cantacuzino, op. cit., p. 247-248. 
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Testul Cochran pentru compararea mai multor 
eşantioane. Program aplicativ 
 
 
 
Mihai-Radu COSTESCU 
 
 
Abstract: Cochran Test constitutes a special method of assessing 
the homogeneity of several samples, in case the studied variable is 
dichotomical or can be dichotomized. The test is subsequently 
presented, and for its utilization a TURBO PASCAL procedure was 
created.  
Keywords: Cochran test, procedure, homogeneity, poll. 
 
 

ste un test aplicat pentru verifi-
carea omogenităţii mai multor 
eşantioane întrun caz particular şi 

anume cazul în care variabila luată în 
considerare este dihotomică sau poate fi 
dihotomizată. Dihotomizarea unei variabile 
se poate face prin alocarea semnului „+” 
acelei valori a variabilei care depăşeşte un 
anumit nivel de referinţă ales (de obicei, 
mediana) sau a semnului „–” în cazul în 
care acea valoare este mai mică decât 
nivelul de referinţă ales. În cazul variabilei 
dihotomice, semnul „+” va semnala pre-
zenţa fenomenului (admis, promovat, prezent, 
răspuns afirmativ etc.), iar semnul „–” va 
semnala absenţa fenomenului (respins, 
nepromovat, absent, răspuns negativ etc.). 
Se bazează pe o statistică X2. 

Se testează deci ipoteza: 
:0H  cele k eşantioane sunt omogene; 

cu alternativa 
:1H  cel puţin două eşantioane diferă 

semnificativ. 
 

 Pentru aplicarea testului se calculează 
statistica: 







 2

22
2 )1(

i

j

LTk

TCk
k  

unde: 
 jC  = totalul semnelor „+” pentru coloana j; 

 iL   = totalul semnelor „+” pentru linia i; 
  T    = totalul general al semnelor „+”; 
  k    = numărul probelor (coloanelor). 
 
 Valoarea X2 astfel calculată se 
compară cu valoarea 2

;1 k  tabelară 
corespunzătoare numărului 1k  al 
gradelor de libertate (k fiind numărul 
probelor) şi nivelului de semnificaţie   
ales.  
 În cazul în care această valoare 
calculată este mai mică decât cea tabelară 
se acceptă ipoteza conform căreia distri-
buţiile nu diferă, respingându-se în caz 
contrar. 
 

Pentru utilizarea acestui test s-a realizat 
o procedură Turbo Pascal, prezentată în 
continuare. Restricţiile impuse pentru apli-
carea procedurii privesc numărul de son-
daje (probe), maxim 20 şi volumele probelor 

E
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(egale), maxim 100. În final, procedura 
decide dacă eşantioanele pot fi considerate 

omogene, sau nu. 

 
procedure cochran_omogenitate;                                                 
{Procedura realizeaza verificarea omogenitatii unui numar de maxim 20 sondaje,  
fiecare de volum maxim 100 datele sondajelor fiind dihotomizate,                                         
 + simbolizand prezenta fenomenului, iar - absenta lui}  
                       
const plus='+';                                                                
type matr=array[1..20,1..100] of char;                                         
     vector_linie=array[1..20] of integer;                                     
     vector_coloana=array[1..100] of integer;                                  
var i,j,k,n:integer;                                                           
    hi,hi_calculat,t,c2,l2:real;                                               
    r:matr;                                                                    
    c:vector_linie;                                                            
    l:vector_coloana;  
                                                         
begin                                                                          
     write('Introduceti numarul sondajelor k = ');                             
     readln(k);                                                                
     write('Introduceti volumul sondajelor n = ');                             
     readln(n);                                                                
     writeln('Introduceti valoarea hi patrat corespunzatoare');                
     writeln('numarului de sondaje k-1');                                  
     write('si nivelului de semnificatie ales hi = ');                         
     readln(hi);                                                               
     t:=0;                                                                     
     for j:=1 to k do                                                          
         c[j]:=0;                                                              
     for i:=1 to n do                                                          
         l[i]:=0;                                                              
     for j:=1 to k do                                                          
         begin                                                                 
              writeln('Sondajul ',j);                                          
              for i:=1 to n do                                                 
                begin                                                          
                 write('r(',i,',',j,')=');                                     
                 readln(r[i,j]);                                               
                end;                                                           
         end;                                                                  
     for j:=1 to k do                                                          
         for i:=1 to n do                                                      
             if r[i,j]=plus then begin                                         
                                      c[j]:=c[j]+1;                         
                                      l[i]:=l[i]+1;                          
                                      t:=t+1;                                  
                                 end;                                          
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         c2:=0;                                                                
         l2:=0;                                                                
         for j:=1 to k do                                                      
             c2:=c2+sqr(c[j]);                                                 
         for i:=1 to n do                                                      
             l2:=l2+sqr(l[i]);                                                 
         hi_calculat:=(k-1)*(k*c2-t*t)/(k*t-l2);                               
         if hi_calculat<hi                                                     
            then                                                               
             begin                                                             
              writeln('hi calculat = ',hi_calculat:5:2,' < ',hi:5:2,' = hi');  
              writeln('sondajele sunt omogene');                               
             end                                                               
            else                                                               
             begin                                                             
              writeln('hi calculat = ',hi_calculat:5:2,' > ',hi:5:2,' = hi');  
              writeln('sondajele nu sunt omogene');                            
             end;                                                         
end;                                                              
 
 De exemplu, să presupunem că un 
grup de 15 candidaţi a răspuns la 7 
teste. Se cere verificarea ipotezei po-
trivit căreia răspunsurile nu diferă 

semnificativ între testele analizate, 
rezultatele fiind apreciate prin admis/ 
respins. 

 

Cand. Test1 Test2 Test3 Test4 Test5 Test6 Test7 Li 
2
iL  

1 + + – + – – + 4 16 
2 – + + – – + + 4 16 
3 + – + + + + – 5 25 
4 – + + + – + + 5 25 
5 + + + – + + + 6 36 
6 + – + + + + – 5 25 
7 – – – + – – – 1 1 
8 + + + + + – + 6 36 
9 – + – + – + – 3 9 

10 + + – – – + + 4 16 
11 + + + + + + – 6 36 
12 + – – – – – + 2 4 
13 – + – – + – + 3 9 
14 + + + + – + + 6 36 
15 – + + – – + – 3 9 
Cj 9 11 9 9 6 10 9 63 299 

2
jC  81 121 81 81 36 100 81 581  

 
 Avem: 
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   396963;299;581 2222 TLC ij . 

 
 Înlocuind, obţinem: 
 

144
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986

299637
39695817171 2
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i
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Pentru un nivel de semnificaţie 

05,0  şi 617 k  grade de 
libertate, avem 59,122

05,0;6  . 
 Deoarece 

5912144 2
0506

2 ,, ,;  , 
acceptăm cu o probabilitate de 95% 
ipoteza conform căreia răspunsurile 
nu diferă semnificativ între testele 
analizate. 
 
 Rulând procedura prezentată, 
pentru acest exemplu, obţinem: 
 
hi calculat =  4.14 < 12.59 = hi 
sondajele sunt omogene 
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The Influence of Sequence of Television News on 
Comprehension 
 
 
Zoltán AMBRUS 
István KÓSA 
Csilla ZSIGMOND 

 
 

Abstract: The authors of the study examined the influence of the 
sequence of socially desirable and socially undesirable announced tv 
– news on comprehension. Subjects processed the news significantly 
better as grouped in the desirable block followed by the undesirable 
block. Desirable news were more efficiently comprehended in any 
case compared to undesirable ones. Alternating presentation 
resulted in a significantly better understanding of the undesirable 
news. News understanding was influenced by the degree of empathy 
only in the case of the alternating  presentation. 
Keywords: positive/negative news, (un)desirable mode of presentation, 
comprehension. 
 
 

The Research Problem 
 

s far as we know, the comprehension 
of news previews has not yet been 
researched in a systematic fashion. 

Hence, most research conclusions have 
been drawn so far from fields such as 
cognitive psychology, psycholinguistics, 
communication science – research generally 
focused on the comprehension of news-
paper articles and headlines based on the 
comprehension of words, sentences, and text. 

Our study models televised news and 
their previews presented in simple sentences, 
therefore we have focused on theories, 
models, and conclusions of the cognitive 
sciences that are related to the processing 
of information in a short and concise form. 

Given the fact that, despite the rapid 
spreading of the Internet, television is still 

an important source of information for the 
majority of the population, we have asked 
what effect does the order of presentation 
of TV news (and their previews) have on 
the effectiveness of information processing, 
as well as what form of presentation of 
socially desirable and undesirable news – 
in blocks, or alternating between the two 
categories – is more likely to improve the 
efficiency of cognitive information processing. 
 

Related research in the field of news 
cognition 
It can be unequivocally established 

from the survey of relevant scientific 
literature that in the case of radio and TV 
news (Findahl and & Höijer, 1975), just 
like newspaper headlines (Pléh and & 
Terestyéni, 1980) and printed news (Van 
Dijk, 1988) the individual (listener, watcher, 

A
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reader) processes important information 
that is concise and summarizing more efficiently 
in the process of news consumption, while 
he is less able to recall, and hence 
understand, particular details. 

According to research done by Reder 
and Anderson (1980), retrieving a long, 
detailed text is not easier than in the case 
of a concise, summarized version or abstract. 
In fact, in certain instances, its detailed 
nature makes the general comprehension 
and retrieval of the text harder. 

Research aimed at the efficiency of 
radio news has confirmed that the ex-
perimental subjects tended to forget most 
of the delivered information within a short 
period of time after listening to the news 
item in question (Gunter, 1987). 

In one of the early research experiments, 
the effect of miscellaneous information on 
the comprehension of news was analyzed 
(Findahl & Höijer, 1975). The subjects 
could retrieve 25% of the core message, 
but adding information about the location, 
participants, causes and consequences the 
efficiency of retrieving the information 
was increased to 30-40%. 

The inclusion of causes and effects 
into the news material not only improved 
the subjects’ capacity to retrieve these 
particular pieces of information, but led to 
a better comprehension of the news item 
itself. Thus, information that helps build 
situational models has a structural effect 
on the comprehension of news. 

Research concerning television news 
has established that the rate of information 
gathered through watching televised news 
is higher than in other forms of media, 
which may be explained through the 
immediacy and actuality of TV news. 

Despite the fact that, from a cognitive 
point of view, watching television can be 
considered a passive way of information – 
gathering, TV news may be more effective 
and convincing than that published in 

print. This is explained by the fact that 
television, by way of its audiovisual nature, 
transmits on multiple channels of sense 
perception, as well as by the critical attitude 
that is more obvious toward written 
information (Barett & Sklar, 1980). 

At the same time, in the case of TV 
news, due precisely to its dual (audiovisual) 
nature, the pieces of information transmitted on 
these distinct channels may lead to the 
interference effect, and, ipso facto, a drop 
in the effectiveness of information processing. 

Another characteristic of TV news 
consumption is that it is usually not a 
motivated act, and since the viewer does 
not always focus on the content of the 
news item, his processing of the infor-
mation is not thorough and systematic 
enough, which results in the rapid forgetting 
of the information (Kellermann, 1985). 

The cognitive effectiveness of spoken 
and subtitled televised news was analyzed 
through experimental methods by Ambrus 
et al.(2007). 

In the case of spoken TV news, the 
cognitive processing of the substance of 
the news is significantly better than with 
subtitled news, which may be attributed to 
the phenomenon of interference between 
the written headlines and the background 
speech.  

In researching the effect of the order 
in which news items are presented on their 
comprehension, we have considered the 
results of two distinct types of research, 
the first focusing on news without positive 
or negative valence, containing multiple 
sentences, and the second, on the alternating 
transmission of news having positive and 
negative valence. 

According to the results of research by 
Larsen (1981), subjects can recall the first 
sentences of news items much more 
effectively, which may be explained through 
the combined effect of primacy and 
macrostructure. 
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Other studies, also focused on messages 
independently of their valence, have 
reached similar conclusions. According to 
McGuire (1985) the relative position of the 
message moderates its effect. 

The results of neurological studies 
may lead one to conclude that the human 
brain reacts automatically to strong negative 
impulses, in direct as well as indirect form 
(Grabe & Kamhawi, 2006). A number of 
studies have confirmed these conclusions 
with regards to TV news as well (see Hsu 
& Price, 1993; Newhagen, 1998; Grabe & 
Kamhawi, 2006). 

Other studies have called to attention 
the fact that when the information is 
personally relevant, the receiver devotes 
more effort to comprehension, has greater 
message involvement, and pays more 
attention to its content (see Burnkrant and 
Sawyer,  1983; Greenwald & Leavitt, 1985; 
Laczniak, Muehling, & Grossbart, 1989). 

Thus, personal relevance involves a 
greater cognitive effort, whose important 
indicators are heightened attentiveness and 
emotional arousal. The high level of emotional 
arousal manifests itself in alertness and 
excitement, while its low level is reflected 
in calmness, tranquility, and self possession. 

A moderate level of arousal represents 
an optimal condition for the processing of 
information and may result in proximate 
or evasive reactions in the case of both 
positive and negative impulses. 

Also important from the perspective 
of researching the order of news is the 
observation that men tend to interpret messages 
heuristically, using personal experiences 
and ideas, while women prefer integrative 
strategies of information processing 
(Brunel & Nelson, 2003). 
 
 

Research Methodology and Hypothesis 
The subject of our research is the 

cognitive effects of the sequence of presentation 

of socially desirable and undesirable TV – 
broadcast news (news previews), in the 
context of an experiential study. As our 
research method, we used a laboratory 
experiment through which aspired to 
miniaturizing and organizing into experiential 
groups the mass communicational situation 
of TV news consumption.  

According to our working hypothesis, 
based on the emergence of the contrast 
effect, news comprehension is more effective 
when socially desirable and undesirable 
news are presented one-by-one, in an 
alternating fashion. 

Identifying and delineating the variables 
used in the experiment played an important 
role in the formation of the research design. 

The independent variable, which was 
manipulated throughout the experiment, 
was the method of transmission-alternating, 
as well as in block – sequential form – of 
desirable and undesirable news items. 

As quasi-independent control variables, 
we considered the sex, age, residence, and 
education of the experimental subjects. 

The dependent variable that was 
measured during the experiment was the 
effectiveness of news comprehension, 
assessed through test results. 

The tools of our research consisted of 
TV news material, complex datasheets, 
and empathy questionnaires. 

In our study of the effects of news 
sequences, we used news edited in the 
form of simple phrases that contained 
socially desirable, as well as undesirable 
information. 

In form, the news used in our research 
are similar to the headlines/news used by 
Pléh and Terestyéni (1980) to examine the 
effects of newspaper headlines. Hence, we 
worked with short, concise, informative 
news items, rather than lengthier news 
stories that describe the events in great 
detail. 
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Our news selection modeled average 
previews that usually precede news 
broadcasts, with three different sequential 
models. 

When editing the selection of news 
items, we took into consideration the 
Limited Capacity Model of Mediated 
Message Processing (LCMMMP), from 
the field of cognitive psychology, and 
introduced in communication studies by 
Lang (2000). This model calls our 
attention to the fact that in case of an 
information overload, the subject will not 
be able to decipher and retrieve a portion 
of the information (news). On the other 
hand, the information processing system 
may not be used to its fullest capacity. 

We have essentially categorized our 
news items broadly as socially desirable 
and undesirable. Despite the fact that there 
is some minor difference between these 
two categories and the good/bad, positive/ 
negative distinctions used in the scientific 
terminology of news research, we have 
used these formulations interchangeably – 
for stylistic considerations, as well as to 
relate to the conceptuality of the scientific 
literature. 

The adjectives ‘desirable’ and ‘undesirable’ 
refer to attitudes and phenomena that are 
supportive of and, respectively, inimical to 
the democratic-pluralistic values of humanism. 
For instance, the threat of terrorism in a 
socially undesirable, unacceptable, destructive 
phenomenon for people living in 
democratic societies. On the other hand, 
the growth of real wages, the improvement 
of economic and cultural relations, are 
desirable, constructive phenomena. 

In light of the above, the news, for 
instance, that ‘As of next month, the threat 
of terror is expected to extend to smaller 
population centers as well,’ is undesirable, 
and conversely, news that ‘Starting next 
year, real wages will grow significantly in 

the newest Member States of the European 
Union,’ is desirable. 

In selecting our news items, we have 
consciously avoided ambiguously framed 
content. 

When categorizing the news items, we 
have taken into consideration the categories 
of Rosengren (1970) as applied to 
international news. The six desirable and 
six undesirable news items are of the 
following categories: sport, health and 
wellness, education, politics, economics, 
and weather. 

Beside the categorization described 
above, we have also established the 
criterion of neutrality for our news items. 
Our news items were neutral – lacking 
connotation – in the sense that they ideally 
did not provoke an extreme emotional 
reaction in our test subjects, did not remind 
the subjects of some anterior loss or 
grievance, and did not activate prejudices. 

A lack of prejudice and a moderate 
level of emotional arousal were consistently 
aspired to in order to minimize the 
interference in examining comprehension 
based on cognitive information processing.  

For this purpose, news such as those 
about companies who hire cheap labor 
from less developed countries would not 
be effective, since they would elicit 
prejudices and strong negative emotions 
that interfere with cognitive processing 
from some segment of the population. 

At the same time, the news used in 
our research are of high relevance, i.e. 
transmitting news content important to the 
test subjects. 

The complex datasheet contained, besides 
the demographic data of the subjects, the 
multiple-choice test designed for the three 
experiential groups (to whom the news 
were presented in 1. Alternating sequence; 
2. Undesirable-desirable block sequence; 
3. Desirable-undesirable block sequence).   
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The empathetic abilities of the test 
subjects were measured with the empathy 
subscale of the Eysenck – type JIVE 
questionnaire, containing 23 items. 
 

The setting and course of the 
experiment 
As the first stage of our research, we 

have conducted a test experiment before 
the ‘real’ one, with the participation of 
college students as experimental subjects 
on the basis of voluntary participation. The 
actual experiment included three experiential 
groups. Both experiments were used to 
observe news cognition in relation to the 
sequence of the news presented. 

The subjects of the experiment were 
divided up randomly, on a first come, first 
serve basis into the different groups, 
ensuring adequate group equivalence. 

We recruited the volunteers through 
various channels (print, broadcast, and 
internet ads, etc.) 

The news material for all three groups 
was read by a sixty – some year old man 
of  well – groomed appearance, commanding 
respect and authority. 

The background for the news was a 
screen behind the anchorman, giving the 
impression of a regular television studio. 

After being separated into groups, the 
subjects were then told in separate rooms 
that their participation in the experiment 
was anonymous, what material they would 
view, and what written tasks they would 
have to fulfill (the empathy questionnaire 
and the tests monitoring the effectiveness 
of cognition). 

After the necessary instructions, the 
subjects filled out the empathy questionnaire 
without any time constraints, and, in the 
order of completion, they watched the news 
selection in groups of five. The selection 
was presented twice to each group in 
rooms adequately suited for the purpose. 

The presentation of the news material 
(12 short news items) twice took 6-7 
minutes on average. 

After viewing/listening to the news 
material, the subjects filled out the data 
sheets and solved the multiple-choice 
problems designed to measure the efficiency 
of news cognition, in rooms equipped 
specifically for this purpose. 

The experiment was conducted in the 
Institute of Social Sciences of Miercurea 
Ciuc, and the research team was assisted 
by student and faculty volunteers. 

At the end of the experiment, the 
subjects received their gift packages and 
left, after answering some questions about 
the experiment, through which we got useful 
feedback about the interests, motivations, 
emotional states of the subjects. 
 

General characteristics of the 
experimental subjects 
As a result of our recruitment, fifty 

volunteers signed up to participate in the 
experiment, who were divided up randomly, 
on a first come, first serve basis into the 
different groups, ensuring methodologically 
adequate group equivalence. The first group 
(N = 17) was presented the alternating 
sequence of the news material; the second 
(N = 16) the block-format desirable-
undesirable sequence, and the third (N = 
17) the undesirable – desirable sequence. 

After the presentation of the news 
material, it has been discovered during the 
filling out of the data sheets that a 72 -year 
old retired man from the first group, as 
well as a 37-year old disabled woman, had 
problems with hearing and seeing, did not 
comprehend the viewed material, and 
could not complete the multiple-choice 
test effectively for the experiment. Hence, 
to avoid distortions in the results, the data 
and test sheets of these subjects were 
excluded from the database. 
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The group of 48 experimental subjects 
showed the following divisions in terms of 
sociological variables: 
I. Sex: 24 male (50%) and 24 female 

(50%). 
II. Area of residence: urban 38 (79,2%) 

and rural 10 (20,8%). 
III. Level of education:  –  we asked about 

the subjects’ highest achieved level of 
education through open – ended questions, 
and based on the answers, we used 
two categories: 25 with high school 
diplomas or high school seniors (52,1%) 
and 23 college students or graduates 
with a college degree (47,9%). 

IV. Occupation: in case of the open-ended 
question about occupation, the responses 
had been so diverse that they could not 
be divided into homogeneous 
categories, and when we established 
multiple occupational categories, 
comparison became impossible due to 
the minimum number of cases. Hence, 
we relied on education during our 
analysis of relations. The occupational 
types selected most often were those 
of high school senior, and college 
student.  

1. Age: the average age of applicants is 
25.5 years, with 18-year olds 
representing a plurality. The youngest 
subject was a 16-year old high school 
student, the oldest a 66-year old senior 
citizen.  

2. The levels of empathy of the test 
subjects were measured with the 
empathy subscale of the Eysenck – 
type JIVE questionnaire, containing 
23 items. Based on the ability to 
empathize, the average empathy value 

was 16.937 on a scale of 0-23.   
Thus, the average volunteer, who 

responded to our recruitment ads in various 
forms of media, was the urban high school 
or college student. 
 

Research Group Characteristics 
Using the method of random selection, 

all three types of news sequencing-
alternating – desirable/undesirable, block 
desirable-undesirable, as well undesirable-
desirable – were watched by 16 volunteers. 
In order for the news cognition results of 
the three groups to be commensurable, we 
established the required group equivalence 
related to the subjects’ sex, age, area of 
residence, and level of education.  
  

The Results of the Experiment. The 
Effect of Sequence on Cognition in 
the Case of Desirable and Undesirable 
News 
Our working hypothesis was that 

news cognition would be most effective in 
the case of a one-by-one, alternating 
sequence of the presentation of desirable 
and undesirable news items, rather than 
the block-sequence method. Through an 
intergroup comparison of the scores that 
reflect news cognition, however, our hypothesis 
has been falsified. 

When examining the relations between 
groups, we first compared the results of the 
first group (alternating method) to those of 
the second (block positive-negative), and 
third (block negative-positive) groups. 
Since we analyzed the relationships between 
qualitative and quantitative variables, we 
used the t – test (Table 1). 
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TABLE 1 
Analysis of the relationship between cognition in the case of alternating, and 

block desirable-undesirable modes of presentation (t – test) 
  

 News sequence N Average df t p 

 
 Total score 

Alternating 16 7.0625  
30 

 
 – 2.276 

 
0.030 

Block positive – 
negative 

 

 
16 8.6875 

 
We see in this case, then, that news 

cognition is significantly better in the case 
of the presentation of news items in blocks 
of socially desirable-socially undesirable 
news, compared to the one-by-one, 
alternating way of presentation. Out of the 
12-point maximum of the multiple-choice 
test (which would mean that the subject 
has comprehended every news item), the 
block presentation of desirable-undesirable 
news resulted in an average of 8.68, whereas 

with the alternating method, the average 
level of cognition was lowered to 7.06, the 
difference being significant (p = 0.030). 

Surprisingly, this relationship is not 
repeated between alternating and block 
presentations if the block sequence is 
reversed, i.e. if the block of socially 
undesirable news items is presented before 
the socially desirable ones. This is shown 
in Table 2. 

 
TABLE 2 

Analysis of the relationship between cognition in the case of alternating, and 
block undesirable-desirable modes of presentation (t – test) 

 
 News sequence N Average df t p 

 
Total score 

Alternating 16 
7.0625 

 
30 

 
0.525 

 
0.603 

Block negative – 
positive 

 
16 6.6875 

 
It can be seen that in this case, the 

effectiveness of news cognition is further 
lowered if the subjects are presented the 
news in an undesirable-desirable block 
sequence. The average number of news 
items comprehended by the subjects is 
6.68, but the difference in results between 
alternating and block negative-positive 

news sequences is not significant (t = 
0.525, p = 0.603). 

We have also examined whether there 
is a difference in cognition between the 
two types of block sequences, in terms of 
desirable-undesirable, and undesirable-desirable 
sequences of presentation. The results are 
shown in Table 3. 
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TABLE 3 
Analysis of the relationship between cognition in the case of block desirable-

undesirable, and block undesirable-desirable modes of presentation  
(t – test) 

 
 News sequence N Average df t p 

 
 
 

Total 
score 

Block positive – 
negative 

 
16 8.6875 

 
30 

 
3.25

0 

 
0.003 Block negative – 

positive 
 

 
16 6.6875 

 
We have observed a significantly 

strong relationship between news cognition, 
depending on the sequence of news blocks 
(p = 0.003). Our experiment shows that it 
was most useful to cognition to present a 
block of socially desirable news first, before 
presenting a block of socially undesirable 
news. Comprehension was significantly 
weaker in the case of the undesirable block 
being presented first. 
 When we analyzed desirable and 
undesirable news cognition independently 
from each other, we have found significant 
differences only in the case of block – 
sequence presentations. Comprehension in 

the case of both positive and negative 
news items was found to be most effective 
if the news was presented in blocks, with 
the socially desirable block being presented 
first, before the socially undesirable news. 
In the case of alternating and block formats, 
we did not identify any significant 
relationships in the comprehension of either 
positive or negative news, but, as a tendency, 
block presentation was more effective than 
the alternating method in the comprehension 
of positive news (p = 0.054). 

The rate of comprehension of positive 
and negative news is shown in Table 4. 

 
TABLE 4 

The indicators of comprehension of positive and negative news 
 

Positive news 
comprehension 

Average Median Mode Dispersion Minimum Maximum Total 

Alternating 3.75 4 4 1.341 1 6 16 

Block desirable 
– undesirable 

 
4.68 

 
5 

 
6 

 
1.302 

 
1 

 
6 

 
16 

Block 
undesirable – 

desirable 

 
3.63 

 
3.50 

 
3 

 
1,360 

 
2 

 
6 

 
16 
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Negative news 
comprehension 

Average Median Mode Dispersion Minimum Maximum Total 

Alternating 3.31 3 2 1.447 2 6 16 

Block desirable 
– undesirable 

 
4 

 
4 

 
4 

 
1.032 

 
2 

 
6 

 
16 

Block 
undesirable – 

desirable 

 
3.06 

 
3 

 
3 

 
1.123 

 
0 

 
5 

 
16 

 
It can be seen that in every case, the 

comprehension of positive news is better 
than that of negative news, regardless of 
the way of transmission. Since the subjects 
were presented six pairs of desirable and 
undesirable news, the comprehension of 
positive and negative news was measured 
on a scale of 0-6 (0 if no news item was 
comprehended, 6 if all of them were). The 
highest level of news comprehension was 
found in the case of positive news, if the 
news were presented in blocks, the positive 
block being presented first (4.68 average). 
The smallest difference between the com-
prehension of positive and negative news 
is registered in case of the alternating 
sequence. The lowest level of news com-
prehension was registered in the case of 
negative news, if the news were presented 
in a block format, with the block of 
socially undesirable  news being presented 
first, before the socially desirable ones 
(3.06 average). 
 It can be concluded that news 
comprehension is affected in a positive 
way by a presentation of news in a block 
sequence, in an order of desirable-
undesirable news items. We find it highly 
probable that the presentation of a socially 
desirable news block first ensured an 
optimal level of arousal, which positively 
influenced news processing, and led to 
significantly better news comprehension. 
 

The effect of quasi-independent 
sociological variables on news 
comprehension 
Taken together, i.e., regardless of the 

valence of the messages, we examined the 
effects of certain sociological variables on 
news cognition, before proceeding to an 
intragroup level of analysis. 
 With regard to the sex of the subjects 
of the experiment, it can be said that 
‘general’ news comprehension is not related 
to sex; the rate of news comprehension of 
the two sexes does not show significant 
differences – the male average was 7.75, 
the female average 7.20 (12-point maximum). 
The type of the area of residence proved to 
be undecisive as well, though in this case, 
the overrepresentation of urban people 
must be taken into consideration (79.2% of 
the subjects). The level of news comprehension 
of the urban group was 7.31, the rural 
group showing 8.10, but this difference is 
not significant (t = 1.061, p = 0.294).  
 We also examined the effect of education 
on news comprehension, although we had 
assumed that it would not influence news 
comprehension, since the overwhelming 
majority of volunteers were high school or 
college students, and hence a relatively 
homogeneous group in terms of education. 
The rate of comprehension among high 
school seniors and recent graduates was 
7.375, and in the case of college students and 
college graduates, 7.583, and the difference 
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between these values is insignificant (t = 
0.343, p = 0.733). 
 Age does not have a significant 
impact on news comprehension either, 
although there is a tendency seen in the 
correlation coefficient (r = – 0.218, p = 0.068), 
according to which the news comprehension 
of young people is higher than that of 
older subjects, but this is just a tendency. 
 The level of empathic capabilities is 
also insignificant in its effect on news 
comprehension (r = – 0.147, p = 0.159). 
 

Analyses of Relations Within Groups 
We have also tried to establish the way 

in which quasi-independent variables have 
an effect within the individual research 
groups. For this reason, we have deployed 
individual analyses of these variables within 
the groups. 

Given the number of subjects in each 
group, however (N = 16), the results must 
be taken with caution. It must be noted 
here that the effect of the area of residence 
was not analyzed within either group, since 

only 20.8% of the subjects, i.e. 10 people, 
hailed from rural areas, unpermitting of a 
breakdown according to residence. 
 

Relations within the first group 
(alternating method of presentation) 
First, we looked at the relationship 

between news comprehension and the sex 
of the subjects. In the case of news presented 
in an alternating fashion, this variable does 
not influence news comprehension; men 
scored an average of 7.87, and women 
6.25 points (12 -point maximum), but this 
difference cannot be considered significant 
(t = 1.493, df = 14, p = 0.158). There were 
no significant differences, in the case of 
breaking down the analysis into positive 
and negative news, if the news were 
positive (both men and women scored an 
average of 3.75 points out of a 6-point 
maximum). In the case of negative news, 
however, we have found significant 
differences (Table 5).  

 
TABLE 5 

An examination of the relationship between the comprehension of socially 
undesirable news and the subjects’ sex (t – test) 

   
Type of news Sex of Subjects N Average df t p 

Negative 
news 

Male 8 4.125  
14 

 
2.662 

 
0.019 

Female 8 2.500 

 
Although the results must be interpreted 

carefully due to the low number of subjects, 
in this case, the rate of comprehension of 
men is significantly higher (4.125 average) 
than the level of comprehension of women 
(2.5 average) (p = 0.019). 

The level of education is not a 
significant factor in news comprehension; 
high school seniors and those with high school 

diploma scored an average of 6.778 (12-
point max.), while college students and 
graduates scored an average of 7.428, but 
this difference is not significant (t= – 0.557, 
df=14, p = 0.586). Taking into consideration, 
however, the fact that most of the subjects 
were young, high school or college students 
or recent graduates, i.e. a relatively 
homogeneous group in terms of education, 
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the lack of a relationship is not surprising at 
all, but can be explained through precisely 
this homogeneity. 

The relationship between age and news 
comprehension was measured through a 
correlation coefficient, and we could not 
establish a significant relationship in this case 
either (p = 0.124); but, given the value of the 
coefficient (r= – 0.307), there is a reverse 
tendency of news comprehension being more 
effective in the young, compared to older, 
subjects.  

The results of the empathy questionnaire 
and the rate of news cognition – both being 
quantitative variables – were compared by 
means of a correlation coefficient as well. 
We had presupposed that empathy does (or 
may) have an effect on the rate of news 
comprehension; more precisely, we assumed 
that this relationship is positive: the more 
empathetic a person, the better he would 
comprehend the news. Given the value of the 
correlation coefficient (r= – 0.431), however, 
we can establish that a well – developed 
sense of empathy affects news comprehension 
in a significantly negative way (p = 0.048). It 
is highly probable that the strong, empathetic 
emotional involvement in the content of the 
news inhibits its cognitive processing, which 
lowers the rate of the efficiency of news 
comprehension; thus, a more empathetic 
person may get emotionally ‘stuck’ in a 
previous news item, not paying attention to 
subsequent news items as much as a person 
with a less well – developed would.  

 
Relations within the second group 
(sequence of desirable-undesirable 
news blocks) 
Similarly to the first group, we examined 

the relationship between news comprehension 
and the sex of the participants as well. It may 
be established from the results that sex does 
not influence this type of news comprehension 
(male average 8.777, female average 8.571). 
This is so even in the case of the analysis of 

positive and negative news independently 
from each other (p=0.416 for positive news, 
p = 0.149 for negative news). 
 Due to the relative homogeneity of the 
group in terms of education, we have not 
found significant differences in the level of 
comprehension between high school students/ 
graduates and college students/graduates (the 
average of those with a high school degree 
being 8.857; that of college students and 
graduates 8.556, t=0.334, p=0.744).  
 The tendency identified between age 
and news comprehension in the first group 
was transformed into a strong relationship in 
the group presented with the blocks of 
desirable and undesirable news. In this case, 
age correlates in an unequivocally negative 
way with news comprehension, i.e., young 
people comprehend the news better, than 
older individuals (r= – 0.504, p = 0.023).  
 The level of empathy does not have any 
significant influence on the comprehension 
of block positive-negative news (r= – 0.178, 
p = 0.255). 
 

Relations within the third group 
(sequence of undesirable – desirable 
news blocks 
The sex of the participants did not 

influence the comprehension of news presented 
in the sequence of an undesirable block 
followed by a desirable block (male average 
6.285, female average 7, t = – 0.805, df = 14, 
p = 0.434) in general, nor did it have a 
significant influence in the comprehension of 
positive and negative news independently of 
each other (positive news: male average 
3.428, female average 3.777, p = 0.627; 
negative news: male average 2.857, female 
average 3.222,  p = 0.538). 
 In terms of education, a significant 
relationship was not identified, due to the 
above mentioned group homogeneity (high 
school average 6.750, college average 6.625, 
t = 0.139, p = 0.892). 
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 The effect of age upon news 
comprehension in the case of news blocked 
as such presents itself as a tendency, not as a 
strong relationship (r=  – 0.272, p = 0.162). But 
similarly to the first group (the alternating 
method of presentation), here too the value 
of the correlation coefficient suggests a 
reverse effect; the level of comprehension of 
older people is lower than that of the young. 
 The level of empathy did not influence 
the comprehension of block negative-
positive news in any significant way (r = 
0.172, p = 0.262). 
 
 Conclusions 

1. During our study, our work hypothesis, 
according to which news comprehension is 
most effective when socially desirable and 
undesirable news are presented one-by-one, 
in a regular, alternating fashion, as opposed 
to blocks of positive-negative (or negative-
positive) news, was not confirmed. Although 
the sequence of positive and negative news 
does influence comprehension, this latter is 
the most effective not in the case that we had 
presuppsoed, but rather, when the news are 
presented in blocks – the socially desirable 
block presented first, before the socially 
undesirable news items. In terms of possible 
explanations, we must take into consideration 
that our experiment dealt with high relevance 
news items, but they were ‘neutral,’ i.e. 
lacked connotation. This may also explain 
the fact that, regardless of the sequence, the 
comprehension of positive news was always 
higher than that of negative news. In this 
case, the ‘bad’ news lacked the gravity of news 
about death, deviance, and annihilation, that 
raise the level of attentiveness and interest of 
the subject (Shoemaker, 1996). Thus, our 
experiment has shown that, in terms of the 
effectiveness of news processing, the case in 
which the first message is positive ensures an 
optimal level of arousal, is the most useful. 
The contrast effect was not manifest in the 
case of six pairs of news items, when they 

were presented in a regularly alternating 
fashion. A singular contrast – between the 
‘good’ news block and the ‘bad’ news block 
– proved to result in better news 
comprehension. 

2. We have not identified any significant 
relationships between the sex and the level of 
comprehension of the participants, except in 
the case of negative news during the 
alternating presentation – the comprehension 
of men in this case was significantly better 
than that of women, which coincides with 
previous results of experiments in the field. 
In the case of block-sequence presentations, 
similarly to the alternating method – regardless 
of the order in which the positive and 
negative blocks were presented – there were 
no significant differences. 

3. Since the overwhelming majority 
(79.2%) of the participants in the experiment 
were urban, we did not pursue an analysis 
according to area of residence, due to the low 
number of subjects within each group. 

4. With regards to the level of education 
of the participants, we did not find any 
significant differences in comprehension 
between high school students and graduates, 
and college students and graduates, which 
may be explained by the homogeneity of the 
groups in this regard (since most of the 
participants were high school seniors and 
college students). 

5. In the case of a block presentation of 
desirable and undesirable news (in that 
sequence), age was found to significantly 
influence news comprehension; the level of 
comprehension of the young was higher than 
that of older participants. Within the other 
two groups, a similar tendency (short of a 
strong correlation) may be established. Thus, 
in conclusion, it can be established that, with 
age, the level of comprehension declines 
significantly – an observation confirmed by 
the literature of the field. 
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6. In the case of a regularly alternating 
sequence of news, empathy has a negative 
influence on comprehension: the more 
developed the emphatic abilities of the 
subject, the less effective the comprehension. 
In the other two instances, empathy does not 
significantly influence comprehension. This 
leads us to conclude that, throughout the 
experiment, there was no global reception of 
the content of the messages that would 
involve the participants’ empathy; rather, the 
participants focused on the cognitive 
processing of information in a narrow sense 
of the term. The neutrality (lack of 
connotations) of the news items may be a 
feasible explanation for this phenomenon. 

7. In conclusion, we consider our 
experiment to have been successful in the 
analysis of the role of sequence in the 
presentation of socially desirable and socially 
undesirable news, and for outlining future 
research questions in the field. 
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Arhetipul renaşterii în imaginea publicitară. 
Studiu de caz 
 
 
 
Xenia NEGREA 
  
 
Abstract: In this article, we analyzed how the renaissance 
archetype, as Jung has presented it, can appear in advertising. For 
example, we have selected the image of an anti-aging product and 
we analyzed this image to see how the renaissance theme is followed 
at different levels in this image. We found that through a focused 
model, the elements of the image are structured in concentric 
circles, and through different levels of reading. The accent is moved 
from the obsession on persuasions. We found in the analyzed image 
a mechanism to maintain reader’s attention as a capital goal of the 
contemporary message in advertising.  
Keywords: Advertising, Jung, archetype, renaissance, green, white, 
circle. 
 
 

Preliminarii  
 

iscursul publicitar apelează siste-
matic la fondul mitic şi inevitabil 
arhetipal pentru a-şi plasa mesajul. 

În studiile sale despre arhetipuri, Jung include 
şi o intervenţie despre renaştere. Potrivit 
psihanalistului, aceasta poate lua cinci 
forme diferite: metempsihoza, reîncarnarea, 
învierea (resurrectio), renaşterea (renovatio) 
şi participarea la procesul transformării 
(renaştere indirectă). Arhetipul renaşterii 
apare astăzi în promovarea celor mai 
diferite categorii de produse. Noi am ales 
ca studiu de caz un produs cosmetic, 
marca Yves Rocher. Este vorba despre un 
produs anti-rid, denumit aparent simplu 
„Elixir 7.9”1.  

Dintre formele pe care le ia renaşterea 
în lectura lui Jung, ne-am oprit asupra 
celui de-al patrulea tip, Renovatio, „re-
naşterea sensu strictori”, cum o numeşte 

psihanalistul. Această categorie denumeşte 
renaşterea din timpul vieţii individuale, 
acea renaştere care afectează durata indivi-
duală de viaţă. Cuvântul include sensurile 
înnoirii, îmbunătăţirii, prin acţiune magică 
asupra esenţei2.  

Renaşterea presupune două grupuri de 
evenimente: trăirea transcendenţei vieţii şi 
trăirea propriei transformări3 (transformarea 
subiectivă). Aceasta din urmă reuneşte mai 
multe fenomene: diminuarea personalităţii, 
transformarea în sensul multiplicării, schim-
barea structurii interne, identificarea cu un 
grup, identificarea cu eroul de cult; proce-
duri magice; transformare tehnică; trans-
formare naturală4. În exemplul ales de noi, 
se fac trimiteri la procedurile magice, care 
presupun utilizarea unui ritual pentru a 
provoca o transformare.  

 
Primul nivel de lectură. Captarea 
atenţiei 

D
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Imaginea aleasă este aparent simplă şi 
presupune un model de lectură focalizat. 
În centrul paginii este poziţionat obiectul 
promovat (un recipient), în jurul căruia, 
însă se construieşte un vertij determinat de 
ataşarea semnificaţiilor. Culorile alese, ca 
şi caracterele literelor, nu par să agreseze şi 
să subjuge atenţia lectorului. Nuanţele de 
verde sunt punctate de alb pentru redarea 
imaginii propriu-zise. Negrul redă infor-
maţiile, mesajul scriptic propriu-zis: infor-
maţii despre produs, caracteristici etc.  

În fapt, după regulile scripturale ale 
lecturii obişnuite, în zona de umbră a 
paginii, acolo unde se petrece lectura mini-
mală (jumătatea stângă a paginii), sunt oferite 
cu caractere mici informaţii lămuritoare 
pentru mesajul scriptic poziţionat în zona 
activă, în zona de lectură maximală (jumă-
tatea dreaptă a paginii).  

Aşa cum observa Vasile Sebastian 
Dâncu, în prezent, discursul publicitar 
tinde să mizeze din ce în ce mai mult pe 
funcţia fatică a limbajului şi mai puţin pe 
funcţia conativă: „Împotrivindu-se zgomotelor 
şi bruiajului, comunicarea publicitară este 
tot mai mult orientată doar înspre a-şi 
afirma prezenţa (marca X există), de a 
menţine contactul (marca X nu încetează 
să vi se adreseze) şi de a aduna la un loc 
(X este peste tot)”5. În exemplul ales de 
noi, comunicatorul stabileşte un dialog 
discret, dar acaparator, cu destinatarul prin 
jocul semnificaţiilor pe care le ataşează 
fiecărui gest vizual din pagină.  

Potrivit modelului focalizat, în centrul 
paginii se află obiectul promovat, un 
recipient, de culoare verde, din interiorul 
căruia pornesc spre zonele periferice ale 
paginii cercuri concentrice sugerate de 
dinamica luminii şi implicit a culorilor. 
Între interiorul şi exteriorul recipientului/ 
sticlei se stabileşte dintru început o relaţie 
de oglindire, relaţie reluată şi în jumătatea 
inferioară a paginii. Aici, regăsim înscri-
surile de pe recipient (mesajul esenţial) 

reflectate suficient de puternic şi, de ase-
menea, mânerul obiectului care poate con-
duce spre consumator „elixirul”, din care 
este reprezentată chiar o picătură de alb.  

Din centrul recipientului, reprezentat 
prin stilizări ale solarităţii, privirea urcă 
spre inscripţia; „Elixir 7.9”. Inscripţia şi 
desenul se suprapun, se completează, în 
aşa fel încât la acest moment al lecturii, 
soarele, cu irizări verzi, devine halo pentru 
ceea ce intuim a fi numele produsului. 
Descoperim în felul acesta un prim cerc, 
cel al sensului literal. În partea superioară a 
sticlei este numele şi sigla brandului, iar în 
partea inferioară sunt rezumate calităţile şi 
promisiunile elixirului: plante, anti-îmbătrânire 
şi cu caractere mai pronunţate, promisi-
unea întineririi.  

Următorul nivel, următorul cerc (cel al 
sensului alegoric), amplifică dramatizarea 
imaginii şi vine în continuitatea ideii de 
magie, de „elixir”. Descoperim recipientul 
înconjurat în partea superioară de aureolă, 
îl descoperim contextualizat solar, iar la 
bază, flancat de instrumentul care poate 
conduce substanţa miraculoasă din sticlă 
spre consumator. Acest al doilea cerc 
aduce maximul de dramatizare: pe de o 
parte simbolistica solară presupune jocul 
razelor şi al strălucirii, pe de altă parte, în 
partea inferioară, substanţa este prezentată 
în mişcare, sub forma unei picături gata să 
cadă pe pielea consumatorului. Cercul 
următor este cel comunicării directe. Pe 
fondul trecerii dinspre galbenul solar spre 
verde este plasată explicaţia: „Inovaţie 
anti-rid. 12 ani de cercetare. Yves Rocher 
inventează primul concentrat vegetal ultra-
puternic, intensificator al tinereţii tenului, 
cu 7 plante active şi 9 brevete anti-rid. O 
singură picături din acest elixir de ex-
cepţie, aplicată ca bază, dublează efica-
citatea anti-rid a tuturor produselor pentru 
îngrijirea tenului. Cele 200 de femei care l-
au testat au constatat de 2 ori plus de 
rezultate asupra:  fermităţii şi densităţii 
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tenului  netezirii ridurilor  aspectului 
satinat  strălucirii tenului. Produs adaptat 
tuturor tipurilor de ten, Formulă elaborată 
fără parabeni”. Informaţia aceasta este 
reluată rezumativ, dar cu corp de literă 
mult mai mare, în partea inferioară a 
paginii: „ELIXIR 7.9 / 7 PLANTE. 9 BREVET 
ANTI-RID”. Comunicarea, însă, nu se 
opreşte aici.  

Al treilea cerc (cel al sensului mistic) 
este reprezentat de exploatarea culorii 
verde, cel mai puternic semnificant al 
acestui discurs. Acest verde are nuanţe 
extrem de închise şi acoperă pagina. 
Pagina în sine este utilizată de comu-
nicator, preluând semnificaţiile pătratului. 
Comunicatorul obţine în felul acesta sensul 
general, extrem de cunoscut, al cercului 
închis în pătrat: scânteia din focul divin 
ascunsă în materia căreia îi insuflă viaţă.  

Tema cunoaşterii, a depăşirii condiţiei 
prin raţiune, a deschiderii spiritului către 
cunoaştere este definitiv fixată în conşti-
inţa cititorului prin cele trei cifre evi-
denţiate în imagine: 7, 9, 12. Şapte este 
cifra ordinii spirituale şi reprezintă şi 
numărul plantelor studiate şi utilizate în 
obţinerea substanţei miraculoase. Nouă, 
chiar de la textele homerice, este cifra 
căutărilor fructuoase şi simbolizează încu-
nunarea eforturilor şi desăvărşirea unei 
creaţii6. Amintim aici şi explicaţia lui René 
Allendy, potrivit căruia nouă este „nu-
mărul complet al analizei totale. El este 
simbolul multiplicităţii ce se înapoiază la 
unitate şi, prin extensie, al solidarităţii 
cosmice şi al mântuirii”. Cum este ultimul 
din seria de cifre, nouă anunţă sfârşitul şi 
reînceputul, este cel care anunţă trans-
mutaţiile. În imaginea analizată, nouă re-
prezintă numărul brevetelor anti-rid do-
bândite până în momentul creării elixirului 
de către companie. Brevetele, eforturile 
încununate de succes, culminează acum în 
crearea elixirului. Numărul 12 este, în 
simbolistica generală, numărul lumii desă-

vârşite, este numărul unei împliniri, al unui 
ciclu încheiat. În imaginea de faţă, 12 
reprezintă anii de cercetare care se îm-
plinesc, iată, în realizarea esenţei.  

 
Formula esenţei miraculoase. Visul 
cunoaşterii împlinite 
După această primă lectură, prin care 

s-a afirmat prezenţa produsului, urmează 
o a doua, prin care se menţine contactul 
destinatarului cu mesajul. Această lectură 
secundă este declanşată în partea supe-
rioară a cercului al treilea, unde, în con-
tururi vagi este situată o frunză, cu vârful 
limbului orientat spre interiorul paginii, 
adică spre flaconul deschis. Se realizează 
în felul acesta şi un model de comunicare 
în plan vertical, descendent: frunză – 
recipient – picătură. În acest moment, se 
lansează şi o decisivă provocare a abili-
tăţilor interpretative şi dialogice ale desti-
natarului. Miraculosul se poate deschide în 
explicaţii şi în formule: „7.9”. În tradiţia 
construirii mesajului publicitar, aceea a 
cultivării imitaţiei, expresia „elixir 7.9” 
plasează consumatorul în registrul retoric 
al alchimiei. Unul dintre scopurile alchi-
miştilor era acela de a obţine „aurul de 
băut”, adică elixirul de viaţă lungă. Opera-
ţiunea alchimică fiind o „lărgire şi o 
accelerare a generării naturale”, structura 
simbolică a paginii dobândeşte un alt tip 
de coerenţă. În acest nou context, iden-
tificăm în recipient chiar athanorul, iar 
cele două culori principale utilizate, verde 
şi alb, prin dinamica montării lor în pagină 
având ca punte galbenul (aurul, adică ne-
murirea), relevează alte conexiuni semantice: 
verde – involuţie – inspiraţie şi alb – 
evoluţie – expiraţie. Ochiul este determinat 
în felul acesta să exerseze o lectură 
inversă, dinspre zona periferică a paginii, 
dinspre cel de-al treilea cerc, al sensului 
mistic, spre ultimul, cel al sensului literal, 
i. e. dinspre inspiraţie spre expiraţie, 
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dinspre involuţie, matrice, haos spre evo-
luţie, expiraţie, perfecţiune.  

Cercurile concentrice, care ghidează 
lectura preiau în acest moment şi sensul 
gradelor fiinţei, a tendinţei perpetue a 
omului către perfecţiune, iar imaginea 
aminteşte de cunoscuta miniatură din 
Liber divinorum operum de Hildegard din 
Bingen (aprox. 1230), „Omul în planul 
creaţiei divine”. Lucrarea plasează omul în 
centrul cosmosului ca „măsură a creaţiei”. 
Spaţiul vital al acestuia este delimitat de 
cercul de foc (dragostea divină) şi de 
cercul albastru (focul întunecat al jude-
căţii). Cele douăsprezece capete de ani-
male, dispuse şi ele într-un al treilea cerc, 
simbolizează virtuţile care pătrund în 
sufletul omenesc prin suflarea divină. Prin 
analogie, în imaginea studiată, regăsim în 
centru obsesia umanităţii – poţiunea mira-
culoasă a vieţii/tinereţii veşnice –, delimi-
tată de cercul alb.  

Vom insista în acest moment al 
analizei pe simbolistica albului, unul dintre 
semnele dominante ale imaginii. Albul 
este culoarea7 iniţierii, este culoarea ritu-
rilor de trecere prin care se produc 
mutaţiile fiinţei. Descoperim aici, albul în 
sensul pe care l-a exprimat Kandinsky. 
„Albul acţionează asupra sufletului nostru 
precum liniştea absolută, liniştea care 
abundă în posibilităţi vii (...). Este un 
nimic plin de veselie juvenilă sau, mai 
bine zis, un nimic de dinaintea oricărei 
naşteri, a oricărui început”. Culoarea teo-
faniei, albul mobilizează aici accepţia sa 
diurnă: culoare a revelaţiei, a stării de 
graţie, a transfigurării care uluieşte, trezind 
facultatea de înţelegere şi depăşind-o în 
acelaşi timp8. Scrisă cu alb, expresia 
„Elixir 7.9” atinge un nivel superior de 
credibilitate – elixirul pierde din semni-
ficaţiile obscure şi se apropie de zona 
diurnului, a raţionalului, iar „formula” 7.9 
pare să îşi descoperă logica. Albul, aşadar, 
aduce în discuţie inteligenţa, exerciţiul, 

manifestul, semnul puterilor câştigate şi 
recunoscute, al renaşterii împlinite9. 

Cealaltă culoare importantă a imaginii 
este verdele. Acesta reuneşte mult mai 
multe şi mai ambigue sensuri. Pe de o 
parte, prin situarea în partea superioară a 
ultimului cerc a frunzei, se poate ghici o 
simbolizare a pădurii. În simbolistică, pă-
durea trimite la necunoscut, la regenerare 
şi este reprezentată, de obicei, ca un loc 
întunecos, singuratic, care închide însă în 
miezul său luminişul, spaţiul sacru al 
iniţierii spirituale. În psihanaliză, pădurea 
reprezintă inconştientul. După Jung, spaimele 
iscate de pădure s-ar datora fricii în faţa 
revelaţiilor inconştientului. Şi în psihana-
liză, pădurea este în corelaţie cu ideea de 
regenerare.  

Pe aceeaşi tematică, a generării/ 
regenerării/ transfigurare prin cunoaştere, 
pădurea sugerată de culoarea verde poate 
fi citită şi ca simbol al haosului, mai ales în 
partea periferică a imaginii, aşadar, la 
nivelul celui de-al treilea cerc, cel care 
reuneşte sensurile misticii. Haosul matriceal, 
cel care conţine potenţialitatea, aşteaptă 
apariţia principiului organizator, a conşti-
inţei modelatoare, aşteaptă, ca în filosofia 
ermetică, artistul alchimist, care, în cazul 
de faţă, după nouă încercări, în doispre-
zece ani şi cu cele şapte plante cunoscute 
numai de el poate sublima esenţa perfectă.  

Dacă rămânem însă la primul nivel de 
interpretare, nu se pierde nimic din acu-
mulările tematice referitoare la cunoaştere, 
la gestarea şi revelarea unei taine. Verdele, 
nuanţa liniştitoare, răcoritoare, umană, 
culoarea renaşterii prin excelenţă, rezultat 
din interferenţele albastrului şi galbenului, 
include/ascunde şi re-descoperă centrul în 
care se află comoara (formula magică 
inscripţionată cu alb), promisiunea trans-
formării (redată raţional prin cifre albe).  

Revenind la teoria iniţială, teoria 
jungiană a renaşterii, recunoaştem în ima-
ginea analizată o transpunere fidelă a 
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logicii transformării. Jocul cromatic şi geo-
metria subtilă care ordonează alegoric 
informaţia converg în ilustrarea ideii de 
transformare, de renaştere. Verdele ger-
minal, substitut aici al potenţialităţilor in-
conştientului, al mării matriceale, rămâne 
sursa vieţii. Aceasta poate fi descoperită 
doar prin efort intelectual, prin coniunctio.  

Prin regia calmă a imaginii studiate s-
a reuşit pe de o parte imitarea actului 
creaţiei, atenţia receptorului fiind condusă 
din aproape în aproape spre esenţa me-
sajului, anume încrederea în ştiinţa modernă, 
care a reuşit să atingă ceea ce imaginarul 
colectiv reţinuse ca simplu mit: transfor-
marea miraculoasă prin intermediul unei 
picături.  
 
Note 
1 Imaginea analizată a fost preluată din revista 
„Elle”, ediţia română, februarie, 2011. 
2 Carl Gustav Jung, Opere complete. I. 
Arhetipurile şi inconştientul colectiv, Editura 
Trei, Bucureşti, 2003, traducere din limba 
germană de Dana Verescu, Vasile Dem. 
Zamfirescu, colecţia „Biblioteca de 
psihanaliză”, colecţie coordonată de Vasile 
Dem. Zamfirescu, p. 123. 
3Jung, op. cit., p. 125 
4 Idem, pp. 126-136. 
5 Vasile Sebastian Dâncu, Comunicarea 
simbolică. Arhitectura discursului publicitar, 
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 149-
150. 
6 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar 
de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, 
forme, figuri, culori, numere, vol. I-III, Editura 
Artemis, Bucureşti, 1994 
7 Alb este nonculoare. Unde a fost cazul, pentru 
fluen’a expresiei, am folosit sintagma „culoarea 
alb”. 
8 idem, Chevalier. 
9 Ibidem.  
 
 


