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REZUMAT
Cadrul referențial al studiului dat pornește de la o certitudine în ceea ce privește constituirea 

unei paradigme istorice noi, cu o serie de caracteristici, dar și provocări. Globalizarea devine o 
carcasă istorică care nu poate fi ignorată, mai ales că subliniază conjugarea elementului politic cu 
cel economic. Altfel spus, statele naționale au oportunitatea, dar și misiunea istorică să negocieze 
un statut economic prin identificarea unui model de relaționare cu alte state ce ar permite salv-
gardarea interesului național. Republica Moldova depune eforturi în dezvoltarea unui leadership 
strategic care ar genera eficiență în acest sens, promovând un angajament pentru edificarea unei 
platforme de implicare comună cu alte state. Proiectul de cooperare „Trio Asociat” este un exem-
plu în acest sens.
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Introducere. Urmare a experiențelor acumulate suntem tot mai predispuși să opinăm că 
nu poți înainta într-un demers existențial, indiferent de natura acestuia, fără a ține cont de 
triada unui raționament de tip context – pretext – text (cel din urmă element fiind în relație 
contiguă cu subtextul). Altfel spus, descifrarea împrejurărilor, ce se ivesc într-un cadru am-
biental global solicită tot mai mult, în viziunea noastră, priceperea utilizării unor stimulenți 
de identificare a oportunităților în vederea unei paradigme de comunicare convingătoare ca 
răspuns la exigențele realității în care trăim. 

În acest context, comunicarea, privită ca un proces constant al validării personale și al in-
cluziunii sociale este amprentată adânc de noile mijloace și forme de comunicare, devenind un 
instrument, pe lângă necesar explicit, foarte abil implicit în testarea unor poziții avantajoase 
pentru individ. Constatarea impune atenție mai cu seamă dacă ne raportăm la anvergura plat-
formelor strategice la care acced statele naționale, gestionând corect și coerent contextul glo-
balizării economice, creând un pattern de comunicare distinct și eficient. Republica Moldova 
are oportunitatea să-și configureze un profil de comunicare cu efect de siaj în exterior, prin 
negocierea unui statut economic. În situația dată rolul liderului are o semnificație  deosebită, 
fiindcă deciziile lui vor influența politica economică internă, precum și  relațiile economice 
externe, creând predispoziția unei dezvoltări sub toate aspectele. 

Metodologia cercetării. Speța problemei cercetate în articol a avut un demers metodologic 
bazat pe infodocumentarea extensivă și intensivă cu scopul înmagazinării dovezilor suficien-
te pentru a genera rațiuni generale și de caz. Pe parcursul cercetării au fost utilizate metode 
tradiționale precum analiza deductivă și inductivă a materialului științific și factologic atestat 
atât în literatura națională, cât și internațională,  cu focalizarea atenției asupra detaliilor de 
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context general cu trimitere la relevarea raporturilor de interacțiune și încorporare a fenome-
nologiei obiectului de cercetare. În același timp metoda sintezei a permis evidențierea ideii de 
permeabilitate pentru identificarea unui pattern sinergic comun dintre globalizare, negociere 
și leadership.

Rezultate și discuții. Globalizarea, caracterul informațional al societății de astăzi, precum 
și democratizarea continuă a acesteia creează premizele unei noi epistemologii de anvergură 
universală. Deloc accidental pentru context, suntem tot mai dispuși să discutăm despre  o nouă 
paradigmă istoric constituită,  postmodernitatea,  cu tot registrul de circumstanțe și caracteris-
tici imanente și anume: accelerarea exponențială a ritmului de viață, schimbarea fulgerătoare a 
decorurilor vieții și societății per ansamblu,  perimarea vertiginoasă a cunoștințelor etc. Toate 
aceste cadențe istorice sunt concentric închegate într-un termen reprezentativ - tranziență, 
care presupune „noua instabilitate în viața de fiecare zi. Ea se exprimă printr-o senzație, un 
sentiment de nepermanență” [9, pag.10]. În același context,  percepția generală evocă un sen-
timent comun al unei lumi de alt tip în care aproape ostentativ se impun concepte noi: eclec-
tismul, anti-formalismul, holismul. Prezența celui  din urmă concept întărește poziția celor 
care susțin teza ireductibilității întregului, altfel spus imposibilitatea unei existențe societale 
într-un cadru global în afara unui liant /mecanism de coabitare comună. Deducția principiu-
lui științific expus presupune că fiecare parte implică întregul, iar întregul nu poate fi perceput 
fără părțile sale. 

Drept urmare,  paradigma postmodernistă fixează alte accente care, spre deosebire de 
paradigma modernității a absolutizării scienticismului (conform DEX, concepție care con-
sideră că știința poate rezolva toate problemele teoretice și practice ale cunoașterii) și tehno-
cratismului, situează natura umană în zona eterogenității și diferenței, contexte germinale 
ale creativității și ale dezvoltării sale ulterioare [9, pag. 15]. Monopolizarea rațiunii absolute 
promovate de gândirea scientistă, cu credința în progresul linear, adevărul absolut și pla-
nificarea rațională explică apariția deconstructivismului descoperit de Jacques Derrida, un 
element al democratizării continue. Internalizarea transformării descrise mai sus permite 
vizualizarea impactului suferit de ființa umană, care,  recunoaștem, tot mai mult se apropie 
de visul râvnit de la originea lumii, în ceea ce privește un consens social atins în forma lui 
distinctă, la rândul său, nu fără a crea premize de condiționalitate în același timp, drept 
replică la „oferta pieței”. Și totuși, care sunt acele trăsături de ansamblu ale epocii în care 
trăim ce scurtcircuitează șabloanele vechi de gândire, comportament, acțiune?  Evidențiem 
câteva din ele: orientarea spre pluralism, diferență, fragmentarism, eterogenitate; tendința 
spre descentralizare, deconstrucție, regândire, proliferare; accentul pe „celălalt” (minorități 
religioase, naționale, sexuale etc.) față de centralitatea eu-lui în modernism; susținerea 
existenței unui număr mare de lumi posibile, rezultate din contextualizare, virtualitate; dez-
voltarea tehnologiilor postindustriale, precum și de comunicare electronică; neîncrederea 
într-un text asupra textelor, o cultură asupra culturilor; respingerea divinizării științei, mai 
cu seamă a ideii că doar știința poate atinge transcendența; accentul pe relativ, gratuit, dialog 
[9, pag. 16-17].

Paleta schimbărilor anunțate mai sus creează condiția unui pretext de dezbatere pentru 
contextul globalizării, concept care devine tot mai mult o piatră de încercare pentru „bran-
ding-ul” unui stat. Poliforma discuției pe care o impune fenomenul globalizării explică lipsa 
unei uniformități în definirea sa, fiindcă are profilul fie a unui fenomen, fie a unei strategii, fie 
a unei ideologii sau toate împreună [19]. Abordarea acesteia de pe poziția vizionară deschide 
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portalul unor oportunități de dezvoltare pentru fiecare stat, mai ales că statisticile sunt eloc-
vente în acest sens. Comisia Europeană în documentul său „Privind valorificarea oportunității 
legate de globalizare” din 2017 prezintă o realitate globală: 1,2 mln. călătorii internaționale 
în 2016, 244 mln. persoane care trăiesc în afara țării lor de origine, 914 mln. utilizatori ai 
rețelelor sociale care au cel puțin un „prieten” din afara țării, 75 mln. achiziții transfrontaliere, 
online în UE efectuate în 2017, 2 mln. lucrători transfrontalieri în 2015 [6, pag. 7]. O sinco-
pă în evoluția atestată s-a produs odată cu impactul pandemiei Covid-19 (înc.2020) care a 
modificat tendințele statistice, reanimând discuțiile cu privire la beneficiile și dezavantajele 
globalizării cu resuscitarea trendului de opinie privind naționalismul economic [17]. Astfel, 
o prăbușire a comerțului mondial, precum și perturbările în domeniile de transport pentru 
persoane, turism, divertisment, au impulsionat adaptarea la un cadru stimulator al politicilor 
economice, în urma cărora se estimează o creștere în 2021 cu 5,3% a comerțului global, după 
o scădere de 9,2% în 2020 [18]. La rândul său, criza pandemică a schimbat structura compor-
tamentului consumatorului cu evidențierea unor tendințe de viitor. Bunăoară, se estimează că 
cifra de 42%, din totalul tranzacțiilor de comerț, realizate prin metoda de plată online în 2019, 
va crește până la 52% spre anul 2023, ceea ce conturează discuții separate despre comerțul 
electronic, digitalizarea economiei, solicitarea unor competențe specializate pe piața muncii, 
în special pentru segmentul lucrătorilor calificați mai cu seamă în domeniul inteligenței artifi-
ciale etc. [18]. Criza a reconfirmat că șocurile exogene nu cunosc granițe geografice. 

Așadar, cifrele invocate subliniază și noile agende de activitate ale lumii tot mai mult inter-
conectate: cadrul legislativ internațional; monopolul luării deciziilor la nivel de interes de stat; 
avansarea exporturilor, dar și a importurilor care duce la creșterea competitivității; creșterea 
capacității de transport a datelor și a informațiilor; creșterea comerțului transfrontalier și a 
investițiilor directe; comerțul specializat, care devine eficient prin reducerea costurilor ex-
terne; interactivitate crescută, eliminarea intermediarilor; rețele inovatoare de comunicare, 
comunicarea digitală; proprietatea intelectuală; inovațiile tehnologice și adecvarea acestora cu 
competențele de muncă dobândite; migrația (legală/ilegală, azilul politic); schimbări demo-
grafice; deficitul de mână  de lucru în anumite domenii; creșterea mobilității la nivel global. 

Complementar, cifrele invocă atât dimensiunile globalizării, subliniind unitatea acesto-
ra: economică, politică, socială, culturală, de mediu ambiant, cât și, printr-o analiză atentă,  
prefigurează  provocările  care nu se lasă a fi așteptate. Profilul poliedric al acestora include 
[6, pag. 7-12]: 

- distribuirea inegală de resurse între populații și regiuni;
- incapacitatea de a realiza o valoare adăugată de performanță, drept urmare a  nivelului de 

trai, de protecție socială și de protecție a mediului scăzută;
- subminarea principiului reciprocității, urmare a interdicției de acces al companiilor stră-

ine la economiile naționale;
- transferarea profiturilor întreprinderilor către țări cu nivel redus de impozitare; 
- creșterea cererii de lucru calificat, respectiv scăderea numărului de locuri de muncă acce-

sibile pentru persoanele slab calificate;
- decuplarea creșterii economice de la utilizarea resurselor, în contextul epuizării resurselor 

naturale;
- schimbarea conținutului demografic al lumii ar putea genera o ordine mondială multipo-

lară, caracterizată de puteri politice, tehnologice, economice și militare diferite;
- creșterea contingentului de persoane  migratoare  favorizează tensiuni sociale în țările-
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gazdă, ceea ce duce la fenomenul marginalizării, chiar radicalizare. Totodată vorbim despre 
costuri economice și societale; 

- automatizarea muncii, care scade costurile, dar totodată ridică semne de întrebare cu 
privire la  numărul locurilor de muncă (cu sarcini simple, repetitive), ca urmare repatrie-
rea/relocalizarea anumitor industrii (pentru context este relevantă opinia lui Manuel Castells 
„sarcinile care au valoare redusă, dar sunt necesare, tip de muncă generică, vor fi înlocuite de 
mașini sau mutate în alte locuri de producție care presupun costuri scăzute”) [2, pag. 30];

- cerere pentru produsele provenite din Comerțul  echitabil;
- gestionarea protecției vieții private, datelor de securitate cibernetică, drept urmare a 

capacității de a urmări și a stoca date cu caracter personal prin intermediul internetului, ca 
rezultat a accesului la cumpărătorii din întreaga lume, generând abuzuri de poziție dominantă 
pe piață a deținătorilor de platforme online;

- creșterea mobilității, urmare a instabilității economice, de pace, de schimbări climatice;
- participarea la forța de muncă mondială dependentă mai mult de viteza și calitatea cone-

xiunii la internet, mai puțin de locul în care trăiești;  
- internetul a devenit o sursă de comunicare globală, care produce beneficii, dar în același 

timp poate fi o amenințare infracțională, alimentând terorismul și atacurile cibernetice etc.
În accepțiunea FMI cu referință la Globalizare se subliniază următoarele „O lecție-cheie 

pare să fie că presiunile globalizării, în special în ultimul deceniu, au servit la accentuarea 
beneficiilor politicilor bune și costurile politicilor proaste” [10, p. 72]. Aserțiunea de mai 
sus invocă o specificare: economia globală înseamnă globalizarea producției, a comerțului, 
a finanțelor. Dezvoltarea statelor nu mai poate avea loc între granițe ermetic închise sau izo-
late. Crearea economiei globale are un impact puternic asupra democratizării. Recunoaștem, 
pentru anumite țări democratizarea a coincis cu liberalizarea economică și, dimpotrivă, li-
beralizarea economică a declanșat schimbarea politică, moment care subliniază conjugarea 
elementului politic cu cel economic. Printre principalele scopuri ale liberalizării economice 
atestăm adaptarea politicilor naționale la un mediu global ce recompensează promovarea libe-
rului schimb. În opinia unor savanți, liberalizarea s-a dovedit a fi împovărătoare din punct de 
vedere social, ceea ce  a adâncit inegalitățile din interiorul țării și dintre ele, făcând lumea în 
curs de dezvoltare vulnerabilă la presiunile politice de a ajunge din urmă sau de a copia mo-
delele de dezvoltare din Occident [9, pag. 127]. Este de reținut în acest sens afirmația fostului 
prim-ministru al Marii Britanii, Tony Blair: „Acesta este un moment în timp în care trebuie 
să readucem argumentul pentru politica bazată pe rațiune, cu o analiză corectă a motivului că 
lumea se schimbă și cum putem naviga prin schimbarea către avansarea oamenilor noștri și 
reaprinderea politicii optimismului” [11]. 

Revenind la conceptul democratizare, ținem să subliniem că instituțiile guvernării globale 
(FMI, Banca Mondială, OMC, ONU alături de întâlnirile G7, cele ale Organizației pentru 
Cooperare Economică (OCDE) și Băncile Centrale (ale celor mai puternice economii), statele, 
rețelele transnaționale, ONG-urile au dezvoltat strategii diferite de promovare a democrației 
(prin contagiune, consimțământ, proces controlat, prin condiționare). Politicile preferate 
de instituțiile guvernanței internaționale sunt totuși de convingere și condiționare. Așadar, 
democratizarea presupune astfel un proces complex de transformare a statului: schimbarea 
instituțională, schimbarea reprezentativității, transformarea funcțională. În acest sens, țările 
post-sovietice și în curs de dezvoltare încearcă să construiască democrații noi, statul în acest 
caz devenind furnizor al bunurilor publice, de arbitru al politicilor economice naționale și o 
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sursă de asigurare a bunăstării. Democratizarea a intrat în agenda politică a țărilor ieșite din 
comunism, ca urmare a globalizării. Țările postcomuniste din Europa de sud-est în dorința de 
integrare europeană parcurg o agendă cu scopuri și politici asemănătoare procesului de globa-
lizare, explorând efectele  globalizării economice înaintea celor politice. 

Drept urmare, putem afirma că globalizarea a modificat natura strategiei publice, respectiv 
strategia guvernelor cu parcurs democratic. Și totuși, este necesar să specificăm importanța 
unei culturi a democratizării globalizării care ar permite acestor state să depășească diferențele 
în raport cu țările dezvoltate, construind societăți „incluzive”, bazate pe recunoașterea drep-
turilor și cetățeniei. În caz contrar, existența  teoriilor referitoare la hiper-globalizare,  potrivit 
căreia globalizarea duce inevitabil la colapsul statului și subminează statul ca centru autonom 
al culturii, culturile naționale nemaifiind distincte, va perpetua în timp  ostilitatea pentru acest 
fenomen [9, pag. 199].  Mai cu seamă ipoteza are teren de validare știind că cele mai dificile 
probleme ale secolului XXI fac trimitere la cultură și identitate. Explicitând cele spuse anterior, 
ostilitatea este condiționată de modul cum a fost gestionată, în anumite cazuri presupunând 
diminuarea suveranității țărilor în curs de dezvoltare (în speță) și capacitatea acestora de a lua 
singure decizii în chestiuni esențiale care afectează bunăstarea cetățenilor. Relevantă este, în 
acest sens,  configurarea unui concept despre societatea în rețea a autorului Manuel Castells 
care în subcapitolul „Statul și puterea globală ” opinează „...este dificil să ne imaginăm o soci-
etate fără granițe. Dar rețelele nu au granițe fixe, sunt deschise… Statul nu mai este decât un 
nod al unei anumite rețele…” [2, pag. 19]. Pornind de la premiza că statul este un construct 
inclusiv cultural, citatul reprodus generează alt format de meditație gen: Ce este cultura? Cum 
se manifestă particularitățile istorice ale unui ethos într-o societate în rețea? Există oare cer-
titudinea că proiectul unei culturi globale omogene comune va da roade?  În acest sens este 
semnificativă  ideea unor  protocoale de comunicare, prin extensie, de negociere care să creeze 
congruență și convergență interculturală „Statele naționale vor vedea rețelele de guvernare ca 
o masă a negocierilor la care vor avea șansa să își promoveze propriile interese…Guverna-
rea globală este privită ca o oportunitate de a-și maximiza propriile interese…” [2, pag. 41]. 
Așadar, probabil puterea, precum și contra-puterea vor fi de partea celui care va însuși aceste 
protocoale de comunicare și negociere! 

Totodată, afirmația deschide o dezbatere largă despre rolul Leadership-ului în contextul 
globalizării mai cu seamă că această persoana „legitimată” cu acest statut de „mesager” al 
voinței tuturor asigură oportunitatea de configurare a unui profil de comunicare în exteri-
or,  prin negocierea unui statut economic, ținând cont de aspectele asumate ale globalizării: 
creșterea mobilității, deschiderea granițelor, reducerea suveranității statelor, omogenizarea, 
anularea specificității. 

Fiindcă „Societatea este fondată pe cultul Eroilor” din spusele lui Thomas Carlyle [1, pag. 
60],  interesul pentru cel care este investit cu această putere va fi permanent. Istoria a dezvoltat 
diferite teorii despre leadership, pornind de la explicațiile ce țin de resursele  biologice per-
sonale până la un concept nou, introdus în ultimii ani, cel de leadership autentic, termen ce 
subînțelege „ demonstrarea angajamentului față de ceilalți și voința de a promova deschiderea 
și transparența” [1, pag. 83].  Există o accepție generală că leadership-ul depinde de context,  
precum și caracteristicile comportamentale ale acestuia sunt cele mai importante în deter-
minarea succesului. În accepția generală, cuvântul „leadership” este înțeles precum „putere”, 
„administrare”, „autoritate”, „conducere” etc. Nici măcar cercetătorii din domeniu nu au optat 
pentru o definiție generală a termenului. Profilul de ansamblu al acestuia a evoluat de la ca-
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pacitatea de a controla riscurile care se manifestă într-un proces decizional, pentru care actul 
de conducere este atractiv, prestigios și provocator, idee întărită în secvența  „Esența actului 
de conducere este a lua deciziile care implică cel mai înalt grad de incertitudine”, iar „opusul 
incertitudinii este sensul și un sentiment de direcție” până la ubicuizarea statutului de cel „care 
oferă inspirație și scop” conchide autorul Jan Ketil Arnulf [1, pag. 35-62]. Cu alte cuvinte, cre-
dibilitatea liderului este legată de speranța pentru rezultatele viitoare. Drumul către „înainte” 
este o combinație de soluții validate tehnic și social. Totuși, validarea socială este de primă 
însemnătate, deoarece liderul este creat de așteptările oamenilor. Prin extensie de raționament, 
facem trimitere la cercetările făcute de savanți (Blake și Mouton, 1962) care au demonstrat că 
din acele două tipuri de conducere (orientat spre sarcini și spre relații) impactul conducerii 
orientat spre relații este de 2 ori mai puternic, specificând,  totuși,  că o combinație dintre 
cele 2 este de preferat. Datele prezentate mai sus relevă importanța legăturii bazate pe nevoile 
emoționale  între lider și ceilalți [1, pag. 71].

 Aici, se naște distincția majoră dintre un lider și un manager. Relevanța afirmației lui Peter 
Drucker „Managementul înseamnă să faci corect lucrurile, leadership-ul înseamnă să faci lu-
cruri corecte” exprimă dihotomia dintre rol și atribuție [16, pag. 235]. Aceeași idee este întărită 
de explicitarea făcută de Timothy R. Clark în cartea sa „Liderii pot compensa și în alte feluri 
deficiențele lor ca manageri. Managerii nu pot compensa lipsa calităților de  lider. Nu poți cău-
ta un lider și să apelezi la un manager. În lumea reală nu există o diviziune atât de clară a mun-
cii. La un moment trebuie să le faci pe amândouă. Liderii creează viitorul, managerii asigură 
funcționarea prezentă. Managerii respectă un scenariu. Liderii scriu scenarii…” [3, pag. 98].

James Meindl susține că „…interesul pentru leadership crește pe timp de criză economico-
socială” [1, pag. 90],  aluzie fină pentru a demonstra dorința de a-l investi cu încredere pe cel 
care poate garanta un viitor mai bun. Specificarea se pliază pe o altă funcție a unui lider de a fi 
vizionar. Așadar,  cercetătorii sunt de părere că „ Liderii de succes se definesc prin 4 trăsături 
de bază, numite competențe de conducere: managementul viziunii, managementul comuni-
cării, managementul încrederii, auto-managementul” [16, pag. 275-276]. Privite unitar, cele 4 
trăsături, reiterează modul în care liderii evaluează tehnologii și resurse diferite pe care le au 
la dispoziție cu scopul alinierii acestora la obiectivele grupului. Doar așa, liderul demonstrea-
ză că este gata nu doar să prezică viitorul, ci să contribuie la crearea acestuia. Este o dovadă 
esențială pentru a demonstra o gândire de anvergură. 

Politologul James McGregor Burns este de părerea că fenomenul  leadership-ul este un 
fenomen de grup „…liderul desemnat era capabil să pună în cuvinte și să aducă la nivel 
conștient ceea ce era la nivel inconștient pentru adepți, adică să verbalizeze nevoile altora într-
un mod lipsit de ambiguitate și distinct, ceea ce face ca speranțele să se transforme în așteptări, 
lucru care îi motivează și îi mobilizează” [9, pag. 66]. Prin urmare, comunicarea în exterior, în 
avantajul grupului pe care îl reprezinți, fără a prejudicia interesele celorlalte părți, avansează 
necesitatea unei negocieri a avantajelor de ordin politic, economic, social etc. Ținem să preci-
zăm, că negocierea, aspect al comunicării, urmează a fi văzută drept un mijloc  prin care „se 
identifică punctele comune de interes pe care se construiește osatura structurii comerciale. 
Cel mai bine este să începi o negociere de la ceea ce „unește” părțile (convergență) și să amâni 
punctele divergente după ce s-a ajuns la un fundament principal; este un joc de poziționare…” 
[14, pag. 19]. 

 Așadar, anvergura leadership-ului crește odată cu conștientizarea particularităților perioa-
dei în care trăim și angajamentul asumat pentru promovarea unei globalizări eficiente. Așadar, 
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cel care va cunoaște, scrutând viitorul, să fixeze magnitudinea schimbărilor ce se anunță, utili-
zând resursele proprii pentru a genera rezultate pe termen lung, fără îndoială întrunește carac-
teristicile unui leadership strategic [4]. O oportunitate de leadership strategic este înființarea 
proiectului „Trio Asociat” promovat de liderii a trei state în cadrul Platformei Parteneriatului 
Estic, la Summit-ul din orașul Batumi (Georgia), desfășurat în data de 19 iulie, anul trecut. 

Parteneriatul Estic, lansat oficial în data de 7 mai 2009, în cadrul Summit-ului Partene-
riatului Estic (PaE) la Praga,  este în primul rând o inițiativă de consolidare și aprofundare a 
cooperării UE cu statele din zona estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica 
Moldova, Ucraina. NB! Turcia și Rusia au dobândit un statut diferit în relația cu UE: Turcia 
– țară candidată, Rusia - parteneriat strategic) prin aplicarea Politicii Europene de Vecinătate 
cu scopul de a sprijini și accelera apropierea graduală a acestora de UE, fiind guvernată de 
principiile de implicare comună, diferențiere și condiționalități [12]. În același timp este un in-
strument politic al UE care structurează cooperarea cu statele partenere pe două dimensiuni: 
bilaterală (semnarea și implementarea acordurilor de asociere, crearea zonei de comerț liber și 
aprofundat, liberalizarea regimului de vize) și multilaterală. Menționăm că PaE este o dimensi-
une specifică a politicii europene ce urmărește o strânsă asociere politică și la cel mai înalt grad 
de integritate economică. Un exemplu elocvent al acestui parteneriat, din ultima perioadă, este 
suportul UE pe dimensiunea estică în contextul pandemiei de Covid-19 [5]. Traseul strategic 
al acestui parteneriat sprijinit de Comisia Europeană este urmat de comunicarea comună în-
titulată „Politica privind Parteneriatul Estic după 2020: Consolidarea rezilienței – un Partene-
riat Estic care produce rezultate pentru toți” publicată în data de 18 martie 2020, care prevede 
cinci obiective [7]: Economii reziliente, durabile, integrate; Instituții responsabile, stat de drept 
și securitate; Reziliență în materie de mediu și reziliență la schimbările climatice; Transforma-
rea digitală; Societăți echitabile și favorabile incluziunii. Concluziile Consiliului referitoare la 
politica privind Parteneriatul estic după 2020 proiectează direcțiile strategice de cooperare a 
țărilor-membre, cu trimitere la termenii-cheie: spațiu comun, democrație, stabilitate, statul de 
drept, buna guvernanță, drepturile omului, politici de anticorupție, reforme economice, pro-
vocările legate de mediu, climă și energie, transformarea digitală, incluziune [8].

Cadrul istoric evolutiv al PaE creează, la 17 iunie 2021, o altă platformă de dezvoltare, deja 
în interiorul său. Statele est-europene Georgia, Republica Moldova, Ucraina lansează proiectul 
„Trio Asociat”. Inițiativa devine necesară drept reacție la cazul Belarus, cu deturnarea de la va-
lorile europene, precum și disputa dintre Armenia și Azerbaidjan privind Karabakhul.  Cu alte 
cuvinte, parteneriatul celor trei state enunță  diferențele pe criteriul geopolitic de celelalte trei 
state – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, confirmând dorința asumării unei diplomații pro-acti-
ve în direcția integrării europene și aderării la UE. Aspectele esențiale prevăzute în Memoran-
dumul de înțelegere între Georgia, Moldova, Ucraina prevăd [13]: sprijinirea comună a aderă-
rii la UE și valorile europene, sprijinul // domenii precum suveranitatea, securitatea teritorială, 
cooperarea privind securitatea și apărarea UE ce ține de amenințarea hibridă, consolidarea 
rezilienței cibernetice, combaterea dezinformării, prin contribuția misiunilor pacificatoare ale 
UE. Statele au subliniat angajamentul privind implementarea Acordului de Asociere cu UE. 
Statele Trio-ului au declarat intenția de a coordona pașii în interiorul PaE, precum și în afara 
acestuia cu instituțiile UE. Astfel, Trio-ul va urmări să identifice oportunități noi de cooperare  
privind integrarea economică și asocierea politică cu UE, urmărind șapte domenii de interes 
major pentru coordonarea trilaterală și trans-regională cu UE: transportul, energia, transfor-
marea digitală, economia verde, justiția, comunicarea strategică și sănătatea. În document 
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se subliniază importanța asistenței europene cu aplicarea principiului „mai mult pentru mai 
mult” și a condiționalității. Memorandumul stabilește un mecanism de coordonare regulată și 
ad-hoc între statele participante la nivel de funcționari ai Ministerelor de Externe. Trebuie să 
recunoaștem sensibilitatea acestui proiect la provocările externe „…tentativele Rusiei de ane-
xare și ocupare ilegală a teritoriilor Georgiei, agresiunea acesteia în estul Ucrainei și ocuparea 
temporară a Crimeii, precum și conflictul nerezolvat din regiunea transnistreană a Republicii 
Moldova reprezintă o amenințare serioasă pentru regiune și Europa...”, dar în același timp 
rezistența în fața acestora ar putea favoriza sprijin din partea UE, devenind o platformă alter-
nativă de integrare europeană [15]. 

Concluzie. Contextul globalizării a impus însușirea unor lecții de vitalitate comună. 
Conștientizăm tot mai mult că ignorarea oportunităților care reies din circumstanțele create 
de realitate ar fi o „miopie politică” care ar genera costuri economice greu de devansat. Așadar, 
statele naționale trebuie să-și asume o psihologie a anticipării pierderii avantajului competitiv. 

Avem premize clare ce țin de necesitatea integrării în lanțurile valorice mondiale, iar fiecare 
stat, în acest context, are ocazia să „modeleze” globalizarea în funcție de interesele și valorile 
sale. Elaborarea branding-ului de țară  prin valorificarea oportunităților promovate de o con-
ducere strategică care știe să valorifice tendințele pentru a crea un pattern de comunicare și ne-
gociere într-o manieră distinctă, promovând o economie inovatoare și competitivă, durabilă și 
rezilientă, cu sprijinul cetățenilor, devine  axa prioritară de înaintare pe coordonata temporală 
a evoluției istorice a Republicii Moldova.

Crearea proiectului „Trio Asociat” dintre Georgia, Republica Moldova, Ucraina în cadrul 
platformei Parteneriatului Estic presupune nu doar asociere politică, ci și o integritate econo-
mică în cel mai înalt grad de cooperare. 

Declarația comună în cadrul Summit-ului de la Batumi a șefilor de stat Georgia, Republica 
Moldova, Ucraina în contextul Parteneriatului „Trio Asociat” poate fi discutat prin prisma 
conceptelor de leadership strategic, comunicare strategică, diplomație economică. Toate trei 
dimensiuni se îndreaptă spre un centru comun de dezvoltare și creștere a beneficiului colectiv 
și a fiecărei părți separat, respectând principiul holismului specific situației istorice.
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