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18. Raport de activitate pentru anii 2003-2006, Centrul pentru prevenirea trafi-
cului cu femei (http://www.antitraffic.md/index.php?cmp=3) 
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Introducere 
Problematicile de interes general sau interesele comune, par a determina în-

ceputul implicării societăţii civile în procesele decizionale cu extindere conside-
rabilă în zona tinerilor, a viitoarei societăţi civile implicate, care va trebui să ră-
spundă noilor provocări generate de globalizare cu responsabilitate, profesiona-
lism şi consecvenţă, dar mai ales cu un sistem de valori bine consolidat şi pro-
movat. 

Noile tendinţe în sistemul relaţiilor internaţionale sunt cele care cer reconsi-
derări şi reconfigurări ale strategiilor şi rezultatelor la care trebuie să se ajungă. 
Aceste aspecte enumerate succint, reprezintă baza prezentelor aprecieri. Ne af-
lăm într-o lume a interdependenţelor şi a proceselor de integrare regională care 
implică eforturi pe toate planurile din partea tuturor actorilor – statali, supra-sta-
tali sau non-statali.  

Datorită acestor noi evoluţii, se consideră necesară o analiză a intrumentelor 
de soft power, cum ar fi diplomaţia publică, actualele strategii de comunicare 
publică şi de implicare a tinerilor în consolidarea procesului de democratizare, 
mai ales în zona Europei de Est şi Centrale. 

În vederea fundamentării acestor concepte şi idei se va realiza un studiu de 
caz pe actori internaţionali care aplică instrumentele de soft power, respectiv di-
plomaţie publică: ONG-urile (Institutul pentru Diplomaţie Culturală din Berlin) 
şi Uniunea Europeană (proiectele de diplomaţie culturală de tip „capitală cultu-
rală” – modelul Sibiu, Capitală Culturală Europeană).  

Studiile prezentate reprezintă modele de bună practică şi substratul de 
know-how pentru ţările în proces de democratizare, care pot fi valorizate prin 
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interconectarea experţilor, dezvoltarea resurselor şi modalităţilor de comunica-
re. Urmărind această sumară traiectorie se pot atinge rezultate scontate şi imple-
mentarea unor politici şi strategii eficiente pe termen lung.  

 
Tendinţe în managementului relaţiilor internaţionale actuale 

 „Este din ce în ce mai greu să separi ceea ce există în interiorul unui 
stat, şi în special divizarea puterilor în stat, de ceea ce are loc între state, 

mai precis relaţiile lor de putere. Oricum ai privi lucrurile, te loveşti de 
interdependenţa proceselor inter- şi intra-statale” 

Norbert Elias 
 

Conform aprecierilor sociologului N.Elias, procesele de interdependenţă de-
vin evoluţii iminente la nivel global şi la nivelul fiecărui stat în parte. Acestea 
nu trebuie acceptate sau refuzate, nu este necesar ca societatea să se afirme pro 
sau contra acestora, ci doar să se folosească de instrumentele de informare nece-
sare pentru a înţelege noile tendinţe şi a folosi metodele adecvate în vederea 
menţinerii păcii şi a stabilităţii la nivel mondial. 

În contextul interdependenţelor globale, complexitatea sistemului de securi-
tate determină reconsiderarea conceptelor clasice ale teoriei relaţiilor internaţio-
nale. Terorismul internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă, decă-
derea statelor şi crima organizată sunt pericole la adresa securităţii internaţiona-
le; iar pentru contracararea acestora sunt necesare măsuri de o altă natură decât 
cele specifice Războiului Rece. 

Mijloacele nemilitare sunt cele care produc de cele mai multe ori rezultatele 
dorite în procesul de gestionare şi soluţionare a crizelor internaţionale. Carta 
ONU este unul din documentele care prevede modalităţile prin care actorii din 
mediul internaţional trebuie să soluţioneze paşnic disputele şi diferendele dintre 
ei: „Părţile, în orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie men-
ţinerea păcii şi securităţii internaţionale, vor trebui să caute să-l rezolve, înainte 
de toate, prin negocieri, anchetă, mediere, conciliere, arbitraj, pe cale juridică, 
recurgerea la organizaţii sau acorduri regionale sau prin orice mijloace paşnice 
la alegerea lor” [3]. 

Mijloacele paşnice de soluţionare a conflictelor urmăresc îndeplinirea sco-
pului principal prin utilizarea resurselor bazate pe drept, la care se recurge prio-
ritar. În practica, curentă se utilizează şi alte tipuri de soluţii de rezolvare a conf-
lictelor prin mijloace nemilitare, precum intervenţiile umanitare sau diplomaţia, 
ca instrument de modelare a comportamentului statelor şi al comunităţilor. 
 

Globalizare şi interdependenţă în contextul crizei internaţionale 
„Globalizarea va fi o forţă a diversităţii, nu o uniformizare”  

Bill Clinton [6, 4] 
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Globalizarea devine azi mai degrabă o formă de interdependenţă a naţiuni-
lor, nu o noutate care tinde spre uniformizarea societăţilor, este un proces, nu o 
finalitate. 

Interdependenţa descrie relaţiile de dependenţă reciprocă între toate elemen-
tele şi formele de viaţă în cadrul şi între culturi, medii sociale şi sisteme. Ceea 
ce înseamnă că o decizie luată într-un anume loc va afecta ceea ce se întâmplă 
în altă parte. 

Criza internaţională a început în sectorul financiar, continuând cu cel econo-
mic şi ulterior social. Însă ar fi artificială analiza dacă ne-am opri la aceste trei 
evoluţii. Concomitent a existat şi o sesizabilă criză politică şi culturală. Soluţiile 
pentru depăşirea acestei crize, consideră V.Puşcaş, sunt reorientate spre multila-
teralism, gândire globală şi strategică şi nu în ultimul rând implicarea tutor acto-
rilor în acest proces, fie aceştia statali sau non-statali [18]. 

Caracterul dinamic al globalizării, este sesizabil atunci când ne dăm seama 
că  oameni, bunuri, bani şi idei din întreaga lume sunt în mişcare, mai rapid, mai 
uşor şi mai ieftin decât înainte, ceea ce înseamnă că înţelegerea interdependenţei 
la nivel de culturi, locuri, medii sociale şi sisteme devine o necesitate vitală pen-
tru menţinerea păcii şi a dezvoltării durabile. 

Toate aceste lucruri, care la prima lectură pot părea vaste şi neclare sunt sis-
tematizate de S.Bliss, prin figura de mai jos (Fig.1. Dimensiune Temporală / 
Spaţială [1]):  
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Astfel, Bliss, este de părere că interdependenţa şi globalizarea se suprapun 
cu 4 faze de învăţare şi de înţelegere a acestor procese – diversitate culturală, 
drepturile omului şi justiţie socială, aplanarea conflictelor şi dezvoltare durabilă. 
Aceasta subliniează necesitatea de a avea o înţelegere mai profundă a globaliză-
rii în acest context al  interdependenţelor care duc spre o participare a societăţii 
„local-globale”. 

O altă abordare a acestor concepte şi procese, ar putea fi exportată prin inte-
rmediul teoriei jocurilor cu sumă nenulă, care prezintă o importanţă deosebită 
în contextul geopolitic. Globalizarea a condus la exacerbarea interdependenţelor 
atât la nivel individual, cât şi la nivelul statelor sau organizaţiilor internaţionale. 
Cooperarea şi alocarea unor resurse limitate devin, astfel, aspecte prioritare ale 
vieţii cotidiene şi ale oricărei agende politice. 

Esenţa jocului cu sumă nenulă o reprezintă, în fond câştigul. Jucătorii raţio-
nali vor acţiona negreşit spre maximizarea acestuia, dând dovadă de ingeniozi-
tate în construirea unor strategii în acest sens. Spre deosebire de jocurile cu su-
mă nulă, jocurile cu sumă nenulă, în care suma câştigurilor este diferită de zero, 
permit soluţii de compromis şi cooperare, câştigurile jucătorilor fiind astfel co-
relate [23]. 

În acest sens, principiile teoriei jocurilor, atât în cazul gestionării relaţiilor 
interumane, cât şi al soluţionării situaţiilor conflictuale, este esenţială pentru 
promovarea şi susţinerea eforturilor de menţinere a păcii. 

Rămânând tot în zona interdependenţelor, trebuie avut în vedere şi modelul 
strategiilor regionale ale Uniunii Europene.  

Frecvent, chiar şi la nivel de analişti se crează o confuzie între conceptul de 
global şi internaţional, care sunt diametral opuse. Pentru societatea civilă devine 
destul de dificil de înţeles o informare publică în care se fac aceste greşeli, însă 
aceasta nu va avea niciodată probleme de primire şi stocare a informaţiei atunci 
când se vor prezenta problematicile la nivel regional. Acesta este un model de 
bună practică al UE. 

UE este şi un exemplu al interdependenţelor multiple prin gestionarea rela-
ţiilor dintre statele membre, prin gestionarea guvernelor la diferite nivele sau 
prin gestionarea politicilor şi strategiilor [18]. 

Astfel, luând în considerare toate aceste elemente V.Puşcaş este de părere 
că lumea post-criză va avea nevoie de un nou sistem de gestionare al relaţiilor 
de interdependenţă,  iar acest sistem are nevoie de indivizi calificaţi. Clasa poli-
tică este calificată, însă nu suficient pentru a gestiona interdependenţele. Este 
necesară formarea persoanelor potrivite pentru gestionarea acestui tip de mana-
gement [18]. 
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Noua abordare a comunicării publice 
Realitatea globală schimbă în mod constant cunoşterea umană, educaţia, cu-

ltura şi valorile. Datorită acestei dinamici, abordările comunicării publice sau 
mai bine spus a comunicării cu publicul, atât la nivel intern, cât şi la nivel ex-
tern tind spre noi modalităţi de tip soft power. În prezentul studiu ne vom opri 
asupra unei singure modalităţi, şi anume diplomaţia culturală, exemplificând 
aplicabilitatea acesteia prin studiile de caz care vor fi analizate spre final. 

La fel cum este nevoie de un nou sistem de management al interdependenţe-
lor, sunt necesare şi noi instrumente ale comunicării publice, sau aplicate cele 
vechi noilor tendinţe.   

 
Instrumente de tip soft power: diplomaţie clasică vs. diplomaţie  publică 
Sir H.Nicholson definea diplomaţia ca fiind „managementul relaţiilor inter-

naţionale prin negociere; metoda prin care aceste relaţii sunt armonizate de către 
ambasadori şi agenţi diplomatici; ocupaţia sau arta diplomatică” [14, 52-53]. 

De asemenea, diplomatul român M.Maliţa realizeză o tipologie a diplomaţi-
ei [11], după cum urmează: 

 Diplomaţia ca ştiinţă; 
 Diplomaţia ca activitate practică; 
 Diplomaţia ca artă; 
 Diplomaţia ca management al relaţiilor internaţionale, inclusiv al admini-

strării intereselor naţionale;  
 Diplomaţia în sens de carieră sau profesie de diplomat; 
 Diplomaţia ca formă de activitate a subiecţilor de drept internaţional pent-

ru realizarea politicii externe. 
Diplomaţia publică, abordată ca domeniu relativ nou în aria relaţiilor inter-

naţionale, este acea parte integrantă a diplomaţiei clasice care presupune contac-
tul cu societatea civilă – contact necesar în noul context global. Nu se poate vor-
bi despre o schimbare sau înlocuire a diplomaţiei clasice, ci despre o evoluţie a 
acesteia, a instrumentelor şi metodelor.  

Ca terminologie, dar şi precum concept, diplomaţia publică a apărut în jurul 
anilor 60, însă mai concret a fost conceptualizată de Fletcher School of Law and 
Public Diplomacy, prin personalitatea decanului, Ambasador E.E.Guillon. Ace-
sta a creat un centru de documentare în 1965, denumit E.R.Murrow Center of 
Public Diplomacy. Definiţia Centrului pentru „diplomaţie publică” este următo-
area: „diplomaţia publică ... tratează influenţarea atitudinilor publice cu privire 
la formarea şi implementarea de politici externe. Înglobează dimensiuni ale re-
laţiilor internaţionale în afara diplomaţiei tradiţionale; cultivarea opiniei publice 
în alte state de către guverne; interacţiunea grupurilor private şi a intereselor 
unui stat cu ale altuia; raportarea afacerilor externe şi impactul lor asupra politi-
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cii; comunicarea între cei al căror job este comunicarea, la fel ca între diplomaţi 
şi omologii lor străini; şi procesul de comunicaţii inter-culturale” [21].  

J.Melissen consideră că „este tentant să priveşti diplomaţia publică precum 
vinul vechi în sticle noi” [12, 3]. Conform acestei afirmaţii diplomaţia publică 
tinde să fie văzută ca o reconceptualizare a unor vechi domenii (ex. propaganda) 
şi este deseori confundată cu domenii actuale precum: relaţiile publice, marke-
ting-ul politic sau branding - ul naţional. 

Diplomaţia publică este un intrument de construcţie al soft power [17], toc-
mai pentru că permite atingerea unor obiective strategice pentru interesul naţio-
nal. Cele trei surse ale soft power fiind: cultura unui stat, valorile politice ale 
unui stat, atâta timp cât sunt cu adevărat aplicate în politica internă şi externă şi 
unde creează modele de succes şi politica externă a unui stat, când este percepu-
tă a fi morală.  

Realităţile actuale înaintează cerinţele unei diplomaţii, mai presus de diplo-
maţia tradiţională şi angajează un număr mai mare de oameni, care individual şi 
colectiv au puterea de a stimula schimbarea în lume. Este vorba de acea parte a 
diplomaţie publice bazată pe fundamente culturale – diplomaţia culturală [10]. 

Atât cultura, cât şi diplomaţia sunt domenii bazate pe dialog, reprezentând 
nevoia societăţilor de a se înţelege reciproc. În plus, ambele au tradiţie în repre-
zentarea indivizilor, naţiunilor şi intereselor acestora [13, 9]. 

Rolul diplomaţiei culturale este acela de a stârni idei şi idealuri; strategii es-
tetice şi mecanisme; argumente filosofice şi politice; percepţii spirituale; moda-
lităţi de a privi lumea, şi de a le transmite publicului străin [19, 7]. 
 

Societatea civilă. Implicarea tinerilor în procesul de democratizare 
Problematicile de interes general sau interesele comune, par a determina în-

ceputul implicării societăţii civile în procesele decizionale. Pentru a ajunge la 
această constatare însă, opinia publică a trecut prin procese sinuoase de consti-
tuire şi consolidare. 

Delimitând dimensiunile termenului „public” de construcţia „opinie publi-
că”, E.Noelle-Neumann realizează diferenţa dintre conţinutul opiniei publice 
(probleme majoritare comune), purtătorii opiniei publice (persoane dintr-o anu-
mită societate care doresc să-şi aducă aportul la guvernarea politică prin capaci-
tatea şi capabilitatea de a-şi exprima responsabil opiniile în mod critic faţă de 
cum este condusă societatea) şi formele opiniei publice (acele opinii accesibile 
tuturor mai ales prin difuzarea lor prin intermediul mass-mediei). Ceea ce consi-
deră a lipsi din definiţiile opiniei publice realizate în secolul XX este dimensiu-
nea psihosociologică a termenului „public”, care înglobează slăbiciunea şi depe-
ndenţa umană faţă de judecata mediului în care trăieşte. Consideraţie care dez-
văluie caracterul său social sensibil [16, 84]. 
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Sfera publică a presupus crearea şi consolidarea viitoarei opiniii publice, de-
mnă de luat în seamă se numeşte acum guvernarea poporului, sau democraţia. 
Odată consolidată această dimensiune, prin conştientizarea importanţei unităţii 
şi a activismului ei s-au elaborat strategii de manipulare şi influenţare în vederea 
constrângerii acesteia pentru a acţiona conform planurilor decidenţilor politici – 
ceea ce s-a numit în timpul regimurilor totalitare – propagandă. 

Importanţa susţinerii guvernamentale de către societatea civilă a putut fi se-
sizată în cadrul diferitelor regimuri politice, un exemplu paradoxal ar fi uzanţele 
acestei dimensiuni atât în regimurile totalitare (prin manipularea maselor, în ve-
derea susţinerii decizionale a liderului politic), cât şi în cele democratice (prin 
necesitatea participării şi implicării cetăţenilor în luarea deciziilor). 

Statul nu ar exista fără societate, iar societatea nu s-ar putea afirma fără pro-
tecţia juridică a unui stat, însă cum menţiona şi A.Burns „înţelegerea reală între 
două guverne depinde categoric de tipul de relaţie care există între popoare, mai 
degrabă decât între ministerele afacerilor externe şi ambasadori” [22, 1]. 

În societăţile democratice actuale, precum şi în cele în proces de democrati-
zare o importanţă majoră o au tinerii. Acest segment al societăţii civile a devenit 
un actor esenţial în cadrul strategiilor şi politicilor naţionale şi internaţionale, 
nemaiputându-se cataloga ca un simplu complement al acţiunilor guvernelor. 

Astăzi tinerii sunt cei care au cel mai mare acces la informare şi la acumula-
rea de cunoştiinţe despre societate. Cu toate acestea, la nivel european, există o 
diviziune sesizabilă între instituţiile democratice, reprezentanţii aleşi şi partidele 
politice, pe de-o parte şi cetăţeni. Lipsa de încredere în partidele politice şi com-
plexitatea procesului decizional creează un deficit democratic, care este în mod 
particular relevant pentru grupurile care sunt slab reprezentate sau puţin privile-
giate, deoarece acestea în mod implicit devin neimplicate substanţial în procesul 
de luare a deciziilor.  

Produsul revoluţiilor din Europa Centrală şi de Est şi Rusia a fost fragmen-
tarea societăţii civile din aceste regiuni, asociaţiile profesionale, studenţeşti s-au 
dizolvat în momentul în care regimul a căzut. Societatea s-a divizat pe criterii de 
clasă şi etnice, iar foştii activişti au fost atraşi de funcţiile guvernamentale sau 
de mediul afacerilor, acesta fiind motivul dificultăţii întâmpinate în procesul de 
reconştientizare a importanţei activismului lor [5, 33]. 

Liderii politici, instituţiile şi societatea civilă conştientizează necesitatea co-
nsolidării participării active a tinerilor, în special prin intermediul organizaţiilor 
de tineret în procesele de luare a deciziilor [4]. 

Chiar dacă democraţia este prezentă diferit la nivelul structurilor europene – 
de la nivel local, regional, naţional la nivel european - , acesta depinde de parti-
ciparea activă a indivizilor. Iar această participare implică exercitarea dreptului 
tinerilor la informare continuă [24]. 
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Aplicabilitatea instrumentelor de tip soft power 
Ultima parte a acestui studiu va fi dedicată analizei aplicabilităţii diplomaţi-

ei culturale de către doi actori diferiţi: Institutul pentru Diplomaţie Culturală din 
Berlin (ONG) şi proiectul Sibiu, Capitală Culturală Europeană 2007 (proiect de 
diplomaţie culturală europeană). 
  

Institutul pentru Diplomaţie Culturală din Berlin (ICD) 
Organizaţie non-guvernamentală internaţională, fondată în anul 1999, cu se-

diul central în Germania – Berlin, ICD are ca scop principal promovarea păcii şi 
a stabilităţii la nivel global prin susţinerea şi consolidarea relaţiilor intercultura-
le la toate nivelurile [8]. 

ICD promovează diplomaţia culturală unei audienţe internaţionale diversifi-
cate. Acest instrument duce la conştientizarea şi la înţelegerea istoriei, ceea ce 
prevede consolidarea şi importanţa sa [8]. 

Segmentul societal pe care se centrează toate activităţile şi programele ICD 
sunt tinerii liderii din domenii cheie precum: politică, economie, mass-media şi 
cultură, societate (organizaţii non-guvernamentale). În urma forumurilor pe di-
ferite tematici, inspiraţi de speakerii participanţi, tinerii lideri crează proiecte ca-
pabile să atingă progresul în comunitatea în care activează ca lideri.  

Cooperarea şi înţelegerea altor comunităţi în noul context al globalizării es-
te un alt obiectiv al ICD. Tinerii lideri care participă la aceste evenimente pro-
vin din diferite zone culturale, stabilind dialogul intercultural. 

Folosind diplomaţia culturală ca instrument al soft power, ICD reuşeşte să 
promoveze acest dialog intercultural şi să inspire prin speakerii participanţi vii-
torii lideri ai societăţilor.  

Deosebirea dintre cele două studii de caz intervine la nivel de actori - ICD 
este un actor non-statal, pe când Uniunea Europeană este unul suprastatal. De 
aici traiectorile culturale apelează la activităţi diferite, dar apare şi asemănarea 
vizavi de instrumentele folosite. Deşi par a fi doi actori diferiţi, ei se asemănă cu 
mult datorită valorilor şi modelelor culturale pe care încearcă să le evidenţieze, 
precum şi datorită target-ului căruia i se adresează: societatea civilă. 

ICD reuşeşte să creeze o comunitate de experţi în diplomaţie culturală şi să 
formeze tinerii lideri prin activităţi consecvente cum ar fi: Forumurile Tinerilor 
Lideri (desfăşurate sub forma combinaţiei dintre două sau mai multe culturi, 
cum ar fi germană şi rusă, turcă şi germană, europeană şi latino-americană, etc.) 
sau programelor academice de masterat în desfăşurare, dezvoltate în cadrul for-
murilor, la initiativa speakerilor şi tinerilor lideri. 

Acest model de practicare a diplomaţiei culturale de către un ONG devine 
un şablon puternic de construcţie şi consolidare a societăţii civile, cu perspecti-
ve de dezvoltare şi progres. 
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Tinerii care participă în cadrul acestor sesiuni de formare devin conştienţi 
de capacităţile şi capabilităţile lor, mult mai motivaţi şi plini de iniţiative pentru 
a implementa noi proiecte în propria comunitate. În atingerea acestui obiectiv, 
vorbitorii au un rol esenţial. Profilul lor se pliază cu cel al unui mentor.  

Prin dialog intercultural şi prin exemple de bună practică, tinerii lideri reu-
şesc să reconceptualizeze vechi valori, adecvate noii societăţi, general valabile 
pentru toţi, însă reglementate de aşa manieră încât să poată atinge rezultatele 
scontate. 

Revenind la paralelismul dintre cei doi actori implicaţi în diplomaţia cultu-
rală, se poate observa cu uşurinţă ca ambele entităţi urmează traiectoria modelu-
lui cultural european, de unitate în diversitate, ca fundament al performanţelor 
culturale ale Uniunii Europene ca şi entitate suprastatală. 

În continuare se va urmări doar un proiect din programul cultural al Uniunii 
Europene, aplicat şi la nivel de România, cu implicaţii majore în punctarea rădă-
cinilor cultural-europene, şi anume proiectul Sibiu, Capitală Culturală Europea-
nă. 
 

Proiectul Sibiu, Capitală Culturală Europeană 2007 
România ca stat membru al Uniuniii Europene îşi fundamentează rolul său 

în cadrul comunităţii europene atât la nivel politic, cât şi economic şi mai ales 
societal. Proiectul Sibiu, Capitală Culturală Europeană 2007, (titlu împărţit cu 
Luxembourg-ul şi Marea Regiune) este exemplul cel mai elocvent al instrumen-
telor de soft power folosite de România prin intermediul iniţiativelor culturale 
ale Uniunii Europene. 

Conceptul de Capitale Culturale ale Europei a fost iniţiată în 1985, după o 
idee memorabilă a Melinei Merkouris, ulterior ministru grec al culturii, în sco-
pul de a reuni cetăţenii la nivel european, şi a le crea premizele necesare coope-
rării, în încercarea de a sprijini la nivel mondial eforturile contemporane, cu pre-
cădere centrate pe unificarea Europei. Cu trecerea timpului, pe lângă perspecti-
va culturală a oraşelor europene au fost introduse şi caracteristicile socio-econo-
mice ale fiecărui oraş în parte. La nivel juridic, iniţiativa a fost reglementată 
prin Decizia Parlamentului European şi a Consiliului 419/1999 din 25 mai 1999.  
Astfel, acest program devine un instrument de evidenţiere a identităţii locale, re-
gionale, dar şi a unei integrări europene eficiente. Statele care propun capitale 
culturale europene sunt statele membre UE, prin rotaţie [9]. 

Diplomaţia culturală europeană este un important factor de network-ing 
aducător de dezvoltare pentru strategia şi viziunea membrilor săi. Astfel statele 
membre pot dezvolta mult mai uşor programe şi pot trasa acţiuni aducătoare de 
progres şi modernizare doar plecând de la valori comune. 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

204 

Modelul capitalei culturale este analizat şi ca un proiect de succes al admi-
nistraţiei publice locale şi al aplicabilităţii diplomaţiei culturale în acest sector, 
precum şi o strategie de dezvoltare a parteneriatelor locale. 

Un model de eficienţă în administraţia locală cu rezultate în cadrul adminis-
traţiei centrale şi implicaţii la nivel internaţional este corelarea obiectivelor lo-
cale şi a scopurilor pe care le presupune diplomaţia publică. Această problema-
tică oferă o nouă perspectivă în comunicarea statului cu cetăţenii, precum şi vi-
ce versa, având în vedere principiul subsidiarităţii, şi deci procesul descentrali-
zării. 

Sibiul a fost ales Capitală Culturală Europeană în anul 2007 pe baza unui 
program de evenimente culturale marcante, capabile să evidenţieze indentitatea 
culturală europeană a oraşului, maximizând valorile sale prin trăsături comune, 
dar şi diversitate culturală europeană. S-a avut în vedere, de asemenea, importa-
nţa minorităţilor, obiectiv cheie pentru întărirea conştiinţei cetăţenilor europene 
despre ei înşişi, vecini şi comunitatea europeană ca întreg [15, 6].  

Proiectul prezentat sub denumirea Culturile îşi dau mâna pentru viitor. O 
sărbătoare a convieţuirii culturilor, o unitate în diversitate / Cultures Hand in 
Hand Towards the Future. A Celebration of Cultures Living together, of Unity 
and Diversity, a vizat piloni esenţiali precum: subprogramul de achiziţii de echi-
pamente culturale şi reabilitarea infrastructurilor culturale locale, subprogramul 
de restaurare şi reabilitare a monumentelor istorice din centrul istoric, progra-
mul cultural (oraş multicultural, multietnic şi multiconfesional, locuitorii Sibiu-
lui – cetăţeni ai Europei, identitateea Europei - o Europă a identităţilor, ş.a.m.d.) 
şi mai ales o strategie de comunicare şi promovare a programului, realizată de 
Generic Audiovizual s.r.l. GAV Scholz&Friends. Toţi aceşti piloni au avut inte-
grate strategii de atingere impactul proiectului, precum şi diseminarea şi multip-
licare obiectivelor sale principale [15, 35]. 

În urma evaluării programului, strategia de imagine s-a dovedit a avea un 
impact major atât la nivel naţional, cât internaţional. Spot-urile create, Sibiu. 
Oraş al culturii. Oraş al culturilor, precum şi Sibiu, tânăr din 1191 au subliniat 
exact partea de substrat european, de valori europene comune, plasate într-un 
context specific, validând unitatea în diversitate a Uniunii Europene. 

Ultimele două considerente remarcate se pot rezuma şi cataloga în două ca-
tegorii diferite: impactul evenimentului Sibiu, Capitală Culturală Europeană 
(efecte soft) şi impactul oraşului Sibiu, Capitală Culturală Europeană (efecte 
hard). La efecte soft se încadrează partea de evidenţiere a valorilor identitar 
europene, iar la cele hard dezvoltarea turismului, a evenimentelor culturale în 
zonă, etc.  

La acest nivel, se poate chiar extinde analiza afirmând că s-a produs o revi-
gorare urbanistică prin cultură. Cea mai eficientă modalitate de evaluare a impa-
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ctului evenimentului asupra oraşului în ansamblu devine cercetarea calitativă şi 
cantitativă în rândul publicului-ţintă. 

Ceea ce a devenit interesant de urmărit în studiile ce au urmat după finaliza-
rea acestui proiect, este că obiectivul primordial de model cultural european, po-
ate fi considerat ca fiind şi unul din elementele de branding naţional, pe care 
România le deţine, alături de Hagi, Dacia, Ceauşescu, în opinia lui W.Olins [2]. 

Se crează astfel imaginea de succes a acestui proiect de diplomaţie culturală 
realizat la nivelul României, fapt care poate genera recomandarea culturii exis-
tente în oraşul Sibiu ca fiind parte integranta a patrimoniului cultural european. 

 
Concluzii 

În urma analizelor prezentate se poate afirma că relaţiile culturale sunt actu-
almente un instrument prin care se încearcă înlocuirea prejudecăţilor tradiţiona-
le cu întelegere şi cooperare. Cultura are avantajul de a fi acel lucru pe care ce-
tăţenii fiecărui stat îl poate împărtăşi. Se poate vorbi, cum menţiona şi R.Taylor 
de o „cultură a lumii” [20]. 

Diplomaţia culturală devine în acest context unul din mecanismele funcţio-
nale ale managementului relaţiilor internaţionale în secolul XXI, prin care să 
poată consolida încrederea şi înţelegerea, ca valori complementare ale democra-
ţiei.  

Cetăţenii activi, cu precădere tinerii din statele democratice sau în proces de 
democratizare, înţeleg latura integrativă a culturii şi a dialogului cultural în 
acest proces şi în consolidarea sa. Reprezentând segmentul de participare cel 
mai activ la nivel societal, datorită informării, mobilităţii şi dorinţei de menţine-
re a păcii şi stabilităţii aceştia trebuie să vadă în orice potenţial conflict o soluţie 
şi o prevenire a conflictului de orice tip.  

Astfel, promovarea, la nivel mondial, a respectului pentru diversitatea şi re-
lativitatea culturală, are loc prin înţelegerea exhaustivă a culturii. La aceasta se 
adaugă identificarea şi diseminarea obiceiurilor, reprezentărilor, formelor de ex-
primare, precum şi a cunoaşterii în toate formele ei, toate acestea reflectând cul-
tura individuală sau de grup. 

Este necesară cunoaşterea şi înţelegerea modelelor culturale, însă aceasta nu 
este o condiţie de a trece de la o cultură la alta, deoarece ar apărea o problemati-
că de pierdere a identităţii. Posibilitatea oferită de către actualul context este pă-
strarea identităţii culturale, dar şi înţelegerea celorlalte, fapt ce devine condiţie a 
meţinerii păcii şi a dezvoltării societăţilor, nu prin simetrie, ci prin diversitate. 
După cum menţionează şi Gr.Georgiu „asistăm la o expansiune a diversităţilor, 
dar şi la o pulverizare a lor în mediul unei lumi descentralizate şi dezarticulate, 
cu identităţi multiple” [7, 2]. 

Uniunea Europeană este construcţia în cadrul căreia puterea grupurilor de 
lobby este una reală, iar decizile se iau în funcţie de capacitatea fiecarei părţi de 
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a se poziţiona şi de a argumenta importanţa interesului său din prisma interesu-
lui european comun. 

Viaţa publică din România nu poate fi îmbunătăţită în afara unui proiect so-
cietal viabil, care să îşi dovedească eficienţa în timp, şi să producă dezvoltarea 
pe termen lung a societăţii, nu efecte de moment, care sa fie cauza marile crize 
de mâine. România viitorului trebuie să fie puternică din punct de vedere econo-
mic, având la bază proiecte care produc dezvoltarea durabilă a societăţii şi care 
au în vedere  plus valorea pe care o poate adauga fiecare individ care porneşte 
cu şanse egale în comunitate. 

Sibiu, Capitală Culturală Europeană rămâne în continuare un proiect de suc-
ces al diplomaţiei culturale, realizat de către români, cu aprecieri internaţionale, 
demn de pus la portofoliul României în prezentarea sa către publicul străin. 

Provocarea mare cu care se confrunta România este asumarea unui model 
socio-cultural, şi mai ales o organizare în baza acestuia, în concordanţă cu pro-
vocările venite din mediul internaţional şi cu evoluţia nevoilor umane. 

Pentru dezvoltarea unor modele ale diplomaţiei culturale este necesară imp-
licarea tinerilor în sistemul decizional intern şi în conturarea unor reţele cultura-
le capabile să susţină valorile fundamentale precum libertatea individuală, res-
pectul pentru spaţiul comun (public) şi regulile de bază ale democraţiei. 

 
Bibliografie 

1. Bliss S. Interdependence and Globalisation. A Global Education Learning 
Emphases, 2010.  
”http://www.globaleducation.edna.edu.au/globaled/go/pid/178, Accesat în 
data de 09.10.2010 

2. Botnaru A. Interesat de City Branding? - Iaşi, Ed. Lumen, 2009 
3. Carta ONU, semnată la San Francisco în ziua de 26 iunie 1945, art.33 
4. Council of Europe Documentation - Seminar - New ways of participation 

based on Information and Communication Technologies si Meeting young 
people needs, A European Youth Forum approach to Youth Policy; Docu-
ment adoptat de Adunarea Generală, Noiembrie 2006 

5. Diamond L., Chu Yun-Han, Plattner M.F., Tien Hung-Mao Cum se consoli-
dează democraţia? - Iaşi, Ed. Polirom, 2004 

6. Discursul preşedintelui Clinton Prima conferinţă pe diplomaţie şi cultură, la 
Casa Albă. - Washington DC, 28 Noiembrie, 2000 
http://www.state.gov/r/whconf/final_rpt.pdf, Accesat în data de 02.10.2010 

7. Giorgiu Gr. Naţiune, cultură, identitate. - Bucureşti, Editura Diogene, 1997 
8. http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_abouticd, accesat în data 

de 10.10.2010 
9. http://www. ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-

actions/doc413_en.htm, accesat în data de 08.10.2010  



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.4 (LI) 
 

 

207 

10. Kennedy H. Diplomaţia culturală,  Conferinţa “Relaţiile Culturale Globale 
ale Franţei”, Discurs susţinut de Helena Kennedy la întâlnirea anuală a me-
mbrilor reţelei “Relaţiile Culturale Globale ale Franţei”, Paris, 23 Iulie 
2001, 
http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&fol
der=7&paper=2225 , Accesat la data de 08.10.2010 

11. Maliţa M. Diplomaţia. - Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1968 
12. Melissen J. The New Public Diplomacy. Soft  Power in International Relati-

ons. - Marea Britanie, Ed. Palgrave-Macmillan, 2007  
13. Melissen J. Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy, Netherlands 

Institute of International Relations. - Haga, Clingendael, 2005 
14. Nicholson H. Arta diplomatică. - Bucureşti, Ed. Politică, 1966 
15. Nistor S. Comisar pentru programul Sibiu Capitală Culturală Europeană 

2007, Raport Sinteză, Sibiu, Capitală Culturală Europeană, 2007, Ianuarie 
2005-Decembrie 2007, Bucureşti, martie 2008, Ministerul Culturii şi Culte-
lor 

16. Noelle-Neumann E. Spirala tăcerii. Opinia publică – învelişul nostru social. 
- Bucureşi, Ed. Comunicare.ro, 2004 

17. Nye J. http://www.cfr.org/publication/6939/soft_power.html?id=6939, 
Accesat la data de 04.10.2010 

18. Puşcaş V. Berlin International Economics Congress 2010, Managing the 
Post Crisis Global Economic Interdependence. - Berlin, Institutul pentru Di-
plomaţie Culturală, 7 Februarie 2010, 
http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?the-berlin-international-
economics-congress-20104; Accesat în data de 02.10.2010 

19. Report. Advisory Committee on Cultural Diplomacy, Cultural Diplomacy. 
The Linchpin of Public Diplomacy. (U.S. Dep. Of State, 2005) 

20. Taylor R Diplomaţie publică şi războiul terorii. - Londra, 2004, 
”http://ics.leeds.ac.uk/papers/vp01.cfm?outfit=pmt&requesttimeout=500&f
older=7&paper=1781, Accesat în data de 12.10.2010 

21. The Edward R.Murrow Center for Public Diplomacy, The Fletcher School 
of Law and Diplomacy, Tufts University, “What is Public Diplomacy”, Me-
dford, Massachusetts, http://fletcher.tufts.edu/murrow/public-
diplomacy.html; Accesat în data de 10.10.2010. 

22. Tuch H.N. Communicating with the world. U.S. Diplomacy Overseas, Ed. 
Palgrave-Macmillan, 1990 

23. Wright R. Discurs despre optimism, 
http://www.ted.com/talks/robert_wright_on_optimism.html; Accesat în data 
de 02.10.2010. 

24. 0590-06 Meeting young people needs, A European Youth Forum approach 
to Youth Policy; Document adoptat de Adunarea Generală, Noiembrie 2006 


