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Summary
The article analyses the theme of civil society in the Republic of Moldova, as well as 
the role of civic identity in the context of the transformations in the country.Current 
researches are described in etnopsihologic and the connection between civic and 
ethnic identity.

Cercetările, avînd drept subiect societatea civilă, au fost actualizate de reali-
tatea dinamică şi complexă a vieţii sociopolitice din Republica Moldova, plasîn-
du-se pe un loc important în studiile contemporane. Societatea civilă joacă un rol 
important ca actor al procesului democratic şi al consolidării democraţiei într-o 
societate tranzitorie sau societate democratică constituită [1, p.73]. 

Tematica societăţii civile a devenit obiect de studiu în cadrul mai multor disci-
pline, inclusiv politologice, sociologice, psihologice, filosofice, juridice. Lucrările 
publicate în ultimul timp la tematica societăţii civile conturează caracterul neuni-
tar şi divers în ceea ce priveşte definirea societăţii civile. 

În opinia cercetătorului P. Varzari, societatea civilă nu a apărut organic şi nu 
s-a conturat firesc în Republica Moldova. Aici autorul indică mai multe moti-
ve: existenţa şi activitatea societăţii civile nu era posibilă în contextul conduce-
rii vechi; percepţia societăţii civile de către majoritatea populaţiei ca ceva străin, 
venit din afara ţării, formarea societăţii civile în Republica Moldova a demarat 
şi a continuat după un alt curs, diferit de cele din ţările cu o puternică tradiţie de-
mocratică. Caracteristicile societăţii civile moldoveneşti sunt unele tipice pentru 
societăţile postcomuniste: fragmentare şi slaba participare civică. Cercetătorul 
menţionează necesitatea unei societăţi civile active şi participative, care, alături 
de un sistem politic eficient, ar contribui doar pozitiv la consolidarea democraţiei 
şi constituirea statului de drept în Republica Moldova [1, p.78-81].

Descriind societatea civilă, cercetătorul I. Rusandu remarcă constituirea so-
cietăţii civile contemporane în Republica Moldova ca fiind un proces complicat 
şi de lungă durată; noţiunea de societate civilă n-a devenit încă una răspîndită în 
conştiinţa politică a populaţiei; una dintre problemele principale rezidă în apa-
riţia acelor grupe sociale care pot asigura constituirea şi consolidarea societăţii 
civile ca fiind un proces firesc pe durată rezonabilă de timp istoric [2, p. 572]. 
Suntem de acord cu autorul care desemnează societatea civilă la modul general, 
ca fiind un sistem de instituţii sociale şi relaţii sociale independente de stat, avînd 
ca misiune asigurarea condiţiilor pentru autorealizarea indivizilor. Societatea ci-
vilă reprezintă prin sine totalitatea structurilor nonguvernamentale constituite 
benevol şi care se conduc de interese corporative, care prin conţinutul lor nu 
coincid cu cele statale, dar nici nu le contrazic [2, p. 568-569].
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La etapa contemporană, pentru ţara noastră, ce depăşeşte transformări pro-
funde, este foarte importantă asigurarea păcii civice şi a stabilităţii sociale, crearea 
unor sisteme de socializare favorabile pentru generaţiile tinere în spaţiul nostru 
multietnic. O societate civilă puternică, care completează activităţile politice, pre-
supune prezenţa unei identităţi civice pozitive la cetăţenii ţării, care se pot pro-
nunţa ulterior la subiectele de fiecare zi într-o formă democratică.

Structura identităţii sociale include mai multe tipuri de caracteristici identi-
ficaţionale: familiale, de vîrstă, profesionale etc. Un loc important printre aceste 
caracteristici îl ocupă identitatea civică. Identitatea civică este o componentă a 
identităţii sociale, persoana aparţinînd unui oarecare grup social împreună cu 
sensul emoţional şi valoric personal de apartenenţă ca membru al acestui grup. 
În descrierea problemelor identităţii sociale, A. Tejfel a remarcat că, deoarece 
apartenenţa ca membru la un grup este legată de aprecierea socială pozitivă sau 
negativă, atunci şi însăşi identitatea socială a individului poate fi negativă sau 
pozitivă [3].

Tradiţional, funcţia identităţii civice constă în integrarea într-o comunitate 
unică, autorealizarea şi autoactualizarea rolului personalităţii în activităţile so-
ciale, în acest mod realizînd trebuinţa de afiliere către apartenenţa grupală. Sen-
timentul de noi, ce uneşte persoana şi societatea, permite depăşirea anxietăţii şi 
asigură o încredere şi stabilitate a personalităţii în condiţiile sociale transforma-
toare, consolidează unitatea intereselor individului cu comunitatea socială. În 
acest context se realizează influenţa asupra comunităţii civice, care se manifestă 
prin activitate civică şi politică a personalităţii. În aşa mod, identitatea civică în-
deplineşte funcţia de protecţie şi autorealizare a personalităţii.

Structura identităţii civice, la fel ca şi structura oricărei identităţi, include ur-
mătoarele componente: cognitivă (cunoştinţe despre apartenenţa la o anumită 
comunitate socială); valorică de sens (pozitivă, negativă sau atitudinea ambivalen-
tă către apartenenţă); emoţională (acceptarea sau neacceptarea apartenenţei sale); 
comportamentală – realizarea poziţiei civice în comunicare şi activitate, partici-
parea la activităţile sociale. 

Transformările sociopolitice şi economice din societate deseori sunt însoţite 
de dezechilibrarea legăturilor interpersonale şi intergrupale şi de alte manifestări 
problematice. În acest context, identitatea civică ar putea avea rolul de incluziune 
activă şi pozitivă a individului în stabilirea unor legături sociale şi dezvoltarea 
activismului civic. Identitatea civică este o componentă a capitalului social şi unul 
din factorii de integrare în societate, avînd legătură cu identitatea socioculturală 
(etnică, religioasă, lingvistică) şi cu cea teritorială (regională, locală). Astfel, stu-
dierea identităţii civice şi formarea ei se realizează în complexitate, iar ignorarea 
tipurilor de identitate menţionate poate duce la lipsa de consens privind proble-
mele fundamentale.

Descrierea completă şi integră a identităţii civice este însoţită de descrierea 
identităţii sociale, inclusiv şi a aspectului etnic. Identitatea socială, inclusiv etnică, 
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a fost mereu în centrul atenţiei cercetătorilor din diferite domenii, generînd nu-
meroase studii în psihologia occidentală şi în cea americană (R.F. Benedict, 1934, 
1943, 1946; J. Piajet, 1951; E. Erikson, 1996; H. Tejfel, 1978, 1982; H. Tejfel, Dj. 
Terner, 1979; J. Marsia, 1970, 1980; J. Mid, 1946; J. Phinney, 1990, 1993; Dj. de-
Vos, Romanucci-Ross, 1982; 2001; F.L.K. Hsu, 1961; Z. Freud, 1925; A.S. Water-
man, 1992; S. Moscovici, 1988; S. Bochner, 1982; G.A. Kelly, 1955; H. Triandis, J. 
Berry, 1980). Problema identităţii etnice a fost studiată detaliat şi de către psiho-
logii români: identitatea naţională la tinerii români – autoimaginea şi heteroima-
ginile etnice, identificarea naţională şi culturală (S. Chelcea, M. Moţescu, 1999); 
relaţiile interetnice în reprezentarea socială a românilor care trăiesc în diverse 
zone ale ţării (S. Tudor, R. Chiran, I. Scorţan, 1996); valorile, atitudinile şi relaţiile 
etnice la români (M. Gârlan, 1999); valorile sociale şi percepţia minorităţii etnice 
(A. Liiceanu, 1996).

În Republica Moldova, la fel ca şi în alte ţări din spaţiul CSI, are loc transfor-
marea şi formarea dinamică a identităţii etnice la toate grupurile de vîrstă. Acest 
proces de constituire a identităţii etnice se desfăşoară în condiţiile incertitudi-
nii sociale, care se manifestă prin imprevizibilitate (imposibilitatea subiectivă 
de prognozare a dezvoltării identităţii etnice, a evenimentelor), prezenţa unei 
multitudini de probleme (subiectivitatea posibilităţilor, varietatea alegerii de-
ciziilor şi interpretărilor), imposibilitatea subiectivă de a controla dezvoltarea 
evenimentelor [4].

Tradiţional, psihologii care studiază problema identităţii (sociale sau perso-
nale) se bazează pe teoria identităţii sociale a lui E. Erikson, la baza căreia stă fe-
nomenul identităţii. Identitatea este considerată de către E. Erikson o formaţiune 
complicată personală, care are o structură cu mai multe niveluri, un proces de 
organizare a practicii de viaţă în cadrul „Eu”– lui individual [5].

Reieşind din faptul că identitatea etnică este una din componentele de bază ale 
identităţii civice (trăirea pozitivă a apartenenţei către grupul propriu şi respectul 
faţă de alte grupuri), se generează o tendinţă de identificare cu un construct mai 
superior – noi. Fenomenul distanţării minorităţilor etnice de etnia titulară poate 
genera tensiune interetnică şi dezintegrarea societăţii.

Formarea identităţii civice este condiţionată şi de influenţa tot mai mare a 
grupului migranţilor de muncă, Republica Moldova fiind în continuare ţară do-
natoare în domeniul migraţiei de muncă. Psihologul social I. Caunenco, care a 
studiat identitatea etnică a migranţilor de muncă, menţionează: „Grupul migran-
ţilor de muncă devine un subiect activ şi este capabil real să influenţeze asupra 
societăţii moldoveneşti… studierea identităţii etnice la migranţii de muncă mol-
doveni a evidenţiat orientarea proceselor în transformare, şi anume – tendin-
ţa către individualizare, distanţarea de către propriul grup etnic, marginalizare. 
Acest grup social necesită o cercetare minuţioasă, deoarece este translator de va-
lori socioculturale copiilor săi, şi totodată o parte activă a spaţiului nostru socio-
cultural” [6, p.68].
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O componentă importantă în formarea identităţii civice o constituie sfera 
valorică, fiind şi o resursă importantă socială [7]. Valorile comune înregistrate 
pentru eşantionul de tineri şi maturi sunt: Păstrarea, Autodeterminarea şi Des-
chiderea către schimbări. Studiul efectuat arată că valorile Păstrarea sunt prio-
ritare şi pentru tineri, şi pentru maturi. Se înregistrează o anumită continuitate 
între generaţii la nivel individual. Acest lucru se referă mai mult la grupul ruşilor 
şi mai puţin la grupul ucrainenilor. 

Odată cu predominarea valorilor Păstrarea, destul de prioritare sunt valorile 
Deschiderea către schimbări şi Autodeterminarea. Tendinţa evidenţiată a valori-
lor Independenţa (la toate grupurile etnice), Stimularea (la tineri) reprezintă un 
capital preţios, dar care necesită dezvoltare şi implementare practică în viaţa cul-
turală şi socioeconomică a ţării. Însă, pe cît acest potenţial îşi va găsi realizarea 
şi va fi necesar în ţara noastră, depinde de particularităţile dezvoltării instituţii-
lor socioeconomice din Moldova. În caz contrar, acest capital inovaţional poate 
„pleca” din ţară, completînd rîndul migranţilor [8, p.62-63].

Pentru toate grupurile etnice, cu excepţia grupului ruşilor, au fost caracte-
ristice valorile grupale spre colectivism, ruşii fiind grupul cel mai individualist. 
Pentru toate grupurile etnice studiate mai importante au fost valorile: Egalitate, 
Măiestrie, Conservatism şi Armonie. Acest lucru înseamnă că pentru toţi mem-
brii grupurilor etnice studiate sunt importante valorile egalităţii morale a tuturor 
oamenilor, luarea în considerare a bunăstării altora, responsabilitatea socială. 
Reprezentanţii tuturor grupurilor etnice sunt axaţi pe munca intensivă, pe im-
plicarea grupală, este importantă problema dreptăţii, a responsabilităţii sociale 
şi armonia cu mediul înconjurător. Valorile evidenţiate la reprezentanţii grupu-
rilor etnice studiate pot deveni un fundament solid în consolidarea identităţii ci-
vice şi formarea toleranţei interetnice, deoarece valorile sunt o bază importantă 
în înţelegerea nivelului de pregătire a societăţii pentru anumite practici sociale. 

Semnificaţia valorilor Egalitate, Incluziune (Conservatism) sugerează că la 
nivel de grup a sporit semnificativ necesitatea de dreptate socială, ceea ce poate 
indica o anumită tensiune socială. În acelaşi timp, sunt înalţi indicii apartenenţei 
grupale, identificarea cu grupul. Cu alte cuvinte, la nivel individual este înaltă 
importanţa autodeterminării şi predictibilitatea lumii, la nivel de grup – drep-
tatea socială, responsabilitatea socială (şi, prin urmare, procesele care au loc în 
societate, adesea percepute ca nedrepte) şi apartenenţa grupală, adică tendinţa 
colectivistă (ordine socială, respect pentru tradiţie, securitate, datorie, înţelep-
ciune).

Cunoaşterea sferei valorice la nivel cultural şi individual face posibilă dia-
gnosticarea practicilor sociale la diferite grupuri etnice, precum şi înţelegerea 
nivelului de pregătire a populaţiei către anumite proiecte statale inovaţionale [9, 
p. 101-102].

De asemenea, lucrarea psihologului român M. Gîrlan este o aplicaţie metodo-
logică pentru studii de relaţii şi valori în interetnicitate. S-a elucidat problemati-
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ca relaţiilor etnice în cadrul raporturilor actuale dintre majoritate/minoritate şi 
conceptele psihologiei etnice, obiectul ei fiind descoperirea şi descrierea unor 
componente etnice specifice comunităţilor cercetate. O problemă semnalată de 
mulţi autori constă în dualitatea observaţiilor, prin care aceleaşi evenimente în-
tr-un fel se prezintă unui observator extern şi altfel din perspectiva internă a 
membrilor săi, cu efecte subiective extinse în procesele de identificare etnopsi-
hologică. Astfel, în funcţie de grupurile martor şi de referinţă, s-a impus cerce-
tarea unor noi concepte, respectiv de autoimagini, cele ale grupului de referinţă 
despre el, de hetero-imagini, cu referire la opiniile acestui grup faţă de alte gru-
puri, şi de retro-imagini, referitoare la opiniile altor comunităţi asupra celui de 
referinţă [10, p. 437].

Identitatea civică se bazează pe acţiunile organizaţiilor neguvernamentale, ce 
pot forma şi dezvolta identitatea civică a cetăţeanului, prin consolidarea valori-
lor responsabilităţii sociale şi a sentimentului de comuniune cu naţiunea civică. 
Practicile sociale de participare a cetăţenilor de diferite vîrste şi grupuri etnice 
formează la ei o poziţie activă faţă de diferite evenimente ce au loc în societate. În-
ţelegerea şi încrederea socială se formează în baza înţelegerii evenimentelor sem-
nificative, iar acest lucru se realizează şi prin competenţa interculturală privind 
grupurile etnice şi culturale din ţară. De aceea, astăzi este importantă formarea 
competenţei interculturale, ca bază a toleranţei reciproce. Programele educaţiei 
interculturale pot fi realizate nu numai de sistemul de învăţămînt, dar şi prin rea-
lizarea diferitor proiecte implementate de organizaţiile neguvernamentale. Astfel, 
în proiectele realizate de noi – „Dezvoltarea toleranţei etnice la adolescenţi” şi 
„Toleranţa – un mod de viaţă într-o lume multiculturală” – am format compe-
tenţa interculturală şi capacitatea de a interacţiona cu reprezentanţii altor grupuri 
etnice [11, p.31].

O caracteristică importantă pentru regiunea noastră este prevalarea factorilor 
etnici şi regionali asupra celor civici şi statali. Un rol important în edificarea naţi-
unii civice îi revine societăţii civile, care are misiunea de a facilita formarea iden-
tităţii naţionale civice. Societatea civilă va spori interacţiunea dintre grupurile et-
nice şi va promova toleranţa interculturală. Aceasta va sprijini grupurile etnice în 
păstrarea culturii şi tradiţiilor, creînd totodată respect şi ataşament pentru statul 
Republica Moldova. De asemenea, societatea civilă va încuraja implicarea cetăţe-
nilor în acţiuni comunitare (de voluntariat), principalul scop fiind socializarea şi 
consolidarea ataşamentului faţă de teritoriul Republicii Moldova [12, p.49].

Problematica ce reflectă aspectele sociopsihologice ale formării şi dezvoltării 
societăţii civile în ţara noastră rămîn a fi actuale. În acest context, sunt binevenite 
elaborarea şi desfăşurarea programelor ce au ca scop formarea identităţii civice 
şi formarea poziţiei active de cetăţean al ţării. Ar fi interesant de studiat separat 
factorii ce influenţează formarea identităţii civice la tinerii de astăzi. Este necesar 
de ţinut cont şi de faptul că trăim într-o societate cu un nivel sporit de transfor-
mări dinamice şi incertitudini sociopolitice îndelungate. Și astăzi, mai mult decît 
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oricînd, este actuală problema formării activismului civic al cetăţeanului, ce este 
un proces de lungă durată şi cu implicarea diverselor instituţii, atît statale, cît şi 
nestatale. 

Putem fi de acord cu sociologul T. Zaslavskaia, care susţine că pentru statele 
spaţiului CSI este caracteristică identitatea provocărilor obiective care au loc la 
hotarul sec. XX-XXI: „Pentru supravieţuirea şi dezvoltarea durabilă într-o lume 
globalizată trebuie de format o statalitate juridică modernă, de asigurat securita-
tea naţională, de dezvoltat o piaţă competitivă, de soluţionat problemele sociale şi 
naţionale majore” [13, p.78].
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