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ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII
INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
ȘI AFIRMĂRII PERSONALITĂȚII ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII
Cuvânt înainte

Oleg BALAN,
Rector al Academiei de Administrare Publică,
doctor habilitat, profesor universitar

Tematica abordată de Proiectul Național: „Consolidarea sistemului de securitate națională prin cunoaștere și comunicare”, „Program de Stat”, 2020-2023
are un impact major asupra vieții sociale a fiecărei persoane și a întregii comunități. Obiectivul central al Seminarului Republican este: organizarea întrunirii în
dezbateri publice a formatorilor de opinie și a consumatorilor acesteia, pentru
a analiza subiecte actuale din realitatea politică și socială a Republicii Moldova.
De asemenea, intenția organizatorilor este de a revitaliza, dezvolta spiritul activismului civic, al solidarității, fără de care nu poate funcționa sistemul politic
democratic și instituțiile statului de drept. Valoarea aplicativă a acțiunii rezidă în
analiza rolului activismului civic al cetățenilor ca forță morală, manifestată împotriva unei clase politice iresponsabile și corupte. Obiectul principal al dezbaterilor este individul, grupul social, obștea, modul de comportament al acestora.
Comportamentul uman este un fenomen complex, deoarece manifestările
unei personalități active se dezvoltă, se manifestă doar în mediul social, prin comunicare, conlucrare cu semenii. În ambianța socială persoana este solicitată și
înzestrată cu o mulțime de roluri. Astfel obține posibilitatea să-și exteriorizeze
esența: bio-psiho-socioculturală.
O formă avansată a organizării politice a societății contemporane este statul
democratic, statul de drept. În Constituția Republicii Moldova se menționează
că modelul urmat de instituțiile statului, societatea moldovenească, este statul
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de drept. Reactualizarea diverselor definiții/interpretări ale statului de drept ne
permite să constatăm că statul de drept adoptă mecanismul interacțiunii societății politice și a societății civile, creând condiții favorabile pentru colaborare. În
statul de drept în raport cu cetățenii funcționează principiul: „ este permis totul
ce nu este interzis de lege”.
La Seminarul Republican vor fi supuse analizei diferite aspecte ale comportamentului subiectului relațiilor sociale, deoarece funcționarea eficientă a instituțiilor statului de drept depinde de modul de gândire, de acțiune, de decizie a
acestuia. Educarea interdisciplinară a unui subiect activ al relațiilor sociale – este
condiția reușitei tuturor instituțiilor statului de drept.
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CZU: 37.017.4:321

EDUCAȚIA COMPORTAMENTULUI CIVIC
ÎN STATUL DEMOCRATIC CONTEMPORAN

Ludmila ROȘCA, doctor habilitat în filozofie, conferențiar universitar,
Academia de Administrare Publică,
(roscaludmila@mail.ru)

Introducere. Societatea contemporană este dinamică, iar capacitatea membrilor ei de a se adapta la noile condiții de viață este redusă. În același timp, s-au
multiplicat pericolele, riscurile, provocările ce țintesc în viața omului și a comunității. Din perspectiva strategiilor de supraviețuire și a formării unei atitudini
responsabile față de condițiile existențiale, misiunea intelectualilor în societatea
contemporană este importantă. A răspunde adecvat, la timp, la provocările timpului, este complicat, practic imposibil în condițiile unei atitudini pasive față de
studii, față de obiectivele cunoașterii și educației sau a ignorării procesului de
auto-cunoaștere și afirmare/implicare în viața socială.
Un prim pas în afirmarea persoanei în grupul social ar fi cel al cunoașterii
propriului potențial cognitiv, creativ, capacitatea de a te identifica cu grupul social. Modul de gândire al intelectualilor (cadre didactice, artiști, scriitori, jurnaliști, preoți, autori ai programelor TV etc.) orientat către utilizarea cunoștințelor
asimilate în elaborarea proiectelor, planurilor de acțiuni, în baza cărora sunt realizate modificări esențiale în concepția despre lume, în abordarea vieții, valorilor,
intereselor etc. a altor persoane/ grupuri sociale are o semnificație majoră în realizarea obiectivelor acestei investigații. Este cunoscut faptul că schimbarea/redimensionarea modului de gândire este un obiectiv complex, dificil, dar realizabil.
Educația a avut și continuă să aibă un rol deosebit în istoria omenirii, a civilizațiilor umane. În Declarația Universală despre învățământul superior pentru
sec. XXI (Paris, 1998), se menționează că în fața învățământului sunt puse sarcini
tradiționale, realizarea cărora solicită o transformare radicală și înnoire. În societatea contemporană, educația reprezintă un element important al dezvoltării
culturii, social-economice, ecologice durabile a omului, societății, poporului. Pe
de altă parte, omul trece printr-o criză profundă, depășirea căreia presupune ieșirea în afara înțelegerii raționale a schimbărilor economice, ieșirea din zona explicațiilor raționale și intrarea în sfera moralei și a spiritualității. Anume din acest
motiv, problemele învățământului vor rămâne în centrul cercetărilor filosofice,
culturologice, sociologice, pedagogice.
În ultimul timp constatăm că educația civică, comportamentul actorului social, pus sub observare în tinerele state democratice, reprezintă o temă actuală,
semnificativă sub aspect practic. Argumentul acestei teze este: Toate reformele
inițiate cu scopul schimbării esențiale a activității instituțiilor statului democratic în țara noastră, în Ucraina1 nu-și ating obiectivele declarate, din cauza facto1

Colegii de la Universitatea Națională „Yuri Fedkovici” din Cernăuți, la 27 mai au organizat
Conferința Științifică Internațională: „Dezvoltarea științei politice: experiența europeană și
perspectivele naționale”.
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rului uman, nepregătit pentru schimbările sociale, necesare, importante, solicitate chiar de unii cetățeni, mai instruiți, mai conștienți de tot ce se întâmplă în
jurul lor. De exemplu, populația Moldovei în ultimele trei decenii a trecut prin
schimbări sociale radicale: tranziția de la un sistem politic la altul; de la un sistem
axiologic la altul; deschiderea frontierelor către statele mult mai dezvoltate, care
oferă condiții de viață mult mai atractive pentru cetățenii lor și deși constatăm
o mare deosebire în condițiile de muncă a localnicilor și imigranților, cetățenii statelor ex-sovietice pleacă peste hotare lăsând casele și familiile lor. Aceste
schimbări trebuiau însușite de pedagogi, de cercetătorii din domeniul socialului, politicului, deoarece lor – intelectualilor – le revine rolul decisiv în schimbarea mentalității și în baza ei a atitudinii persoanei față activitatea profesională,
în estimarea tuturor rolurilor pe care le are în familie, în grupul social căruia îi
aparține. Conștientizarea apartenenței la grupul social, comunitate, popor etc.
reprezintă primul pas al manifestării personalității. O personalitate cu o poziție
socială, cu convingeri, cu un set de valori, pe care adesea le divinizează, integră,
activă, orientată în viitor de o gândire strategică, conștientă de ceea ce face, dorește și la ce visează etc. – este un actor al relațiilor sociale, politice, nu tot timpul
căutat, dorit, deoarece nu este conformist, un executor ascultător, un serv.
Modelul organizării democratice a societății solicită un actor activ al vieții
sociale. Savanții progresiști din toate epocile istorice au promovat un astfel de
conducător, „om de stat”, savant, filosof, intelectual. Ei erau siguri că aceștia vor
promova în societate valorile, propriile idealuri. Istoria omenirii ne permite să
afirmăm că astfel de personalități au susținut progresul social/ progresul cultural
în condiții deseori nefavorabile. În perioada, când unii filosofi vorbeau despre
criza culturii, științei, Foucault, caracterizând activitatea intelectualilor, sublinia
că aceasta are sens numai dacă este „orientată spre schimbarea gândirii proprii
și a altor oameni”[12]. Într-un regim democratic este nevoie de o morală seculară
pentru ca omul să-și poată conduce propriul destin, fără ca valorile morale să fie
disprețuite. În afară că ne învață să le respectăm, școala laică consideră că ar fi
obligația ei să ne explice ce reprezintă loialitatea, cum să respectăm libertatea
academică și libertatea civilă – ca forme similare de valori, care se consideră că
sunt prezente în democrație. Așa cum democrația este orientată spre demnitatea
și egalitatea omului, indiferent de rasă, sex, origine culturală și în scopul alegerii
libere a guvernării toți au drepturi la valori spirituale.
Intelectualul trebuie să-și asume responsabilitatea pentru susținerea tradiției
morale, care rezidă, în primul rând, în susținerea problematizării morale inițiate.
Foucault nu se mulțumește cu sclipirile spontane ale minții, sau cu o istețime
universală. El insistă asupra elaborării sinelui într-o transformare sârguincioasă,
înceată, care cere eforturi pentru schimbare, prin manifestarea unei griji permanente față de sine. Foucault evidențiază în lumea morală trei straturi ale realității: formarea discursivă, care-i cuprinde pe toți și pe fiecare; grupul mic, în care
subiectul se simte aproape ca la el acasă; însăși subiectul – actorul principal al
activității morale. El nu este egal cu sine deoarece în problematizare devine altul,
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influența căruia mai târziu se răsfrânge asupra grupului mic și într-o măsură mai
mică asupra întregului discursiv. Este responsabil acela care se problematizează
pe sine, merge curajos în întâmpinarea pericolului.
Convingeri asemănătoare, cu referire la misiunea intelectualilor, promova
și Mircea Eliade, în lucrarea: „Profetism românesc”. Vorbind despre popoare,
despre realizările lor culturale, civilizaționale, Mircea Eliade scria: „Forțele care
mușcă din eternitate, forțele care susțin istoria unei țări și-i alimentează misiunea ei n-au nimic comun cu politicul, nici cu economicul, nici cu socialul. Ele
sunt purtate și exaltate numai de către intelectualii unei țări, de avangarda, care
singură, pe frontierele timpului luptă contra neantului. Intelectualii reprezintă:
lupta contra neantului, a morții; permanenta afirmare a geniului, virilității, puterea de creație a unei națiuni [2, P.3]. Despre astfel de oameni se scrie rar, îndeosebi sunt puși în valoare după plecarea lor în eternitate. Dar asta nu e corect,
deoarece anume ei sunt pilonul schimbării vieții sociale, vieții politice, ei conturează poziția unei culturi naționale în cadrul culturii universale.
Obiectivul principal al acestui studiu este: selectarea metodelor și politicilor
educaționale, care ar reuși să ofere societății contemporane un astfel de subiect
al vieții sociale. În statul democratic contemporan întâlnim două modele: democrația participativă și cea reprezentativă. Deosebirea dintre acestea este cumulată de manifestările actorului social în raport cu instituțiile puterii de stat,
instituțiile socioculturale, de implicarea lui în procesul politic și cel decizional.
Dacă ne propunem să dezvoltăm calitățile actorului democrației participative,
atunci constatăm că modelul educației tradiționale nu mai este eficient. Avem
nevoie de un nou model, cel al educației interdisciplinare.
Metodologia investigației este dictată de complexitatea obiectului de studiu:
personalitatea umană, prezentă dublu în procesul educațional, în calitate de Subiect și Obiect. Sub aspect social, pedagogic devenirea și dezvoltarea personalității reprezintă un proces multi-nivel de includere a omului în societate, în cultură, adică în instituțiile socioculturale, mediu, devenirea activităților culturale.
Un rol important în acest proces o are inculturația, asigurată de natura activă a
omului, de capacitatea ei de a-l reproduce pe om, care în spațiul ei se regăsește
pe sine ca ființă autocreatoare și care se autodezvoltă [13, C.12].
Baza teoretico-metodologică a investigației o constituie ideile progresiste
despre individualitatea umană, despre potențialul ei cognitiv, creativ, sistematizate și apreciate în lucrările savanților și filosofilor străini, și autohtoni. [1; 2; 3; 6;
10; 11; 12; 13]. Considerăm important să amintim că și știința, și filosofia sovietică, socialistă aprecia obiectiv, sub diverse aspecte, personalitatea umană. În anii
’80 ai secolului trecut, savanții descriau caracteristicile factorului uman, factorului subiectiv, de decizia și implicarea căruia în viața socială depindea mult realizarea obiectivelor societății. Analiza multidimensională a personalității umane
reprezintă axa unor studii monografice, realizate de autorul articolului, interesat
de capacitatea interioară a omului de a se problematiza, de a deveni personalitate [7; 8; 9]. O importanță deosebită în cunoașterea și orientarea manifestărilor
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personalității umane o are analiza factorială, abordarea sistemică a comportamentului uman. O lucrare relevantă, în acest sens, ne propune profesorul universitar Ionel Narița: Comunicare și comportament [5].
Obiectul de studiu: personalitatea umană, sistemul educațional, învățământul, valorile morale, sociale, îl descriem, estimăm în dinamica și complexitatea
lui. În acest sens, aplicăm metoda dialectică și principiile ei, principiul interdisciplinarității, teoria complementarismului. Potențialul cognitiv al metodelor
aplicate ne permite să punem în valoare esența bio-psiho-socioculturală a personalității, să estimăm potențele omului care se afirmă ca Subiect și Obiect al
culturii, al educației și învățământului. Totodată, apreciind cerințele societății
democratice contemporane față de actorul relațiilor sociale, politice, culturale,
constatăm incapacitatea metodelor educației tradiționale de a le satisface. De
aceea, recomandăm teoria educației interdisciplinare, în cadrul căreia găsim un
nou raport între Subiectul și Obiectul educației, învățământului.
Așadar, în realizarea investigației metodelor și modelelor educaționale a comportamentului civic, solicitat de statul democratic contemporan, pornim de la
tezele: Individualitatea/ personalitatea umană are numeroase potențe, care prin
instruire și educație pot și trebuie să fie valorificate, dezvoltate; La baza practicilor
educaționale se află idealul etic, format de o anumită cultură; O condiție conceptuală și metodologică importantă a corectării modelelor învățământului o oferă
ideea unității și completării reciproce a culturii și învățământului, aplicarea învățământului ca formă a transmiterii culturii și realizării potențialului ei creativ.
Rezultatele investigației. Omul devine om prin educație. Majoritatea românilor născuți în perioada postbelică a secolului XX, au avut acces la educație, la
instruire, aceasta reprezentând activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și
moralizare a omului. Generații de români au studiat și valorificat cu sârguință
lucrările filosofice ale profesorilor universitari: Constantin Rădulescu-Motru, D.
D. Roșca, Mircea Florian, Petre Negulescu, Constantin Antoniade, Lucian Blaga
etc., care abordau și explicau originea diverselor manifestări și stări ale omului.
Unii filosofi se inspirau din filosofia lui Hegel, alții din lucrările lui Im. Kant, care
sublinia că educația își propune: „să dezvolte în individ toată perfecțiunea de
care este susceptibil”[3, P.17].
Descifrând rosturile filosofiei practice, Im. Kant sublinia că aceasta are forța
și curajul de a reconstrui lumea. Sarcina unei explicații a vieții care i se pune
și care se află în cea mai strânsă legătură cu reconstrucția lumii sau care propriu-zis este punctul de plecare – este ideea perfecțiunii. Actualizând concepția
lui Im. Kant, menționăm că reflecția care-și dobândește cunoașterea sistematică
pornește de la două fapte: a vrea (voință) și a trebui (a avea obligația morală).
Orice vrere desemnează tendința spre un scop, prin atingerea căruia voința este
satisfăcută. La om, voința care tinde, în mod inconștient, către un scop se ridică
la voința rațională conștientă [3, P.179-212].
Im. Kant menționa că imperativul categoric creează condiția armonizării între „a trebui” și a vrea. Pentru a acționa bine, sunt necesare două momente: unul
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subiectiv, buna orientare a voinței sau scrupulozitatea celui care acționează și
unul obiectiv – justețea acțiunii. Primul moment este determinat de convingerea
personală a subiectului acțiunii, al doilea este ghidat de recunoașterea existenței
Binelui Suprem. Corelate aceste condiții reprezintă perfecțiunea morală. A face
ceva ce este drept, fără un fel bun de a gândi nu garantează acțiunea justă.
În tratatele de sociologie se menționează: Actualmente, în societatea românească pot fi evidențiate diverse moduri de gândire, printre care se afirmă și cel al
intelectualilor [4, P.55-64]. Modul de gândire este/trebuie corelat cu comportamentul, doar în așa fel putem construi imaginea personalității unui profesionist.
Deși are un conținut eclectic, modul de gândire al intelectualilor se deosebește
de celelalte prin mesajul discursului axat pe un obiectiv concret, ce orientează
publicul/ auditoriul către „acțiuni juste”. Ionel Narița scrie: „…conform opiniei
celei mai răspândite, comportamentul reprezintă răspunsul pe care organismul
uman îl dă mediului, modul în care se adaptează la modificările de mediu și,
pe această cale, reușește să-și mențină structura, să supraviețuiască”[5, P.9]. Recunoaștem că prioritate se oferă comportamentului persoanei în raport cu mediul natural de viață, dar individualitatea umană este prezentă și în ambianța
socioculturală, care, de asemenea, influențează multiplu comportamentul ei,
cerându-i o reacție adecvată, responsabilă și la timp.
Aprecierea comportamentului, reacției persoanei la factorii din exterior, se
face în contextul valoric al responsabilității. Responsabilitatea este o noțiune,
care reflectă conținutul corelatului „acțiune – consecință”. În lucrarea lui Max
Weber: „Politica ca vocație și profesie”, se menționează: „noi trebuie să înțelegem că orice acțiune etic orientată poate să se supună la două maxime opuse:,
esențial deosebite, care pot fi orientate de „etica convingerii” sau spre „etica
responsabilității”. Max Weber conchide: când acționează în baza „eticii convingerii”, omul nu-și explică consecințele. Și dimpotrivă, când acționează după
maximele ”eticii responsabilității”, omul este obligat să „achite” consecințele
propriilor acțiuni.” Max Weber definește responsabilitatea ca atitudine, care iese
din limitele subiectului [10].
Etica este o filosofie interesată în mod deosebit de stabilirea și de recomandarea acelor tipuri de acțiuni sau de moralități pe viață, care trebuie să fie urmate, pentru a se putea considera că acțiunile sunt corecte, bune sau virtuoase
în raport cu cele considerate rele sau vicioase. Interesul eticii este orientat spre
acțiune, spre aprobarea actelor noastre. Ea reprezintă o direcție și o explicație a
acestor acte. Principala intenție a eticii este de a stabili un ideal, o normă de conduită sau un criteriu al corectitudinii [6, P.97]. Conceptul etic definește acțiunea
potrivită conținutului ei prin norme individuale sau îi prescrie obligații de conținut, cum ar fi: nu rosti neadevărul; nu atinge bunuri date în păstrare, acționează
pentru binele aproapelui; luptă pentru propria ta desăvârșire. Etica susține că
ceea ce este ordonat de datorie într-un caz singular nu poate fi pus la îndoială de
nimeni. „Scrupulozitatea” din care constă esența moralității, văzută din partea
subiectivă, este obiectiv mai bună decât acțiunea inconștientă. În cadrul normal
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al vieții acțiunea este condusă de cele mai apropiate scopuri determinate, aparținând fie profesiunii în genere, fie unor determinări sociale și este restrânsă de
normele morale generale devenite habitus.
Idealul etic concentrează în sine imaginațiile/reprezentările despre valorile
ce stau la baza vieții sociale și modalitățile lor de realizare. Reiese că istoria pedagogiei poate fi reprezentată prin procesul apariției/ afirmării crizei și schimbării
idealului dominant, care apare în cadrul culturii și se regăsește în sistemele etice,
filosofico-antropologice. În context antropologico-filosofic, idealul reprezintă o
combinație a trei componente a omului: spiritual, social, fizic. În aspect ontologic, idealul se prezintă ca seturi de calități umane, care se formează în baza
asimilării schimbărilor atestate în raporturile cu natura, cultura, societatea.
Din punct de vedere al teoriei învățământului și a practicii educaționale se
prezintă ca strategii fundamentale ale dezvoltării, care trebuie asigurate la toate
nivelurile cu valori, cunoștințe, metode, resurse, iar spiritualitatea propune domeniul subiectiv normativ, cognitiv și acțional. Socialul este orientat către dezvoltarea personalității ca Subiect al relațiilor sociale, activ, profesional, iar fizicul
reflectă ierarhia conținuturilor valorice, instrumentale a strategiilor, care sunt
determinate de tipul de cultură și de situația concretă. Idealul pătrunde în toate
sferele existenței sociale, definind prioritățile, sensurile și perspectivele omului și
ale societății. Baza lui valorică este legată de religie, filosofie și morală, în cadrul
cărora se formează și este expus sub forma valorilor, normelor, obține intenționalitate proprie.
Aspectul ontologic al idealului ni-l oferă sistemul valorilor fundamentale ale
societății, determinat de conținutul idealului, localizat în limbaj, moralitate, norme culturale, tradiții. Nivelul praxiologic al idealului definește conținutul și prioritățile ideologiei, politicii, învățământului, care creează condițiile instituționale
pentru implementarea lui practică. Idealul moral social este antropocentric, este
reflectat în imaginile culturale personificate și istorie. Idealul conține orientările
de bază ale culturii, în condițiile dominării uneia dintre ele. Contradicția idealului, criza lui este un rezultat al deosebirii orientărilor, a incompatibilității valorilor. Contradicția idealului se transformă în factorul acumulării elementelor
distructive în activitatea instituțiilor sociale, în primul rând, a celor de învățământ. Toate acestea conduc la criza generală a culturii. Din această perspectivă
analiza manifestărilor criizei spirituale a omului și societății contemporane devine prioritară. Realizându-și misiunea, intelectualii pot oferi soluții, orientând
gândirea tuturor membrilor societății către un nou ideal etic, către asimilarea
noilor oportunități. Traducând conținutul acestor afirmații într-un limbaj mai
accesibil, vom nota: societatea moldovenească, parte a lumii contemporane, trece prin diverse forme ale crizei socioculturale. Dezvoltarea ei durabilă presupune diminuarea influenței acestora asupra vieții sociale, asupra mediului natural,
asupra relațiilor interumane, inclusiv a celor interetnice.
Apare întrebarea: Ce este de făcut? Fiecare grup social, profesional, care aparține conștient acestei comunități este dator să caute răspuns, să-și defineasă sar-
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cinile și să-și abordeze rolul/statutul social cu responsabilitate. De exemplu, în
cei 30 de ani de existență, statul Republica Moldova a fost condus de oameni
incompetenți, ne instruiți în domeniile activității politice, manageriale, aroganți.
În așa condiții, au avut realizări acei care au fost educați acasă, la facultate să
abordeze orice acțiune a lor cu demnitate și responsabilitate, să tindă către titlul
„un gospodar bun”. Despre restul „conducătorilor”, după plecarea lor se vorbea:
au furat, au mințit, au fost servi în fața altor puteri. Considerăm o consecință
negativă serioasă a activității acestora: aprofundarea diviziunii sociale după criterii geopolitice și aplicarea în acest scop a principiului stalinist – cine nu este cu
noi este împotriva noastră. Populația Moldovei, rămasă acasă din varii motive,
se întreabă: Încotro mergem și ce putem realiza cu așa orientări „valorice”? Am
notat anterior că intelectualii în societate au o misiune aparte – cea de a orienta
gândirea. Soluția în opinia noastră ar fi să medităm asupra faptului că suntem
cetățeni ai aceluiași stat – Republica Moldova. De aici pornind vom descoperi
interesul nostru comun: statul Republica Moldova, instituțiile lui să depășească
orice formă a crizei și prin eforturi, proiecte sociale să ne angajăm în edificarea
statului de drept. Pentru asumarea obiectivelor civice fiecare grup social, numit
și grup-țintă, trebuie instruit, orientat, ghidat. În acest context, sporește rolul instruirii/educației pe tot parcursul vieții.
Un rol deosebit în realizarea obiectivelor practicilor și politicilor educaționale îl are învățământul. Învățământul este în relație directă cu sistemul cunoașterii
științifice al unei epoci, în primul rând, cu metoda dominantă, care este definită
în cadrul sistemului filosofic în calitate de model al lumii și ca metodă a cunoașterii ei. Învățământul reprezintă procesul „creării” vieții spirituale a personalității prin proiecția activă, acțională a personalității, a calităților care se transformă
într-o dominantă spirituală, care unește și subordonează toate componentele
lumii interioare a personalității. Reiese că scopul învățământului este: crearea
imaginii personalității, care maximal ar reflecta potențialul omului. O astfel de
imagine se formează în procesul actualizării calităților principale ale personalității, care are un caracter dublu: pe de o parte, este vorba despre efortul Subiectului
activității pedagogice, iar pe de alta, despre activismul personalității.
Formele de manifestare a potențelor umane sunt dialogate, conlucrează,
sunt creative. Instruirea care ignoră esența spiritual-morală a omului, orientată
la transmiterea unui volum maximal de cunoștințe și asimilarea tehnologiilor,
azi nu mai este capabilă să asigure autorealizarea multilaterală. Ea este eficientă
doar în măsura în care este actualizată spiritualitatea omului, voința de a se autoedifica, interesul față de autocunoaștere, autodefinire. Reiese că cea mai importantă sarcină a învățământului este dezvoltarea individualității autodeterminate,
conștiente, care practic își realizează vocația și misiunea în diferite domenii ale
practicii sociale. Educatorul trebuie să dezvolte o gândire proprie pentru a exersa
raționamentul elevului, învățându-l să formuleze întrebări și să cerceteze pentru
a găsi răspunsuri. Este inadmisibilă situația în care pedagogul oferă răspunsurile prefabricate. Este necesar ca fiecare elev, la orice nivel de școlarizare, să fie
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încurajat să cerceteze, să caute răspunsuri și apoi să-și dezvolte propria opinie
cu referire la utilitatea acestora, la gradul lor de exprimare a adevărului. Această
practică ghidează elevul spre folosirea uneltelor și metodelor de cercetare, capabile să-l învețe să evalueze în mod competent, să observe și să descrie lucrurile
evidente; să observe incoerențele și incompatibilitățile; să formuleze concluzii și
chiar recomandări de îmbunătățire a unei situații.
Mecanismele principale ale activității pedagogice sunt legitățile psiho-culturale, care oferă conținuturi și succes procesului devenirii personalității. Sub aspect conceptual analiza permite să abordăm învățământul ca proiecție a activității mediului social-psiho-spiritual-moral, în care personalitatea găsește proiecția
propriului Eu ca forme specifice a altei existențe, care îi formează imaginea. În al
doilea rând, ca proces al formării imaginii personalității după analogia cu obiectele importante pentru ea. În al treilea rând, ca „model al lumii” într-o formă
concentrată, ce reflectă existența reală în complexitatea ei și a interacțiunilor ei.
Schimbul conținuturilor și funcțiilor învățământului, a modelelor lui sunt
determinate de dinamica epocilor culturale și situația istorică concretă. Azi se
formează o nouă varietate a culturii care include în sine realizările epocilor culturale anterioare. Fiecare dintre care a îmbogățit istoria culturii universale cu o
experiență unică. Dar ea nu are creat sistemul de învățământ ce determină căutările intense a modelului optimal al învățământului, care ar corespunde tipului
nou de cultură și ar răspunde cerințelor actuale a civilizației. În acest scop poate
fi valorificat conceptul despre metodele, mijloacele educației interdisciplinare.
Învățământul, îndeosebi cel umanitar, reprezintă nu doar un factor decisiv al
dezvoltării economice, dar și baza asigurării securității spirituale a personalității și sociumului. Posibilitățile lui de a conserva și afirma coordonatele esențiale
ale sistemului cultural, de a forma o personalitate spirituală complexă permite
analiza învățământului nu doar în calitate de institut social de pregătire profesională, dar și ca un instrument eficient al geopoliticii și asigurării securității spirituale a națiunii. Balanța de conținut a învățământului umanitar o oferă cultura
umanitară înțeleasă ca sistem existențial orientat al mijloacelor și rezultatelor
formării și dezvoltării spirituale a personalității. Ea există sub forma testului în
care sunt implicate mijloacele și sensurile existenței umane, morale, estetice, politice, religioase și alte valori. De aceea cultura umană este manifestarea superioară a activității spirituale ideale a omului, criteriul bogăției spirituale a societății
și dezvoltării personalității, măsura schimbării și realizării de către om a esenței
sale biologice, oformarea și devenirea omenescului în om. Cultura reprezintă o
condiție importantă a dezvoltării personalității și a perfecționării sistemului de
învățământ. Învățământul, în acest context, se prezintă ca un sistem sociocultural, care asigură continuitatea culturală, transmiterea normelor culturale, valorilor, ideilor și dezvoltării individualității umane ca mijloc al pregătirii omului
pentru o existență reușită în societate și cultură.
Ținând cont de potențialul educativ al activității culturale o orientare strategică a căutării eficienței învățământului umanitar trebuie să devină paradigma cen-
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tristă a culturii. Nucleul ei conceptual constituie înțelegerea învățământului ca
mijloc specific de modificare a capacităților naturale și posibilităților omului, materialului, profunzimea lui istorico-culturală și universalitatea spiritualității. De
aici rezultă o funcție specifică a referatelor spiritual-morale în procesul pedagogic, controlul și optimizarea controlului activității educative, caracterul contextului sociocultural, fundamentul idealului social, care susține verticala spirituală a
culturii care definește vectorul eforturilor spirituale a omului ca creator al culturii.
Structura educației depinde de lumea în care trăim. Concepția dialectică asupra educației nu ignoră elementele interne, condițiile interioare ale individului și
din instituția educațională. Educația este divizată într-o societate preponderent
păstrătoare de privilegii, pe lângă forța unei clase care abordează școala și ca un
mijloc de luptă. În acest context, rolul educației se rezumă la slujirea acestei forțe, la deservirea scopurilor ei.
Expresia calitatea educației reprezintă o judecată de valoare. Este important
să analizăm evoluția numărului de studenți, numărului de ani de studii, dar nu
mai puțin importante sunt criteriile calității educației, printre care vom menționa: formarea concepției despre lume, care cuprinde – idei, cunoștințe, idealuri,
atitudini, abordări, valori, convingeri prin care omul își ordonează relațiile sale
cu lumea. Studiul este cu atât mai actual, cu cât în realitatea socială contemporană sunt aplicate două modele de învățământ și educație: de masă și de elită.
Este actuală și semnificativă sub aspect aplicativ tema școlii pentru toți [6, P.37].
Confruntându-se cu problema instituționalizării instruirii și educației copiilor,
părinții conștienți de semnificația etapei pentru viitorul personalității lor, se documentează ce reprezintă școala, care modele educaționale stau la baza învățământului: cel tradițional sau cel interdisciplinar. În ajutorul părinților aflați în
situația alegerii instituției de învățământ (primar, gimnazial, liceal, universitar)
le oferim acest studiu și estimările a două personalități notorii din domeniu, din
spațiul românesc.
La nivel instituțional (în activitatea în dezvoltare a unei instituții de învățământ) o sursă teoretico-conceptuală a optimizării spațiului cultural al învățământului se prezintă concepția istorico-culturală a dezvoltării personalității, în
cadrul căreia succesul socializării și individualizării este definit de conținutul
sociocultural, de influența culturală în dezvoltare, iar omul este caracterizat ca
formă a genezei culturii, transformată și obiectivată [1, P.7-14]. Profesorul universitar Constantin Cucoș ne sugerează să abordăm cu atenție educația, instruirea ca proces, deoarece: „Reformarea educației presupune nu numai cunoaștere, translare, contextualizare a unor modele sau practici externe, ci și o scrutare
sau valorificare mai atentă a unor experiențe formative specifice perimetrului
românesc”, care și-au dovedit validitatea și performanța în timp. Tradiționalul
și specificul nu trebuie confundate cu retrogradul, cu stagnarea și negativitatea.
„Sunt situații când e mai bine să păstrezi ceea ce se dovedește a fi viabil, decât să
te aventurezi în „meandrele” necunoscutului, arborând noul de dragul acestuia,
redescoperind roata, sau și mai rău aflându-te în treabă”[ 1, P.7-14].
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Andrei Marga, preocupat de cunoașterea problemelor cu care se confruntă
sistemul de instruire și educație din România, scria: „Educația am conceput-o
ca sistem – un sistem ce se verifică prin efectele în materie de inovație, rezultate tehnologice, economice, instituționale. Acest sistem l-am considerat din
perspectiva rezolvării de probleme – pe spectrul larg al democratizării, lichidării
sărăciei, reducerii discriminării, descentralizării deciziilor, creativității culturale.
Pentru rezolvare nu era suficientă o măsură sau alta, ci trebuia mers la rădăcina
lucrurilor. Persoana umană – de la elev și student la dascălul de orice nivel – am
socotit-o cheia întregului proces educațional”[3, P.14].

Concluzii
Subiectul central al acestui studiu este omul în devenire ca individualitate,
ca personalitate, ca actor activ al vieții sociale. Deși fiecare manifestare a esenței
complexe a omului este foarte importantă, am decis să cumulăm caracteristicile
personalității umane, care se afirmă la nivel sociocultural ca un actor activ, responsabil, creator de bunuri și valori; care se deosebește prin atitudini, abordări,
valori, norme de conduită. În căutarea metodelor, modelelor educaționale, de
instruire a unei asemenea personalități am valorificat și actualizat lucrările cărturarilor și filosofilor români, a savanților străini.
În așa fel am constatat că individualitatea umană se afirmă în devenire, că
problematizându-se permanent se transformă, se maturizează, devine conștientă de potențele sale și trece la actualizarea lor. Este un proces complex, influențat de multipli factori, dar omul este înzestrat de la natură cu o forță interioară
imensă, care permanent se reproduce, oferindu-i noi orizonturi de autoafirmare.
Intelectualii prin discursul, mesajul expus în diverse lucrări, pot ghida omul în
procesul de cunoaștere, autocunoaștere, oferindu-i diferite modele de gândire,
caracteristica diverselor stiluri de viață, care, în final, sunt estimate ca reușite
sau comode. Fiecare persoană alege scopul existențial: să cunoască succesul;
să devină autosuficient; să atingă perfecțiunea în ceea ce face; să exploreze noi
spații de afirmare socială/profesională sau să rămână în confort, în mediul în
care a plasat-o părinții/buneii. Nu voi încerca să apreciez decizia/alegerea fiecăruia dintre noi, fiecare aducem în favoarea ei multiple argumente. Sunt convinsă
însă că practicând lectura capodoperelor literaturii universale/naționale găsim
modele ideale de existență, de supraviețuire, de afirmare, de prezență în această
lume dinamică. Sau având o cultură a savurării filmelor artistice/documentare,
istorice/religioase, găsim modele la fel de semnificative pentru devenirea personalității noastre.
Un rol important în devenirea personalității îl are sistemul de instruire și educație. Această teză am justificat-o multiplu. În acest domeniu am acumulat o experiență suficientă pentru a estima rolul pedagogului în orientarea, dezvoltarea
gândirii, inclusiv a celei strategice. Nu întâmplător am afirmat că și cultura, și
știința sovietică, îndeosebi învățământul umanitar, a cercetat posibilitatea dez-
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voltării multilaterale a personalității umane. În acele condiții însă învățământul,
sistemul educațional era influențat multiplu de ideologia, sistemul axiologic dominant. Eliminând obiectivele acelui sistem educațional, trebuia să fim atenți la
realizările și practicile pozitive, cum ne sugerează savantul Constantin Cucoș.
Acum nu ne rămâne decât să răspundem crizelor care afectează viața și activitatea omului contemporan, cetățenilor Republicii Moldova și să răspundem la
condițiile dezvoltării durabile.
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EDUCAȚIA COMPORTAMENTULUI CIVIC
ÎN STATUL DEMOCRATIC CONTEMPORAN
Rezumat: În acest articol sunt expuse rezultatele investigației evoluției sistemului de instruire și educație, a obiectivelor acestuia în societatea democratică
contemporană. Sunt apreciate forțele implicate în procesul educațional, misiunea
lor majoră. Constatăm că rolul intelectualului în societatea contemporană este
major și constă nu în discursul prezentat comunității, dar în capacitatea lui de
a schimba și orienta modul de gândire al persoanei, grupului social, comunității. Analiza obiectivelor și capacităților diferitor modele educaționale ne permite
să constatăm că modelul tradițional al instruirii și educației trebuie înlocuit din
necesitatea dezvoltării actorului relațiilor socioculturale, care în condițiile democrației participative trebuie să se implice în procesele sociale, politice, inclusiv în
cel decizional, cu responsabilitate și demnitate. A fost valorificată ideea unității
dialectice dintre învățământ și cultură. Am formulat doar problema existenței diferitor modele de organizare instituțională a învățământului: de elită, de masă,
a „scolii pentru toți”. Considerăm că aceste aspecte trebuie abordate sistemic, deoarece existența lor vine în contradicție cu principiile statului democratic, în care
cetățenii au aceleași drepturi la instruire și educație. Considerăm de o actualitate
sporită și analiza criteriilor educației calitative.
Cuvinte cheie: intelectual, problematizare, moralitate, acțiune justă, responsabilitate, educație interdisciplinară.

EDUCATION OF CIVIC BEHAVIOR
IN THE CONTEMPORARY DEMOCRATIC STATE
Summary: This article presents the results of the investigation of the evolution
of the training and education system, of its objectives in the contemporary democratic society. The forces involved in the educational process, their major mission,
are appreciated. We find that the role of the intellectual in contemporary society is major and consists not in the discourse presented to the community, but in
his ability to change and guide the way of thinking of the person, social group,
community. The analysis of the objectives and capacities of different educational models allows us to find that the traditional model of training and education
must be replaced by the need to develop the actor of sociocultural relations, which
in participatory democracy must be involved socially, politically, including decision-making, responsible and dignified. The idea of the dialectical unity between
education and culture was capitalized. We only formulated the problem of the
existence of different models of institutional organization of education: elite, mass,
„school for all”.We believe that these issues need to be addressed systemically, because their existence contradicts the principles of the democratic state, in which
citizens have the same rights to training and education. We consider the analysis
of the criteria of qualitative education to be of increased topicality.
Keywords: intellectual, problematization, morality, fair action, responsibility, interdisciplinary education.
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CONȘTIINȚA CIVICĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL
AL ASIGURĂRII SECURITĂȚII SOCIETALE
A REPUBLICII MOLDOVA
Aurelian LAVRIC, doctor în istorie, conferenţiar universitar,
Agenția pentru Știință și Memorie Militară
(aurelian.lavric@mail.ru)

Introducere. Conștiința civică, respectiv spiritul civic sunt mobilul – cauza
determinantă a comportamentului și a acțiunilor celei mai dinamice părți a unei
societăți, impulsul, imboldul, care propulsează întreaga societate către scopurile
și obiectivele pe care și le propune. Cei care sunt pătrunși de conștiința civică și
de spiritul civic constituie temelia unui stat.
În istoria statului moldovenesc s-au consemnat pagini de neuitat cu privire la
acțiuni ale celor mai activi membri ai comunității, care prin comportamentul lor
au determinat destinul și traiectoria istorică a Moldovei. Activiștii civici au fost și
sunt forța motrice a societății. În 1917 militarii moldoveni au determinat crearea
Republicii Democratice Moldovenești, în interfluviul Pruto-Nistrean (Basarabia)
[5]. Noua republică moldovenească a fost rodul acțiunilor unei mișcări pentru dobândirea drepturilor civice, sociale și naționale. În 1991 presiunilor sistematice ale
scriitorilor, studențimii și ale întregii intelectualități moldovenești asupra structurilor sovietice, prin manifestații de stradă, s-a datorat obținetea suveranității și independenței Republicii Moldova – reactivarea statalității moldovenești. Mișcarea
de eliberare națională de la sfârșitul anilor ’80 – începutul anilor ’90, s-a soldat cu
obținerea recunoașterii internaținale a independenței Republicii Moldova. Activiștii civici din 1917 și 1991 au fost și o forță morală a societății – după o expresie
biblică: „sarea lumii”. Nu putem uita nici de voievozii moldoveni, care înainte de
1359 au venit din Maramureș în pământul de la est de Carpați, unde au constituit o
nouă țară – Moldova. Activismului, dârzeniei lor – dovedită în atâtea lupte pentru
apărarea Patriei – își datorează existența și actualul stat moldovenesc.
Filozoful rus Lev Gumiliov numea membrii activi ai unei comunități – pasionarii [4]. Mobilizați de o constiință civică și de un spirit civic, aceștia reprezintă
modele și surse de inspirație pentru majoritatea societății. Din englezescul influencers ei mai pot fi numiți influențatori, care în noile condiții ale societății informaționale – a rețelelor sociale – sunt activi în spațiul virtual, pot fi numiști activiști
civici virtuali, dar impactul lor este foarte mare, tocmai datorită accesării conținuturilor New Media de către un număr tot m ai mare de utilizatori. Ideile pe care le
împărtășesc și promovează influențatorii pot reprezenta liantul care să unească
majoritatea unei societăți. Se poate admite, că cei mai activi membri ai societății
reprezintă elita unei societăți, fie că sunt în structurile de stat, fie că sunt în cadrul
societății civile. Este vorba de persoane care simt pulsul istoriei, care se identifică
cu năzuințele poporului din care fac parte și le transpun în fapte.
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În 1917 și în 1991 miza activismului civic și național era restabilirea Statului
Moldovenesc suveran și independent. Care este miza activismului civic în Republica Moldova acum, în 2021, la aniversarea sa de 30 de ani de existență? În iunie
2019 miza activismului civic a fost scoaterea țării din captivitatea regimului oligarhic uzurpator și cleptoman. Actualmente, scopuri valabile pot fi consolidarea
statului (a instituțiilor sale) prin eradicarea corupției, a incompetenței, îmbunătățirea instituțiilor prin aplicarea principiului meritocrației, consolidarea societății, așa încât RM să se afirme ca un actor respectat pe arena internaționale. În
numele acestui obiectiv trebuie să acționăm cu toții. Pentru realizarea sa este
necesar de trasat obiective strategice.
Orice activism uman se bazează pe anumite valori, în funcție de care oamenii
acționează. Activismul civic se bazează pe valorile civice. Prin acțiunile lor, activiștii promovează valorile de care sunt însuflețiți.
Activismul civic înseamnă slujire, jertfire, devotament față de cauza națională – a statului, pe care vor să-l vadă demn în concertul națiunilor moderne. De
aceea, activismul este opus egoismului – stării când unei persoane nu îi pasă de
cei din jur, ea fiind preocupată numai de sine.
Presiunea activiștilor civici (a societății civile) asupra instituțiilor statului va
determina ca ele să devină funcționale. O noțiune cheie în acest context este
respectul reciproc: al funcționarilor din instituțiile de stat față de activiștii din
societate și al activiștilor societății față de instituțiile statului. Legitimitatea unei
conduceri politice (președinte al republicii, parlament, guvern) se bazează pe recunoașterea, acceptarea și respectul din partea societății. De aceea conducerea
politică trebuie să lucreze pentru popor, pentru recunoașterea rezultatelor pozitive ale muncii sale de către electorat, la următorul scrutin electoral.
Activismul civic nu întotdeauna este zgomotos; el nu înseamnă neapărat ieșirea în piață pentru manifestări publice. Medicii care pe durata stării de urgență
ș-au făcut datoria pe parcursul anului 2020, stând luni în șir departe de membrii
familiilor, au dat dovadă de activism civic. Combatanții (voluntari), care au răspuns chemării conducerii Republicii Moldova și care au luptat cu abnegație în
războiul de pe Nistru din 2 martie – 21 iulie 1992 au dat dovadă de activism civic
și patriotism. Pedagogii din sistemul de învățământ (la toate nivelele – începând
de la grădinițele și terminând cu învățământul universitar), cercetătorii științifici, care în pofida unor salarii mici în cele două sfere de activitate, au rezistat fără
să plece peste hotarele țării și își fac datoria – sunt exemple de activism civic. De
fapt, în Republica Moldova asemenea exemple sunt numeroase. Cetățenii care
păstrează mediul ambiant, fără să admită poluarea sa, sau cei care, în calitate
de voluntari, fac curățenie în locuri de agrement unde persoane iresponsabile
din punct de vedere social au lăsat gunoi după ei, sunt și ei activiști civici, cărora
le pasă de mediul în care trăiesc și de semeni. Responsabilitatea socială este un
reper pentru activismul civic. Călugării și călugărițele, care și-au dedicat viața lui
Dumnezeu și slujirii aproapelui – în primul rând prin rugăciuni și alinarea celor
suferinzi, sunt cu siguranță o categorie activă, chiar dacă nu își afișează activitățile, fiind dictreți.
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Definiții și nterpretări ale conceptelor conștiință și spirit
În poezia lui Mihai Eminescu „Scrisoarea a III-a” găsim aceste versuri:
„Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?...
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe funtea ta de fier,
A credinţei biruinţă căta orice cavaler.
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul...
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!” [3, p.130].
În aceste versuri genialul poet a surprins elementul care se numește duhul
unui popor și al unei armate, care însuflețește poporul în muncă și armata în
luptă. Mihai Eminescu a arătat că un asemenea duh izvorăște din dragostea de
neam și țară, indiferent că este săracă și că trece prin încercări. În acest context,
exemplificator poate fi cazul Finlandei, care s-a apărat eroic de invazia sovietică
în 1939. În acest șir se înscrie și domnitorul moldovean Ștefan cel Mare și Sfânt,
care în secolul al XIV-lea a înfrânt în timpul domniei sale armate mult mai numeroase și mai bine înarmate [7]. Numeroase popoare au dus o luptă dârză cu
diverși invadatori superiori numeric și dotați cu arme mai performante. Militarii
care au luptat și și-au jertfit viața pentru Neam și Țară sunt eroii care rămân în
conștiința urmașilor drept exemple inspiraționale.
Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) dă câteva sensuri ale noțiunii
de spirit, care sunt relevante în contextul abordării spiritului civic: „3. oamenii
considerați ca purtători ai unor idei, ai unor preocupări intelectuale; opinie publică”; „4. Mod, fel de a gândi, de a se manifesta; părere, concepție împărtășită
de un grup de oameni, de o colectivitate”; „5. Caracter specific, trăsătură caracteristică a ceva”; „6. Înclinare, pornire, tendință care determină felul de a fi, de a
gândi, de a se manifesta al cuiva” [2].
Duhul unui popor sau al unei armate este strâns legat de moralul comunității respective. Ea poate avea un duh biruitor, bazat pe respectarea disciplinei și
a comandamentelor conducătorilor civil și militari sau poate fi cuprinsă și stăpânită de duhul anarhiei, individualismului, egoismului, fricii și eșecului. Mai
folosim expresia stare de spirit, care semnifică starea de învingători. Un popor și
o armată care au stare de spirit, iradiază siguranță, încredere și au capacitatea de
a construi un stat durabil, de a rezolva problemele strategice ale țării, de a obține
victorii pe câmpul de luptă.
Duhul sau spiritul este în dependență de conștiință. Există mai multe tipuri
de conștiință:
1. națională/etnică,
2. politică
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3. morală (religioasă)
4. civică
Intelectualul român contemporan, profesorul în medicină Dumitru – Constantin Dulcan menționa în cadrul unui interviu, intitulat „Spre o nouă conștiință și umanitate”: „Conștiința este axul esențial al universului. Există o inteligență
coordonatoare și organizatoare de univers. Aceasta este coștiința” [6]. Coborând
la un nivel inferior, se poate admite, că planeta Pământ are o conștiință proprie
și fiecare popor de pe planeta noastră are o conștiință aparte, care însuflețește
oamenii ce formează poporul sau națiunea unui stat (inclusiv popoarele care nu
dispun de un stat propriu). Atâta timp cât conștiința națională/etnică este vie,
poporul va supraviețui, în ciuda oricăror intemperii.
Conștiința se păstrează în forul interior al fiecărei persoane. Un popor care
și-a pierdut conștiința națională este deznaționalizat și dispare din istorie, fiind
asimilat de un alt popor. Moldovenii din Basarabia s-au confruntat cu acest pericol în timpul perioadelor în care s-au aflat sub dominația Imperiului țarist (18121917), cât și sub dominația imperiului sovietic (1940-1941; 1944-1991). De fiecare
dată conștiința națională/etnică, păstrată intactă în inimile și mințile oamenilor
acestui pământ, a învins încercările de deznaționalizare (rusificare) și mutilare a
ființei naționale a poporului. Chiar dacă moldovenii s-au ales cu sechele după cei
105 ani de prezență în imperiul țarist și după cei 48 ani de prezență în imperiul
sovietic. Existența actualului stat moldovenesc este expresia triumfului conștiinței naționale/etnice și a conștiinței politice a moldovenilor, care în condițiile
dificile din cadrul imperiilor țarist și sovietic și-au păstrat statalitatea, pe care au
reactivat-o la 2 decembrie 1917, când au proclamat Republica Democratică Moldovenească și la 27 august 1991, când au proclamat, prin aleșii săi, independența
Republicii Moldova.
Cercetătorul american în domeniul Studiilor de Securitate, Zbigniew Brzezinski scria că popoarele „cu o conștiința politică din ce în ce mai puternică” [1,
p.48] sunt active pe plan internațional și se afirmă ca actori respectați ai relațiilor
internaționale. Diferența dintre subiecții și obiectele geopoliticii dine de gradul
de conștiință politică pe care îl are poporul unei țări. Dacă dispune de o conștiință politică dezvoltată, țara se va afirma prin potențialul său economic, științific
și militar.
Un element important, legat de conștiința și duhul unui popor este cultura
sa. Cultura este modul de viață al unui popor, bazat pe valorile pe care le împărtășește. Moldovenii care au fost deportați în Siberia și Kazahstan, în scurt timp șiau construit în pustiurile de acolo case ca în Moldova lor natală, manifestându-și
cultura moștenită de la înaintași. Un element esențial al culturii moldovenilor a
fost și este vocația muncii – hărnicia. Un alt popor în cultura căruia munca deține
un loc esențial este cel german. Bazându-ne pe experiența inclusiv a coloniștilor
germani aduși în sudul Basarabiei în secolul al XIX-lea de autoritățile Imperiului
țarist, se poate admite că, oriunde ar fi dislocați, germanii vor construi localități
prospere, datorită culturii lor – datorită modului lor de viață (a aplecării lor spre

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

muncă și a bunei organizări). Pe de altă parte, un popor în cultura căruia munca
nu este la loc de cinste și care nu se poate organiza eficient, chiar de va fi mutat
în locul germanilor – în Germania, va aduce cu el sărăcia din conștiința – cultura
lor, pe care o va difuza și în noul loc.
Conștiința morală, aflată în strânsă legătură cu conștința religioasă, este factorul esențial care determină prosperitatea unui popor. Atunci când membrii
unei comunități nu se fură între ei, atunci când diriguitorii politici nu delapidează bani din bugetele comunității, o asemenea comunitate, care se manifestă
prin muncă bine eficientă, va crea bunăstare. Iar bunăstarea fiecărui cetățean va
determina bunăstarea statului.
În lumea contemporană, o importanță aparte o are cultura politică. Un stat
democratic și prosper poate fi edificat de o comunitate societală cu o înaltă cultură politică. Un popor fără cultură politică cu greu va putea implementa standardele democrației. Cultura politică este în strânsă legătură cu statalitatea – conștiința apartenenței la un stat, pe care un popor îl va reproduce și în altă parte,
de va fi strămutat din locurile natale. Un popor care are o conștiință politică –
conștiința existenței în cadrul statului său – va lupta pentru idealul dobândirii
independenței și pentru edificarea unui stat demn și prosper. Cazul popoarelor
cecen, basc, catalan, care în ciuda impedimentelor de ordin politic luptă pentru
independență, sunt exemple în acest sens.

Concluzii
Dezvoltarea unei conștiințe civile în societatea moldovenească trebuie să
constituie un deziderat permanent al conducerii politice, al autorităților din domeniile educației și culturii. Este necesară reproducerea conștiinței naționale, a
spiritului național moștenite de la înaintași de către fiecare nouă generație. Perpetuarea unui popor, respectiv a unei țări depinde de gradul în care reușește să
preia cât mai deplin conștiința statalității, identitatea statală și națională de la
părinți și bunei.
În fiecare perioadă istorică au existat și există categorii de persoane active din
punct de vedere civic. Încă în secolul al XIV-lea voievozilor maramureșeni, împreună cu oștirile lor, care au trecut Carpații, deplasându-se spre est, s-a datorat
apariția statului moldovenesc. Militarilor moldoveni s-a datorat proclamarea Republicii Democratice Moldovenești în 1917. Intelectualității și studențimii moldovenești s-a datorat declararea independenței Republicii Moldova la 27 august
1991. Scopurile persoanelor active civic la etapa contemporană pot viza consolidarea instituțiilor statului democratic moldovenesc. Se impune edificarea unui
stat de drept autentic, consolidarea tuturor instituțiilor, nu în ultimul rând a sistemului de justiție. Doar prin aceasta statul moldovenesc își va afirma demnitatea și va deveni respectat pe arena internațională. Statul moldovenesc are nevoie
de o curățenie în instituții, are nevoie de o resetare. Reformele reprezintă această
curățenie, prin adaptarea instituțiilor la tendințele globale.
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Scopul primordial al persoanelor active civic la etapa contemporană trebuie
să fie păstrarea și propășirea statului moldovenesc – casa comună a tuturor comunităților etnice din Republica Moldova. Ea poate avea loc în baza unor valori
civice, împărtășite de toate componentele etnice ale societății moldovenești. Numai prin consolidarea societății moldovenești poate fi întărită Republica Moldova. Consolidarea societății este posibilă în baza unor valori civice, care formează
conținutul conștiinței civicei, a spiritului civic – elemente fundamentale al asigurării securității societale a Republicii Moldova.
Pentru realizarea dezideratului consolidării societății moldovenești [8] – a
asigurării securității societale – se impune construirea unei identități statale
moldovenești, care să cuprindă și unească toate comunitățile etnice ale RM. Este
un aspect interesant faptul, că de-a lungul secolelor, în Moldova nu au proliferat naționalisme. Atât în perioada medievală , cât și în epocile modernă și contemporană locuitorii Moldovei au fost și sunt uniți prin comunitatea valorilor
religioase – creștin-ortodoxe, care determină conștiința morală a poporului țării.
În Republica Moldova valorile civice unesc în mod firesc cetățenii țării, fără deosebire de identitatea lor etnică, lingvistică sau religioasă, în aspirațiile lor comune spre o viață demnă și decentă în statul lor, în calitate de națiune multietnică
moldovenească.
Asumându-și identitatea statală moldovenească, prin muncă eficientă și prin
gestionare judicioasă, poporul Republicii Moldova își poate edifica un stat demn
și respectat în familia popoarelor lumii.
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CONȘTIINȚA CIVICĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL AL ASIGURĂRII
SECURITĂȚII SOCIETALE A REPUBLICII MOLDOVA
Rezumat: Un stat contemporan poate funcționa eficient având o conducere
politică ce se constituie din persoane care sunt în același timp patrioți – devotați
țării, pe care o slujesc cu dăruire – și specialiști competenți. Pe de altă parte, un stat
va funcționa eficient dacă are o societate constituită din cetățeni activi din punct
de vedere civic. Activismul civic este expresia unei conștiințe civice și a unui spirit
civic. O societate cu un spirit civic pronunțat este cea care are o capacitate ridicată
de mobilizare a societății, atât pentru rezolvarea problemelor curente (dezvoltare
economică), cât și în cazuri excepționale – de război. Structurile de stat trebuie să
contribuie la formarea conștiinței civice și a spiritului civic, la menținerea unui
moral ridicat al societății în ansamblu și al armatei naționale în particular. Se
impune reproducerea și revitalizarea permanentă a conștiinței civice – care trebuie să fie un proces dinamic și continuu; ea este o condiție a asigurării coeziunii,
solidarității și securității societale, fără de care nu poate funcționa un stat (mai
ales unul multietnic). Pentru menținerea unui moral ridicat al societății și al armatei naționale, trebuie formulate obiective strategice temerare, care pot vitaliza
și mobiliza la muncă prodigioasă întregul organism societal.
Manifestarea conștiinței civice și a spiritului civic înseamnă identificarea cetățenilor cu Țara lor.
Pentru buna funcționare a unei țări este necesară consolidarea instituțiilor,
dar în primul rând a societății, prin formarea unei conștiințe civice, patriotice.
Instituțiile de stat și oamenii care activează în ele sunt o emanație a societății.
Cuvinte cheie: conștiință civică, spirit civic, identitate civică, securitate societală, Republica Moldova.

CIVIC CONSCIOUSNESS – A FUNDAMENTAL ELEMENT OF SOCIERAL
SECURITY ASSURANCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
Summary: A contemporary state can function efficiently with a political leadership that is made up of people who are at the same time patriotic – devoted to
the country, which they serve with dedication – and competent specialists. On the
other hand, a state will function efficiently if it has a society made up of civically
active citizens. Civic activism is the expression of a civic consciousness and a civic
spirit. A society with a pronounced civic spirit is one that has a high capacity of
mobilization, both to solve current problems (economic development) and in exceptional cases to be efficient in a war. State structures must contribute to the formation of civic consciousness and civic spirit, to the maintenance of a high morale
of society as a whole and of the national army in particular. The permanent reproduction and revitalization of the civic consciousness is required – which must be a
dynamic and continuous process; it is a condition for ensuring cohesion, solidarity
and societal security, without which a state (especially a multiethnic one) cannot
function. In order to maintain the high morale of society and the national army,
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daring strategic objectives must be formulated, which could vitalize and mobilize
the whole societal body to prodigious work.
The manifestation of civic consciousness and civic spirit means the identification of citizens with their country.
For the proper functioning of a country it is necessary to strengthen the institutions, but first of all to strengthen the society, by forming a civic, patriotic consciousness. State institutions and the people who work in them are an emanation
of society.
Keywords: civic conscience, civic spirit, civic identity, societal security, Republic of Moldova.
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В ПОИСКАХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ
АКТИВНЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ:
общенациональный и местный опыт

Анатолий КРУГЛАШОВ, доктор политических наук,
Черновицкий Национальный Университет имени «Юрия Федкович»,
(akruglas@gmail.com)
Наталья НЕЧЯЕВА-ЮРЧУК, кандидат политических наук,
Черновицкий Национальный Университет имени «Юрия Федкович»,
(nataliyany77@gmail.com)

Введение. Каждое демократическое государство старается создать
собственную систему гражданского образования. Формирование сознательных граждан, патриотически настроенных, осознающих свои права
и умеющих ими пользоваться, принимающих на себя груз обязанностей
и готовых их выполнять, является основой выживания и развития государства. Особенно острыми и первоочередными задачи формирования
гражданской культуры и демократического поведения становятся в условиях, когда жизнестойкость страны проверяется внешними угрозами
и внутренними испытаниями, ведь в таких условиях каждый гражданин
делает свой собственный выбор. И горе той стране, в которой большинство ее граждан сделает его не в ее пользу.
С момента распада Советского Союза до начала третьей декады ХХІ
века Украина прошла сложный путь трансформации: от формирования
основ независимого государства до активной борьбы за его сохранение.
Сегодня Украина все ещё преодолевает трудности своего становления как
суверенного государства, ее политическая система с большими препятствиями и отступлениями движется к демократической консолидации.
События 2014 года, развязанная Россией гибридная война против Украины оказались огромной нагрузкой на ее общество и государственность.
И именно гражданское общество продолжает играть особо важную роль
в процессах отстаивания независимости. В 2013 году граждане Украины
выступили против попыток установления авторитарного режима и настояли на сохранении курса на европейскую интеграцию нашей страны.
Более того, 2013-2014 годы могут считаться своеобразным «политическим
откровением»: ведь именно в этот период гражданская позиция и гражданское сознание многих украинцев выявились в действиях, приведших
к реальным политическим результатам. В то же время предпринятые в
ответ на политические вызовы и геополитические угрозы реформы еще
далеки от своего успешного завершения и вызывают противоречивые
оценки граждан страны. В таких условиях тем более важны продуманные
и целеустремленные усилия государства по формированию нового общественного консенсуса, основанного на демократических и патриотиче-
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ских ценностях. По мнению авторов, утверждение курса на европейскую
и атлантическую интеграцию, в том числе, на законодательном уровне,
предполагает выбор дальнейшего пути развития страны, ее стратегических целей и текущих задач[1]. Для их успешного достижения нужна
постоянная поддержка и действенная вовлеченность граждан в те изменения, которые жизненно важны для страны; необходимы активные и деятельные граждане. Их появление невозможно без создания и успешной
деятельности национальной системы гражданского образования.
Ее истоки, пройденные этапы формирования, текущее состояние и
перспективы развития требуют внимательного научного изучения, на что
и обращают свое внимание авторы данной статьи. При этом они проанализируют вкратце накопленный опыт инициирования программ и проектов гражданского образования, его современное состояние на общегосударственном уровне. И более детально остановятся на рассмотрении
местных инициатив по формированию культуры активного гражданина
на примере Черновицкой области. Последняя заслуживает особого внимания как приграничный, поликультурный и поликонфессиональный
регион Украины, в котором своеобразно отражаются некоторые важные
тенденции общественно-политического развития Украины [8, c. 65-72].
Невзирая на то, что изучение состояния гражданского образования
привлекает внимание украинских исследователей уже многие годы, данные вопросы остаются далекими от своего решения на практическом
уровне и требуют дальнейших аналитических усилий по изучению данной проблематики.

І. Гражданское образование в Украине:
общенациональный опыт
С начала своего появления новое независимое государство столкнулось с серьёзными вызовами. Социальные конфликты, угрозы территориального и этнотерриториального сепаратизма, этнические и конфессиональные конфликты в условиях сложного транзита постсоветского
государства определяли спрос на гражданское образование. Ведь без него
трудно было представить формирование, прежде всего, лояльного гражданина нового независимого государства Украина. Этот запрос чувствительнее всего восприняли представители гуманитарной интеллигенции,
которые сами оказались в особо уязвимом социальном и профессиональном положении в стране в кризисные девяностые годы прошлого века.
Политические противостояния, неопределенность и смены государственного курса, хаотизация социальных процессов, атомизация и аномизация
общества – все это накладывало крайне негативный отпечаток на социально-политические процессы в стране. А на фоне хронических кризисов
в системе образования вызывало обеспокоенность последствиями отсут-
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ствия новой системы обучения граждан. Свое влияние оказывало советское наследие с его системой тотальной социализации, идеологизации и
формализации образования, в том числе его гражданского компонента.
Знаний и понимания моделей гражданского образования в зарубежных
странах недоставало, потому поиски национальной его модели носили
разнонаправленный характер, были спорадическими и локализированными[2, 9-15].
Тем не менее, благодаря определенной поддержке отдельных политиков и государственных служащих, а также международных организаций
и фондов такие ученые как С. Рябов, А. Колодий, М. Попович, А. Карась,
А. Фесун и ряд других сыграли важную роль в попытках сформировать
очаги гражданского образования в Украине. Этому сопутствовало и появление новых для страны социально-гуманитарных наук, и начало подготовки специалистов по ним, прежде всего, имеем в виду социологии и
политологии, развитие которых является очень важным для становления гражданского образования. Свою лепту вносили и усилия по созданию системы юридического образования и правового просвещения. При
всех своих недостатках, они способствовали распространению правового
сознания и правовой культуры в обществе, в целом, к сожалению, не отличающемся их избытком.
Важную роль в инициировании программ и проектов гражданского
образования в Украине сыграли международные организации и внешние доноры[5]. В частности, Европейский Союз и отдельные его страны
поддерживали различные инициативы по развитию если не в целом программ гражданского образования, то отдельных его компонентов – таких, как демократическое образование, правовое просвещение, формирование культуры толерантности по отношению к этническим и другим
меньшинствам, продвижение ценностей гендерного равенства и прочее.
Особую роль играла и продолжает играть деятельность Совета Европы,
который с момента вхождения Украины в эту важную международную
организацию поддерживает инициативы по разработке и воплощению
в жизнь отдельных программ, направленных на формирование правового и демократического государства в Украине, в том числе посредством
гражданского образования. Определенную роль сыграли также усилия
ПРООН и ОБСЕ, оказывавших ту или иную поддержку инициативам демократического образования в нашей стране.
Немалое значение имела деятельность разнообразных зарубежных
фондов в Украине[3]. С особым вниманием к вопросам гражданского образования относился Международный Фонд «Відродження» (Фонд Сороса), Фонд Фридриха Эберта, Фонд Конрада Аденауэра и некоторые другие
подобные структуры. Их поддержка имела весомое значение не только в
плане предоставления необходимых материальных ресурсов, но и трансферта международного опыта и, в частности, опыта западных стран в об-
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ласти гражданского образования. Все это отчасти компенсировало дефицит государственной поддержки и внимания к развитию данной сферы
образовательной и просветительской деятельности.
Нельзя игнорировать и значение отдельных инициатив Министерства
образования и науки Украины, других центральных органов власти, в
частности ответственных за культурную и молодежную политику в сфере гражданского образования. Долгое время важной образовательной
платформой формирования элементарных, базисных знаний о политике
и социальных процессах, правах и обязанностях граждан, возможностях
их реализации оставались обязательные для всех студентов Украины
учебные курсы «Социология» и «Политология», которые преподавались
во всех высших учебных заведениях страны с 1990-х годов. При всей ограниченности их содержания и разном уровне преподавания, они создавали
определенный фундамент тех знаний, которые необходимы для воспитания гражданина с активной социальной позицией, ориентирующегося в
социальных и политических процессах, подготовленного и определенным
образом мотивированного к участию в них.
Но даже эта ограниченная по своим масштабам влияния практика оказалась невостребованной государственной политикой дважды. Первый
раз данные курсы вывели из числа обязательных для студентов предметов изучения после Оранжевой (Помаранчевой) революции 2004 года. С
приходом к власти В. Януковича, отметим, что вовсе не по его инициативе, а по требованиям образовательной и научной общественности, их
вернули в высшую школу. Второй раз их изъяли из числа обязательных
к изучению и перевели в дисциплины свободного выбора студентов после Революции Достоинства 2014 года, мотивируя это решение как перегруженностью учебных планов, так и необходимостью предоставить
студентам возможность самим выбирать нужные для них предметы. В
результате и политология, и социология практически исчезли из планов
подготовки на неспециальных факультетах. А с ними и возможность для
выпускников университетов получить базовые знания в системе гражданского образования[9]. Не лучше выглядела ситуация с элементами
гражданского образования в средней школе Украины. Здесь отдельные
темы из данного цикла изучались на уроках истории, правоведения и ряде
факультативных курсов. Все вместе создавало крайне недостаточные возможности для формирования гражданской культуры выпускников школ,
знаний, необходимых для молодого поколения граждан, выходящих из
школы во взрослую жизнь. Похоже на то, что властям Украины было не
до приоритетов гражданского образования, а определенная связь между
сферой гражданского образования и готовностью отстаивать свои права,
в том числе, протестными методами, еще сильнее уменьшала энтузиазм
власть предержащих по отношению к решению проблем гражданского
образования.
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Изъяны и чреватость такого подхода властей с собой силой выявили
события 2014 года в Украине. Фактический паралич власти, аннексия
Крыма Россией, начало ей же развязанной войны на Донбассе показали,
что далеко не все граждане Украины настроены патриотически или хотя
бы лояльно по отношению к своему государству. Фиктивные ДНР и ЛНР
появились при попустительстве или даже с согласия части украинских
граждан, не покинувших оккупированные территории Донбасса. Многочисленные, но к счастью не успешные попытки создать так называемые
народные республики в Харькове, Одессе и так далее также выявили линии ценностного раскола в украинском обществе как в отношении отдельных граждан к судьбам государственности Украины, так и принципиальных вопросов ее развития, прежде всего выбора интеграционного
курса. Гибридная война со всей очевидностью выявила слабости украинского общества, его государственных институтов и проводимой долгие
годы политики, в том числе в сфере образования.
Первыми на эти вызовы начали отвечать представители гражданского общества. Угрозы и испытания 2014-2015 годов породили массовое волонтерское движение; добровольческий порыв по сути оказался решающим в приостановке дальнейшей экспансии России. Гражданский сектор
принял на себя в значительной мере бремя зашиты страны, пока с его же
помощью восстанавливалась разрушенная ранее боеспособность Вооруженных Сил Украины. Он же сыграл важнейшую роль в инициировании
задач реформирования государства. Начались изменения, касающиеся
гражданского и политического участия с местного до общенационального уровня. Появились новые для Украины формы и методы диалога общества и властей, в частности электронные петиции, бюджеты участия
(партиципаторные бюджеты) и так далее. Оживали в определенной мере
и существовавшие прежде – общественные слушания, консультации с общественностью, общественные советы при органах исполнительной власти и институтах местного самоуправления. Рост общественной инициативности и уровня вовлечения граждан в решение общегосударственных,
региональных и местных проблем тем более требовали новых подходов к
развитию гражданского образования.
Реагируя на эти запросы и новые реалии, центральная власть наконец-то смогла в октябре 2018 принять разработанную ранее «Концепцию
гражданского образования»[14]. Документ содержал ответы на вопросы:
зачем и почему необходима система гражданского образования, из каких
основных элементов она должна состоять, какие задачи решать и как они
должны воплощаться в жизнь. Принятие данного документа Кабинетом
Министров Украины внушало определенный оптимизм. Тем более, что
следующим шагом за ним должно было стать принятие государственной
стратегии гражданского образования, и ряд последующих мер. Но 2019
год оказался утраченным временем в решении определенных Концепци-
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ей задач. Очередные президентские и внеочередные парламентские выборы отодвинули вопросы гражданского образования на дальний план и
намеченные ранее принципиальные шаги так и не были сделаны.
Только в 2020 году Министерство образования и науки вынесло на общественное обсуждение проект «Стратегии гражданского образования»[10].
Однако его обсуждение не завершилось принятием данного документа.
Безусловно, и без его принятия отдельные шаги в этой сфере все же предпринимаются. Так, в школьном образовании появился предмет «Гражданское образование» – интегрированный курс для учеников 10-х классов. Наряду с ним Министерство предлагает ряд факультативных курсов из цикла
предметов, относящихся к сфере компетенций гражданского образования.
Также в системе высшего образования, при поддержке профильного Министерства осуществляются отдельные образовательные инициативы, как,
например, с помощью IFES (Международный фонд избирательных систем)
в десятках университетов Украины преподаётся интерактивный курс «Демократия: от теории к практике»[7]. Предпринимаются отдельные успешные местные усилия по формированию других способов и форм обучения
основам гражданственности. Но эти и ряд других позитивных примеров
не отрицают того факта, что высшая школа в стране не выполняет своей
функции подготовки профессионалов с четко сформированным гражданским самосознанием и соответствующей ему системой ценностей.

II. Гражданское образование: усилия на локальном
и региональном уровнях
Черновицкая область как приграничный регион Украины обладает
широкими возможностями реализации проектов, направленных, с одной стороны, на развитие гражданских компетенций в правовом и политическом их измерениях, а с другой – на утверждение толерантности как
инструмента предупреждения и решения конфликтов. Именно поэтому
считаем необходимым остановиться на примере Черновицкой области.
Этот пример важен, прежде всего, как такой, в котором в значительной
мере сфокусированы те присущие украинскому обществу и государству
проблемы, которые проявляются в уязвимости перед лицом внешних
воздействий, носящих либо открытый, либо скрытый, но нередко разрушительный характер. В таком контексте роль и значение гражданского
образования приобретают не только ценностно-культурное воспитательное значение. Они становятся основой стабилизации социально-политических в целом, и этнонациональных в частности, взаимоотношений в
данном регионе, поэтому являются актуальным вопросом обеспечения
независимости, целостности и безопасности государства и общества.
В последнюю декаду в области наблюдается рост различных общественных инициатив, подкреплённых активными действиями в сфере

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

гражданского образования. Среди местных инициатив некоторые из них
заслуживают особого внимания. Так, в частности, это относится к созданию на базе Черновицкого городского философско-правового лицея №
2 экспериментальной площадки по проблеме «Формирование ключевых
компетентностей учеников лицея при помощи системы европейских ценностей». Программа экспериментальной площадки была рассчитана на
2013-2017 гг. Научным руководителем эксперимента был заведующий
кафедрой политологии и государственного управления факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича профессор Анатолий
Круглашов. В осуществлении задач эксперимента активное участие приняли доцент Игорь Недокус и ассистент Ульяна Гевьюк. Они разработали
и преподавали в лицее программы спецкурсов «Современные процессы
европейской интеграции», «Взаимоотношения Украины и Европейского Союза», «Основы государственного управления, местного самоуправления и государственной службы в Украине», получившие одобрение
Министерства образования и науки Украины. На основе разработанных
программ в лицее №2 на протяжении 2015-2017 гг. преподавались соответствующие спецкурсы для учеников 10-11 классов, которые позволяли
им целеустремленно и систематически формировать и развивать гражданские компетентности учеников в процессе их обучения[6].
На базе данного лицея ежегодно проводится областной конкурс ученических научных работ «Украинское измерение процессов европейской
интеграции», который стал важным стимулом исследовательской деятельности учеников и их учителей – научных руководителей по проблематике европейской интеграции в целом, участии Украины в этих процессах в частности. Конкурс приобрел признание как среди учеников, так и
среди педагогической общественности области. Проведенная за пять лет
исследовательская и научно-методическая работа вызвала позитивные
оценки, а соответствующие специализированные курсы по разработанным в его рамках программам стали преподаваться и в других регионах
Украины.
Успех данного эксперимента вдохновил его инициаторов на расширение его опыта на другие заведения среднего образования края. Теперь
внимание к подготовке учеников к активному участию в общественно-политических процессах, определяющихся евроинтеграционным курсом
Украины, было дополнено акцентами в исследовательской, образовательной и организационной деятельности, отвечающей потребностям
региона, как полиэтнической области[14]. Данный проект под названием
«Развитие гражданского образования старшеклассников в условиях формирования поликультурного украинского общества» реализуется с 2018
по 2023 года[17]. Среди его разнообразных аспектов хочется выделить те,
которые пришлось осуществлять в форс-мажорных условиях пандемии и
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существенных изменений форматов и методов образовательной деятельности. Вынужденный переход на онлайн побудил научных руководителей
эксперимента и его участников менять первоначальные планы. Позитивным опытом оказалось проведение в конце мая 2020 г. онлайн-студий для
старшеклассников «Современный процесс формирования государственности Украины: роль гражданского образования». Преподаватели кафедры политологии и государственного управления ЧНУ имени Ю. Федьковича тщательно подготовились к раскрытию этой важной темы и
ознакомили учеников с основными этапами создания и развития государственности Украины, разъяснили значение гражданского образования в
формировании активного и ответственного гражданина, раскрыли возможности формирования кадров для процессов государственного управления и гражданского образования. Данная работа осуществлялась при
деятельной поддержке Департамента образования и науки Черновицкой
облгосадминистрации и Института последипломного педагогического
образования Черновицкой области[18].
Достигнутый успех вдохновил продолжить начатую роботу в ещё более
расширенном формате в текущем 2021 году. По инициативе заведующего
кафедрой политологии и госуправления А. Круглашова была проведена
Декада гражданского образования в области с детально разработанными
планами мероприятий на более чем двухнедельный период[13]. Особенно успешными в рамках этой декады стали такие мероприятия как онлайн-методическая студия «Теоретико-методологические основы гражданского образования»[16], собравшая более 50 учителей-предметников
и методистов.
26 апреля 2021 года впервые в регионе была успешно проведена областная викторина «Права человека и гражданина» в режиме онлайн,
организованная кафедрой политологии и государственного управления
ЧНУ имени Юрия Федьковича для учеников старших классов края[12].
Отрадно отметить, что более ста ее участников проявили не просто заинтересованность тематикой викторины, но и показали достаточно высокий уровень знаний и понимания её вопросов. Наконец, завершили декаду успешно проведенные онлайн и офлайн студии для старшеклассников
области по гражданскому образованию.
Не только профильная кафедра и образовательные учреждения принимают активное участие в развитии гражданского образования в области. Сегодня здесь на постоянной основе реализовываются различные
проекты, общей целью которых является включение как можно более
широкого числа наших сограждан в процесс принятия решений, усовершенствование их гражданских компетентностей и повышение уровня их
критического мышления. Именно поэтому в Украине наблюдаем процесс
активного включения граждан различных возрастных категорий в образовательный процесс. Концепция «образование на протяжении всей
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жизни» постепенно становится фундаментом общественно-политических
изменений в нашей стране, что приобретает особое значение в условиях административно-территориальной реформы и перераспределения
властных полномочий между центром (Киевом) и объединенными территориальными общинами (громадами).
Необходимо отметить, что, несмотря на активное внимание к гендерным проблемам, женщины в Украине, остаются одной из наиболее уязвимых категорий населения, особенно в сельской местности, где проблемы
гражданского сознания и гражданских компетенций часто пребывают на
периферии интересов как властей, так и общин. В 2018 году в рамках работы Открытого Университета для взрослых Благотворительным Фондом
«Общественные ресурсы и инициативы» в партнёрстве с Черновицкой
универсальной научной библиотекой им. Михаила Ивасюка был разработан проект «Гражданское образование как ключ к местному развитию».
Проект был реализован в Магалянской и Острицкой объединённых территориальных общинах (громадах). Основной особенностью данных громад является объединение сёл с преобладающим различным этническим
составом, причём большинство населения составляют представители
различных этнических групп, а не титульной нации[15].
22 ноября 2018 года были подписаны Меморандумы о сотрудничестве в сфере образования между данными территориальными общинами
(громадами) и Представительством немецкой НПО «Немецкое объединение народных университетов» (DVV International) в Украине, Общественным союзом «Украинская ассоциация образования взрослых» и БФ «Общественные ресурсы и инициативы [4]. В рамках проекта был проведен
анализ базовых образовательных потребностей жителей данных общин
(громад), разработаны две комплексные образовательные программы
«Базовый курс эффективного гражданства и коммуникаций» (для женщин – представительниц различных этносов) и «Базовый курс эффективного управления и участия» (для представителей органов власти и
местных активистов), проведено обучение по этим программам. Кроме
того, подготовлено методическое пособие «Базовый курс эффективного
гражданства и коммуникаций»[11, c.97], открыта фотовыставка «Простые
лица непростой истории» в Острице и Магале при участии представителей
органов власти, активистов, героев выставки и просто местных жителей.
Начало военной агрессии Российской Федерации против Украины
привело к появлению в нашей стране неизвестной ранее категории населения – внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Черновицкая область стала
новым домом для многих из тех, кто вынужден был оставить свои жилища в Донецкой и Луганской областях, а также в АР Крым. В 2020 году в
Черновцах был реализован проект «Я знаю, ты можешь!2», одной из целей
которого являлась ресоциализация женщин, пострадавших в результате
оккупации Крыма и военного конфликта в Украине. Буквально за полго-
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да 15 женщин из Черновицкой области (как ВПЛ, так и местные жительницы), прошли обучение с немецкими и украинскими тренерами на темы:
«Открытие и развитие собственного дела», «Формирование психологической стойкости», где смогли получить профессиональные консультации
в сфере экономики и психологии. В ноябре 2020 года жури проекта рассмотрело бизнес-планы, из которых было отобрано три наилучших. Три
участницы из Черновцов, ставшие победительницами, получили минимальные премии на приобретение оборудования, необходимого для открытия собственного бизнеса. 17 декабря 2020 года в Киеве был организован круглый стол, где участницы из различных городов смогли не только
познакомиться друг с другом, но и поделиться собственными идеями и
наработками[20].
В 2021 году идея ресоциализации женщин, вынужденных покинуть
свои дома в результате военных действий, нашла поддержку со стороны
Литвы. Команда Элеос-Украина при поддержке Посольства Литвы начала реализацию проекта «Основы предпринимательства для женщин-переселенок». Участницы проекта из Черновцов – 15 женщин (как ВПЛ, так
и местные жительницы). Они смогут ознакомится с лайфаками ведения
бизнеса в Украине и получить психологическую поддержку для нового
старта[19].
Каждая инициатива, реализованная на локальном уровне, является
важной частью комплексного решения проблемы гражданского воспитания и развития гражданских компетентностей. Ведь именно активное
участие критически мыслящих граждан в решении актуальных как для
локального, так и для национального уровня проблем необходимо для
дальнейшего успешного развития демократии в нашей стране.

Выводы
За годы существования государственности Украины проблематика
гражданского образования получила определенное внимание со стороны ученых и педагогических работников, государственных служащих и
политиков. Сформирована достаточная теоретическая база и опыт его
изучения в Украине и зарубежных странах. Разработаны концептуальные
основы и теоретико-методологические подходы, позволяющие как исследовать данную сферу образовательной деятельности, так и осуществлять
практические шаги по реализации целей и задач гражданского образования на этой основе.
В стране, пусть и с разной степенью успешности, воплощены и продолжают осуществляться отдельные проекты по формированию и развитию
гражданского образования, которые в целом приносят свои важные плоды. Сформирована когорта исследователей и преподавателей, осуществляющих профессиональную деятельность в данной сфере. Заложены
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определенные правовые и организационные основы государственной
политики в сфере гражданского образования. Но они отличаются незавершенностью и не составляют надежной нормативной и институциональной основы для разработки и осуществления соответствующей целенаправленной государственной политики.
Все больше инициатив по воплощению проектов гражданского образования появляются и на локальном, и на региональном уровне в
Украине. Многие из них необходимо признать вполне успешными и результативными. Особое внимание гражданскому образованию уделяют
представители третьего сектора, институты гражданского общества в
Украине, при весомой поддержке ЕС, Совета Европы и ряда других международных структур и организаций. Не взирая на все эти отдельные
успехи и достижения, приходится констатировать, что в Украине за 30 лет
независимости в системном виде гражданское образование так и не сложилось. Национальная его модель пребывает на стадии формирования ее
основ. Правовая ее основа все еще находиться на уровне разработки, не
закреплена соответствующими нормативными актами и потому не может
быть успешно реализована. Украинским властям и общественности необходимо предпринять продуманные, скоординированные и решительные
шаги с тем, чтобы наконец-то сформировать и наполнить необходимым
содержанием национальную систему гражданского образования. От успеха выполнения данной задачи в значительной мере зависит как судьба
государственности Украины, так и содержание ее внутренней и внешней
политики.
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ÎN CĂUTAREA POSIBILITĂȚILOR DE FORMARE A CETĂȚENILOR ACTIVI
ÎN UCRAINA: experiența națională și locală
Rezumat: În condițiile tranziției democratice nefinisate, a războiului hybrid,
Ucraina se confruntă cu o mulțime de riscuri și amenințări. Acestea cer de la puterea de stat și comunitate reacții bine gândite și serioase, orientate către consolidarea societății ucrainene, reformarea instituțiilor statului, elaborarea și implementarea unei politici externe eficiente, proactive. Aceste obiective nu pot fi realizate în
afara creării unui sistem national de instruire civică în Ucraina.
În articol este analizată experiența acumulată în segmental încercărilor de a
crea un astfel de sistem, sunt explicate cauzele nefinisării acestei activități, sunt
descrise succesele înregistrate la nivel local, regional, national. O arenție deoasebită este acordată problemelor, care trebuie urgent soluționate.
Cuvinte cheie: învățământ civil, initiative, proiecte, amenințări la statalitate,
Ucraina.

LOOKING FOR OPPORTUNITIES TO EDUCATE ACTIVE CITIZENS
OF UKRAINE: local and national experience
Summary: Ukraine does not reach the stage of consolidated democracy. Hybrid war challenged the country with too many threats. They require coordinated
affords of authorities and society of Ukraine, aimed at reforming the state institutes, policy and politics. All of them could be hardly resolved outside of the national system of civic education successful formation.
This article considers attempts of Ukrainian civic education creation, some
projects launched and successfully realized on the local, regional and national
level. Both records and failures are regarded by authors and major conclusions
drawn out.
Keywords: civic education, initiatives, projects, challenges of the statehood,
Ukraine.

В ПОИСКАХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ АКТИВНЫХ
ГРАЖДАН УКРАИНЫ: общенациональный и местный опыт
Резюме: В условиях незавершенного демократического транзита,
продолжающейся гибридной войны, Украина столкнулась с многочисленными угрозами и вызовами. Они требуют от государственной власти и
общественности решительных и продуманных шагов по консолидации
украинского общества, реформированию государственных институтов,
разработке и осуществлению эффективной и проактивной внешней и вну-
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тренней политики. Данные задачи не могут быть успешно решены вне
создания национальной системы гражданского образования в Украине.
В статье рассматриваются накопленный опыт попыток создания
системы гражданского образования в стране, причины незавершенности
ее формирования, отдельные успехи на местном, региональном и общенациональном уровнях. Особое внимание уделено проблемам, требующим
безотлагательного решения.
Ключевые слова: гражданское образование, инициативы, проекты,
вызовы государственности, Украина.
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ROLUL RELAȚIILOR PUBLICE ÎN ORGANIZAȚII
Ionel NARIȚA, doctor în filosofie, profesor universitar
Universitatea de Vest din Timișoara
(ionel.narita@e-uvt.ro)

1. Organizațiile
Organizațiile sunt sisteme sociale a căror structură este alcătuită din relații
comunicaționale. Între oameni pot apărea relații naturale sau relații sociale [7,
2]. Relațiile naturale se datorează caracteristicilor fizice, biologice, fiziologice ale
oamenilor. De pildă, un ins poate fi mai înalt sau mai scund decât altul, ori mai
greu sau mai ușor etc. Relațiile sociale provin din aceea că oamenii trăiesc împreună, în comunități, și comunică între ei.
Dintre relațiile sociale, cele mai importante sunt relațiile comunicaționale,
respectiv, relațiile stabilite în urma unor acte de comunicare și care se manifestă prin acte de comunicare. De pildă, relația dintre patron și un angajat al unei
companii este comunicațională. Această relație rezultă în urma unor acte de comunicare și se manifestă prin mesajele schimbate între cei doi. O asemenea relație nu poate fi constatată sau verificată decât cercetând diferite documente sau
mesaje, adică, investigând acte de comunicare [7, 2].
Din relațiile comunicaționale derivă alte relații sociale care divid societatea în
clase și categorii sociale. Acestea nu au capacitatea de a organiza, nu dau naștere
la organizații, ci organizațiile sunt rodul doar al relațiilor comunicaționale. De
pildă, cineva aparține clasei muncitorilor numai dacă se află angrenat în relații
comunicaționale care îi conferă calitatea de muncitor. Constatăm că relațiile comunicaționale stau la temelia structurilor sociale.
La rândul lor, relațiile comunicaționale pot fi de ierarhizare sau de cooperare
ori coordonare. Relațiile ierarhice provin din diferența dintre mesajele transmise
în timpul actelor de comunicare. Deosebim mesajele alcătuite din propoziții și
mesajele care au rol de dispoziții. Propozițiile presupun că un anume fapt, respectiv, o relație între parametrii semiotici ai expresiilor, are loc, de aceea, ele au
valoare de adevăr, după cum faptul presupus se petrece sau nu.
În schimb, dispozițiile presupun un fapt care ar trebui să aibă loc sau care ar
fi dezirabil să aibă loc, de aceea, acestora nu le putem atribui o valoare de adevăr.
Despre o dispoziție nu putem spune că este adevărată sau falsă, ci doar că este
potrivită, benefică sau nu. De pildă, dacă cineva spune „Acest vas se numește
Aurora”, el enunță o propoziție care este adevărată în cazul în care numele acelui
vas este Aurora. În schimb, când cineva spune „Numesc acest vas Aurora”, emite
o dispoziție. De această dată, nu putem spune că enunțul este adevărat, deoarece
acesta nu presupune că un fapt ar avea loc, ci exprimă o intenție a cuiva, referitoare la comportamentul altor oameni.
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Propozițiile pot fi rostite cu succes de către oricine, în vreme ce, dispozițiile
au succes, sunt transpuse în realitate, doar dacă sunt emise de anumite persoane, pe care le numim autorități. În cazul de mai sus, oricine ar putea constata cu
succes că vasul se numește Aurora, dar nu oricine ar putea boteza un vas Aurora.
Acest fenomen are loc deoarece, într-o organizație, nu se împlinesc dorințele tuturor, nu se transpun în realitate toate interesele, ci rolul organizațiilor este de a
susține interesele unor membri în dauna intereselor celorlalți. În alt mod, oricine
ar putea da dispoziții cu egală îndreptățire.
Acele relații comunicaționale din structura unei organizații care sunt rodul
unor acte de comunicare publică sunt, la rândul lor, relații publice. În schimb,
dacă asemenea relații rezultă prin comunicare privată, ele sunt relații private.
De aceea, deosebim între organizații publice, a căror structură este alcătuită, în
principal, din relații publice și organizații private sau chiar secrete, oculte, unde
structura nu are un caracter public. Probabil că, de cele mai multe ori, organizațiile au un caracter public sau privat într-un grad mai mare sau mai mic, respectiv,
structura oricărei organizații include atât relații private cât și publice [5, 17].
Organizațiile există și se dezvoltă atâta vreme cât își mențin sau optimizează structura. Dacă structura se destramă, organizația încetează să ființeze. De
aceea, pentru a se susține și dezvolta, organizațiile au nevoie să întrețină relațiile comunicaționale care constituie structura lor, respectiv, trebuie să apeleze la
tehnici de comunicare [7, 8].
Organizațiile publice sunt surse în cadrul unor acte de comunicare publică.
Într-adevăr, nici o organizație nu ar putea fi publică dacă ar emite mesaje doar
spre destinatari bine circumscriși ori dacă ar exista părți ale unei populații excluse de la receptarea mesajului. Ținând seama că structura organizațiilor publice
este alcătuită cu precădere din relații publice, acestea trebuie să recurgă la inițierea, menținerea și dezvoltarea relațiilor publice. De aceea, pe lângă relațiile
publice în calitate de relații, trebuie să avem în vedere practica sau activitatea de
relații publice [6, 40].
Din aceea că organizațiile publice sunt surse în cadrul unor acte de comunicare publică, rezultă că lor le corespunde un public sau chiar mai multe categorii de public. De pildă, publicul unei organizații poate fi divizat în public intern,
format din membrii organizației și public extern, alcătuit din persoane (sau alte
organizații) din afara organizației, care pot interacționa în diferite feluri cu organizația respectivă.
Datorită faptului că structura de relații publice a unei organizații se manifestă
prin acte de comunicare, funcționarea ei depinde de modul în care se comportă
diferite categorii de public. De pildă, dispozițiile transmise către nivelul executiv
își ating scopul numai dacă destinatarii lor le urmează, respectiv, dacă recunosc
autoritatea care stă la originea acelor dispoziții [7, 21]. În cazul în care, într-o
organizație, nimeni nu ar mai recunoaște vreo autoritate, dispozițiile nu ar mai
avea succes și, în acest fel, structura comunicațională a organizației s-ar destrăma, iar organizația ar înceta să existe.
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2. Practica relațiilor publice
Prin activitatea de relații publice, se urmărește influențarea comportamentului publicului [1, 425]. Dacă avem în vedere un public oarecare al unei organizații, acesta se poate comporta favorabil sau nefavorabil relativ la organizația
respectivă. Comportamentul favorabil duce la întărirea structurii organizației, pe
când formele nefavorabile de comportament contribuie la prăbușirea acesteia
[1, 8]. De pildă, din partea publicului intern, se așteaptă recunoașterea autorităților din cadrul organizației și acceptarea dispozițiilor emise de acestea. Membrii
publicului extern se comportă favorabil organizației atunci când apelează la serviciile ei, plătind un preț, sau când se abțin de la acțiuni ostile [5, 235].
Nu există un comportament al publicului în ansamblu, deoarece publicul
este eterogen și neunitar. De aceea, nu putem vorbi de interese ale unui public și
nici de acțiuni concertate și susținute puse pe seama publicului. Pe de altă parte,
publicul nu este sursă de mesaje, nu putem vorbi de mesaje venite din partea publicului. Cu unele excepții, putem discerne părți ale unui public care acționează
într-un anumit mod și alte părți care acționează în mod contrar, la care se adaugă
cei care preferă să nu acționeze în nici un fel.
Organizațiile sunt interesate în comportamentul părții active a unui public și,
îndeosebi, a membrilor publicului care interacționează direct cu organizația. În
acest fel, deosebim o componentă a activității de relații publice care vizează mai
ales asemenea categorii de public dar, în același timp, se impun acțiuni care să se
adreseze publicului în întregime, fie pentru a mări ponderea celor care acționează conform intereselor organizației, fie pentru a preveni extinderea acelei părți a
unui public care acționează contrar acestor interese [6, 40].
În acest fel, comportamentul publicului este dat de modul în care acționează
unii membri ai acestuia. De aceea, dacă ne propunem să influențăm comportamentul publicului, este suficient să influențăm comportamentul celor care îl
formează, al indivizilor. Comportamentul rațional al oamenilor este motivat specific. Motivele care îl fac pe un individ să se comporte într-un anumit fel au legătură cu modul în care acesta acționează. Comportamentul irațional fie nu este
motivat, fie motivația lui este generală, non-specifică. De exemplu, dacă cineva
votează cu un partid având în vedere programul acestuia, acționează rațional,
dacă votează deoarece așa a votat o anume persoană sau deoarece este prieten
cu un membru al acelui partid, acțiunea sa este irațională. În cele ce urmează, ne
oprim la modalitățile în care poate fi influențat comportamentul rațional.
Deciziile și acțiunile raționale au în vedere stările emoționale ale indivizilor.
Aceștia încearcă stări emoționale pozitive sau negative. Ei vor acționa în așa fel,
încât să conserve emoțiile pozitive și să evite stările emoționale negative. Analizând stările emoționale constatăm că sunt alcătuite din opinii și atitudini [3,
164]. De pildă, dacă întrebăm pe cineva de ce îi este teamă, acesta ne-ar putea
răspunde că el crede că în încăpere se află un păianjen, iar păianjenii sunt periculoși. Vedem că starea de teamă este analizată printr-o opinie pozitivă și o atitudine negativă. În general, stările emoționale pozitive constau în opinii și atitudini
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care au aceeași calitate, ambele sunt pozitive sau negative, iar stările emoționale
negative sunt rezultatul unor opinii și atitudini care au calități diferite.
Având în vedere acest fapt, ajungem la concluzia că putem influența comportamentul cuiva dacă îi influențăm opiniile și atitudinile cu privire la un anumit subiect [5, 23]. Opiniile și atitudinile reprezintă operații în urma cărora propozițiile sunt acceptate sau respinse. În vreme ce, prin intermediul opiniilor, o
propoziție este acceptată în virtutea valorii sale de adevăr, atitudinile conduc la
acceptarea sau respingerea unei propoziții după cum faptul presupus de acea
propoziție este considerat bun sau rău [3, 164]. Vedem că opiniile se constituie
relativ la valorile alethice sau de adevăr, iar atitudinile au în vedere valorile etice.
De exemplu, dacă cineva crede că în cameră se află un păianjen, înseamnă că
acceptă propoziția „În cameră se află un păianjen” ca fiind adevărată. În același
timp, el consideră faptul că în cameră se află un păianjen drept rău sau periculos,
cu alte cuvinte, aceeași propoziție este respinsă din perspectivă etică. În acest
fel, se compune o opinie pozitivă și o atitudine negativă, obținându-se starea de
teamă. Invers, dacă dorim să inducem starea de teamă cuiva, vom trimite mesaje
care să genereze o opinie pozitivă și o atitudine negativă cu privire la o propoziție
sau un fapt care afectează acea persoană.

3. Influențarea comportamentului
Prin urmare, pentru a influența comportamentul [4, 41] într-un anumit fel,
avem nevoie să influențăm opiniile și atitudinile membrilor publicului, respectiv, să transmitem mesaje prin care anumite propoziții să fie acceptate sau respinse din perspectivă alethică sau etică. Dacă avem în vedere valorile alethice,
o propoziție trebuie acceptată ca adevărată dacă acceptăm o supraalternă a ei
și trebuie respinsă ca falsă dacă respingem o subalternă a acelei propoziții. În
schimb, din punct de vedere etic, o propoziție este acceptată dacă este acceptată
o subalternă a ei și este respinsă dacă, la fel, o subalternă a ei este respinsă.
De aceea, tehnicile de influențare a comportamentului trebuie să ia în seamă
valorile alethice și etice, cât și relația de consecință între propoziții [8, 163]. De
pildă, să spunem că dorim să inspirăm teama legat de propoziția p. În acest caz,
înfățișăm interlocutorului o supraalternă a propoziției p ca fiind adevărată și o
subalternă a acesteia ca fiind rea sau dăunătoare. Interlocutorul, dacă ia seama
la mesajele trimise, își va forma o opinie pozitivă și o atitudine negativă față de p
și, în acest mod, va interveni starea de teamă, conducând la anumite comportamente specifice.
Ținând seama de aceste considerente, deosebim două căi sau strategii prin
care putem influența comportamentul publicului:
1) apelul la valorile alethice și etice firești, cele care caracterizează propozițiile sau faptele și la relația de consecință între propoziții;
2) construirea unor valori alethice și etice sau a unor consecințe ale propozițiilor în mod artificial.
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În primul caz, intervin mesaje constituite din propoziții deoarece presupun
că anumite fapte au loc sau se petrec, de aceea, pot fi emise de oricine. În al doilea caz, mesajele trebuie să constea în dispoziții deoarece valorile sau relațiile nu
sunt descrise sau presupuse, ci sunt impuse. De asemenea, prima strategie apelează la argumentare ca fiind modalitatea prin care interlocutorii sunt influențați
să accepte sau să respingă anumite propoziții (teze) odată ce acceptă sau resping
alte propoziții (argumente) [2, 5]. În acest mod, influențarea stărilor emoționale
sau a comportamentului are loc prin tehnici de persuasiune [3, 1].
Cea de a doua strategie, necesitând formularea unor dispoziții, poate fi realizată numai prin intervenția autorităților. De aceea, este firesc ca strategia (2)
să servească interesele autorităților mai curând decât interesele organizației și
să fie preferată de autorități. Mai mult, asemenea tehnici au efect numai asupra
publicului intern deoarece domeniul unei autorități nu se extinde în afara organizației. De această dată, avem de-a face cu metode sau tehnici de constrângere – represiune. Nu pot fi folosite argumente pentru că valorile sau consecințele
avute în vedere nu caracterizează propozițiile, ci sunt asociate acestora în mod
impropriu. De aceea, un asemenea demers presupune intervenția forței. Autoritățile, folosindu-se de forța organizației, impun membrilor acesteia o anumită
perspectivă asupra faptelor sau evenimentelor.
Practica relațiilor publice apelează la persuasiune și argumentare deoarece,
numai în acest mod, poate acționa asupra oricărei categorii de public. Chiar organizațiile care folosesc în exces constrângerea și represiunea împotriva propriilor membri, trebuie să apeleze și la persuasiune și, în acest fel, la tehnici de relații
publice, atunci când se adresează unui public extern [3, 178].
Datorită faptului că invocă valori și relații firești, naturale, relațiile publice dau naștere unor stări emoționale autentice, proprii membrilor publicului.
Comportamentul care rezultă în acest mod este unul natural și firesc. În schimb,
tehnicile de constrângere – represiune generează stări emoționale artificiale,
iar comportamentul devine, la rândul său artificial, ajungându-se la conflicte și
tensiuni interne între credințele sau atitudinile autentice și cele impuse de către
autorități. Pe de altă parte, relațiile publice și persuasiunea sunt universale, putând fi aplicate în orice situație, pe când constrângerea și represiunea rămân în
limitele organizației și presupun relații de ierarhizare sau autoritate.
Am putea clasifica organizațiile după cum folosesc una sau alta dintre căile amintite în gestionarea comportamentului publicului. Unele organizații sunt
preponderent persuasive, punând accent pe argumentare și practica relațiilor
publice, alte organizații sunt preponderent constrângătoare și represive, soluționând orice problemă prin noi dispoziții, regulamente și coduri pe care membrii
lor sunt forțați să le aplice deși vin împotriva trăirilor lor firești. De bună seamă
că, în acest caz, chiar dacă, aparent, strategia bazată pe represiune și forță este
mai eficientă (dar numai pe termen scurt), membrii unor asemenea organizații
duc o existență neautentică, alienată și măcinată de conflicte interne care oricând se pot manifesta sub forma unor conflicte externe sau sociale.
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ROLUL RELAȚIILOR PUBLICE ÎN ORGANIZAȚII
Rezumat: Organizațiile sunt sisteme sociale a căror structură este alcătuită
din relații comunicaționale. Dacă aceste relații sunt urmarea unor acte de comunicare publică, atunci ele sunt relații publice, iar organizațiile respective sunt, la
rândul lor, organizații publice. Practica relațiilor publice are drept obiectiv susținerea și dezvoltarea structurii de relații comunicaționale a organizațiilor. Pentru
a-și atinge obiectivele, relațiile publice trebuie să influențeze comportamentul publicului, să modeleze stările emoționale ale membrilor publicului.
Cuvinte cheie: organizație, relații publice, comportamentul publicului, argumentare, stări emoționale

THE ORGANIZATIONAL ROLE OF PUBLIC RELATIONS
Summary: The organizations are social systems with a structure including
mainly communicational relationships. If these relations are consequences of
public communication acts, they are public relations. The goal of the public relations practice is to support and develop the structure of public organizations. In
order to achieve their objectives, public relations actions should influence the public behavior, namely, they should manage the emotionally states of active members of the public.
Keywords: organization, public relations, public behavior, argumentation,
emotions
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Introducere. Problematica securității umane cu terminologia specifică acesteia au fost utilizate pentru prima dată în actele oficiale ale Organizației Națiunilor Unite în anul 1992 [1, p. 44], și anume în „Agenda pentru Pace: diplomație
preventivă, pacificare și menținere a păcii” – un raport în care Secretarul general
al ONU la acel moment B. Boutros-Ghali marca necesitatea realizării unei „abordări integrate asupra securității umane” în contextul proceselor de pacificare și
menținere a păcii în epoca de după finalizarea „războiului rece”, cu scopul de a
elucida cauzele profunde ale conflictelor de diferit nivel din acea perioadă de pe
mapamond și din Europa, cu impact determinant asupra domeniilor economic,
social și politic [2].
Însă cel mai cunoscut fapt care a consacrat pe plan mondial concepția referitor la securitatea umană a constituit momentul menționării acesteia în Raportul de Dezvoltare Umană al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
din anul 1994 [3]. În cadrul acestui Raport, securitatea umană a fost prezentată
ca o concepție nouă a securității ce impunea primatul asigurării securității persoanei și care venea să substituie conceptul tradițional al securității centrat pe
siguranța statului. La fel, în acel Raport al PNUD din 1994, securitatea umană
era definită doar într-un dublu sens ca eliberare de frică și ca eliberare de nevoi,
astfel reiterând cele două principii ale securității umane, devenite tradiționale și
fundamentale pe parcursul ultimelor decenii [4, p. 198].
O nouă etapă în evoluția teoriei referitor la securitatea umană are loc la doar
câțiva ani de la propunerile conceptuale din Raportul PNUD din 1994. În martie 1999, Guvernul Japoniei, în colaborare cu Secretariatul ONU, au pus bazele
unei inițiative importante precum înființarea Fondului de Trust pentru Securitate Umană al Națiunilor Unite, astfel fiind subliniată necesitatea impunerii
2

Lucrarea a fost elaborată în cadrul proiectului de cercetare:
20.80009.1606.05 Calitatea actului de justiție și respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova: cercetări interdisciplinare în contextul implementării Acordului de
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană.
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unui plan concret de acțiuni practice de promovare a concepției [5]. Obiectivul
acestui fond a devenit acordarea suportului financiar și logistic pentru proiectele ONU în domeniul fortificării securității umane în zonele și regiunile cele mai
vulnerabile și afectate din punctul de vedere al siguranței persoanei umane, precum și activitățile, acțiunile și inițiativele care au ca scop creșterea importanței
impactului operațional al activităților de asigurare a securității umane [6, p. 75].
O altă inițiativă cu impact major a constituit lansarea, tot în anul 1999, a
Rețelei de Securitate Umană (Human Security Network – HSN) la propunerea
Canadei, Austriei și a Norvegiei. Din momentul formării, rețeaua a fost extinsă,
așa încât la începutul anului 2016 cuprindea 12 state: Austria, Chile, Costa Rica,
Grecia, Elveția, Irlanda, Iordania, Mali, Norvegia, Panama, Slovenia și Tailanda,
Africa de Sud participând ca observator [7, p. 98]. Scopul formării Rețelei de Securitate Umană a fost promovarea conceptului de securitate umană în strategiile
politice naționale și internaționale, în cooperare a ONU cu societatea civilă și
cercurile academice. Inițial însă, scopul imediat propus de Rețea a fost alertarea
comunității internaționale referitor la necesitatea interzicerii minelor antipersonal. În acest scop a fost declarată adeziunea de promovare a Convenției din 18
septembrie 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, producerii si transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora [8], precum și a Statutului de la
Roma adoptat la 17 iulie 1998 de 120 de state-membre ONU, intrat în vigoare la
1 iulie 2002, prin care a fost instituită Curtea Penală Internațională. Activitățile
ulterioare ale Rețelei s-au concentrat asupra promovării femeilor în toate sferele
vieții sociale, a dezideratului păcii și securității, protecția copiilor în conflictele
armate, respectul pentru drepturile internaționale ale omului și dreptul umanitar, la fel a fost continuat dialogul dintre diverse state-membre ale ONU referitor
la conținutul și impactul concepției securității umane, precum și a importanței
aplicative a acesteia pentru politicile ONU [9, p. 132].
Metodologia aplicată. Dacă majoritatea cercetătorilor din domeniul securității și științelor politice care aordau problematica securității umane în plan
multidimensional se concentrau pe studiul problematicii separării securității
umane de dimensiunea militară a securității în sens larg, asemenea cercetători
ca D. Henk și R. Ferreira au subliniat aportul concepției securității umane la reglementarea militară și civilă a conflictelor, analizând cazul Africii de Sud, unde
s-a reușit în perioada 1994-2005 o implementare practică a principiilor securității umane în reformarea forțelor armate și în cursul intervențiilor militare [10,
p. 9]. La fel, D. Henk cercetează securitatea umană în plan critic și comparativ,
ajungând la concluzia că acest concept are un potențial mai mare decât alte modele concurente ale securității, precum și multe impedimente practice de implementare [11, p. 93]. În analizele lor, acești autori sunt exagerat de sceptici în
ceea ce privește viitorul concepției discutate, presupunând o fuziune a teoriei
securității umane cu altele tradiționale, bazate pe componenta militară, ceea ce
constituie o deconstrucție a concepției securității umane și o reducere potențială
a ariei sale de aplicare, fără de a ține cont de necesitatea racordării concepției la
normele ce țin de drepturile omului sau de prioritățile societății civile [12, p. 264].
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În spațiul de limbă rusă se remarcă o serie de cercetători care analizează problematica securității umane în contextul și în raport cu asigurarea securității naționale. Astfel, un cercetător important în acest sens este politologul E. Seifula
Ogly Izzatdust care studiază securitatea națională a Federației Ruse, subliniind
aspectul uman [13, p. 47]. În acest studiu amplu sunt relevate impedimentele
instituționale și de mentalitate care creează dificultăți în promovarea securității
umane în această țară. Dar, inclusiv într-un spațiu politic autoritar dominat de
preocuparea asigurării securității naționale prin mijloace militare, această abordare fiind instituită la nivel de politică de stat, comunitatea științifică are datoria
să atenționeze societatea civilă și opinia publică, în măsura posibilităților și prin
mijloacele disponibile, asupra necesității asigurării securității persoanei umane pe lângă cea națională [14, p. 275]. Într-un context similar, cercetătorul A.A.
Satsuta analizează securitatea națională din perspectiva proceselor sociale În viziunea sa, securitatea națională reprezintă unul dintre fenomenele și procesele
sociale care au însoțit evoluția omenirii pe tot parcursul acesteia, iar securitatea
persoanei umane putea fi asigurată doar într-un cadru social în care pericolele
și amenințările sunt reduse maximal posibil, în funcție de conjunctura internă
și externă, de nivelul de civilizație și de dezvoltare tehnologică a sociumului etc.
[15, p. 37]. Remarcând toate aceste aspecte, A.A. Satsuta nu întreprinde efortul, în
măsura cuvenită, de a analiza comparativ și calitativ concepția securității umane
și cea a securității naționale, înțeleasă mai mult ca asigurare contra pericolelor
externe, cu prea puține tangențe cu aria de activitate a societății civile [16, p. 86].
În consecință, concepția dominantă tradiționalistă ce trata în mod restrâns
securitatea ca un domeniu al siguranței și bunăstării statelor pe arena internațională în concurență cu alte state, securitatea ca stare ce nu poate fi obținută
fără ajutorul forțelor militare, fiind garantată de acestea, a fost modificată din
temelie prin nevoia societății contemporane a riscului de a lua în considerare
factorul uman, dar nu de rând cu alți numeroși factori ce influențează în final
starea de securitate pe mapamond, ci ca element fundamental al procesului de
securizare. Evoluția conceptului de securitate a avut loc în mod gradual și treptat, concomitent cu apariția noilor provocări de securitate care au generat noi
necesității de conceptualizare teoretică și de găsire a soluțiilor optime pentru
aceste provocări. Astfel, de la lansarea termenului de securitate umană, la sfârșitul sec. XX și începutul sec. XXI, concepția dată a devenit cu atât mai relevantă cu
cât s-au intensificat conflictele civile în diferite zone de pe mapamond, populația
civilă devenind categoria socială cea mai vulnerabilă și afectată de consecințele
acestor fenomene violente. Conceptul devine tot mai util din perspectiva aplicabilității sale, în situațiile post-conflict de restabilire a condițiilor esențiale și
minime pentru o viață normală a populației civile. În acest context, drepturile
internaționale ale omului, dreptul umanitar, conceptul protecției internaționale
a refugiaților devin surse teoretice, metodologice, dar și fundamente normative
pentru concepția securității umane.
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Rezultatele investigației. Potrivit Raportului „Human Security Now”, lansat
de Comisia pentru Securitate Umană a ONU în 2003, se susține la pct. 6 că ambele concepte: securitatea statului și securitatea umană, devin complementare fortificându-se reciproc, fiecare devenind dependent de celălalt concept, deoarece
ambele vizează aceleași cauze ale insecurității, cu excepția că securitatea umană
implică în procesul de soluționare a provocărilor de securitate nu doar instituțiile specializate ale statului, ca în cazul securității de stat, dar și comunitățile locale, organismele internaționale, societatea civilă etc. [17]. Problematica securității
umane reprezintă un subiect ce este tratat situațional și în concordanță sau în
tandem cu un set de condiții argumentate. În orice caz, subiectele abordate din
perspectiva securității umane vin să sublinieze primatul concentrării eforturilor
de asigurare a securității pe individ în raport cu securitatea comunității sau a statului, în condițiile în care cele din urmă ar depinde organic de nivelul asigurării
securității persoanei umane ca componentă referențială pentru socium, comunitate sau stat, nu neapărat și invers, atunci când percepția subiectivă a (in)securității de către individul uman poate fi generată de multiple cauze, printre care se
pot regăsi (in)securitatea comunitară sau de stat.
În contextul promovării asigurării securităţii umane, devine relevantă analiza
unei serii de aspecte şi cazuri relativ recente din viaţa sociopolitică din Republica
Moldova, legate tangenţial de problematica societății civile. Astfel că, se fac remarcate ca amploare socială şi ca ecou politic şi eurointegraţionist, unele dintre
problemele cu caracter social ce au avut o rezonanţă importantă în spaţiul politic
al Republicii Moldova, printre care se numără şi adoptarea Legii non-discriminării, numită la finalul dezbaterilor şi confruntărilor publice – Legea cu privire la
asigurarea egalităţii [18], la 25 mai 2012, intrată în vigoare din 01 ianuarie 2013.
Aspectul care a devenit cel mai controversat şi mai disputat din legea în cauză,
în confruntarea dintre guvernare şi unele grupuri provenind din societatea civilă, se referea la promovarea drepturilor minorităţilor sexuale şi a nediscriminării
acestora, în perspectiva de a fi luaţi în considerare şi respectaţi ca cetăţeni egali,
apăraţi prin această lege, de rând cu alte categorii defavorizate ale minorităţilor
sociale, de gen sau etnice etc., în cadrul politicii de promovare a diversităţii vieţii
sociale, politice şi comunitare.
În cazul Republicii Moldova se atestă tendințe similare. Problematica asocierii internaţionale a Republicii Moldova reprezintă un subiect destul de controversat şi disputat în comunitatea ştiinţifică din moment ce ridică numeroase
întrebări referitoare la oportunitatea aplicării multiplelor scheme, perspective şi
abordări de evaluare a riscurilor, ameninţărilor şi beneficiilor pentru securitatea, stabilitatea şi bunăstarea Republicii Moldova atât pe termen scurt, cât şi pe
termen mediu şi lung. În general, subiectul configurării alianţelor interstatale, a
subiecţilor dreptului internaţional, supuşi presiunilor şi influenţelor politice din
interiorul sistemului lor politic naţional, dar şi provenind din cadrul sistemului
geopolitic internaţional, se situează în proximitatea preocupărilor pentru legalitatea şi moralitatea unor asemenea acţiuni de influenţare a deciziilor politice
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de către un şir de factori (geo)politici sau de către societatea civilă. Astfel ca, asemenea aspecte precum corelaţia dintre corectitudinea, moralitatea şi legalitatea
acţiunilor de presiune cu interesele sociopolitice, tot mai mult vor preocupa atât
oamenii de ştiinţă din domeniul politologiei, cât şi opinia publică şi societatea
civilă, vigilentă şi atentă la orice pericol şi ameninţare la adresa bunei funcţionări
a mecanismului democratic ca un garant important al eficienţei sistemelor politice şi sociale, mai cu seamă în perioada crizei globale.

Concluzii
Importanța societății civile în Republica Moldova în contextul elaborării politicilor publice s-a dovedit a fi majoră. Implicarea societății civile în promovarea
securității umane, a fost efectuată și în cadrul Strategiei securităţii naţionale a
Republicii Moldova prin asigurarea securităţii societale, prevăzută la punctul 4.8
din acest document. Într-un mod clar este stipulat aici că Republica Moldova se
angajează în a asigura egalitatea şi echitatea între cetăţenii săi, dar şi dintre alte
persoane de pe teritoriul său naţional „stimulând astfel spiritul civic şi implicarea civilă”. La fel, se consideră ca fiind importantă asigurarea securităţii societale
prin combaterea tabagismului şi alcoolismului, a consumului de droguri ca manifestări nocive şi destructive atât pentru individul uman, cât şi pentru societate,
în întregime.
În contextul studiului referitor la securitatea omului, interesul permanent al
ştiinţei şi filosofiei pentru îmbunătăţirea calitativă atât a vieţii sociumului, cât şi
a vieţii individului uman, se constată a fi o preocupare importantă pe parcursul
întregii istorii a umanităţii din antichitate până azi. Rolul societății civile în promovarea conceptului și practicii securității umane pe parcursul istoriei s-a dovedit a fi de o importanță crucială. Obiectivul suprem de supravieţuire calitativă a
omenirii în totalitatea ei, fără a neglija aspectele diversităţii culturale, etnice, religioase etc. împreuna cu supravieţuirea întregii biosfere, în toată biodiversitatea
ei, rămâne a fi un obiectiv maxim de realizat, dincolo de orice fel de apartenenţe,
atât pentru comunitatea civilă (oameni de știință, opinie publică, businessmeni
etc., care au tendinţa să intervină în spaţiul public pentru a-şi promova părerile personale şi de a-şi urmări interesele private) cât şi pentru societatea politică
(politicieni şi funcţionari ce au datoria să urmărească interesul public).
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ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN PROMOVAREA VALORILOR
ȘI PRINCIPIILOR SECURITĂȚII UMANE
LA NIVEL NAȚIONAL ȘI GLOBAL
Rezumat: Amploarea crescândă a provocări globale, precum necesitatea ameliorării situației privind drepturile omului, a teoriei și practicii dezvoltării durabile, a generat apariția concepției securității umane care a schimbat accentele și
în paradigma securității naționale, înlocuind statul ca obiect al activităților de
securizare prin aplicarea forței militare, cu individul uman, protejat multilateral.
Pentru prima dată conceptul de securitate umană a fost propus în anul 1994, în
Raportul asupra dezvoltării umane a ONU. Actualmente există o lipsă evidentă,
atât la nivel internaţional, dar și în Republica Moldova, a unui cadru normativ şi
legislativ adecvat gravităţii situaţiei create în ceea ce priveşte nivelul actual scăzut
al securității umane, aspect ce poate fi ameliorat substanțial prin contribuția societății civile. Provocările de ordin practic la adresa securității umane, a omenirii
în genere şi a viitorului acesteia, au fost dublate de cele teoretico-metodologice.
Sistemul complex de asigurare a securității umane presupune o schimbare de norme, mentalități, ceea ce e imposibil de realizat fără de o susținere sociopolitică
şi instituţională importantă, sprijinită prin inițiative ale societăţii civile, care a
reacţionat prompt la aceste provocări şi a făcut eforturi importante pentru a se
adapta la priorităţile de ordin practic ale momentului.
Cuvinte cheie: Securitate umană, societate civilă, global, drepturile persoanei, libertăți fundamentale, riscuri de securitate

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN PROMOTING THE VALUES AND
PRINCIPLES OF HUMAN SECURITY AT NATIONAL AND GLOBAL LEVELS
Summary: The growing magnitude of global challenges, such as the need to
improve the human rights situation, the theory and practice of sustainable development, has led to the emergence of the concept of human security which has
changed the emphasis on the national security paradigm, replacing the state as a
security force, with the human individual, multilaterally protected. The concept of
human security was first proposed in 1994 in the UN Human Development Report.
Currently, there is an obvious lack, both internationally and in the Republic of
Moldova, of a normative and legislative framework adequate to the gravity of the
situation created in terms of the current low level of human security, which can be
substantially improved by the contribution of civil society. The practical challeng-
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es to human security, to humanity in general and to its future, have been doubled
by the theoretical-methodological ones. The complex system of ensuring human
security involves a change of norms, mentalities, which is impossible to achieve
without significant socio-political and institutional support of initiatives of civil
society, which reacted promptly to these challenges and made significant efforts to
adapt to the practical priorities of the moment.
Keywords: Human security, civil society, global, person’s rights, fundamental
freedoms, security risks.
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NECESITATEA ȘI OBIECTIVELE
INTERPRETĂRII NORMELOR PENALE

Ion IFRIM, dr.habilitat, prof.univ. cercetător ștințific II,
Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
Universitatea ”Stefan cel Mare” din Suceava, (ionut_ifrim24@yahoo.com)
Mihaela SHILBAYA MATEI, cercetător științific extern
Centrul de Studii şi Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu”
Centrul de Biodiversitate „David Davidescu” al Academiei Române

1. Necesitatea interpretării [1, pag. 10, 9,] decurge nu atât din caracterul general al normelor penale, cât, mai ales, din împrejurarea în redactarea normelor
penale, se foloseşte o exprimare concisă, prin concentrarea la maximum a ideilor
cuprinse în texte. De aici decurge consecinţa că dezvăluirea, pe calea interpretării, a conţinutului real al unei norme penale, duce în mod necesar la îmbogăţirea
conţinutului literal al normei respective. Această dezvoltare, cu caracter aparent
deoarece în realitate se află inclusă în norma interpretată şi, uneori, în normele
cu care se interpretează împreună. Acest conţinut, obţinut ca rezultat al interpretării, nu constituie un adaos la normă, ci numai dezvăluirea conţinutului real şi
altor norme care condiţionează aplicarea textului.
Observăm, de asemenea, şi faptul că, faţă de conţinutul literal ce se înfăţişează la prima vedere, operaţia de interpretare aduce, de multe ori, ceva în plus,
indiferent dacă aceste idei dezvoltătoare reprezintă o extindere sau o restrângere
a sferei de aplicabilitate ori a eficienţei normei penale [2, pag. 101].
Trebuie să precizăm însă și faptul că doctrina juridică condamnă principiul
interpretării literale. În acest scop, autorii Traian Ionaşcu şi Eugen Barasch, expunând concepţia juridică referitoare la nulitatea parţială a contractului economic, resping interpretarea literală: „O dată mai mult, deci, se învederează că instituţii juridice îşi află deplina – sau adevărata – semnificaţie, nu privite în litera
în care se înscriu, ci în finalitatea pe care o urmăresc, adică în valorile pe care le
apără” [3, pag.380].
Unii autori, fără a identifica interpretarea gramaticală cu cea literală şi primind interpretarea gramaticală în accepţia sa reală, o denumesc totuşi interpretare literală sau interpretare textuală, denumire care, după părerea noastră, este
necorespunzătoare şi susceptibilă de a crea confuzii.
Interpretarea gramaticală constă în cercetarea textului normei de interpretat
prin analiza sensului cuvintelor, prin analiza morfologică şi sintactică a textului,
ținând seama de poziţia şi acordul cuvintelor ca şi de diferitele părţi ale propoziţiei, de legăturile dintre cuvinte, cum ar fi cele conjunctive ori disjunctive şi –
uneori – chiar de semnele de punctuaţie.
După cum remarcăm, interpretarea gramaticală nu poate fi identificată, nici
confundată cu interpretarea literară sau textuală, care nu constituie un procedeu
de interpretare, ci un principiu de interpretare potrivit căruia organul de aplicare
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a legii trebuie să primească conţinutul ce rezultă din litera normii juridice, iar
nu conţinutul ei real, care poate uneori diferi de conţinutul aparent [4, p. 20]. În
justificarea acestei soluții, arătăm că, principiul interpretării literale reprezintă
excluderea celorlalte procedee de interpretare, care urmăresc stabilirea voinţei
legiuitorului, impunând astfel prevalența formei asupra fondului, a conţinutului
aparent asupra celui real. Principiul corespondenţei dintre limbă şi gândire nu
înseamnă identificarea absolută a gândirii cu expresia sa lingvistică.
În același timp, dreptul nostru în principiu, nu primește interpretarea literală
(textuală) şi practica noastră oferă numeroase exemple în acest sens. De exemplu, în practică s-a stabilit că, atribuirea locuinţei în caz de divorţ nu se poate
face decât unuia singur dintre soţi. Instanța judecătorească a stabilit: „este exact
că, interpretând formal, împărţirea folosinței apartamentului nu ar fi posibilă
între soţi în urma divorţului acestora. Dar raţiunea acestui text impune soluţia
contrară. Raţiunea lui constă în evitarea conflictelor, ceea ce s-ar întâmpla dacă
soţii divorţaţi ar continua să deţină în comun apartamentul. Această eventualitate este însă exclusă atunci când apartamentul poate fi împărţit în două unităţi
locative apartamente, a căror folosire nu e condiţionată una de alta”, în opinia
noastră. Tot instanța de judecată, respinge de asemenea interpretarea literală.
De pildă, „..sunt consecinţa unei interpretări strict literale a acelor dispoziţii
care prevăd posibilitatea evacuării locatarului dacă degradează ori distruge clădirile sau bunurile şi instalaţiile acestora. În opinia noastră, trebuie să se ţină
seama însă că prin degradări nu se înţeleg numai acelea indicate de sensul literal al cuvântului, ci şi toate transformările făcute structurii imobilului împotriva
voinţei proprietarului”.
Mai mult decât atât, remarcăm că unii autori, resping teza, că numai normele
echivoce sau neclare ar fi supuse interpretării.
Sub acest aspect, literatura juridică consideră, în mod unanim [5, pag.48, 51]
nu numai că orice norma penală este susceptibilă de interpretare, dar şi că orice
normă juridică trebuie interpretată, această operaţie logico-raţională constituind condiţia justei aplicări a normelor penale. În legătură cu această operație, în
dreptul nostru s-au făcut şi se fac încă discuţii ample.
S-a spus că, în interpretarea logică, legea este supusă analizei după conţinut:
se stabileşte ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea normei, toate aceste trei elemente
se compară între ele, se lămureşte caracterul regulii de conduită pe care o conţine legea, limitele aplicării ei”.
Alți autori au contestat existența separată a unei metode logice de interpretare deoarece, „întregul proces al interpretării legii este un proces logic, de aceea
orice mod de interpretare îndreptat spre punerea în lumină a sensului legii este
un mod logic”. [6, pag.144] .La fel, subliniază alt autor că „...este de la sine înţeles
că toate felurile de interpretare sunt logice, adică sunt bazate pe regulile logice”
[7, pag. 29]. Așa fiind, majoritatea autorilor admit însă existenta unei metode logice de interpretare, sau metoda tehnico-juridică fiind cea mai potrivită metodă
de studiu a dreptului penal [8, pag. 95]; ea are caracter tehnic deoarece se fo-
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loseşte de procedee, mijloace, reguli special adoptate pentru studiul normelor
juridice.
În acest context, s-ar putea afirma că orice procedeu de interpretare cuprinde
o gândire logică deoarece constituie o operaţie raţională, există totuşi o seamă
de raţionamente, de judecăţi, folosite în procesul interpretării normelor juridice care, întemeindu-se în mod caracterizat pe regulile logicii formale şi nefiind
condiţionale de celelalte procedee de interpretare, pot fi considerate ca procedee
pur logice ale interpretării. În sprijunul acestei teze, aducem un argument legat
de raţionamente inductive sau deductive, de silogisme şi polisilogisme, de unele
procedee de demonstraţie cum ar fi demonstraţia indirectă apagogică, de aplicarea legii terţului exclus şi a altor legi sau reguli ale logicii formale [9, pag.22-23].
2. Nu este mai puțin adevărat însă că logica, nu suprimă şi nu discreditează
sub nici o formă logica formală; ci ca să ne exprimăm în termeni juridici îi fixează
competența [10, pag. 17]. Cu alte cuvinte, raţionamentele de uz frecvent, (adagii)
mijloace practice de interpretare, constituie numai reguli principiale, de valoare
relativă, şi nicidecum norme de interpretare cu caracter obligatoriu. În fapt însă,
de multe ori aplicarea unor astfel de argumentări este determinantă în stabilirea
sensului ori întinderii conţinutului normei penale de interpretat.
3. Practica judiciară, ca şi literatura juridică, utilizează larg argumentări de
acest fel, cum ar fi următoarele:
Argumentul ad absurdum constituie ceea ce în logică se numeşte demonstraţia indirectă apagogică, constând în stabilirea adevărului tezei de demonstrat
prin infirmarea tezei care o contrazice. În ştiinţa matematică procedeul se numeşte „reducere la absurd”, denumire împrumutată şi în practica argumentării
generale şi mai ales în materie juridică.
Procedeul implică două operaţii: primul, presupunerea că teza, respectiv soluţia contrară ar fi adevărată; și al doilea, dovedirea falsităţii acestei teze (soluţii)
contrare, cu ajutorul inferenţei bazată pe anumite fundamente. Astfel din falsitatea unei judecăţi decurge în mod necesar adevărul judecăţii contrare acesteia,
motiv pentru care acest procedeu logic se numeşte şi demonstraţia prin plecare
de la teza contradictorie.
Argumentarea indirectă este întrebuinţată, în principiu, în practica noastră
judiciară. În acest sens, relevăm că instanța de judecată a decis: „Angajatul din
a cărui vină s-a pierdut termenul de recuperare a daunei nu va putea chema în
judecată pe angajatul care a provocat nemijlocit dauna prin fapta sa, pentru a-i
restitui sumele de bani pe care le-a plătit ca despăgubire unităţii datorită pierderii termenului de recuperare”. Pentru a demonstra adevărul acestei teze, instanța
de judecată a folosit argumentaţia ad absurdum, stabilind falsitatea tezei contrare adică falsitatea admisibilităţii unei astfel de acţiuni: „A declara admisibilă
o atare acţiune ar însemna ca angajatul care a produs dauna să piardă beneficiul
termenului de prescripţie, căci, după ce s-a prescris dreptul material la acţiune al
unităţii împotriva lui, s-ar naşte un nou drept la acţiune în favoarea angajatului
vinovat de aceasta, din momentul în care a plătit suma, eludându-se astfel scopul urmărit de lege” [11, pag.7, pag.167].
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Procedeul argumentării apagogice este simplificat prin exprimarea implicită a tezei contradictorii, presupusă – ipotetic – ca adevărată şi prin combaterea
directă a acestei soluţii. Se utilizează următoarea formă de raţionament: „Ca
urmare, circumstanţele atenuante nu pot fi înlăturate nici dacă, prin admiterea
recursului inculpatului, fapta reţinută în sarcina acestuia se încadrează într-o infracţiune mai puţin gravă. Altfel, s-ar ajunge la consecinţa – inadmisibilă – de a i
se crea inculpatului o situaţie mai grea sau mai uşoară în recursul său, după cum
prima instanţă a dat faptei o calificare greşită sau corectă”.
În cele mai multe cazuri teza a cărei falsitate se dovedeşte nu este propriu-zis
absurdă, ci inadmisibilă, greşită sau nelegală, fiind foarte rare cazurile în care soluţia contrară este înfăţişată ca absurdă sau generând consecinţe absurde. Acest
punct de vedere argumentul ad absurdum a acestui raţionament logic nu este
întotdeauna corespunzătoare şi ar putea fi înlocuită, de pildă, prin expresia „procedeul demonstrării falsităţii soluţiei contrare”.
Argumentul a contrario (sensu) reprezintă raţionamentul bazat pe legea logică a terţului exclus (tertium non datur), în sensul că în cazul noţiunilor contradictorii, care se neagă una pe cealaltă, numai una din ele este adevărată iar
cealaltă este falsă, o a treia posibilitate neputând exista. Prin urmare, atunci când
norma juridică conţine o astfel de judecată putem face aplicarea legii terţului
exclus (formulată astfel în logică din două judecăţi contradictorii una este întotdeauna adevărată, cealaltă este falsă iar a treia judecată nu poate exista) ajungând la concluzia că ideea contradictorie este exclusă.
În lumina celor arătate, acest raţionament exprimat în limbajul juridic prin
dictonul qui dicit de uno negat de altero ar putea fi exemplificat astfel: scara blocului, constituind proprietatea comună în codevălmăşie a tuturor membrilor din
bloc, nu poate constitui proprietatea personală numai a unuia din membrii acesteia sau proprietatea comună numai a unor soţi membri ai blocului, deoarece
aceste noţiuni sunt contradictorii şi se exclud una pe cealaltă iar a treia soluţie nu
poate exista (neconcepându-se ca acelaşi bun să fie şi proprietatea codevălmaşe
a tuturor membrilor şi proprietatea personală numai a unui singur membru sau
numai a unor membri din acest bloc) [12, pag.30].
Pentru folosirea acestei argumentări este necesară, de cele mai multe ori,
condiţia ca ideea afirmată în textul normei să aibă un caracter de excepţie, de
derogare de la principiu, astfel încât ideea contradictorie, negată, să corespundă
principiului, cum este în exemplul de mai sus.
Argumentul „cine poate mai mult poate şi mai puţin”(a majori ad minus), de
largă aplicare, constituie o inferenţă silogistică şi este valabil ca raţionament în
cadrul interpretării normelor penale [13, pag. 15]. În practica noastră judiciară
folosirea acestui mijloc poate fi exemplificată astfel: procurorul are dreptul, cu
excepţia acţiunilor strict personale, să ceară instanţei continuarea judecăţii unui
proces civil atunci când părţile, regulat citate, lipsesc la termen şi judecarea procesului ar urma să fie suspendată precum şi de a cere redeschiderea procesului
când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor. Argumentul principal care sprijină
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această soluţie este:„Dreptul mai larg de a porni acţiunea şi de a participa la proces include în mod firesc şi pe acela mai restrâns de a cere instanţei continuarea
judecăţii în situaţia vizată, precum şi de a cere redeschiderea procesului...”
Un alt raţionament logic este aşa-numitul argument a fortiori (ratione), prin
care organul de aplicare şi interpretarea legii constată că raţiunea aplicării unei
anumite norme este şi mai puternică într-o altă ipoteză decât aceea indicată expres în norma respectivă. De pildă, instanța de judecată, soluţionează în sens
afirmativ problema admisibilităţii anulării pe motiv de eroare a unui act administrativ, argumentând astfel: „Dacă un act civil, care în principiu este irevocabil,
se poate anula totuşi pe motiv de eroare, chiar după ce şi-a produs efectele, cu
atât mai mult se poate anula, pentru acelaşi motiv, un act administrativ, care în
principiu este revocabil”.
Argumentul a fortiori este folosit în următoarea formă: „...obligativitatea desemnării unui apărător pentru inculpatul arestat este cu atât mai justificată în
recursul procurorului, cu cât în asemenea situaţie se iveşte adeseori necesitatea
de a se răspunde la anumite chestiuni de drept ridicate prin recurs, ceea ce cere
o apărare mai competentă decât în situaţia în care inculpatul îşi susţine numai
recursul său şi în care totuşi apărarea din oficiu îi este asigurată prin lege”. Literatura juridică [14, pag.150, pag.29-30] admite astfel de raţionamente logice rezumative ca cele mai sus expuse.
4. Pe lângă acestea, precizăm şi alte raţionamente folosite în practica judiciară. Astfel, foarte frecvent se întrebuinţează raţionamentul exprimat prin dictonul
latin ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus (unde legea nu distinge
nici noi nu trebuie să distingem), judecată care interzice interpretului să creeze
distincţii în cadrul unei norme juridice, pentru a sustrage din câmpul de aplicare
al acesteia, unele situaţii. Acest mijloc logic de interpretare împiedică deci realizarea unei interpretări restrictive (considerată din punct de vedere al rezultatului
interpretării). Argumentul „unde legea nu distinge” nu are caracter de regulă, generală, nefiind valabil în acele cazuri în care organul de interpretare poate stabili,
prin alte mijloace de interpretare, că în conţinutul său real norma exceptează o
anumită ipoteză de sub aplicarea sa. Este tocmai cazul interpretării restrictive a
normei şi soluţia este firească de vreme ce în dreptul concordanţa dintre limbă şi
gândire, respectiv dintre text şi conţinutul său, nu este considerată echivalentă
cu identitatea dintre acestea. De pildă, s-a afirmat că, lipsa nejustificată a părţii
vătămate de la două termene consecutive în faţa instanţei de fond, este socotită
drept retragere a plângerii. Deşi textul menţionat nu distinge dacă aceste dispoziţii se aplică numai în ipoteza când procesul penal a fost pornit la plângerea
prealabilă a părţii vătămate, introdusă direct la instanţa competentă să judece
cauza şi nu atunci când partea vătămată s-a adresat organului de urmărire penală, situaţie în care în instanţa este sesizată prin concluziile de învinuire, totuşi de
aici nu se poate trage concluzia că se aplică în ambele ipoteze”.
5. Raţionamentele logice, exprimate sub formă de dictoane, trebuie confruntate cu alte argumente logice şi verificate prin celelalte procedee de interpretare.

61

62

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

Uneori întrebuinţarea argumentului ad absurdum duce la soluți eronate pentru
că demonstraţia falsităţii tezei contradictorii este netemeinică şi greşită, alteori
folosirea argumentului a fortiori este determinată de o apreciere arbitrară şi greşită a raţiunii mai puternice.
6. De asemenea, este de menționat, din punct de vedere al rezultatului interpretării, și argumentul prezentat de obicei prin dictonul ubi eadem legis ratio
ibi eadem legis dispositio (unde există aceeaşi raţiune a legii acolo se aplică aceeaşi dispoziţie a legii). Acest argument are ca rezultat o interpretare extensivă a
textului normei. Așa de pildă: după ce stabileşte că în cazul obligaţiilor solidare
exercitarea căii de atac a recursului de către unul din coparticipantii la proces
va folosi şi celorlalţi, în sensul că efectele admiterii recursului se vor extinde şi la
părţile ce nu au declarat recurs, instanța supremă declara: „de asemenea, pentru
identitate de motive efectele admiterii recursului se vor extinde şi asupra coparticipanţilor care exercitaseră calea de atac, dar recursul acestora fusese respins
fără a fi soluţionat în fond, de exemplu ca tardiv, netimbrat, neregulat introdus
etc.”. În alte decizii se foloseşte expresia „deoarece aceeaşi raţiune” sau expresia
„pentru identitate de raţiune”, expresia utilizată şi în literatura juridică. Instanța
Supremă mai întrebuinţează argumentul ubi eadem legis ratio sub o formă negativă: „nu există nici o raţiune a fi supusă unui alt regim juridic...”, dar cu acelaşi
rezultat al extinderii aplicării normei. Un argument cu sens şi efect contrar este
acela că în ipoteza supusă interpretării „nu mai există aceeaşi raţiune” care a
determinat aplicarea, într-o altă ipoteză, a normei, argument folosit de instanța
supremă, pentru a refuza o interpretare restrictivă.
Considerăm că argumentările exprimate prin dictoanele de mai sus sunt departe de a epuiza procedeele logicii de interpretare.
7. În literatura de specialitate, unii autori mai adăugă și interpretarea sistematică. În genere, interpretarea sistematică constă în „dezvăluirea sensului normei prin stabilirea locului pe care îl ocupă în sistemul general al legislaţiei”, la
care unii autori adaugă şi operaţia de comparare a normei cu alte norme juridice
aparţinând aceleaşi ramuri sau altor ramuri [15, pag.245].
Sub acest aspect, s-a subliniat faptul că, norma supusă interpretării trebuie
comparată şi cu alte norme din aceeaşi ramură de drept sau chiar din altele, determinându-se raportul de subordonare sau de paralelism dintre ele şi stabilindu-se totodată care din norme prezintă regula şi care excepţia, precum şi câmpul
lor reciproc de acţiune. Aceasta implică în mod necesar stabilirea adevăratului
sediu al reglementării materiei respective în actele normative supuse interpretării, operaţie care este uneori de natură să determine soluţia problemei de interpretare ivită.
Analiza textului normei în lumina scopului legii şi interpretarea normei în
sensul corespunzător finalităţii normei. Acest procedeu este folosit adesea în
practica judiciară ca raţionament direct. De exemplu în practică se arată: „Această soluţie este consecinţa firească a principiului potrivit căruia aplicarea textelor
trebuie să se facă conform finalităţii lor, implicând consecinţele juridice necesare realizării scopului urmărit”.
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Procedeul menționat este folosit şi ca raţionament indirect, în cadrul dovedirii nelegalitătii tezei contrare, ca, de pildă,: „...dacă în vederea stabilirii pensiei de
întreţinere s-ar include în câştigul de muncă şi sporul pentru condiţii deosebite
de muncă, ar însemna să nu se ţină seama de scopul urmărit de lege...” „...în consecinţă dispoziţiile codului civil, referitoare la stabilirea pensiei de întreţinere,
urmează a fi aplicate în aşa fel încât să nu fie contrazis scopul urmărit de actele
normative care au înfiinţat sporurile pentru condiţii deosebite în muncă, sporuri
care nu pot fi cuprinse în câştigul din muncă pe baza căruia se stabileşte pensia
de întreţinere. Uneori este determinant şi se ia în considerare, nu scopul unei
dispoziţii legale singulare, ci finalitatea instituţiei create prin actul normativ respectiv sau reglementată chiar prin mai multe acte normative.
8. În legătură cu procedeele de interpretare, în doctrina juridică s-a pus problema: existenţei unei ordini în succesiunea folosirii acestor procedee de interpretare.
Astfel, într-o opinie, s-a susținut că procesul real al interpretării şi sarcinile
acesteia impun o anumită ordine de urmat, elementele – pe care Szabo Imre le
consideră „momente” – trebuind să se desfăşoare în următoarea ordine succesivă: interpretarea gramaticală, interpretarea logică, interpretarea sistematică şi
interpretarea istorică. Autorul citat precizează, în acelaşi timp, că existenţa acestei succesiuni de urmat nu însemnează că unui element de interpretare îi vine
rândul numai dacă elementul precedent n-a dat rezultate. Teza propusă ni se
pare discutabilă.
Părerea noastră în această privinţă ar fi că ordinea în care trebuie folosite diferite procedee de interpretare, pentru stabilirea conţinutului real al normelor
penale, depinde de felul normei şi al problemei concrete pe care această normă penală o pune spre soluţionare. Uneori este preferabil a începe procedeul
istoric, trecând apoi la cel gramatical şi numai după aceea la cel logico-sistematic. Este adevărat că Szabo declară el însuşi că în fapt etapele interpretării nu se
succed întotdeauna în ordinea propusă însă el susţine că din punct de vedere
logic succesiunea desfăşurării interpretării este cea propusă şi că sarcina teoriei
interpretării normelor juridice este tocmai să demonstreze aceasta. Ni se pare
cu totul îndoielnică exactitatea şi necesitatea unui astfel de principiu şi considerăm că modul de abordare a problemei ce se pune spre soluţionare organelor de
interpretare şi ordinea folosirii procedeelor de interpretare variază după genul
problemei, sau, poate, chiar de la caz la caz.
De altfel în foarte multe cazuri nici nu se poate vorbi de o adevărată succesiune de elemente sau „momente” de interpretare, deoarece: pe de o parte soluţionarea unor probleme de interpretare necesită alternarea procedeelor de interpretare, împletirea lor, ceea ce exclude ordinea de succesiune propusă; pe de altă
parte, unele argumentări constau în folosirea împreună, îmbinate, a mai multor
mijloace, care ţin de mai multe elemente sau momente, în cadrul clasificării făcute de Szabó.
De altfel chiar în exemplul dat de acest autor pentru a demonstra valoarea
superioară a interpretării sistematice faţă de interpretarea gramaticală şi logică,
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procedeul de interpretare logică apare ca o consecinţă necesară a procedeului
de interpretare sistematică, căruia îi succede, înlănţuindu-se cu el iar procedeul
sistematic constituie numai premisa procedeului logic, pe care-l pune în mişcare, astfel încât nici unul din acestea nu poate fi considerat izolat şi independent.
9. După cum știm, în perioada cât normele juridice sunt în vigoare, apar fapte
şi situaţii noi, care n-au fost direct sau complet prevăzute în momentul elaborării
lor. De asemenea intră în vigoare norme juridice noi, care ating direct sau indirect sfera de aplicare a normelor existente sau drepturile şi obligaţiile prevăzute
în ele. Toate acestea fac necesar ca înţelesul şi cuprinsul unei anumite norme să
fie lămurite în funcţie de cazul concret, la care norma urmează să fie aplicată.
Aşadar, trebuie stabilit, cu valoare de principiu, că în drept orice normă juridică este susceptibilă de interpretare şi că nici o normă penală nu este exceptată
de la obligativitatea interpretării ei. Bineînţeles că, de foarte multe ori, în cursul
aplicării practice a unei norme de drept, operaţia de interpretare, ori întregul
complex al procesului de interpretare, nu se mai exteriorizează, nu se mai materializează în actul de aplicare a legii, deoarece organul de aplicare, specializat şi
cu experienţă, foloseşte rezultatele activităţii sale anterioare de interpretare sau
ale interpretării efectuate de alte organe – în special de Înalta Curte de Casație și
Justiție – sau de literatura juridică. Aceasta nu infirmă însă necesitatea principială
a interpretării ştiinţifice, potrivit metodelor menționate.
10. Dezvăluirea conţinutului normelor penale pe calea interpretării constă de
multe ori şi în determinarea întinderii câmpului de aplicare a normei în spaţiu, în
timp sau asupra persoanelor.
Din primul punct de vedere, interpretarea are sarcina de a stabili, în special, aplicabilitatea dispoziţiei normei unei anumite persoane sau unor anumite
persoane, fizice sau juridice, după criteriul teritorial (ca, de pildă, domiciliul ori
sediul persoanei, locul înfăptuirii unor anumite acte etc.).
Problema determinării sferei de acţiune în timp a normelor juridice se pune
sub aspecte variate: În unele cazuri interpretarea are ca sarcină afirmarea sau
negarea efectelor retroactive ale unor norme noi. Dacă în general, stabilirea normei juridice aplicabilă în speţa supusă soluţionării constituie, pentru organul de
aplicare a legilor, o simplă operaţie de identificare, uneori este necesară o analiză
adâncită a textelor şi a conexiunilor lor, o adevărată operă de interpretare juridică în scopul de a se stabili dacă o normă juridică nouă a abrogat sau nu, total ori
parţial, o normă mai veche.
11. Interpretarea normei juridice poate fi necesară şi pentru determinarea
naturii şi caracterului normei penale. Dintr-un prim punct de vedere este important de stabilit şi se discută adeseori dacă anumite norme au un caracter imperativ sau numai dispozitiv.
12. Literatura noastră juridică a avut şi ea prilejul să afirme caracterul imperativ al unor norme juridice. În acest sens, de exemplu, prof. Aurelian Ionaşcu,
stabilind caracterul imperativ al dispoziţiilor legale privitoare la durata legală a
obligaţiei de întreţinere, ajunge la concluzia, justă, că părţile nu pot, prin actele

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

juridice pe care le încheie, să restrângă această durată. Dintr-un alt punct de vedere, prin interpretare se mai cercetează dacă norma juridică în discuţie are un
caracter principal sau subsidiar [16, pag. 61].
13. Uneori se iveşte necesitatea ca pe calea interpretării să se stabilească dacă
termenul prevăzut într-o normă juridică are sau nu caracter de prescripţie extinctivă.
14. Din cele arătate se poate spune că, interpreţii normelor penale, fie organe
de aplicare a dreptului, fie oameni de ştiinţă, folosesc diferitele raţionamente şi
judecăţi pe care logica formală le pune la dispoziţia cercetătorilor şi în special
inferenţele fie deductive, adică pornind de la o cunoştinţă cu un anumit grad de
generalitate spre o cunoştinţă nouă cu un grad de generalitate mai mic sau spre
particular şi singular (adică, în raţionamentul juridic, de la un principiu juridic
sau de la o regulă de drept cu caracter general spre o concluzie cu privire la un
caz singular sau la unele situaţii particulare), fie inductive, pornind de la o cunoştinţă particulară sau cu un grad mic de generalitate spre o cunoştinţă nouă
cu un grad de generalitate mai mare (adică de la un text cu caracter singular, spre
stabilirea unei reguli cu caracter general, pentru a o aplica apoi şi unor alte cazuri
singulare). Raţionamentul de bază este cel silogistic, sub forma simplă sau compusă, completă sau – mai ales – eliptică (numită în logică „entimemă” în cazul
silogismelor şi „epicheremă” în cazul polisilogismelor). Raţionamentul inductiv
cu caracter ştiinţific, adică acela care porneşte de la notele esenţiale şi respectă
legăturile necesare, serveşte în special interpretării extensive, arată profesorul
Dongoroz.
15. Ţinând seama de constatările făcute prin analiza, din diferite puncte de
vedere, a obiectivelor şi condiţiilor interpretării, în concordantă cu practica, s-ar
putea afirma că obligativitatea interpretării normelor penale, în cadrul procesului de aplicare a acestora, decurge din necesitatea descoperirii esenţei normei,
a conexiunilor sale de ordin juridic şi social, cu caracter intern sau extern şi, pe
această bază, a conţinutului său deplin. Este deosebit de relevantă, din acest
punct de vedere, norme juridice care par clare pot deveni îndoielnice în privinţa
aplicabilităţii lor unor anumite raporturi singulare şi pot genera adevărate probleme, a căror soluţionare necesită interpretarea aprofundată şi multilaterală a
acestor norme.
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NECESITATEA ȘI OBIECTIVELE
INTERPRETĂRII NORMELOR PENALE
Rezumat: Considerațiile de mai jos, asupra interpretării normelor penale, în
genere, determină necesitatea pentru interpret, organ de aplicare a dreptului sau
om de ştiinţă, de a folosi, în cadrul şi în scopul acestora, anumite procedee de cercetare științifică, anumite metode pentru abordarea şi soluţionarea problemelor
de interpretare a textelor penale. Socotim că, prin folosirea diferitelor procedee de
interpretare instanțele judecătorești reuesesc să stabilească înțelesul exact și conținutul real al normelor penale.
Cuvinte cheie: natura, obiective, norma penală, procedee de interpretare.

THE NEED AND OBJECTIVES OF THE INTERPRETATION
OF CRIMINAL RULES
Summary: The considerations below, in relation to the nature, character and
objectives of the interpretation of criminal rules in general, determine the necessity
for the interpreter, law enforcement body or scientist, to use, within and for their
purpose, certain scientific research procedures, certain methods for approaching
and solving problems of interpretation of criminal texts. We believe that, by using various methods of interpretation, the courts succeed in establishing the exact
meaning and real content of criminal rules.
Keywords: nature, objectives, criminal rule, interpretation procedures.
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EXPERIENȚA REALIZĂRII PROIECTELOR DE CERCETARE ÎNTRE
UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ISRAEL. ANALIZA REZULTATELOR
PROIECTULUI AWESOME CA EXEMPLU AL DIPLOMAȚIEI
ECONOMICE A UNIUNII EUROPENE ÎN SFERA INOVAȚIONALĂ
Iulia SIROTA, doctor, Colegiul Max Stern Yezreel Valley
Israel, (jsirota1976@gmail.com)

Introduction. Global trends in population growth and rising economic prosperity are expected to increase the demand for energy, food and water in the
Mediterranean regions to a point where they may compromise the sustainable
use of natural resources, overestimating economic and societal benefits while
underestimating the negative impact on key ecosystem services1. In the decades
to come, alternative water sources are expected to be of high importance in water-stressed countries of the Mediterranean region, where further decline of natural freshwater availability is expected due to climate change [3].
Options for producing more food with less water, land, and energy will be
key to balance the three dimensions of the water-ecosystem-food (WEF) Nexus.
The Mediterranean constitutes a natural capital that provides important services whose economic impacts are often unrecognized or underestimated [4]. This
context calls for a transformation in the way we manage natural resources via
integrated and participatory approaches that explicitly account for the WEF Nexus and involve both public and private actors in order to promote a more sustainable use of natural resources, ensuring long-term food and environmental
security.

AWESOME Objectives
The main objective of AWESOME is developing a decision-analytic platform
based on a multi-level, integrated WEF model to better understand multi-sectoral WEF tradeoffs and to capitalize on potential synergies, also exploring the
interdependencies and feedbacks across a hierarchy of spatial scales, from the
macroeconomic development of the Mediterranean region and national scale, to
regional planning at river basin scale, down to the single farm. The platform will
allow simulating the impacts of alternative WEF planning portfolios composed of
regional policies, river-basin strategic planning options, and innovative technological solutions demonstrated at the local scale, to generate shared economic,
environmental, and societal benefits. This model-based assessment will support
the discovery of solutions able to increase the resilience of the agricultural sector,
foster the sustainable use of natural resources, and ensure long-term food security when facing diverging water availability and demand due to changing climate
and society. As a result, AWESOME aims at making substantial progress in sys-
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tems approaches to support the transition towards a sustainable agriculture that
is economically and socially beneficial while environmentally safe.
The integration of models running at different spatial scales – micro, meso
and macro – allow (1) a better characterization of different, innovative technological solutions demonstrated at the micro-scale to produce more crop per drop3,
namely soilless agriculture (hydroponics), aquaculture, and the integration of
soilless agriculture and aquaculture (aquaponics) potentially supported by solar energy and desalination plants, for informing strategic planning at the meso
(river basin) scale; (2) a more realistic representation of macro-scale processes
and regional policies influencing river basin dynamics in terms of land use, water and energy demands, and ecosystem services. This three level-nature of the
platform (see Figure 1) will support both the generation of realistic projections at
the local scale driven by global trends associated to changing climate and society
as modelled at the macro scale, as well as the identification of candidate WEF
portfolios and their successful uptake as demonstrated at the micro-scale. The
direct involvement of a broad range of relevant stakeholders in different phases
of the project activities will ensure the relevance and uptake of the project outputs. Collected feedbacks will be used to exstensively analyse the portability of
the AWESOME platform to other Mediterranean contexts.

Figure 1. The AWESOME multi-level WEF platform.
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AWESOME has the following concrete objectives and key deliverables:
• a better understanding of tradeoffs, synergies, and nested interdependencies across the WEF Nexus components at different spatial scales, from
the whole Mediterranean region, through the river basins scale, to the
farm scale;
• a better characterization of opportunities and constraints to the implementation and successful uptake of multi-sectoral WEF portfolios aimed
at improving agricultural and environmental sustainability, explicitly accounting for local stakeholders and global events/policies;
• improved WEF portfolios aimed at increasing the resilience of the agricultural sector supported by deep engagement with relevant stakeholders including farmers, local business representatives, public authorities, NGOs,
policy makers, and citizens;
• maximise the project’s impact by fostering the dissemination of knowledge and promoting dialogue, learning, and understanding between
sectors, policy makers and stakeholders as well by supporting the acceleration and exploitation of project innovations throughout the Mediterannean region via partner agencies such as EIT Climate-KIC4;
• the achievement of the above objectives through a real-world multi-scale
case study in collaboration with stakeholders involved in co-production
processes.
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EXPERIENȚA REALIZĂRII PROIECTELOR DE CERCETARE
ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ISRAEL. ANALIZA REZULTATELOR
PROIECTULUI AWESOME CA EXEMPLU AL DIPLOMAȚIEI ECONOMICE
A UNIUNII EUROPENE ÎN SFERA INOVAȚIONALĂ
Rezumat: AWESOME –gestiunea sistemelor de apă, ecologice și a produselor
alimentare în diverse sectoare a regiunii Orientului Mijlociu de Sud. În deceniile
apropiate, izvoarele alternative de apă și de produse alimentare vor dobândi o
semnificație importantă în statele Orientului Mijlociu, care suferă de insuficiența
apei proaspete în rezultatul schimbărilor climatice. AWESOME – este un proiect
international, scopul căruia este de a soluționa problema, apei, ecosistemului și
alimentației. Participanții la Proiect sunt state membre a Uniunii Europene: Italia, Grecia, Germania și Israel, și Egipt. Acest articol prezintă scopurile principale
și obiectivele Proiectului.
Cuvinte cheie: WEF (apă, sistem ecologic-alimente), Bazinul Mediteranean,
proiect multi-nivel.

INTERNATIONAL RESEARCH PROJECTS REALIZATION EXPERIENCE
BETWEEN EUROPE UNION AND ISRAEL (CASE STUDY OF AWESOME
PROJECT) AS AN EXAMPLE OF ECONOMIC DIPLOMACY OF EU
IN THE SPHERE OF INNOVATION
Summary: AWESOME – mAnaging Water, Ecosystems and food across sectors
and Scales in the sOuth Mediterranean. In the decades to come, alternative water
and food sources are expected to be of high importance in water-stressed countries
of the Mediterranean region, where further decline of natural freshwater availability is expected due to climate change. AWESOME is an international project
aimed to solve water, ecosystems and food problems. AWESOME participants belong to European Union (Italy, Greece, Germany) and Israel and Egypt. This paper
presents this project main goals and objectives.
Keywords: WEF (water-ecosystem-food), Mediterranean region, multi-level
project.
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CIVIC ACTIVITY TO BE FOSTERED
IN EXTRA-CURRICULAR STUDENT’SEVENTS

Valentina ȘINGHIREI, PhD, Associate Professor
Chief of the Chair of Sociology, Psychology and Political Sciences
The American University of Moldova
(singhire@mail.ru)
„There will be nothing left of democracy,
if the individual does not fulfill his civic duty ”.
F. Ogier
„Democracy is a society of the mature.”
T. Adorno

Introduction. The idea of the civic society has passed a long time evolution in
the social and humanitarian thought, while being developed in numerous contradictory concepts. The first European attempt of problematization of citizenship topic was conventionally the Greek and Roman antic philosophical thought,
though the concept itself of the civic society in the writings of Aristotle, Plato,
Cicero did not exist.
In the medieval political and philosophical thought there were the views of
Augustine Aurelius on the state and relationship between the power and society.
The concept of a civic society appeared and fixed in the political and philosophical history of European Mediterranean Renaissance. This source is well reflected
in the writings by Machiavelli, Niccolo, who focused his attention on the newly
actualized value of Renaissance, which is liberty.
Nowadays in a fast changing world citizenship education has become an important issue in educational, social, and political discourse in various countries.
It is observed both in the vast geographical areas and within countries including
different dimensions of the societies [1, pp. 34-37; 2, pp.1-20]. The roles of civic
values and civic relationship were described in detail in the fundamental work of
the famous American political scientists, Almond G.A. and Verba S. in the book
„The Civic Culture. Political Attitudes in Five Nations.” [9]. That was translated
into Russian in 2014. Citizenship education is also realized by the extracurricular
academic activities both in schools and in higher education.
Some researchers and educators have drawn attention to the increase of importance of citizenship education not only in the republics of the former Soviet
Union in Eastern Europe where democratic structures are developing and evolving [3; 4; 5], but also in the European countries that have become state-members
in the European Union. As a result of it, appeared the concept of ‘European Citizenship’ [6; 7] and the issues of how to teach citizenship, how people become
active citizens, what active citizenship education means, and how to create ‘European citizenship’ have agitated concerns of many international and nation-
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al research studies [8] . The Moldovan civic society must not be compared with
either Western one as it differs both in the time of its historical development,
type and source of its formation. As opposed to British people and Americans,
Moldovans are most often unsatisfied by their financial welfare; they have their
mercantile claims towards the state, and they are less interested in advocacy of
civil liberties.
Under the term of extracurricular or extra academic activities we mean those
activities which took place outside the realm of the normal curriculum of education.
The object and purpose of investigation.
The Republic of Moldova which is involved in the new reality of its existence,
that is, it is neither a member-state of the European Union, nor a part of the Russian Federation who is the successor of the former Soviet Union, has also faced
the same questions about citizenship education. In the Republic of Moldova
there are some traditional approaches to education, in general, and to civic one,
in particular. The political and social changes have taken place, and the society
needs the answer what is the model of a citizen of the Republic of Moldova who
will correspond to new challenges of its society. The secondary purpose of this
article is to ascertain to what extent participation in extracurricular activities related to English language acquisition, academic performance, and certain behaviors related to intercultural communication among English Language Learners.
The aims of research. Peculiarities of social and cultural development of the
Moldovan society influence directly and indirectly on institualisation of civic society in the Republic of Moldova. Complexity and problems of modern development of Moldovan society has put forth the demand of research of the civic society from both sides, namely, as the subject and a full-member who is responsible
for the representativeness of the state power and citizens. What contribution to
the fostering of an active citizen can be made by college/university extracurricular activities?
Investigation. For true alignment of interests, which is necessary to reach in
a civil society between different groups, we will have to look for other anchor
points, which, as it seems to us, lie in the plane of national values. The system
of national values offers citizens of the same society some common language of
political and civil communication, without agreeing on which, they will not be
able to constructively discuss any other issues.
In our opinion, in the Moldovan society we should come to some compromise towards value of social justice. In other words, we assume that we should
discuss the idea of a just society among various groups of Moldovans in order to
come to the conclusion. The discussion of values is always the marker of inner
contradiction because the deeper gap between the expectations of public conscience and reality is, the stronger feeling of injustice appears.
It seems to us that there is one of the good reasons why in today’s Moldova,
such an unfortunate situation with civic activity in the economic sphere exists,
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namely, the majority of Moldovan citizens believe that „Wealth” in Moldova is
illegitimate, and „poverty” is perceived as a result of unfair political system, but
not a result of personal activities.
Harmonization of civic values cannot be initiated by the state, it must begin with internal communication between citizens and mutual recognition of
rights, with the willingness to sit down at the table of negotiations between representatives of various social groups. And it is the dialogue that should involve
the broadest layers of civil society; finally, it is possible to find out exactly what
requests for justice different groups of Moldovan citizens have, and what they
expect from the state.
Today, the issue of national values for Moldova is very arduous because its
society has been changing very rapidly over the past thirty years; some old values
have gradually lost their relevance, and new ones have not yet articulated quite
clearly. However, we believe that one of these values, which is important for the
development of civil society in Moldova, is „negotiability”, that is, exactly the ability and willingness to establish horizontal contacts, which is currently lacking for
the successful formation of civil society. We determine a civic society in simple
words as the following: „A civil society is comprised of groups or organizations
working in the interest of the citizens but operating outside of the governmental
and for-profit sectors”. The examples of civic society are nongovernment organizations (NGOs), professional associ a tions, foundations, independent research
institutes, community-based organiza t ions (CBOs), faith-based organizations,
people›s organizations, social movements, and trade/professional unions, indigenous groups, charitable organizatio n s, professional associations, and foundations.
Political sociologists make a clear distinction between the state and civil society. The former is the sovereign organized single political community of all the
people living in a definite territory who have an organized government which
makes laws (Legislative function performed by the Legislature), enforces the laws
(Executive function performed by the Executive) and interprets and applies laws
to specific cases (Judicial functions performed by the Judiciary). State is the sovereign community of all the people and its government is the coercive structure
which makes and implements authoritative laws, rules policies, decisions and
punishments.
In contemporary times, civil society always works for the preservation of individual liberty, and opposes unnecessary state interference in the social, economic
and cultural life of the people. It also opposes all violations of human rights and
positively tries to encourage the people to respect and enjoy their rights and liberty as well as to cooperate for securing their needs and interests. Civil Society works
for guarding the interests and needs of the public and as well as for challenging
every case of an authoritarian use of its coercive power by the government.
In the late 1990s and early 2000s there was an urgent need of society for the
development of spiritual, moral, and intellectual potential. In this regard, society

73

74

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

and the state turned their attention to the higher educational system of education, because colleges/universities should have produced not only highly qualified specialists, but also full-fledged citizens, comprehensively developed individuals. This defines a new look at the problems of educational activities in the
university.
Extracurricular educational activities of the university are the main factor in
the upbringing and development of student youth and affect the process of their
socialization. The end result of such an influence on the student as: individuality; an independent person capable of self-realization; specialist; creative person;
citizen, patriot, builder of a new society and state; sociocultural personality) depends on the construction and integral functioning of the entire higher education system that meets the modern requirements of the surrounding reality.
What are the distinctive features in 2020s in the post-Soviet space are students characterized as a social group? Let us turn to the latest scientific works
of Russian scientists [10; 11]. The conclusions can be extrapolated to the Moldovan youth because we deal here with the post-Soviet reality. So, the nature
of the work of students consists in the systematic accumulation, assimilation,
mastery of scientific knowledge, and its main social roles are determined by the
position of the student body as a reserve of the intelligentsia and its belonging to
the younger generation – youth. Thus, the student body plays a certain role in the
system of the social division of labor: preparation for the replenishment of the
ranks of the intelligentsia; development of their intellectual abilities; participation in the production of material and spiritual values.
Analysis of the student body as a special social group made it possible to
single out several specific features: focus on competitiveness (the desire to get
a well-paid job with career advancement); striving for social prestige and independence; heterogeneity of composition; partial denial of ideals and traditional
values; sociability in their social group; the priority of material enrichment over
spiritual and value orientations (among a significant part of young people); exaggeration of the importance of leisure and entertainment; ambivalence of aggression and tolerance; independence; weakening of patriotism and citizenship;
exposure to the negative impact of the social environment, etc.
We agree that it is important to study the life activity of student youth ( 12;
13;14), which make it possible to highlight the characteristic features of the social
composition of the student body, namely, social characteristics of student youth
are determined not only by formal belonging to different structures of society,
but also by direct involvement in mass movements (informal movement, cohort,
etc.), which are significantly different; among the parents of students in Moldova
there are many unemployed; the social composition of the student body is quite
variegated: both traditional and new strata that have appeared in the course of
reforms (business owners, entrepreneurs) are widely represented; the dominant
group is students who come from families of specialists with higher education;
the proportion of workers’ and farmers’ children has significantly decreased
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among students; the student body is quickly replenished with representatives of
a new stratum – young people from families where one of the parents, or even
both parents, are owners of private firms, and entrepreneurs.
We assume that the proposed concept of educating young people in the
post-Soviet space, which contains the main directions of educational work in educational institutions and reveals the most significant aspects of extracurricular
educational activities, can be successfully implemented in the Republic of Moldova [15]. In this concept, several of its features stand out:
1) Transition from goal-oriented educational systems to value-oriented educational systems.
2) The requirement for the formation of a moral attitude of the individual to
the world as a whole, based on citizenship and patriotism, recognition of
the value of life on Earth, and his/her responsibility for the preservation of
the world.
3) The openness of the education system.
4) Transfer of the general organization, at the stage of vocational training, to
self-government bodies.
5) Determination of the importance of cooperation (the relationship between the teaching staff and social groups of students, professionally
developing education, scientific cooperation, aesthetic development, socio-political orientation).
6) Requirements for the professionalism and competence of teachers, allowing the education system to function successfully.
7) Building the educational process at the university through humanization
and democratization. 8) Cooperation and close interaction of all interested organizations in the field of youth policy and productive cooperation
of administrative bodies and educational institutions.
This concept meets the modern requirements of society in the development
of a student as a person, a highly professional specialist, but today, and it must
be supplemented and concretized taking into account the existing working conditions of higher education (especially in connection with the entry of Russia and
Moldova into the Bologna process).
According to the task, directions and content of extracurricular educational
work are determined by the following:
• principles of education, among which the following can be distinguished:
the principle of democracy, which presupposes the pedagogy of cooperation;
• principle of humanism in the relationship between the subjects of education;
• principle of spirituality;
• the principle of patriotism;
• the principle of competitiveness;
• the principle of tolerance, pluralism of opinions, variability of thinking;

75

76

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

•
•
•

the principle of social activity;
the principle of responsibility;
the principle of individualization, involving personality-oriented education.
Extra-curricular civic engagement activities can be either political or apolitical. On one hand, there seems to be an endless sea of ways to get involved. On the
other hand, it is difficult to know what is worth your time and what organizations
are trustworthy. Some examples of civic engagement activities include voting,
volunteering, participating in group activities, and community gardening. Some
are individual activities that benefit society (e.g., voting, voluntary community
service, participating in neighbourhood-level initiatives) or group activities that
benefit either the group members (e.g., recreational soccer teams) or society
(e.g., volunteer organizations).
What role do extracurricular activities play in higher education and both in
English language acquisition and academic performance?
Extracurricular activities in English can be organized by the college/university or it can be provided outside.
The English teacher can initiate extracurricular activities providing a channel
for reinforcing the lessons learned in the classroom, offering students the opportunity to apply academic skills in a real-world context, and thus, these activities
are considered part of a well rounded education.
Further, when teachers have in mind the plan of extracurricular activities
for college/university students from the point of view of mastering their English
skills, they should take into account some specificity, namely, learners in Moldova spend their most time with English in the classroom. Students come to English
classes to stay there for an hour or so learning the English language units and to
practice to use them appropriately. But they leave their English in the classroom
when they go out.
But what if there were a way of interacting with the English language when
they are not in the classroom. This would increase their exposure to the language
and help them integrate the language skills into their everyday life.
There are plenty of activities for English as a Foreign Language (EFL) such as
debates, monologues, public speaking, poems, telling stories, tour guides, talk
shows, games, jokes, etc. Teachers believed that these activities target students’
receptive and productive skills. To work on monologues or a speech, the teacher
gives students time to search for discourses of famous state or public figures,
or just write their own compositions in extra-curricular time, prepare crops of
messages from social or political media to work in groups to exchange ideas and,
then, deliver their monologues in classroom. By the end, students receive questions and feedback, and this is how they can improve their foreign language skills.
There are a few ways for teachers of English to encourage students to do
this, and they have very little to do with the classroom activities, for example:
• English speaking club for discussing various cultural and historical topics.
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• Watching movies. Encourage your students to watch movies in English.
If you are in the period of cinema festivals in your country, organize visits to
the cinema. Discussing with the students how they can watch their favorite DVDs
with subtitles to increase their exposure to natural spoken English.
• Start a book club. Start an informal book club with your students.
Start an informal book club with your students. Each week (or second week,
or month) students take five minutes to tell each other what English book they
are reading and if they recommend it.
• Dinner dates.
Teaching in a multicultural environment allows for a lot of opportunities to
share information about culture and nationality. Make a calendar of dinner dates
where students cook traditional or popular food from their country for a few of
their classmates.
• Social media.
The idea of pen pals may seem a little outdated but communicating with
other students is something students love to do. Social media make things a little easier these days. Students can use Facebook and Whatsapp groups so that
groups of students can communicate with each other.
• Daily news.
Incorporate a daily news bulletin into your lessons in which students can update each other on current events. If this is a sporadic, unplanned event it should
encourage your students to read the news in order to be able to present the coverage if they should be called.
There are also many other ways for students of searching, selecting, compiling the information and interacting in English even when they are not in the
classroom, for example, the discussion can be on such a digital platform as Padlet which is attached to the classroom.google.com The English teacher plays the
role of moderator on the platform Padlet. It is his responsibility to create the thematic Padlets, and he/she monitors the contribution on the Padlet.
Extracurricular activities encourage students to work alone and sharpen their
own competencies in English. Due to extracurricular activities, students are creative and have a good self-confidence. Involvement in extracurricular activities
results in an increased sense of belonging to the college/university community.
Students through extracurricular activities are guided towards appropriate behaviors and actions, while being challenged to help develop their competencies
and confidence. Indeed, the positive effect of extracurricular activities on students’ behaviors concerns also their communication skills in English. It is a good
reason for teachers to diversify their ways of teaching English as a Foreign Language (EFL) using extracurricular activities.
Teachers also believe that participants in extracurricular activities learn
more vocabulary, get acquainted with citizenship values, arts, and demonstrate
high levels of communication skills. This assumption is confirmed by the findings of many researchers who worked on the effects of extracurricular activities
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on students’ achievements. Reeves [16] insists that students who are engaged
in extracurricular activities have better grades than their classmates who didn’t
participate [17]. Similarly, Morrisey [18] noticed an established link between the
participation in extracurricular activities and students’ education attainments.

Conclusions
This research paper has tried to examine the importance of extracurricular
activities in EFL classes, in particular, and in college/university education, in
general, through the study of teachers’ and students’ attitudes.
This investigation helped know about the ways how educators, in general,
and teachers of EFL, in particular, can integrate extracurricular activities, that
are initiated by college/university or beyond the educational institution, in their
courses. Furthermore, the study of extracurricular activities in EFL classes has
shown that extracurricular activities can also be elaborated for monitoring the
level of students’ achievements in language and communication skills, in competencies about civic activity, and students’ readiness for being an active citizen
in a democratic society.
Researchers may compare the achievements of students who participate in
some sort of extracurricular activities with those of students who do not. Also,
further investigation can help to study the influence of these activities on education standards in the course of time in Moldova.
Last but not least, the use of extracurricular activities can also be improved as
a result of studies on the influence of extracurricular activities on students’ motivation to learn and build up their own skills for living in a democratic society.
Researchers should explore the link between structured extracurricular activities
and extracurricular activities beyond the college/university for the development
of civic engagement and in the process of improving language skills both in the
mother tongue and English..
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ACTIVITATEA CIVICĂ DE FOLOSIT
ÎN EVENIMENTELE EXTRACURRICULARE A STUDENȚILOR
Rezumat: Au existat multiple tendințe de formare a cetățenilor democrați prin
educație formală și, în contextul european, procesele au crescut dramatic odată cu
procesul de europenizare începând cu anii 1980.
Activitățile de implicare civică pot fi politice sau apolitice. Pe de o parte, pare
să existe o mare nesfârșită de modalități de implicare. Pe de altă parte, este dificil
să știi ce merită timpul tău și ce organizații sunt de încredere.
Participarea politică poate fi, de asemenea, un pic intimidantă la prima vedere. Cu toate acestea, fiecare experiență este o oportunitate de învățare și oamenii
nu vor întoarce ajutorul bun sau sabotarea neintenționată a efortului colectiv.
Termenul de implicare civică nu are o definiție standard și ar putea fi aplicat
unei game de activități. Articolul va arunca lumina asupra faptului că activitatea civică a studenților depinde de rolul activităților extracurriculare bazate pe
universitate ca o tendință contemporană în construirea valorilor și competențelor
active ale cetățeniei la studenți, și anume, percepția activă a cetățeniei; responsabilitatea socială; conștientizarea interculturală; conștientizarea democrației și a
drepturilor omului; abilități de gândire și cercetare; și abilități de interacțiune și
interpersonale.
Prin urmare, prezentul studiu a vizat explorarea importanței acestor activități
în îmbunătățirea învățării limbii engleze în universitățile Republicii Moldova.
Pe baza unei metode cantitative și calitative, a examinat rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea auto-învățării limbii engleze de către elevi. Rezultatele acestui studiu au arătat că profesorii foloseau rar activități extracurriculare
pentru a motiva elevii să învețe. De asemenea, au demonstrat că studenții au împărtășit atitudini pozitive față de activitățile extracurriculare ca un instrument
eficient pentru a învăța limba engleză și a-și îmbunătăți abilitățile academice.
Pe scurt, implicațiile pedagogice ale acestor descoperiri sunt că activitățile extracurriculare facilitează predarea limbii engleze, îi motivează pe elevi să învețe și îi
fac mai sociabili și pregătiți pentru învățarea de lungă durată.
Cuvintele cheie: activitatea civică, activități extracurriculare, predarea limbii
engleze, motivație, învățare egocentrică, comunicare interculturală.

CIVIC ACTIVITY TO BE FOSTERED
IN EXTRA-CURRICULAR STUDENT’SEVENTS
Summary: There have been multiple trends of fostering democratic citizens
through formal education, and in the European context the trials have been dramatically increased with the Europeanization process since the 1980s.
Civic engagement activities can be either political or apolitical. On one hand,
there seems to be an endless sea of ways to get involved. On the other hand, it is
difficult to know what is worth your time and what organizations are trustworthy.
Political participation can also be a bit intimidating at first glance. However,
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every experience is a learning opportunity and people will not turn away good help
or unintentionally sabotaging the collective effort.
The term civic engagement does not have a standard definition, and it
could be applied to a range of activities. The article will shed the light on the
fact that civic activity of students depend on the role of university-based extra-curricular activities as a contemporary trend in building active citizenship values and
competencies in students, namely, active citizenship perception; social accountability; intercultural awareness; awareness of democracy and human rights; thinking and research skills; and interaction and interpersonal skills.
The present study is also aimed to explore the importance of these activities
in improving English learning in Moldova universities. Based on a quantitative
and qualitative method, it examined the role of extracurricular activities in developing students’ self-learning of English. The results of this study have revealed
that teachers rarely used extracurricular activities to motivate students to learn
English. They also demonstrated that students shared positive attitudes towards
extracurricular activities as an effective tool to learn English and improve their
academic skills and civic activity. In short, the pedagogical implications of these
findings are that extracurricular activities facilitate teaching English, motivate
students to learn and make them more sociable, active as a citizen and ready for
long-life learning.
Keywords: civic activity, extracurricular activities, English as a Foreign Language, motivation, self-centered learning, intercultural communication.

81

82

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

CZU: 316.77:008

ELEMENTELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE
ȘI ACTIVISMUL CIVIC

Simion ROȘCA, doctor în filosofie,
profesor universitar interimar, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI
(simonrosca@gmail.com)

Comunicarea a fost întotdeauna un aspect important în interacțiunea dintre
culturi și se menționează, că în ultimele două decenii acest tip de comunicare a
devenit esențial. Accesul la o comunitate interconectată este dat grație progreselor tehnologice, care au permis schimbul de informații naționale și internaționale. Acest fenomen numit și globalizare a permis interacțiunea oamenilor cu
medii diferite. Mai mult, acest fenomen arată civilizațiilor moderne că trebuie să
învețe să coopereze între ele pentru a evita autodistrugerea.
Comunicarea interculturalã a devenit o temã de interes major în lumea de
astãzi. Ea s-a impus treptat ca o direcție prioritară de cercetare în disciplinele
sociale și umane după al Doilea Rãzboi Mondial, pe măsurãă ce contactele și interdependențele dintre state, societăți și culturi s-au multiplicat și s-au intensificat. Răsturnările geopolitice din ultimele decenii, spectaculoase și imprevizibile,
extinderea și adâncirea procesului de integrare europeană, intensificarea globalizării și revoluția din domeniul noilor tehnologii de comunicare, dar și de alte
schimbări care au venit în avalanșă, au amplificat dialogul intercultural și interacțiunile dintre indivizi și grupuri aparținând unor medii culturale diferite. Tot
mai mulți oameni au posibilitatea de a călători de la un capăt al lumii la celălalt
și de a cunoaște alte realități sociale sau de a lucra în firme multinaționale, eterogene din punct de vedere etnic, lingvistic și cultural. De asemenea în procesul de
comunicare se întâlnesc și dificultăți, cum ar fi diferențele culturale, diferențele
de generații, de formare profesională, de educație. În cazul acestor experienþe
interculturale, ocazionale sau de duratã, comunicarea devine mai problematică,
întrucât presupune depășirea unor bariere lingvistice și psihologice, precum și
dobândirea unor abilități și capacități noi de relaționare socială, de adaptare și
de înțelegere a diferențelor culturale.
În acest context, comunicarea interculturală este acel schimb sau tranzacţie
valorică, însoţită de înţelegerea semnificaţiilor adiacente, între persoane sau grupuri care fac parte din culturi esenţialmente diferite. Schimburile se pot realiza la
nivel ideatic, verbal, nonverbal, comportamental, fizic, obiectual, organizaţional.
Pot fi implicite sau explicite, inconştiente sau deliberate.
Fenomenul transmisiei culturale este deosebit de complex. Sensurile difuziunii culturale sunt multiple şi destul de greu de reperat. Pentru a avea totuşi o
imagine asupra acestui proces, se poate de apelat, de exemplu, la modelul transmisiei culturale, propus de cunoscutul specialist canadian în psihologia interculturală John W. Berry şi colaboratorii săi:
A. Transmisie verticală (de la antecedenţi direcţi): 1. enculturaţia generală; 2.
socializarea realizată de părinţi.
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B.Transmisie oblică (de la alţi adulţi) – a) din propriul grup: 1. enculturţia
generală; 2. socializarea specifică. – b) de la alte grupuri: 1. aculturaţia generală;
2. resocializarea specifică. C. Transmisie orizontală (de la congeneri, persoane
de aceeaşi vârstă): 1. enculturaţia generală; 2. socializarea specifică de la cei de
aceeaşi vârstă. [1, p. 18]
Comunicarea culturală este cu atât mai dificilă cu cât cea mai mare parte a
elementelor ei componente sunt destul de evanescente, mai puţin vizibile şi mai
greu comprehensibile. Precum aisbergul, a cărui măreţie nu se vede, două treimi
din el fiind cufundate, tot aşa, cea mai mare parte a culturii rămâne ascunsă celor care iau contact pentru prima dată cu ea. Este drept, că aspectele exterioare
ale culturii (artele, îmbrăcămintea, ritualurile etc.) sunt uşor reperate şi cunoscute. Rămân însă mentalităţile, concepţiile, idealurile – un câmp vast, aproape
indeterminat.3 O comunicare interculturală veritabilă cere timp şi răbdare din
partea protagoniştilor. Cu cât cunoaşterea unei culturi străine se adânceşte, cu
atât marja viitoarelor descoperiri se lărgeşte. Familiarizarea cu o parte invizibilă
a aisbergului stârneşte curiozitatea pentru aflarea altora. Cumulul valoric achiziţionat precum şi antecedentele culturale funcţionează ca un filtru de lecturare
a noilor stimuli culturali. Predeterminările culturale (cultura iniţială a celui care
se apropie de una străină) sunt resemnificate ele însele prin comparări cu noile
date culturale. Cunoscându-i pe alţii, mă cunosc mai bine şi pe mine. Învăţarea
interculturală constituie o coordonată importantă a oricărui program de educaţie. Ea are ca obiectiv cultivarea receptivităţii faţă de diferenţă, integrarea optimă
a noutăţii valorice, mărirea permisivităţii faţă de alteritate, formarea unei competenţe interculturale.
Elementele unei culturi primesc semnificaţii determinate în funcţie de sistemul de referinţă propriu acelei culturi. Nici o formă culturală nu are semnificaţie
numai atemporală şi aspaţială. Ca să „învii” o secvenţă cultură oarecare, e nevoie
să restabileşti întregul său context. Familiarizarea cu ceva necunoscut presupune naşterea sau actualizarea unor legături noi. Accesul la o cultură anterioară sau
la o altă cultură existentă se realizează printr-un soi de traducere şi interpretare
permanentă. Reformularea şi transmutarea sunt exerciţii intersemiotice, prin
care o cultură încorporează elemente ale altei culturi. Această re-lecturare intraculturală conduce la ceva mai mult sau mai puţin decât a fost. Echivalările sunt
aproximative şi schimbă deseori sensurile prime. Reactualizarea unei culturi este
„creatoare”, „îmbogăţitoare”. Persoana care transgresează propria cultură pentru a ajunge într-o alta nu va avea capacitatea de a reformula unitatea originară
a noii culturi, ci va crea un nou registru, un nou câmp de ramificaţii semiotice şi
noi contexte ilustrative, prin îmbinarea experienţei culturale vechi cu elementele
nou ivite. Noul este lecturat însă prin intermediul instrumentelor culturale vechi.
Niciodată individul nu va putea renunţa la schemele culturale achiziţionate mai
demult.
3

A vedea mai pe larg despre conceptul de aisberg al culturii în S.Roșca, Paradigma interculturală în educație. [11, p. 161-174]
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Comunicarea interculturală pune faţă în faţă două tendinţe oarecum contradictorii: stabilitate şi schimbare. Adaptarea constituie în sine o mişcare contradictorie. Ea presupune deschidere asupra mediului dar şi o receptare a unor stimuli
aşa cum sunt ei la un moment dat printr-o necesară dar dificilă acomodare. Sunt
situaţii când mediul presează asupra noastră, obligându-ne să ne transformăm.
Apare acum procesul de asimilare, în sens piagetian, respectiv de modificări interne datorate modificărilor externe. Ca subiect autonom, structurat, trebuie să
receptez modificările exterioare pentru a face din ele modificările mele interne,
după legile mele proprii. Acomodările şi asimilările nu sunt separate unele de
altele; ele lucrează împreună, reglând şi echilibrând relaţia individului cu lumea.
Fenomenul trecerii spre o altă cultură poate fi înţeles mai uşor apelând la
conceptul de topologie [4, p. 1098], preluat din matematică. Topologia este o ramură a matematicii care studiază procesul conservării unor proprietăţi fundamentale ale unor figuri atunci când acestea apar în contexte cu totul schimbate
(de pildă, atunci când foaia de hârtie pe care am desenat un triunghi este deformată, mototolită). Cu alte cuvinte, se are în vedere o serie de invariabile care
supravieţuiesc unor modificări. La nivel cultural, constantele pot fi verbale, tematice sau formale [14, p. 515]. În acest context apare operant conceptul de universale culturale. Universalele culturale sunt constante valorice, structuri comportamentale identice pentru culturi diferite precum: structura, roluri şi relaţii
familiale, atitudini faţă de boli, credinţe religioase, practici şi atitudini sexuale,
moduri de subzistenţă şi de muncă, stiluri de comunicare şi de educaţie. Universalele culturale pot facilita lecturări şi interpretări ale unor culturi total diferite.
Marile arhetipuri precum şi unele mărci expresive pot fi detectate în mai multe culturi. Înţeleasă din punct de vedere topologic, o cultură apare ca un şir de
traduceri şi transformări. Cultura contemporană poate fi considerată ca o suită de traduceri/transformări constante ale câtorva motive de bază. Prin această
„traducere” (transcripţie, transpoziţie, reiterare, variaţie), „structurile de profunzime” ale unei culturi rezistă şi se actualizează contextual în „structuri de suprafaţă”, în funcţie de o refenţialitate socio-culturală determinată. Configuraţiile
spirituale occidentale sunt, în fond, variaţii tematice ale aceloraşi motive care se
pot găsi în toate culturile. Aşa numitele renaşteri culturale nu sunt decât mutaţii de accente, redesco¬periri ale unor expresii spirituale ocultate, restabiliri ale
unor coduri culturale uitate. Orice nouă expresie culturală apare în interiorul şi
pe o bază valorică preexistentă. Tradiţia noastră culturală se instalează pe aceeaşi „sintaxă”, dimensionată funciarmente pe măsura omului dintotdeauna şi de
pretutindeni. Pentru înţelegerea mutuală, este necesară o negociere a sistemului
de referinţe comune între partenerii acestui schimb. Elementele comune se pot
converti în suporturi pentru catalizarea procesului de integrare. Se va forma o
competenţă interculturală, adică acea capacitate de a transgresa în mod optim
limitele propriei culturi spre stimuli valorici străini, care vor fi semnificaţi din
perspectiva referinţelor culturale iniţiale, de bază. Competenţa culturală, după
unii autori [8, p. 64-69], presupune mai multe componente: contextul schimbu-
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lui cultural, trebuinţe şi oportunităţi valorice interiorizate, motivaţii, cunoştinţe,
acţiuni promovate de protagonişti.
Atunci când contactele dintre putătorii a două culturi devin antagoniste, este
de dorit să se creeze zone de intercomprehensiune, adică un spaţiu de întâlnire pe baza unor valori comune ce asigură funcţionarea unui dialog acceptabil.
Această zonă face trecerea către un dialog efectiv, lipsit de pericole.
Posibilitatea deschiderii este indicată, de unii cercetători, printr-o anumită
capacitate de interculturalitate. Capacitatea de interculturalitate [9, p. 180-181]
este rezultatul unui proces de învăţare. Ea tinde către două obiective: lărgirea
capacităţii de percepţie pentru tot ceea ce este străin
și capacitatea de a-l accepta pe altul ca fiind altceva. În întâlnirea cu străinii,
sunt două moduri eronate de a reacţiona: primul mod constă în a nega diferenţa
şi a refuza acomodarea cu altul; al doilea mod constă în a-l recepta pe altul ca pe
ceva negativ, a-l percepe cu duşmănie, temere sau agresivitate.
În acest proces de apropiere faţă de alteritate, se pot naşte mai multe atitudini, dintre care unele pot fi negative. Trebuie să se evite două atitudini:
– dacă diferenţa este luată drept radicală şi absolută, comunicarea se transformă în confruntare, blocând procesul dezirabil de învăţare;
– dacă, dimpotrivă, diferenţa este negată, limitele se diluează, contururile
dispar, identitatea culturală alunecă în nediferenţiere; procesul de învăţare nu mai poate avea loc.
Comunicarea interculturală se mulează pe un joc dintre închidere şi deschidere. A sesiza dinamica acestor limite fluctuante înseamnă a acţiona în mod inteligent şi pedagogic. Numai că acest deziderat constituie o sfidare atât pentru
demersurile teoretice cât şi practice ale învăţării interculturale.
Alţi autori propun alte concepte ce pot exprima ipostaze ale comunicării
interculturale. De pildă, Jaques Demorgon propune conceptul de complex intercultural, care ar putea facilita înţelegerea drumului către alteritate.[3, p. 188]
Acesta este identificabil, mai întâi la nivel intracultural. Termenul de complex
intracultural nu are nimic peiorativ în sine, ci înglobează acel nucleu al unei culturi, structurat în timp, şi care caracterizează o cultură dată. „Un complex intracultural este constituit ca un sistem articulant de conduite situate la diferite
niveluri şi în diferite domenii. Acest sistem parţial stabileşte un punct de consistenţă şi adesea de rezistenţă în sistemul general al unei culturi „ [3, p. 189]. Complexele intraculturale se constituie cu prioritate prin intermediul a două procese
diferite: întăriri şi compensări. Întăririle operează pornind de la răspunsuri bine
selecţionate, adaptându-le, dacă este necesar. O serie de răspunsuri particulare se generalizează. Compensările se compun din corijări, ponderări, nuanţări,
contextualizări ale unor răspunsuri culturale şi ţin de maleabilitatea unei culturi.
Este de la sine înţeles că este bine să ne cunoaştem fiecare nucleul dur al
propriei culturi, complexul cultural ce caracterizează un anumit câmp de valori. Cunoaşterea complexului cultural atrage după sine structurarea şi utilizarea
complexelor interculturale pentru buna comunicare dintre culturi. Complexe-
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le interculturale se constituie atunci când o serie de membri ai două culturi se
întâlnesc pe baza propriilor complexe intraculturale. Întăririle şi compensările
uneia şi ale celeilalte culturi se inversează, constituindu-se un nucleu comun, ce
se negociază permanent, fiind deschis stimulilor culturali diverşi.
Contactul dintre culturi reprezintă o procesualitate deosebit de complexă.
Interculturarea este acel ansamblu de procese prin care indivizii sau grupurile
interacţionează, ele aparţinând la două sau mai multe ansambluri ce reclamă
culturi diferite sau se pot raporta la culturi distincte [2, p. 70]. În încercarea de
înţelegere şi apropiere faţă de alteritate, trebuie parcurse mai multe etape.
Comunicarea culturală dobândeşte astăzi noi trăsături: raţionalizare şi internaţionalizare. A comunica a devenit o întreprindere ce este gestionată cu multă corectitudine. Totodată, incursiunea simbolurilor culturale s-a mondializat,
prin unificarea codurilor formale, cromatice, sonore, lingvistice, sociale, culturale, simbolice [10] la scară planetară. Această tentă de masificare asigură, dincolo de pericolele inerente, şi o nivelare culturală care poate facilita o mai bună
comunicare şi înţelegere între mase de oameni cu tradiţii culturale diferite sau
contrastante. Altfel, dacă toţi ar înţelege la fel obiectele culturale, s-ar ajunge la
nivelări şi omogenizări deosebit de periculoase. Idealul în materie de cultură este
nu de comunicare şi nivelare absolută, de ştergere a diferenţelor, ci de creare a
unor punţi de legătură spirituale care vor fi frecventate sau exploatate, parţial şi
temporar, în funcţie de cerinţe grupale sau disponibilităţi individuale.
Comunicarea între persoane care aparțin unor culturi diferite este o adevărată provocare pentru cei interesați de înțelegerea și analiza acestui fenomen.
Astăzi, în societatea globală, cultura și comunicarea au evoluat, iar interdependența dintre ele nu mai poate fi contestată de nimeni. Competența de comunicare interculturală, la fel ca și alte competențe pe care o persoană dorește să și le
dezvolte, se sprijină pe trei piloni importanți: cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare unei comunicări interculturale eficiente. Sunt lucruri pe care trebuie
să le știm despre cultura persoanelor cu care vom interacționa, avem nevoie de
anumite deprinderi, abilități și trebuie să comunicăm cu persoanele din alte culturi având un anume set de atitudini. Altfel spus, trebuie să știm (Cunoștunțe), să
știm să facem (Abilități) și să știm cum să facem (Atitudini). În cazul comunicării
interculturale, cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare sunt strict legate între ele.
Atunci când oameni din culturi diferite vin în contact, în diverse împrejurări
şi din felurite motive, ei aduc cu sine, inconştient, în aceste comunicări, elementele, trăsăturile, modalităţile de prezentare şi comunicare specifice culturii lor.
Diferenţele dintre aceste elemente specifice şi necunoaşterea sau neacceptarea
lor sunt, cel mai adesea, cauzele unor dificultăţi, nereuşite, chiar conflicte, ce duc
la comunicări ineficiente.
Principalele elemente culturale care pot afecta situaţiile de comunicare interculturală sunt elementele perceptuale, cele socio-culturale precum şi procesele
verbale şi nonverbale.
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Elementele perceptuale. Conform DEX-ului percepția este „procesul psihic
prin care obiectele și fenomenele din lumea obiectivă care acționerază nemijlocit asupra organelor de simț sunt reflectate în totalitatea însușirilor lor, ca un tot
întreg” [4, p. 776]. Așa dar, percepţia este procesul prin care un individ selectează, evaluează şi organizează stimulii din lumea exterioară. Fiecare dintre noi experimentăm orice din lume nu aşa cum este ea, ci ceea ce receptorii noştri senzoriali înregistrează. Există o relaţie strânsă între percepţie şi cultură. Lumea, ceea
ce numim realitate se vede, se aude, se simte, se gustă deoarece cultura noastră
ne oferă criteriile acestor percepţii. Prin urmare, oamenii se comportă într-un
anumit fel pentru că astfel percep ei lumea iar aceste elemente perceptive au fost
învăţate ca o parte a experienţei lor culturale, care este diferită. Un exemplu, în
acet sens, este oferit de Samovar şi Porter: pentru modelul de percepţie şi comportamentul perceptiv al nord-americanilor un criteriu important îl constituie
mărimea şi costul unui obiect iar pentru japonezi culoarea.[12] La rândul său,
percepţia socială este procesul prin care oamenii construiesc realitatea socială,
prin atribuirea de înţelesuri/semnificaţii obiectelor sociale şi evenimentelor întâlnite în mediul lor. Acesta este un aspect foarte important al comunicării, în
general, şi al celei interculturale, în special, deoarece individul se formează şi se
dezvoltă din punct de vedere cultural prin asimilarea unor serii de percepţii, care
îl ajută nu numai să determine care stimuli exterioari îi îmbogăţesc cunoaşterea,
ci şi ceea ce influenţează aspectele sociale ale percepţiilor, respectiv construcţia
socială a realităţii, prin atribuirea de înţelesuri acestor stimuli.
Acum vine rândul elementelor socio-culturale, care influenţează direct percepţiile şi comunicarea. Dintre acestea, valorile reprezintă credinţe sau convingeri constante cu privire la faptul că un anumit mod de conduită este preferabil
altuia, din punct de vedere personal sau social. După Tudor Vianu, „valoarea este
pentru ființa umană expresia unei anumite posibilități, a posibilității unei adaptări satisfăcătoare între lucru și conștiință. Oamenii sunt mereu alții, nevoile lor
se schimbă și obiectele care să le satisfacă pot să dispară... Rămâne în aceasta
ceva permanent și anume: valoarea ca expresie ideală a unui acord între ea și
lucrul care poate fi oricând realizat” [16, p. 61]. Datorită unui studiu profund al
valorilor, T. Vianu formulează ideea că valorile pot fi deosebite după domeniul
lor (morale, religioase, politice, ştiinţifice, estetice etc.), după natura lor (valori
materiale, valori spirituale, valori sociale sau valori personale etc.), după funcţia
lor (valori-mijloc şi valori-scop), precum şi după alte criteria – semnificaţii, aria
de răspândire sau durabilitatea lor (valori general-umane, universale sau valori
naţionale, specifice, valori dominante sau secundare etc.). În funcţie de aceste
criterii, Vianu elaborează o topografie a universului axiologic, stabilind opt tipuri de valori: economice, vitale, juridice, politice, teoretice, estetice, morale şi
religioase. Ordinea stabilirii locului reflectă creşterea gradului de importanţă al
lor. Aceste valori alcătuiesc un sistem închis în ce priveşte structura lui şi deschis dacă ne referim la conţinuturile care umplu această structură. Nicio clasă
de valori nu s-a adăugat în decursul istoriei omului şi este deci de presupus, că
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nu se va adăuga nici în viitor. Însă, s-au înmulţit şi diferenţiat mereu formele în
care s-au realizat aceste valori. „Toate aceste valori întrupându-se dau naştere
pe rând: utilului, bunului cultural care înseamnă realizarea valorii economice;
adevărului, în care se întrupează valoarea teoretică; binelui, în care se concretizează valoarea etică; ordinei sociale, în care dobândeşte fiinţa valoarea politică;
frumosului, în care ia formă valoarea estetică; sfinţeniei, în care cuprindem valoarea religioasă”. [15, p. 38]
Dincolo de valorile individuale, există valori culturale care, de obicei, derivă din teme sau subiecte filosofice mai ample şi care sunt o parte a mediului
cultural. Valori culturale sunt credințe, tradiții și obiceiuri ale unei anumite
comunități sau grupuri de oameni. Aceasta include limbajul, religia, îmbrăcămintea, ideile și aproape toate aspectele care caracterizează fiecare dintre
culturile lumii. Aceste valori se schimbă în funcție de tradițiile fiecărei regiuni,
ceea ce se întâmplă, deoarece fiecare țară are propriile sale moduri de a gândi și
de a concepe viața. Valorile au un caracter evaluativ şi normativ, ele informează
un membru al unei culturi despre ceea ce se consideră a fi rău sau bun, drept sau
nedrept, adevărat sau fals, pozitiv sau negativ, plăcut sau neplăcut etc. Valorile
culturale ghidează percepţiile şi comportamentele indivizilor. Acestea nu sunt
universale, ci sunt însuşite prin procesele de învăţare culturală.
Există mii de valori în fiecare cultură. Cunoscuții savanți americani L.Samovar şi R.Porter [12] consideră, că cele mai importante valori culturale, care influenţează comunicarea interculturală sunt cele care privesc: individualismul,
familia, religia, materialismul, natura umană, ştiinţa şi tehnica, progresul şi
schimbarea, competiţia, munca şi distracţia, egalitatea, rolurile de gen, natura şi
mediul, timpul, vorbirea, tăcerea, supunerea, autonomia interpersonală. Iar principalele instituţii prin care se transmit aceste valori sunt biserica, familia, statul.
Iar Daisy Kabagarama definește valorile culturale, ca „seturi de reguli organizate
pentru a putea face opţiuni, a reduce nesiguranţa şi conflictele dintr-o societate
dată” [7, p. 23]. Având un conţinut normativ, valorile sunt, în mod firesc, direct
legate de comportamente, de normele comportamentale pe care membrii unei
culturi trebuie să le urmeze. Autoarea evidenţiază și importanţa relaţiei dintre
valori, norme şi comportamente.
Valorile „desemnează ceea ce e de dorit”, fiind o componentă importantă a
oricărei culturi. Adeseori valorile unui grup cultural pot veni în conflict cu valorile altui grup. Spre exemplu, individualismul, competiţia şi câştigul sunt valori
centrale ale culturii americane, în timp ce în culturi asiatice, precum cele chineză, coreeană sau japoneză, solidaritatea de grup, aşa-numitul „colectivism” opus
„individualismului”, constituie o valoare esenţială și este centrată pe relaţiile interpersonale sau cele intragrup.
Normele sunt „regulile care ghidează comportamentul” şi sunt de două
tipuri: proscriptive, care dictează ce nu trebuie făcut şi prescriptive, ce indică
ceea ce trebuie făcut [7]. Iar antropologul William A. Haviland [5], profesor emerit la Universitatea din Vermont, arată, că normele, înţelese ca „standarde care
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definesc ceea ce e normal sunt determinate de cultura însăşi”. Conţinutul normativ al valorilor este subliniat şi de L.A. Sarbaugh[13], care defineşte normele
culturale ca „standarde pentru convingeri şi comportamente care se dezvoltă în
orice grup pe care îl considerăm o cultură sau o subcultură”.
Din categoria normelor comportamentale fac parte tabuurile, care sunt norme proscriptive, de interzicere a unor comportamente şi afectează, în general,
existenţa şi stabilitatea unei culturi. L.A. Sarbaugh afirmă în continuare, că unul
dintre riscurile grave în comunicare interculturală îl constituie nerespectarea
mai ales a tabuurilor. Atitudinile sunt definite ca „predispoziţii individuale de
a evalua un simbol, un obiect, aspect al lumii, eveniment, într-o manieră favorabilă sau nefavorabilă”, cu observaţia că, în general, oamenii au tendinţa de a
respinge lucrurile care nu le plac şi de a le accepta pe care care le plac. Există,
de regulă, o atitudine favorabilă faţă de ceea ce e considerat, în cultura proprie,
plăcut, util, satisfăcător şi o atitudine nefavorabilă faţă de ceea ce e considerat
neplăcut, inutil, nesatisfăcător. Atitudinile se exprimă atât verbal, ca opinii, cât şi
nonverbal, prin mimică, gestică, mişcări şi posturi ale corpului ş.a. Ele includ atât
o latură afectivă (care are legătură cu sentimentele), cât şi una cognitivă (când
devin credinţe sau convingeri). Atunci când sunt organizate într-o structură
ierarhică formează sisteme de valori.
Aceiași D. Kabagarama [7] consideră că atitudinile „sunt legate de scopurile pe care ne propunem să le atingem şi de percepţiile pe care le avem despre
lume”. Astfel, dacă o cultură accentuează prietenia şi cooperarea, un străin va
fi tratat cu ospitalitate şi bunăvoinţă, iar dacă o cultură se bazează pe competiţie şi individualism, un străin ar putea fi privit cu suspiciune, chiar ostilitate şi
agresivitate. Referitor la atitudinile despre persoanele din alte culturi, care sunt
vehiculate în situaţiile de comunicare interculturală, L.A. Sarbaugh [13]. arată că
acestea „servesc la filtrarea stimulilor la care răspundem în tranzacţiile noastre
cu alţii şi dictează modul în care percepem şi reacţionăm la alţii.”
Concepţia despre lume cu diferenţe notabile de la o cultură la alta, este un alt
element critic al tranzacţiilor interculturale. După DEX, concepție despre lume
este „ansamblu de reprezentări și idei despre lumea înconjurătoare, care tinde
să îmbrățișeze toate fenomenele acesteia, natura, societatea, gândirea, omul și
locul lui în lume etc. într-o interpretare unitară” [4, p. 206]. Aceasta reprezintă orientarea culturală către lucruri precum Dumnezeu, natură, viaţă, moarte,
univers şi alte teme filosofice legate de „fiinţare” și ne ajută, astrfel, să ne plasăm
în univers, are rădăcini atemporale şi reprezintă fundamentul oricărei culturi,
pe care o influenţează la un nivel profund, cu efecte subtile şi dificil de relevat.
Concepţia despre lume influenţează chestiuni foarte diferite – de la felul cum îi
vedem pe ceilalţi, la cum ne petrecem timpul ş.a. Credinţele religioase reprezintă
doar unul dintre factorii diferenţiatori ai concepţiei despre lume.
L. Sarbaugh[13], însă, defineşte concepţia despre lume ca o sumă a convingerilor şi credinţelor cu privire la natura vieţii şi relaţiile omului cu natura şi cosmosul, cu privire la relaţia dintre viaţă şi moarte, posibilitatea sau imposibilitatea de
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a controla natura etc. Concepţia despre lume este o convingere care se formează
şi se dezvoltă mai lent şi are o stabilitate în timp mai mare decât cea a altor tipuri
de convingeri sau credinţe. Are legătură cu caracterul normativ al valorilor, respectiv ceea ce este considerat a fi important sau neimportant, adecvat sau neadecvat. Dar iată S. Ishii, D. Klopf și P. Cooke [6], consideră concepţia despre lume
ca una dintre calităţile fundamentale ale culturii, care este cercetată din perspective diferite: antropologică – ca mod caracteristic în care oamenii se raportează la
univers; sociologică – ca o „definiţie”a realităţii; psihologică – drept un cadru de
referinţă cuprinzător, în accepţia conceptului german de „Weltanschauung”; din
perspectiva ştiinţelor comunicării, concepţia despre lume este una dintre „lentilele” prin care oamenii văd realitatea şi restul lumii.
Ca părți componente ale concepţiei despre lume observăm, de la autor la autor, diverse elemente. R. Redfield [13], de exemplu, sintetizează 12 elemente constitutive ale concepţiei despre lume, pe când U. L. Pennington [13] evidenţiază 10
consideră că există o dihotomie între concepţia despre lume a culturilor estice şi
vestice, ce se evidenţiază prin următoarele diferenţe :
– în culturile estice : oamenii sunt una cu natura şi o percep ca un tot fizic
şi spiritual; mintea şi trupul sunt un întreg ; oamenii trebuie să accepte
natura în loc să încerce să o controleze ; ştiinţa şi tehnologia creează doar
iluzia progresului
– în culturile vestice : oamenii sunt separaţi de natură şi „puşi în umbră” de
un Dumnezeu personal ; omul e constituit din minte, corp şi suflet ; oamenii trebuie să controloze şi să manipuleze natura pentru a supravieţui ;
ştiinţa şi tehnologia îmbunătăţesc viaţa
Elemente ale concepţiei despre lume în culturile estice şi vestice sunt prezentate comparativ şi de C. H. Dodd [13].
Concepţia despre lume se formează începând cu prima copilărie şi se dezvoltă odată cu maturizarea biologică, prin experienţele în contact cu mediul fizic
şi activităţile din mediul social, prin procesele de dezvoltare cognitivă, învăţare
socială, socializare. Concepţiile despre lume diferă în funcţie de vârsta indivizilor, în concordanţă cu dezvoltarea mentală proprie unei anumite vârste.
Organizarea socială este un alt element şi factor de influenţă al comunicării
interculturale și este definită, ca „maniera în care o cultură se organizează şi e
legată direct de instituţiile acelei culturi, care pot fi formale sau informale” [12].
Cele mai importante instituţii ale organizării sociale sunt:
– familia: cea mai veche formă de organizare socială pe care a cunoscut-o
umanitatea, cu un rol esenţial din punct de vedere social şi cultural; mai
întâi în familie copilul îşi însuşeşte cele mai importante norme, valori,
comportamente, atitudini specifice culturii din care face parte, influenţele culturale ale familiei mergând de la învăţarea limbajului la alegerea
jucăriilor, a altor artefacte pe care oamenii le creează şi le utilizează. Învăţarea culturală începe în familie şi se continuă în alte „instituţii” şi se referă la: responsabilitate, supunere, dominare, abilităţi sociale, agresivitate,
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loialitate, rolurile de gen ş.a. Samovar şi Porter dau, în acest sens, exemplul copiilor indieni, crescuţi în familiile tradiţionale foarte numeroase,
în care locuiesc laolaltă multe generaţii, ei învăţând astfel să îi preţuiască
pe cei mai în vârstă. Familia este cea care oferă, mai întâi, recompense şi
pedepse, care influenţează valorile copilului, condiţionate cultural;
– școala/sistemul de educaţie instituţionalizată: de asemenea, responsabilă, în mare măsură, de menţinerea unei culturi, de învăţarea, însuşirea
şi perpetuarea sistemului de norme, valori, comportamente, convingeri
etc. specifice, fiind legătura cea mai importantă a unei comunităţi atât cu
trecutul, cât şi cu viitorul ei;
– comunitatea – nu se referă la instituţiile formale ale acesteia, ci mai ales la
istoria ei, deoarece istoria oricărei comunităţi stă la originea valorilor ei, a
idealurilor, comportamentelor.
În concluzie reiterăm, că comunicarea între persoane care aparțin unor culturi diferite este o adevărată provocare pentru cei interesați de înțelegerea și
analiza acestui fenomen. Astăzi, în societatea globală, cultura și comunicarea
au evoluat, iar interdependența dintre ele nu mai poate fi contestată de nimeni.
Competența de comunicare interculturală, la fel ca și alte competențe pe care o
persoană dorește să și le dezvolte, se sprijină pe trei piloni importanți: cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare unei comunicări interculturale eficiente.
Sunt lucruri pe care trebuie să le știm despre cultura persoanelor cu care vom
interacționa, avem nevoie de anumite deprinderi, abilități și trebuie să comunicăm cu persoanele din alte culturi având un anume set de atitudini. Altfel spus,
trebuie să știm (Cunoștunțe), să știm să facem (Abilități) și să știm cum să facem
(Atitudini). În cazul comunicării interculturale, cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare sunt strict legate între ele și au o însemnătate imensă în activitățile
activismului civic.
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ELEMENTELE COMUNICĂRII INTERCULTURALE
ȘI ACTIVISMUL CIVIC
Rezumat: Comunicarea între persoane care aparțin unor culturi diferite este
o adevărată provocare pentru cei interesați de înțelegerea și analiza acestui fenomen. Astăzi, în societatea globală, cultura și comunicarea au evoluat, iar interdependența dintre ele nu mai poate fi contestată de nimeni. Competența de comunicare interculturală, la fel ca și alte competențe pe care o persoană dorește să și le
dezvolte, se sprijină pe trei piloni importanți: cunoștințele, abilitățile și atitudinile
necesare unei comunicări interculturale eficiente. Sunt lucruri pe care trebuie să
le știm despre cultura persoanelor cu care vom interacționa, avem nevoie de anumite deprinderi, abilități și trebuie să comunicăm cu persoanele din alte culturi
având un anume set de atitudini. Altfel spus, trebuie să știm (Cunoștunțe), să știm
să facem (Abilități) și să știm cum să facem (Atitudini). În cazul comunicării interculturale, cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare sunt strict legate între ele.
Cuvinte cheie: comunicare, comunicare interculturală, abilități, atitudini, interculturalitate, diferențe culturale.
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ELEMENTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION
AND CIVIC ACTIVISM
Summary: Communication between people from different cultures is a real
challenge for those interested in understanding and analyzing this phenomenon.
Today, in the global society, culture and communication have evolved, and the
interdependence between them can no longer be disputed by anyone. Intercultural
communication skills, like other skills that a person wants to develop, are based
on three important pillars: the knowledge, skills and attitudes needed for effective
intercultural communication. There are things we need to know about the culture
of the people we will interact with, we need certain skills, abilities and we need
to communicate with people from other cultures with a certain set of attitudes.
In other words, we need to know (Knowledge), know how to do (Skills) and know
how to do (Attitudes). In the case of intercultural communication, the necessary
knowledge, skills and attitudes are closely linked.
Keywords: communication, intercultural communication, skills, attitudes,
interculturality, cultural differences.
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ÎNVĂȚAREA ȘI RESPECTAREA PRINCIPIILOR DIPLOMAȚIEI
ECONOMICE CA GARANT AL DEZVOLTĂRII DURABILE
Ludmila GOLOVATAIA, dr., conf. univ.,
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
(golovataya4@gmail.com)

În vremuri de tensiune politică sau de escaladare a crizelor, diplomația preventivă este adesea una dintre puținele modalități de a păstra pacea și, astfel, de
a salva vieți și de a preveni consecințele economice grave. Într-adevăr, în medie,
costurile războiului civil absorb mai mult de 30 de ani de creștere a produsului
intern brut (PIB) al unei țări în curs de dezvoltare. Costurile cumulate asociate cu
cele mai violente și prelungite războaie civile se ridică la zeci de miliarde de dolari
SUA, iar procesul de recuperare până la nivelul inițial de creștere durează în medie
14 ani. Eforturile de prevenire a crizelor pot fi mult mai puțin costisitoare. În prezent, diplomația preventivă produce rezultate concrete cu resurse relativ modeste
în multe regiuni ale lumii și contribuie la salvarea vieților și la protejarea câștigurilor de dezvoltare. Astfel, diplomația preventivă reprezintă acțiuni diplomatice care
vizează prevenirea apariției dezacordurilor dintre părți, escaladarea dezacordurilor existente într-un conflict, precum și limitarea răspândirii unui conflict existent.
Activitățile diplomatice preventive în domeniul dezvoltării sunt foarte diverse și
acoperă o serie de domenii ale relațiilor socio-economice și politice internaționale. Condiționat, putem distinge mai multe componente ale „diplomației de dezvoltare»: diplomația de dezvoltare socială, „diplomația de dezvoltare economică,
diplomația de mediu, diplomația energetică, diplomația alimentară, diplomația de
ajutor pentru dezvoltare,„diplomația informațională” etc.
Diplomația preventivă este unul dintre instrumentele cheie în atingerea
obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, care combină componentele economice,
sociale și ecologice ale progresului social. Adoptarea de către statele membre ale
ONU a obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (1992) și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (2015) au devenit etapele eforturilor comunității mondiale de
combatere a sărăciei și a deprivării; prevenirea epidemiilor; extinderea accesului
la educație, servicii medicale și oportunități de dezvoltare umană. Schimbările
fundamentale în spațiul economic și peisajul geopolitic global creează noi riscuri,
dar în același timp creează noi oportunități pentru dezvoltarea țărilor individuale
și cooperarea acestora, inclusiv în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Diplomația economică este definită, ca „o fuziune a economiei și politicii, adusă
la un anumit nivel. Diplomația economică este definită ca „fuziunea dintre economie și politică, adus la nivelul de luare și aplicare a deciziilor de management,
prin care cooperarea și competiția se desfășoară în lumea modernă, formele și
metodele de dezvoltare și îmbunătățire a economiei de piață sunt determinate, devenind un factor de dezvoltare socială și de rezolvare de probleme-cheie
ale progresului economic și social”[1]. Sarcinile de îmbunătățire a sistemului de
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gestionare a resurselor sunt asociate cu procese de schimbare la scară largă și accelerată în societate. Pentru ca acestea să fie implementate în cadrul strategiilor
de dezvoltare, bazate pe utilizarea rațională a resurselor, este necesar să se monitorizeze constant implementarea strategiilor de dezvoltare folosind indicatori
naționali cheie. Experiența mondială a managementului arată că pentru formarea și implementarea strategiilor de dezvoltare la nivel național și internațional
în contextul atingerii obiectivelor economice, sociale și ecologice, este necesar
să se selecteze indicatori pentru a evalua starea actuală și pentru a monitoriza
dezvoltarea. Printre cele mai cuprinzătoare și semnificative seturi de indicatori,
putem identifica indicatorii implementării obiectivelor Mileniului, indicatorii
Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. (PNUD). Baza pentru formarea
unei Strategii Internaționale de dezvoltare durabilă folosind indicatorii de dezvoltare a fost programul „Agenda pentru secolul XXI”, adoptat la conferința ONU
de la Rio de Janeiro (1992). Documentul cuprinde patru secțiuni principale: (1)
Aspecte sociale și economice; (2) Conservarea și utilizarea durabilă a resurselor
pentru Dezvoltare; (3) consolidarea rolului grupurilor majore de populație; și (4)
mijloace de punere în aplicare. În capitolul „Informații pentru luarea deciziilor”,
a fost subliniată, în special, necesitatea dezvoltării indicatorilor de dezvoltare
durabilă pentru a crea un sistem fiabil de indicatori pentru luarea deciziilor în
cunoștință de cauză. Experiența în dezvoltarea indicatorilor de dezvoltare arată
că construcția lor poate fi realizată ca un sistem de indicatori, fiecare reflectând
aspectele individuale ale dezvoltării, de exemplu, cu alocarea subsistemelor-indicatori economici, sociali, instituționali, de mediu. De asemenea, este posibil să
se construiască indicatori agregați, de exemplu, pe baza indicatorilor economici,
sociali și ecologice. Sistemul de Indicatori al Comisiei ONU pentru Dezvoltare
Durabilă este unul dintre cele mai cuprinzătoare și informative seturi de indicatori, care sunt grupate după cum urmează:
• indicatori ai dimensiunilor sociale ale dezvoltării durabile;
• indicatori ai aspectelor economice ale dezvoltării durabile;
• indicatori ai aspectelor de mediu ale dezvoltării durabile;
• indicatori ai aspectelor instituționale ale dezvoltării durabile (planificarea
politicilor, cercetare, instrumente juridice internaționale, suport informațional, rolul grupurilor majore de populație).
Aceste grupuri de indicatori sunt specificate în funcție de condițiile țărilor
cu potențial socio-economic diferit. Luând în considerare orientarea țintă, acești
indicatori caracterizează starea actuală a diferitelor aspecte ale dezvoltării, activităților; procese care afectează dezvoltarea; măsuri de politică pentru schimbarea stării actuale. Începând cu Conferința Națiunilor Unite privind Mediul (Stockholm, 1972); adoptarea de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP),
cu Declarația de la Stockholm, și, ulterior, cu Declarația de la Rio (adoptată în
1992 la Summit-ul Pământului), cu Conferința „ (2012) [3] au fost realizate progrese semnificative în procesul de armonizare a obiectivelor de dezvoltare, iar
rezultatele obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (Millennium Development
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Goals) (2000-2015) mărturisesc progrese semnificative în lupta împotriva foametei, sărăciei, bolilor materne și a mortalității infantile[4].
În același timp, aceste succese au fost inegale între țări și regiuni, iar noile
provocări au făcut ca comunitatea mondială să se confrunte cu necesitatea de
a extinde gama de eforturi comune pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare
durabilă. În plus, perioada analizată a fost caracterizată de noi provocări – în domeniile energiei, resurselor de apă, schimbărilor climatice și consecințelor acestora și crizei financiare și economice din 2008-2009. Toate aceste circumstanțe,
precum și transformarea condițiilor geopolitice, au necesitat ajustarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și specificarea modalităților de realizare a acestora.
Răspândirea globală a principiilor pieței nu a dat răspunsuri la amenințările
emergente și mai puțin previzibile (care afectează nu numai țările în curs de dezvoltare) a căror neutralizare necesită activarea instituțiilor și instrumentelor de reglementare de stat, care în 2008-2009. s-a reflectat într-o gamă largă de măsuri de
stabilizare financiară la nivel național și supranațional [5]. Criza globală a dus la o
regândire a opiniilor privind autoritățile de reglementare de stat și supranaționale.
O contribuție importantă la obiectivele sociale de dezvoltare durabilă și la
elaborarea indicatorilor pentru realizarea lor a fost implementarea PNUD. Acest
program monitorizează în mod regulat potențialul uman în diferite țări, ale căror
date sunt reflectate în rapoartele de Dezvoltare Umană (Human Development
Reports), publicate din 1990. Fiecare raport conține date despre indicatorii cheie
de dezvoltare și analizează cele mai presante probleme ale umanității. Toate țările din clasamentul HDI (Human Development Index) sunt clasificate într-una
din cele patru categorii de realizări ale dezvoltării umane: 1) nivel foarte ridicat
de dezvoltare umană; 2) țări cu un nivel ridicat de dezvoltare umană; 3) țări cu un
nivel mediu de dezvoltare umană; 4) țări cu un nivel scăzut de dezvoltare umană.
Până în 2009, existau trei grupuri de țări (fără grupul cu un nivel foarte ridicat de
dezvoltare umană) [6].
În conformitate cu conceptul de Dezvoltare Umană, cele mai importante nevoi pentru dezvăluirea și aplicarea deplină a potențialului creativ sunt o viață
lungă și sănătoasă, dobândirea de noi cunoștințe, asigurarea condițiilor de viață
confortabile și participarea la societate. Scopul principal al dezvoltării umane
este de a extinde alegerea oamenilor și de a crea o atmosferă favorabilă dezvoltării abilităților lor. Indicatorii utilizați pentru evaluarea dezvoltării umane se bazează pe caracteristicile speranței de viață la naștere; rata de alfabetizare a adulților și numărul total de studenți din instituțiile de învățământ primar, secundar
și superior; PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare a dolarului
SUA. Din 1990, a fost calculat Indicxul Dezvoltării Umane (HDI), care este un
indicator compozit care evaluează nivelul realizărilor medii ale unei țări în trei
domenii principale în domeniul dezvoltării umane:
• longevitate bazată pe un stil de viață sănătos;
• accesul la cunoștințe;
• un nivel de trai decent.

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

Următorii indicatori sunt utilizați pentru a calcula acești indici.
1. Speranța de viață la naștere (life expectancy at birth)4.
2. Numărul de ani pe care un nou-născut îl poate trăi dacă ratele de mortalitate existente la momentul nașterii sale rămân neschimbate pe tot parcursul vieții;
3. Rata de alfabetizare a adulților. Procentul adulților alfabetizați în vârstă de
15 ani și peste, exprimat ca procent, respectiv, din populația totală sau pe sexe,
într-o anumită țară, regiune, zonă geografică, la un moment dat, de obicei la mijlocul anului. În sensul statistic, o persoană care poate citi și scrie în mod semnificativ un scurt rezumat pe tema vieții sale de zi cu zi este considerată alfabetizată.
4. Indicatorul total al acoperirii populației în învățământul primar, secundar
și superior. Numărul de studenți în instituțiile de învățământ primar, secundar
și superior, indiferent de vârstă, [7] ca procent din populația a cărei vârstă corespunde teoretic acestor niveluri educaționale
5. PIB (Produsul Intern Brut). Valoarea adăugată totală produsă de toate întreprinderile rezidente în întreaga economie a țării, plus toate tipurile de impozite (minus subvenții) care nu sunt incluse în costul de producție. Se calculează
fără a lua în considerare deprecierea mijloacelor fixe și epuizarea resurselor naturale. Valoarea adăugată reprezintă producția netă a industriei, a cărei valoare a
crescut cu valoarea producției, mai puțin costurile intermediare.
6. PIB în USD. Volumul PIB convertit în dolari SUA la cursul oficial oficial al
FMI. Este utilizat ca factor alternativ de conversie atunci când se crede că cursul
de schimb oficial diferă semnificativ de cursul utilizat pentru tranzacțiile în valută străină și comerțul cu produse.
7. PIB pe cap de locuitor. PIB (la paritatea puterii de cumpărare în dolari
SUA), atribuită populației de la mijlocul anului.
8. PIB pe cap de locuitor în dolari SUA. PIB atribuit populației de la mijlocul
anului.
9. PPC (paritatea puterii de cumpărare) este un curs de schimb care reflectă
diferențele de preț între țări și permite comparații internaționale între producția
reală și venitul. La PPC $ (așa cum este utilizat în acest raport), $ 1 la PPC are aceeași putere de cumpărare în economia internă ca $ 1 în Statele Unite ale Americii.
La începutul acestui secol, dinamica dezvoltării umane a fost în general pozitivă, pe baza indicatorilor cheie pe care se calculează HDI [8]. Este necesar un set
mult mai larg de indicatori pentru a evalua toate condițiile și oportunitățile pentru dezvoltarea umană. Dar chiar dacă luăm în considerare indicatorii utilizați
pentru calcularea HDI, există diferențe foarte semnificative între țări, precum și
grupurile lor HDI (tabel.1). Dar valorile indicatorilor cheie ai dezvoltării umane
diferă semnificativ chiar și între țările aparținând unuia dintre cele patru grupuri
HDI. De exemplu, în ceea ce privește speranța de viață la naștere, Statele Unite
ocupă locul 36 (2015), în ciuda faptului că PIB-ul pe cap de locuitor este unul din4

Speranța de viață la naștere este numărul de ani pe care se așteaptă să-l trăiască un nounăscut, cu condiția ca sănătatea și condițiile sale de viață să nu se schimbe pe tot parcursul
vieții. Acest indicator reflectă starea de sănătate a populației unei anumite țări, precum și
calitatea asistenței medicale.
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tre cele mai mari din lume, iar costurile de îngrijire a sănătății în raport cu PIB-ul
sunt un record de 17, 1%.
Speranța medie de viață în Republica Moldova în 2019 a fost de 70,9 ani, ceea
ce este mai mic decât acest indicator în 2015 (71,5).
Speranța de viață în republica Moldova este între valorile medii pentru țările
cu un nivel mediu al HDI (IDU) de dezvoltare și în țările cu un nivel ridicat de
HDI de dezvoltare; în ceea ce privește numărul de ani de studiu, este aproximativ
la nivelul de medie pentru țările cu un nivel foarte ridicat de HDI de dezvoltare
(Tabelul. 1)

Țări cu un
nivel mediu de
dezvoltare umană

Țări cu dezvoltare
umană scăzută

Speranța de viață la naștere, ani
PIB pe cap de locuitor, USD
Numărul mediu de ani de studiu

Țări cu un
nivel ridicat de
dezvoltare umană

Indicatori

Țări cu un nivel
foarte ridicat de
dezvoltare umană

Tabel 1. Indicatori de dezvoltare umană
pentru grupuri de țări cu diferite niveluri HDI
Republica
Moldova
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71,5
7745
10,1

79,4
39605
12,2

75,5
13844
8,1

68,6
6281
6,6

59,3
2649
4,6

* Pe baza datelor din 2015 (calculate în dolari SUA PPC).

Rămânerea Moldovei în urma tendințelor globale în domeniul securității
sociale, Educației și asistenței medicale ca bază pentru reproducerea resurselor
umane și asigurarea potențialului resurselor umane ale țării reprezintă o zonă
de risc în atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare. În contextul noilor provocări, instabilității economiei mondiale și dezechilibrelor financiare, formele și
metodele de implementare a cursului socio-economic pot deveni și mai diferite
între țări, în funcție de caracteristicile lor socio-culturale, politice și economice»[9].
Pentru formarea potențialului uman, acoperind potențialul psihofiziologic,
de calificare, social și personal, disponibilitatea serviciilor medicale, precum și
educația la toate nivelurile, obținerea de cunoștințe generale și speciale, abilități
de muncă și abilități care corespund etapei moderne de dezvoltare a societății și
a cererii pe piața muncii, este o valoare extrem de importantă. Potențialul psihofiziologic acoperă abilitățile și înclinațiile unei persoane, starea sa de sănătate,
capacitatea de lucru, rezistența, tipul sistemului nervos etc .; calificare – volumul, profunzimea și versatilitatea cunoștințelor generale și speciale, abilităților
și abilităților de lucru, care determină capacitatea angajatului de a lucra cu un
anumit conținut și complexitate; potențial social și personal – nivelul de conștiință civică și maturitate socială, gradul de asimilare de către angajat a normelor

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

de atitudine față de muncă, orientări valorice, interese, nevoi și cereri în lumea
muncii, bazate pe ierarhia nevoilor umane. Diplomația preventivă cuprinde astăzi promovarea capacităților umane; prevenirea și lupta împotriva sărăciei și
a lipsurilor; și extinderea accesului la educație și asistență medicală, păstrând
în același timp mediul pentru generațiile prezente și viitoare. Discuția extinsă
a problemelor de dezvoltare la Conferința ONU de la Stockholm (1972), amenințările de epuizare a resurselor naturale au devenit baza dezvoltării ulterioare
a abordărilor privind dezvoltarea durabilă, posibile măsuri preventive luate la
nivel internațional și național. Conferința ONU privind mediul și dezvoltarea de
la Rio de Janeiro (1992), Conferința ONU „Rio-1-5”(New York, 1997), pregătirea
pentru adoptarea „obiectivelor Mileniului” (2000), summit-urile ulterioare ale
ONU, unde progresul în atingerea „obiectivelor Mileniului”, problemele și obstacolele emergente au fost analizate în mod regulat, au devenit etape importante
în formularea „agendei pentru secolul XXI”. La Summitul Mileniului, secretarul
general al ONU, Kofi Annan, a chemat comunitatea mondială să atingă un obiectiv cu două direcții – „libertatea de lipsă” și „libertatea de frică” [2]. O manifestare
instituțională a acestei cereri a fost crearea și lansarea unei comisii independente
pentru securitatea umană la inițiativa guvernului japonez, susținută de instituțiile ONU Comisia a fost înființată în ianuarie 2001 și a fost formată din 12 membri,
printre care Sadako Ogata (fost Înalt Comisar al ONU pentru Refugiați), economistul Indian Amartya Sen (câștigător al Premiului Nobel pentru Economie din
1998) și alte figuri internaționale proeminente.
Domeniile cheie ale activităților Comisiei au fost: promovarea înțelegerii,
participării și sprijinului pentru securitatea umană reală; formarea unui concept
de securitate umană pentru formarea unei politici de securitate; definirea unui
program specific de acțiune pentru prevenirea celor mai presante amenințări la
adresa securității umane.
Principalele prevederi ale conceptului de securitate sunt stabilite în Raportul
PNUD privind dezvoltarea umană din 1994. O trăsătură distinctivă a conceptului este abordarea dezvoltării problemelor de securitate din punctul de vedere al
dezvoltării umane.
Conceptul identifică șapte aspecte principale ale securității umane.
1. Securitatea economică-este interpretată ca furnizarea de venituri suficiente pentru a satisface nevoile imediate.
2. Securitatea alimentară – disponibilitatea produselor alimentare de bază,
ceea ce implică disponibilitatea unor cantități suficiente și accesul liber la
acestea, puterea de cumpărare suficientă a populației.
3. Siguranța mediului – libertate și protecție împotriva amenințărilor de
poluare a mediului, în special disponibilitatea aerului curat și a apei nepoluate; posibilitatea de a achiziționa alimente ecologice; posibilitatea de
a trăi în condiții care nu prezintă un pericol pentru sănătate din punct
de vedere ecologic (locuințe, condiții de muncă etc.); protecția împotriva
dezastrelor de mediu.
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4. Siguranța sănătății – protecția unei persoane împotriva riscurilor de morbiditate, adică. oportunitatea de a trăi într-un mediu sănătos; disponibilitatea de îngrijiri medicale eficiente.
5. Siguranța personală înseamnă libertatea și protecția unei persoane împotriva amenințărilor de violență.
6. Securitatea politică este o oportunitate de a trăi într-o societate care recunoaște drepturile fundamentale ale omului.
7. Securitatea publică și culturală – protecția diversității culturale și protecția dezvoltării sociale împotriva tendințelor distructive.
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ÎNVĂȚAREA ȘI RESPECTAREA PRINCIPIILOR DIPLOMAȚIEI
ECONOMICE CA GARANT AL DEZVOLTĂRII DURABILE
Rezumat: Alături de diplomați, reprezentanți ai diferitelor cercuri naționale
participă din ce în ce mai mult la negocierile internaționale: ministere și departamente, autorități locale, businessul, mediul academic, mișcări sociale, sindicate
etc. Dependența crescândă a actorilor economici naționali de factorii externi și implicarea în legăturile economice internaționale îi împinge să caute parteneri internaționali și să creeze alianțe (sau să se alăture alianțelor existente) pentru a-și
apăra și promova interesele atât în propriile

țări, cât și în arena internațională.
Articolul tratează aspectele diplomaț i ei economice, în special, diplomației
preventive, care au un impact semnificativ asupra dezvoltării durabile a statului. Schimbările fundamentale în spa ț iul economic și peisajul geopolitic global
creează noi riscuri, dar în același timp creează noi oportunități pentru dezvoltarea țărilor individuale și cooperarea acestora, inclusiv în atingerea obiectivelor de
dezvoltare durabilă.
Cuvinte cheie: diplomație economică, diplomație preventivă, dezvoltare durabilă, Indicele Dezvoltării Umane.
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LEARNING AND RESPECTING THE PRINCIPLES OF ECONOMIC
DIPLOMACY AS A GUARANTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Summary: Along with diplomats, representatives of various national circles
are increasingly taking part in international negotiations: ministries and departments, local authorities, business, academia, social movements, trade unions, professional commitment etc. The increasing dependence of national economic actors
on external factors and involvement in international economic ties pushes them
to seek international partners and create alliances (or join existing alliances) to
defend and promote their interests both in their own countries and in the international arena. The article deals with aspects of economic diplomacy, in particular
preventive diplomacy, which have a significant impact on the sustainable development of the state. Fundamental changes in the economic space and the global
geopolitical landscape create new risks, but at the same time create new opportunities for the development of individual countries and their cooperation, including in achieving the goals of sustainable development.
Keywords: economic diplomacy, preventive diplomacy, sustainable development, Human Development Index.
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ACTIVISMUL SOCIETĂȚII – CHEIA SECURITĂȚII
INDIVIDUALE ȘI NAȚIONALE

Natalia CIOBANU, doctorandă, Academia de Administrare Publică,
Republica Moldova
(cnata1950@gmail.com)
„Există două modalităţi de a împrăştia lumină:
să fii lumânarea sau oglinda care o reflectă.”
(Edith Wharton)

Introducere. Activismul civic reprezintă un subiect discutat larg în mediul
academic și evident, în societate. Cu toate acestea, este o problemă actuală și
merită să fie abordată, pentru a accentua importanța activismului civic în monitorizarea transparenței acțiunilor și a responsabilității cu care iau decizii instituțiile publice ale statului. Această actualitate științifică este argumentată de mai
multe întrebări, a căror soluționare mai întârzie să se înfăptuiască: există în continuare cetățeni neinformați, indiferenți de ceea ce se întâmplă în viața politică
și socio-economică, acțiunile unor formatori de opinie nu sunt orientate spre
informarea corectă a cetățeanului ci pe falsuri și propagandă, mai există politicieni corupți, masmedie aservită politic, societate civilă finanțată de partide politice, pentru care fac PR, dar nu condamnă inegalitățile? Cercetătorii și experții
de profil în cadrul diverselor acțiuni publice propun un șir de recomandări, împărtășeșc opinii experimentate în timp, iar cetățenii și tinerii indeciși, îndeosebi,
au oportunitatea să se convingă de necesitatea și importanța de manifestare și
implicare a fiecăruia dintre noi în viața comunității, prin participarea noastră la
luarea deciziilor publice, fiindcă o societate este prosperă și cu perspective care
are cetățeni activi, asumați de acțiunile pe care le realizează, responsabili, cu verticalitate și spirit civic, care să aibă voință, curaj și cunoștințe, pentru a cere guvernanților pentru care și-au dat votul să le reprezinte interesele acea securitate
și bunăstare promisă în programele lor electorale.
Rezultatele investigației. Dialogul între clasa politică şi cetățeni reprezintă o provocare pentru un stat ca Republica Moldova, în care noțiunea de
democrație participativă, deși la nivel formal există, dar în contextul perceperii și implementării încă se construiește. Factorii de putere, sub evidenta
presiune a societăţii civile, masmedia și a cetățenilor activi, şi-au structurat
mecanisme de dialog social şi de negociere politică, problema comunicării fiind aparent soluționată, dar ce finalitate are comunicarea între politicieni şi membrii societăţii, ce influență au cetăţenii atunci cînd dezabrobă
și protestează împotriva acțiunilor guvernărilor, cum pot aduce schimbarea
multașteptată în politică? Instituţionalizarea acestor modalități de comunicare între autorităţile statului şi cetăţeni pot avea un rezultat eficient doar
în contextul unui interes sporit al societății pentru activismul civic şi pentru
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implicare în luarea deciziilor publice. Un cetățean informat, cu gîndire critică
și capacitate de analiză este un inițiat și ripostează influenţei agresive a campaniilor de dezinformare și propagandă.
Angajamentul civic presupune metoda în care cetățenii se implică în comunitatea lor pentru a evidenția și chiar soluționa diverse probleme de interes comun.
Activismul lor aduce rezultate viabile, deoarece sunt parte integrantă a acelei comunități, ei înșiși sunt în căutarea adevărului, cunosc impactul moral și civic al
dificultăților cu care se confruntă aceasta și sunt interesați direct să identifice soluții pentru a le rezolva. Activitățile de implicare civică sunt multidimensionale și
includ aspecte majore ale societății: situația politică, economică, socială, mediul
ș.a. Formele de implicare civică sunt diverse, cum ar fi participarea electorală,
voluntariatul individual, implicarea în proiecte la nivel comunitar și participarea
la procesele democrației. Aceste forme de participare sunt în corelație, fiindcă
acțiunile cetățenilor la procesul politic și electoral, reprezintă o cale de acces spre
alte domenii cu probleme care sunt în așteptarea soluțiilor eficiente.
Un element important pentru posibilitatea de protest și manifestare, un fundament ce asigură respectarea dreptului de liberă exprimare este consfințit în
articolul 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului: „Voinţa poporului
trebuie să constituie baza puterii de stat” și la nivel național în articolul 32 din
Constituția Republicii Moldova: „Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea
gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine
sau prin alt mijloc posibil”.
Pornind de la afirmația menționată în articolul 21 din Convenție, suntem reticenți la capitolul puterii cuvântului cetățeanului simplu împotriva acțiunilor
guvernanților și încrederii în general a publicului în instituțiile democratice din
Republica Moldova, întrucât nu contenesc atacurile și intimidările la adresa societății civile și a presei independente; persistă elemente ce confirmă existența
unui proces decizional netransparent și neparticipativ (exemplu ar fi adoptarea
mai multor hotărîri, acte legislative, regulamente și decizii fără de respectarea
anumitor proceduri sau consultații cu societatea); procesul electoral continuă să
se desfășoare cu multe nereguli; se menține o justiție selectivă, cu încălcări grave
ale drepturilor omului etc. Așadar, acțiunile clasei politice, elitelor academice, a
societății civile și massmedia, nu au reușit, în calitate de formatori de opinie, să
dezvolte conștiința civică în societate, încă mai suntem dezbinați de aceștea pe
criterii etnice și ideologice. După 30 de ani de independență nu avem un consens în ceea ce privește apartenența la o națiune și valorile identitare de neam și
țară: limbă, istorie, cultură. Fără educație și o cultură politică corespunzătoare a
populaţiei și implicare activă în procesul de guvernare, reformele realizate de-a
lungul anilor s-au dovedit a fi formale şi neeficiente.
În societate, indiferent de apartenența socială, s-au conturat câteva tipuri de
indivizi. Indivizii discreți, ce nu prea stabilesc contacte sociale de durată, fiind
caracterizați de comportament sfios, emotiv şi care tratează cu neîncredere semenii. Activităţile civice la care se implică se reduc doar la voluntariat și acţiuni
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caritabile. Indivizii care sunt insistenți, dornici de afirmare și de leadership. Aceste persoane, de obicei sunt modele de succes, cu calități de invidiat, se implică în
acţiuni civice şi chiar politice, unde îşi pot demonstra capacitățile manageriale,
potențialul de convingere şi comunicare. Cei care sunt demoralizați, au tendința
de a vedea mai ales latura nefavorabilă a lucrurilor; trăiesc mai mult emoții negative, precum anxietatea, furia, vinovăția, frica, sau neâncrederea. Aceste persoane sunt vulnerabile, deseori situațiile obișnuite de ei sunt interpretate ca fiind
amenințătoare, iar frustrările minore trec drept dificultăți de nedepășit. Aceste
persoane, de obicei, afişează neîncredere în toate instituţiile statului, dar cu dificultate acceptă să se implice în acțiuni de interes public social. O altă categorie
de oameni sunt cei pozitivi și optimiști, ei sunt factorul catalizator în orice grup
s-ar afla, sunt antrenați în proiecte sociale, realizează cu pasiune orice lucru început, sunt exemplu de curaj și rațiune superioară, întodeauna vor milita până
vor reuși să obțină un final fericit al oricărei povești de viață.
În societate termenul de „activism”, este perceput divers, astfel necesită o definire, analiză și delimitatare terminologică. Potrivit „Glosarului de termeni politici”, noțiunea de „activism” este descris ca: „propagandă în serviciul unei doctrine politice sau a unui partid; atitudine care pune accentul pe necesitatea
acțiunii directe, pe propaganda activă; doctrină potrivit căreia spiritul uman trebuie să se bazeze pe acțiune, mai mult decît pe principiile teoretice” [4]. Astfel,
„activismul” include mai multe interpretări, dar toate au ca fundament cuvântul
„acțiune” pentru o anumită cauză, un interes comun, deci fiecare cetățean trebuie să determine pentru sine ce semnificație are, în dependență de formele de
manifestare, acțiunile și scopul urmărit. Interpretarea ce o oferă terminologia
este limitată, astfel noi vom reliefa aspectul cel mai utilizat și important: o conexiune dintre om şi societatea din care face parte, pentru care manifestă datorie,
răspundere, demnitate, conştiinţă, patriotism, acțiuni și idealuri de importanţă
socială, înfăptuite potrivit normelor de drept şi morale din cadrul statului şi a
societăţii a cărui parte este. De asemenea, noțiunea de „activism” este generic
utilizată și în cazul acțiunilor de voluntariat, de caritate pentru categoriile social-vulnerabile, campaniilor de informare a societății despre subiecte de interes
comun, acțiuni de protest împotriva instituţiilor statului care au admis în activitatea lor inegalități etc. Un exemplu de activism este voluntariatul.
Acținile de voluntariat sunt susținute legal de Legea voluntariatului nr. 121
din 18 iunie 2010. Potrivit regulamentului de aplicare al acestei legi, principalele
obiective de implicare ale voluntarilor sînt: a) creşterea responsabilităţii civice,
participării şi interacţiunii în societate; b) promovarea schimbării şi dezvoltării
prin identificarea şi reacţionarea la nevoile comunităţii; c) creşterea capacităţii organizaţiilor de a realiza obiectivele stabilite şi oferirea de oportunităţi de
dezvoltare şi creştere pentru voluntari; d) dezvoltarea unei societăţi unitare prin
integrare, includere socială, generarea de încredere şi solidaritate; e) dezvoltarea
capitalului social; f) promovarea nediscriminării şi a egalităţii şanselor. [5]
În Declaraţia Universală cu privire la voluntariat acestă formă de manifestare
este etalată ca „o componentă fundamentală a societăţii civile, care animă cele
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mai nobile aspiraţii ale omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi
justiţia”. [3]
Voluntariatul reprezintă mai mult o doleanță personală, a activitate realizată
din propria iniţiativă pentru interesul public și nu o obligativitate. În Republica
Moldova voluntariatul este celebrat într-un Festival al Voluntarilor, organizat de
7 ani în data de 5 decembrie, de Ziua Internațională a Voluntariatului. În cadrul
evenimentului se premiază cei mai activi voluntari ai anului, având drept scop
recunoașterea muncii şi meritelor voluntarilor, coordonatorilor de voluntari, instituțiilor gazdă a activității de voluntariat, organizațiilor și grupurilor de inițiativă ce desfășoară acțiuni de voluntariat, precum și companiilor private ce susțin
acțiunile de voluntariat din Republica Moldova. [6]
Potrivit Biroului Naţional de Statistică implicarea populaţiei în activităţile
voluntare este un fenomen răspândit în Republica Moldova. Conform datelor
prezentate, 42% din totalul populaţiei de 15 ani şi peste, au ajutat persoane din
alte familii sau au lucrat fără plată în folosul comunităţii. În totalul voluntarilor,
57 la sută o constituie femeile şi 62 la sută – persoanele din mediul rural. Activităţile voluntare, într-o proporţie mai mare, sunt răspândite în rândul femeilor
(44,7% din totalul femeilor de 15 ani şi peste) faţă de bărbaţi (39,4% din totalul
bărbaţilor de 15 ani şi peste) şi printre locuitorii din mediul rural (47%) faţă de
cei din mediul urban (36% totalul persoanelor de 15 ani şi peste). Cea mai răspândită activitate în rândul voluntarilor a fost lucrul în folosul comunităţii (57 la
sută din totalul voluntarilor). În această activitate au fost implicate 61,8% din totalul femeilor-voluntare şi 51,7% din totalul bărbaţilor. Circa 30 la sută din femei
au acordat ajutor altor familii în lucrul casnic, fiecare a cincea (20,5%) – a acordat ajutor şcolilor, grădiniţelor, organizaţiilor religioase/de caritate/culturale,
ONG-lor, sindicatului, primăriei, afacerii/firmei sau unui partid. La fel, femeile
sunt activ implicate în ajutorul acordat altor familii la lucrări  agricole şi în grija
de copii sau de persoane dependente din alte familii (respectiv, 18,4% şi 16,9%).
În rândul bărbaţilor o pondere semnificativă o constituie ajutorul acordat altor
familii la lucrări agricole, care cuprinde 37,5% din total lor. Cele mai mari rate de
participare la activităţile voluntare sunt înregistrate la adulţi (44,7%), în deosebi
la femeile şi bărbaţii din mediul rural (respectiv, 54,2% şi 46,7%). În rândul vârstnicilor şi tinerilor se evidenţiază femeile din mediul rural, având ratele, respectiv,
47,2% şi 40,1%. [1]
Activităţile de voluntariat au un rol educativ pentru populaţia ţării, în special
pentru tineri, dezvoltă responsabilitatea socială, abilităţile practice de comunicare și socializare, evidențiază problemele comunitare, care ar putea fi soluţionate prin implicarea mai activă a membrilor comunităţii și promovarea inițiativelor
de interes public, promovează incluziunea socială a categoriilor defavorizate ale
populației, oferindu-le oportunități de manifestare și sprijin pentru diminuarea
sentimentului de anxietate, izolare și neîncredere.
Pentru manifestarea acestor valori și obținerea unor rezultate privind crearea unei societăți echitabile, democratice şi pluraliste, cu drepturi egale pentru

105

106

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

toţi, cetățeanul activ are nevoie de libertate și protecție din partea statului. Astfel,
intervine conexiunea dintre securitatea individual, națională și activismul
societății.
În viziunea cetăţeanului simplu, să militezi pentru asigurarea securității naţionale reprezintă să lupți pentru supravieţuirea sa fizică, a semenilor săi şi a statului, pentru păstrarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, a nivelului înalt
al potenţialului economic şi militar, întru asigurarea condiţiilor necesare pentru
o viaţă decentă şi dezvoltare personală. Deci, în opinia majorităţii cetățenilor,
noțiunea de securitate individuală este asociată cu cele mai însemnate valori pe
care le are sau dobândește omul de-a lungul vieții și pe care le dorește în siguranță: familia, prietenia, libertatea, educaţia, locul de muncă, banii şi sănătatea, iar
democraţia reflectă în percepțiile sale un regim politic generator de stabilitate,
prosperitate, este forma de guvernământ care garantează separarea puterilor în
stat, egalitatea tuturor în faţa legii, precum şi posibilitatea de a acţiona după propria voinţă. Astfel, libertatea sa de opţiune și independenţa în ceea ce priveşte
deciziile personale pot fi îngrădite în cazul unui stat în care guvernarea își dezvoltă propriile interese, situându-se în opoziţie cu doleanțele sale, democraţia
fiind mimată doar de declaraţii populiste, în a căror paravan se ascund politicienii. În contextul dat, apare pierderea încrederii cetățenilor în clasa politică,
în viabilitatea țării și în capacitatea forțelor ei existente de a face față diverselor
amenințări, pentru care este necesar instituții de stat responsabile, cu voință politică care își asumă actul guvernării, nu utilizează la nivel decizional o retorică
dihotomică, ci unitară, de mobilizare sub același consens național, indiferent de
preferințele identitare, simbolice sau ideologice. De asemenea, cauzează acea
absență și indiferență față de problemele din societate, care trebuie să fie un
semnal de alarmă pentru orice comunitate umană, întrucât această ezitare sau
stare de indecizie a societății, îndeosebi a tinerilor, față de propria țară, erodează
ideea de securitate naţională și de stat în general.
Analizînd esența cuvîntului „activism”, am identificat câteva aspecte-cheie,
pentru care militează cetățeniii în procesul de manifestare împotriva anumitor
nereguli, săvîrșesc acțiuni în interesul unei colectivități, grupuri sau persoane
concrete, ce necesită ajutor și susținere, și anume dimensiunile ce înglobează
formele de activism al cetățenilor, conexiunea directă a acestora cu tipurile de
securitate existente, mai cu seamă că securitatea, prin definiție, se referă în primul rînd la soarta colectivităților umane și abia în al doilea rind, la securitatea
personală, a ființelor umane individuale. Astfel, potrivit reprezentantului Școlii
de la Copenhaga – Barry Buzan, securitatea colectivităților umane este afectată
de factori din cinci sectoare principale: militar, politic, economic, social și de mediu: „securitatea militară privește interacțiunea capacităților statului de ofensivă
și defensivă armată, și percepția statelor, fiecare despre intențiile celuilalt; securitatea politică se referă la stabilitatea organizațională a statelor, a sistemelor de
guvernare și a ideologiilor care le legitimizează; securitatea economică privește
accesul la resurse, finanțe și piețe, necesar pentru a susține un nivel acceptabil
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de bunăstare și de putere a statului; securitatea socială se preocupă de capacitatea de susținere, în limitele unor condiții de evoluție acceptabile, a elementelor
tradiționale de limbă, cultură, identitate și obiceiuri culturale și religioase; securitatea mediului se referă la menținerea biosferei locale și planetare, ca suport
esențial de care depind toate acțiunile oamenilor”. [2]
Deci, pornind de la teoria existenței mai multor tipuri de securitate și conexiunea acestora cu activitățile de implicare civică, reies principale dimensiuni ale
activismului societății: politică, socială, economică, de mediu și nu în ultimul
rînd cea militară.
Dimensiunea politică se referă la faptul că cetățenii au nevoie de cunoştinţe,
atitudini şi competenţe pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile lor în contextul sistemului politic, capacități pentru a participa activ în acţiuni individuale şi
colective din viaţa publică. Securitatea politică se referă la ameninţările în adresa
legitimităţii sau a recunoaşterii, fie a unităţilor politice, fie a trăsăturilor fundamentale (structura politică, instituţiile statului, etc.). În acest caz, atitudinea civică a cetățeanului se focusează pe ameninţările faţă de: legitimitatea internă și
externă a unităţii politice, care se referă în primul rând la ideologii şi la alte idei
constitutive sau teme care definesc statul. Deci, vizează atât relația dintre stat și
cetățenii săi, cât și relațiile internaționale ale statului respectiv. Situația politică
este în interdependență cu clasa politică de la guvernare. Astfel, scopul implicării civice este caracterizat de interesul față guvernarea care e obligată să asigure
stabilitatea organizațională a statului și a cetățenilor săi.
Dimensiunea socială a activismului reflectă dominanta relațiilor sociale între
persoane, grupuri și comunități. Într-o societate în care oamenii sunt interesați
doar de propria persoană, în care se promovează individualismul, nepăsarea și
ignoranța, puterea exemplului propriu de solidaritate şi respect reciproc, toleranţă, valorificare a acțiunilor caritabile, dezvoltare a capacităților de a negocia
diverse oportunități de dezvoltare pentru toți membrii societății, îndeosebi pentru cei defavorizați, reprezintă un scut de apărare și siguranță în fața amenințărilor sociale, care sunt consecințe ale lipsei de garanții ale drepturilor sociale, a
politicilor ajustate unui nivel adecvat de bunăstare şi securitate socială, potrivit
tuturor membrilor societăţii.
În cazul dimensiunii economice implicarea civică a cetățenilor este în corelație cu capacitatea economică a statului de a face faţă principalelor ameninţări:
criza economică globală; embargourile economice; dezvoltare economică inegală, concurenţă neloială etc. În prezent, amenințările economice sunt dificil de
gestionat, condiția actorilor într-o economie de piață este una de risc, dominată
de o competiție agresivă și de nesiguranță. Liberalizarea și democratizarea economică au determinat modificarea modelului de securitate, realizarea ei fiind
bazată pe interdependența și cooperarea dintre state. Declinul economic poate
fi cauzat de incompetenţa managerială a clasei politice de la guvernare, astfel,
cetățenii, pentru a putea contabiliza acțiunile acestora, ar avea nevoie de cunoştinţe despre mecanismul funcţionării și dezvoltării eficiente a economiei, de
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preluare a bunelor practici internaționale și implementare în comunitățile lor.
Dimensiunea militară reprezintă unul din cele mai importante elemente ale securității individuale și naționale. Acţiunea militară pune în pericol atât individul,
cât și toate componentele statului: baza fizică (teritoriu) poate fi ocupată (parţial
sau total) sau afectată ca ecosistem, structura instituţională poate fi dezmembrată, ideea de stat poate fi subminată. Republica Moldova este un stat neutru,
potrivit articolului 11 din Constituție, dar securitatea națională și sistemul constituţional al țării este grav afectat, în contextul ignorării statutului de neutralitate al țării de către Federația Rusă, fapt argumentat de tergiversarea procesului de
reglementare politică a conflictului transnistrean, determinat de existenţa ilegală
a forţelor militare ruse, lipsa controlului frontierei de stat pe sectorul raioanelor
de est, care stimulează contrabanda, traficul de persoane, droguri, armament,
activităţile de spălare a banilor, migrația ilegală etc.
Actualmente s-au intensificat activitatea organizațiilor ce luptă pentru securitatea mediului, deoarece această dimensiune este esențială și în interdependență cu factorul economic al stabilității locale și regionale. Agenda de securitate
a mediului cuprinde mai multe probleme pentru care este nevoie de implicarea
guvernelor și a întregii societăți. Schimbarea climaterică, defrişarea pădurilor,
eroziunea solului, micşorarea stratului de ozon, poluarea, epuizarea resurselor
naturale energetice, epidemiile, supraconsumul etc sunt doar câteva efecte nocive pe care omul le-a condiționat să apară, odată cu activitățile tehnologice inovaționale. Astfel, omul este sieși inamic, celebra expresie latină „Homo homini
lupus est” – mai actuală, ca niciodată.
Urmare a studiului efectuat, am ajuns la concluzia că percepția principiului
democrației participative în societatea moldovenească nu este pe deplin străbătut, cetățenii încă nu au dezvoltată conștiința față de implicarea civică, comunitară şi politică. O cultură civică necesită un consens privind legitimitatea
instituţiilor politice, toleranţă faţă de pluralismul politic, soluționarea paşnică a
conflictelor, cu puterea cuvântului nu a „pumnului”, competenţă politică, încredere și colaborare reciprocă între cetăţeni şi instituţii. Acești factori includ patru
tipuri de participarea a individului: civică, comunitară, electorală și politică, care
prin definiție conturează capacitățile acestuia: iubire și încredere față de oameni,
toleranță, solidaritate, voință de implicare în comunitate, în procesul electoral,
pe care îl consideră un mijloc de a influenţa decizia politică și schimba traiectoria
greșită a țării prin votul său.
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ACTIVISMUL SOCIETĂȚII – CHEIA SECURITĂȚII
INDIVIDUALE ȘI NAȚIONALE
Rezumat: Activismul civic reprezintă o modalitate de manifestare și implicare
a fiecăruia dintre noi în viața comunității, prin participarea noastră la luarea
deciziilor publice. Autorul în acest articol va analiza modul de formare a unei democrații participative în care cetățenii se implică activ la dezvoltarea țării prin
dialog cu factorii de decizie, care îi reprezintă prin votul de încredere acordat.
Dacă factorul politic este ineficient în acțiuni, trebuie să se conecteze societatea
civilă, organizațiile nonguvernamentale, mass-media, cetățenii simpli pentru a
stabili un dialog orientat spre cooperare şi compromis, pentru a identifica soluții la problemele cu care se confruntă țara. În acest sens, autorul concluzionează
faptul că pentru consolidarea stabilității și securității interne a Republicii Moldova este necesară comunicarea permanentă a formatorilor de opinie cu cetățenii,
pentru a-i informa corect, fără a recurge la tehnici de manipulare și propagandă,
despre importanța implicării active în monitorizarea transparenței acțiunilor și a
responsabilității cu care iau decizii instituțiile publice ale statului.
Cuvinte cheie: societate, activism, spirit civic, securitate, Republica Moldova.

SOCIETY’S ACTIVISM – THE KEY TO INDIVIDUAL
AND NATIONAL SECURITY
Summary: Civic activism represents a way of manifesting and involving each
of us in the life of the community, through our participation in public decision
making. In this article, the author will analyze how to form a participatory democracy in which citizens are actively involved in the development of the country
through a dialogue with decision makers, who represent them through the vote of
confidence. If the political factor is ineffective in its action, civil society, non-governmental organizations, the media and all ordinary citizens must connect to
establish a dialogue aimed at cooperation and compromise, to identify solutions
to the problems that the country is facing. In this regard, the author concludes
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that in order to strengthen the Republic of Moldova’s internal stability and security, is necessary to establish a constant communication between the key decision
makers and regular citizens, in order to inform them correctly, without applying
manipulation and propaganda techniques, about the importance of their active
involvement in monitoring transparency, actions and responsibilities with which
the public institutions of the state take decisions.
Keywords: society, activism, civic spirit, security, Republic of Moldova.
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PROBLEME DE INTERPRETARE ÎN LEGĂTURĂ
CU ÎNCUVIINȚAREA DATĂ UNEI PERSOANE
DE A PURTA NUMELE MAMEI
Cristina DOBRE, doctorand, avocat,
Universitatea ”Titu Maiorescu”, București
(dobre_cristinaa@yahoo.ro)

1. O problemă care se pune în practica judiciară este aceea a determinării cazurilor în care schimbarea numelui de familie sau încuviințarea dată unei persoane de a purta numele mamei s-ar putea invoca în fața instanțelor judecătorești
sau s-ar putea invoca, în condițiile legii, pe cale administrativă. Această problemă
se pune deoarece divorțul își produce efectele de regulă, de la data rămânerii definitive a hotărârii respective (art. 382 alin.1 c. civil), având un caracter constitutiv
de stare civilă. Or, în legătură cu aceasta, nu există o concepție unitară.
2. În formularea răspunsului la această problemă ridicată, ar trebui însă, să
analizăm efectele pe care le produce divorțul. Astfel, desfacerea căsătoriei prin
divorț, dă naștere efectelor juridice, patrimoniale sau nepatrimoniale numai ex
nunc și, spre deosebire de anularea sau desființarea căsătoriei, niciodată pentru
ex tunc.
Sub acest aspect, mai întâi, subliniem faptul că, această noțiune, lato sensu,
presupune atât numele de familie cât și prenumele (art. 83 din c.civil). Apoi, stricto sensu, dreptul la nume cuprinde numele stabilit sau dobândit, potrivit legii.
(art. 82 din c. civil). În acest cadru de interpretare și în strânsă legătură cu problema în discuție, ar trebui subliniat, de asemenea că, numele constituie un drept
subiectiv personal nepatrimonial (inseparabil de existența omului), în principiu,
perpetuu și imprescrimptibil.
Posibilitatea modificării numelui de familie ca efect al desfacerii căsătoriei
prin divorț ne apare ca un reflex al caracterului constitutiv de stare civilă al hotărârii respective. Potrivit art. 383 din codul civil în vigoare, soții aflați în divorț
pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, se poate și după desfacerea căsătoriei aceste nume. În acest caz, instanța judecătorească va lua act
de această înțelegere prin hotărârea de divorț. Instanța de divorț are obligația să
atragă atenția soților cu privire la aplicarea dispoziților art. 383 din c.civil, iar dacă
reține că aceștia au convenit ca cel care a dobândit numele de familie prin căsătorie să-l poarte în continuare, ea trebuie să consfințească învoiala în hotărâre.
Textul art. 383 alin.1 din codul civil este de strică interpretare, în opinia noastră. Prin urmare, învoiala soților aflați în divorț, ca după desfacerea căsătoriei
soțul care a puratat numele de familie al celuilalt soț să poarte ulterior atât acest
nume cât și numele avut înainte de căsătorie este lovită de nulitate [1, pag.27,
pag.225, pag.128].
În legătură cu aceasta, este necesar să se realizeze înțelegerea la care ne referim, înainte de pronunțarea divorțului deoarece altfel instanța nu mai are po-
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sibilitatea să ia act de existența acesteia. Dacă, în cauză, o atare învoială nu s-a
realizat, fiecare dintre soți va purta numele pe care l-a avut înainte de căsătorie,
conform art. 383 alin.3 din c.civil.
3. Pe lângă acestea, mai observăm din discuțiile purtate în jurul acestei probleme că s-au format unele puncte de vedere [2, pag.68, pag.225, pag.128] deosebite ceea ce învederează cu prisosință că, problema cercetată apare ca fiind
una din cele mai neclare. Adoptarea uneia sau alteia din părerile susținute nu
are numai o semnificație pur teoretică, ci determină și implicații practice. Astfel,
în practica judiciară s-a decis că: dacă în timpul căsătoriei a intervenit înfierea,
urmată de schimbarea numelui avut anterior încheierii căsătoriei de către unul
din soți (și de eliberarea unui nou act de naștere), atunci soțul respectiv va purta
după divorț numele din noul act de naștere.
Potrivit art.383 alin.2 din c.civil ”instanța, pentru motive temeinice, justificate
de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa
unei înțelegeri între ei”. Instituirea unei asemenea text se justifică prin aceea că
există uneori situații când revenirea la numele purtat de către unul din soți anterior căsătoriei este susceptibilă să-i cauzeze daune morale și chiar patrimoniale
[3, pag. 216].
Din acest text de lege, după cum se poate remarca, legiuitorul nu a definit
expressis verbis noțiunea de ”motiv temeinic”, practica judecătorească îmbracă
o gamă variată de soluții interpretative. Astfel, practica judiciară, a decis că, prin
expresia menționată, în sensul art. 383 alin 2 c.civil, se înțelege ”orice interes care
ar fi vătămat prin schimbarea, modificarea, numelui purtat de soț în timpul căsătoriei, interes care poate să fie nu numai moral, ci și material”.
În același context, instanța de judecată a mai decis, chiar și în lipsa unei învoieli între soți, purtarea numelui de familie luat prin căsătorie poate fi încuviințată
de instanță și după divorț dacă se face dovada unui prejudiciu moral. Această
prevedere legală de excepție are drept unic scop să evite cauzarea unui prejudiciu moral celor care s-au distins prin activitatea lor socială. Dacă nu se face
dovada unui atare prejudiciu prin revenirea, în urma divorțului, la numele purtat
de soție înainte de căsătorie, nu constituie motiv temeinic în sensul prevederilor
legale sus citate.
În aceste condiții, considerăm totuși că motivele temeinice vizate nu se reduc
la ”orice interes...moral sau material”, căci dacă într-adevăr ar fi așa, dispoziția
de excepție prevăzută în art. 383 alin.2 din c.civil ar fi practic înlăturată, știut fiind faptul că, în ultimă analiză, interesul desemnează folosul, practic, material
sau moral urmărit de părți în proces. Or, este greu de admis că, plecând de la o
asemenea teză, cel care formulează cererea respectivă să nu probeze că prin modificarea numelui de familie i se vatămă un posibil interes moral sau patrimonial.
După cum se vede, ne-am putea întreba, sub acest aspect: unde ar fi limitele
avute inițial (ab initio) de legiuitor? În consecință, nu orice prejudiciu moral sau
/ și material îndreptățește instanța să încuviințeze soțului care a purtat în timpul
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căsătoriei numele de familie al celuilalt soț dreptul de a-l purta și după desfacerea căsătoriei, ci numai dacă, este analizat și din punct de vedere social, prezintă
o relevanță bine precizată.
4. S-ar mai putea discuta și dacă soţul fără consimţământul soţiei sau soția
fără consimțământul soțului cere instanței să-i încuviinţeze să poarte numele
tatălui său, sau mamei, care-l recunoscuse încă la data naşterii [4, pag. 87]. Cererea ar trebui admisă, iar după ce sentinţa rămâne definitivă, se dispune cuvenita
modificare în registrul de stare civilă. Dacă, soţia introduce o acţiune prin care
cere instanţei să-i încuviinţeze să poarte numele schimbat al soţului ei, arătând
că, în urma primei hotărâri, ea a ajuns să poarte alt nume decât acela al soţului
ei. În acest caz, instanța ar trebui să admită această acţiune.
5. O altă problemă interesantă este și aceea de a şti dacă un minor, este recunoscut de tatăl său prin actul constatator al naşterii. Dat fiind că minorul a luat
numele mamei cu care tatăl nu era căsătorit la data naşterii minorului, tatăl cere
instanţei să se încuviinţeze ca minorul să poarte numele tatălui său, cu atât mai
mult cu cât tatăl s-a căsătorit cu mama minorului. Cu toate acestea, remarcăm
că, unele instanţe de judecată resping cererea, argumentând că, copiii a căror
filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească rămân cu
numele dobândit potrivit legii în vigoare la data stabilirii filiaţiei. De aici, rezultă,
unele probleme juridice și credem, că merită o analiză amănunţită.
În primul rând se pune problema de a şti dacă pentru schimbarea numelui
este necesar sau nu şi consimţământul celuilalt soţ.
În această privinţă articolele din codul civil sunt clare. Soţii care convin să
poarte un nume comun în timpul căsătoriei sunt obligaţi să poarte acest nume
în timpul căsătoriei. Copilul din asemenea căsătorie va avea același nume. Orice
schimbare a numelui unuia din ei, fără consimţământul celuilalt, ar aduce atingere dispoziţiilor din Codul civil.
S-ar putea pune problema dacă acest consimţământ ar fi necesar şi în cazul
cererii din partea unui soţ de a i se încuviinţa să poarte numele tatălui său, care
l-a recunoscut, ulterior. Este adevărat că în acest caz nu este vorba de o schimbare a numelui comun, ci de o modificare a numelui, ca o consecinţă a modificării
stării civile a unuia dintre soţi. Există însă păreri în sensul necesităţii consimţământului celuilalt soţ şi în acest caz [5, pag. 154]. Dat fiind că modificarea stării
civile are repercusiuni şi asupra numelui comun care a fost stabilit prin consimţământul reciproc al soţilor, pentru a se evita eventualele neînţelegeri între soţi
asupra situaţiei rezultată din modificarea stării civile a unuia dintre ei, ar fi de
dorit şi util să se extindă, printr-o interpretare largă, şi în acest caz, cerinţa consimţământului celuilalt soţ.
În același timp, o altă chestiune pe care o analizăm este și aceea de a şti dacă
este justă hotărârea instanţei care a admis ca soţia să-şi „schimbe” şi ea numele
pe calea unei hotărâri judecătoreşti şi să ia numele soţului, aşa cum acesta fusese „schimbat” printr-o hotărâre anterioară. În conformitate cu dispoziţiile citate
„orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit potrivit legii”, dar
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„schimbarea în orice fel a numelui de familie sau a prenumelui nu este îngăduită
decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege”. Aşadar, schimbarea unui nume
nu se poate face decât în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.
Așa cum am mai subliniat mai sus, legea civilă prevede două căi prin care
poate fi obţinută această schimbare: calea administrativă şi calea judecătorească. Din conţinutul art. 84 c.civil rezultă că situaţiile în care schimbarea numelui
poate avea loc pe cale judecătorească, în baza prevederilor Codului civil, sunt
limitativ prevăzute de acest cod şi deci, în această privinţă, nu pot să existe derogări sau interpretări extensive. Argumentăm în acest sens, că schimbarea numelui se poate face potrivit prevederilor Codului civil în caz de căsătorie, divorţ,
adopţiune, recunoaşterea filiaţiunii sau stabilirea filiaţiei precum şi prin anularea sau desfacerea acestor acte de stare civilă. Codul civil nu face alte distincţii
şi de aici rezultă că, în toate celelalte cazuri, schimbarea numelui nu poate fi obţinută decât pe cale administrativă, adică prin introducerea cererii respective la
Starea civilă, competent din punct de vedere teritorial. Soluția prezintă avantajul
că și mama și minorul vor avea același nume, fără a deosebi între situația că acea
căsătorie s-ar desface sau nu, căci persoana va rămâne cu numele mamei dobândit pe cale administrativă.
Dacă mama și-a schimbat numele pe cale administrativă după nașterea copilului, dar înainte de rămânerea definitivă a hotărârii. Dacă însă mama copilului
și-a schimbat numele pe cale administrativă înainte de încheierea căsătoriei respective și ea poartă acest nume la data nașterii copilului a cărui paternitate se
tăgăduiește, fie ca nume propriu, fie comun cu soțul, atunci copilul va lua același
nume, ca fiind al primului părinte față de care și-a stabilit filiația.
Dacă mama și – a schimbat numele pe cale administrativă după nașterea copilului, dar înainte de rămânerea definitivă a hotărârii de tăgăduire a paternității,
soluția ar fi, în actuala reglementare, ca cel copil să ia numele mamei din momentul nașterii lui, dar pe care, chiar dacă acea căsătorie nu se desface, nu-l mai
are nici mama. De aceea, ni se pare că, în asemenea situații, ar fi indicată soluția
că acel copil, să ia numele mamei dobândit pe cale administrativă.
10. Recapitulând cele expuse rezultă că încuviințarea de a purta numele se
poate face pe cale administrativă, în baza unor motive temeinice, care pot fi apreciate ca atare. Ca exemplu, am putea cita faptul că fiul ar putea deveni cunoscut
în domeniul literar sau artistic prin numele mamei. Acest fapt îl poate determina să-şi schimbe numele pe care-l poartă, luând ca nume, numele mamei. Deci,
credem că, singura cale pentru de a ajunge să poarte numele mamei ar fi aceea
a schimbării numelui pe cale administrativă, adică prin folosirea procedurii prevăzute de codul civil. După părerea noastră acest din urmă punct de vedere ar fi
cel just.
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PROBLEME DE INTERPRETARE ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCUVIINȚAREA
DATĂ UNEI PERSOANE DE A PURTA NUMELE MAMEI
Rezumat: În articolul de față ne întrebăm: dacă există vreo raţiune pentru a
întreprinde – aşa cum au început să o facă în ultima vreme unii autori în legătură cu încuviințarea dată unei persoana de a purta numele mamei? Deschide
acest studiu perspective noi în teoria dreptului civil, ajută el la soluţionarea mai
adecvată a problemelor pe care le ridică practica civilă? Credem că justificarea
articolului de față nu trebuie căutată numai în eficienţa utilitară a acestui studiu.
Faptul că, în cadrul relaţiilor pe care dreptul civil pozitiv le implică, încuviințarea
dată unei persoane de a purta numele mamei sau schimbarea numelui se impune
ca o realitate juridică, este suficient pentru a solicita atenţia juriștilor. Ca atare,
încuviințarea dată unei persoane de a purta numele mamei sau schimbarea numelui de familie se include în realitatea socială. Din moment ce dreptul la nume,
ca expresie a reglementării raporturilor sociale, constituie o realitate efectivă, din
moment ce el se conturează cu necesitate ori de câte ori reglementarea legală implică o legătură de drepturi şi obligaţii, înscrierea sa între fenomenele vieţii juridice nu mai constituie obiect de îndoială. Cum însă teoria dreptului civil este legată
în toate aspectele sale de activitatea de aplicare practică, este de neconceput ca
schimbarea numelui să nu aibă şi implicaţii practice.
Cuvinte cheie: schimbarea numelui de familie, probleme de interpretare, legea civilă, divorț.

INTERPRETATION PROBLEMS IN CONNECTION WITH THE APPROVAL
OF A PERSON FOR BEARING MOTHER’S NAME
Summary: In this article we ask: is there any reason to undertake – as some
authors have recently begun to do in relation to the permission given to a person
to bear the mother’s name or what are the situations provided by law for changing the surname? Does this study open up new perspectives in the theory of civil
law, does it help to solve more adequately the problems raised by civil practice? We

115

116

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

believe that the justification for this article should not be sought solely in the utilitarian effectiveness of this study. The fact that, in the context of the relationships
that positive civil law involves, the consent given to a person to bear the mother’s
name or change of name is a legal reality is enough to demand the attention of
lawyers. As such, the consent given to a person to bear the mother’s name or change
the surname is included in the legal and social reality. Since the right to a name,
as an expression of the regulation of social relations, is an actual reality, since it
necessarily emerges whenever legal regulation involves a link between rights and
obligations, its inclusion among the phenomena of legal life is no longer an object
of doubt. However, as the theory of civil law is linked in all its aspects to practical
application, it is inconceivable that the change of name should not also have practical implications.
Keywords: change of surname, problems, civil law, divorce.
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A MATURITĂȚII SOCIETĂȚII DEMOCRATICE

Dana PAIU, doctorandă, Academia de Administrare Publică,
Republica Moldova, (dana.paiu@mail.ru)

Unul dintre atributele-cheie ale societății contemporane, după care se poate
judeca nivelul democrației în stat, este societatea civilă. Apariția acestei noțiuni
este legată de Anglia, de sistemul politic englez unde a fost utilizat pentru prima
oară în 1594, dar încărcătura ei esențială și definirea societății civile a avut loc
mai târziu, inițial în Scoția în sec. XVII și în Germania în sec. XIX [2, p. 182]. Și
dacă la începuturi marele filosof Hegel vedea societatea civilă ca pe o relație dintre familie și stat care definea viața socială, apoi astăzi, această noțiune a cumulat
mai multe sensuri și definirea ei este foarte difuză, „…este o noțiune care descrie
forme asociative de tip politic și care nu sunt părți ale unei instituții fundamentale ale statului sau ale sectorului de afaceri” [8]. Dar tot aici trebuie să subliniem
faptul că, în cazurile trecerilor statelor de la un regim totalitar la un regim democratic, cheia acestei treceri se află în mâinile societății civile.
Există două definiții al societății civile – una de tip universal și alta de tip restrictiv sau american. Dacă societatea de tip universal include în sine întreg spectru social: statul de drept, economia de piață, sectorul social ș.a. [3, p. 94], atunci
societatea civilă de tip american reduce sfera de activitate la niște grupuri autoorganizate, independente de autoritățile publice, capabile să-și apere interesele
și să apere drepturile omului [7, p. 135].
În linii mari, putem defini societatea civilă ca pe un complex de forme asociative, de sorginte apolitică, care nu fac parte din instituțiile fundamentale ale
statului și nici din mediile de afaceri. Actorii societății civile contemporane sunt
fundațiile, asociațiile, sindicatele, uniunile patronale, care au menirea de a interveni în relațiile cu statul, în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor
de grup. Ar fi cazul să nu se confunde noțiunea de societate civilă cu noțiunea de
civil, adică nesupus militar sau doar cu membrii ONG-urilor care reprezintă doar
o parte a societății civile.
Democrația sau gradul de democrație a societății poate fi apreciat după felul
de liberă asociere a cetățenilor, care în mod voluntar se asociază pentru a apăra
și promova anumite drepturi și interese, utilizând în acest scop timpul propriu,
cunoștințele și experiența civică.
Dacă ținem cont de faptul că, societatea modernă poate fi structurată din
trei componente de bază: 1. Componenta economică; 2. Componenta politică;
3. Componenta societății civile – atunci conștientizăm importanța dezvoltării
societății civile care poate influența domeniul politic și economic, căci în fond,
misiunea societății civile este de a consolida legitimarea democrației, de a multiplica structura relațiilor de interese și a fortifica încrederea cetățeanului în puterea lui în sensul de a influența treburile în stat.
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Un apropo – la prima vedere apare iluzia că societatea civilă nu are nevoie de
stat și se poate auto dirija, ceea ce nu este just, fiindcă structurile de stat ocrotesc
societatea de fenomenele nedorite: mafia, mișcări anarhice, structuri teroriste ș.a.
În Republica Moldova afirmarea societății civile a început după declararea
Interdependenței la data de 27 august 1991. Ca să apreciem nivelul actual al
societății civile din Republica Moldova trebuie să trecem în revistă elementele
de bază, cum ar fi de exemplu – economia de piață în Republica Moldova a fost
lansată, dar până la ora actuală nu s-a format ca o relație credibilă. Din această
cauză, n-a fost formată clasa de mijloc care este componenta cea mai importantă
într-o societate civilă avansată. Problemele statului de drept în Republica Moldova sunt la ordinea zilei, ia lupta cu corupția este declarată prioritară în stat. În
rezultat se constată fragilitatea relației de comunicare dintre stat și societatea
civilă.
O altă componentă slabă a societății moderne este clasa politică a Republicii
Moldova care prin cultura sa politică nu favorizează dezvoltarea societății civile.
Partidele politice, constituite după principiul ierarhic în care președintele este
figura autoritară ce emite directive acceptate de membrii de partid fără a fi puse
în discuție. Conducerea autocratică nu poate genera o democrație internă în
partide, fapt care închistează inițiativa individului și îndepărtează partidele de
opțiunile societății civile [6, p. 638]. Tot aici poate fi adus exemplul sindicatelor
care nu se pot realiza ca structuri independente de stat, ci prin inerție continuă
să caute soluțiile în detrimentul membrilor săi. Deși s-au divizat în două asociații
mari, sistemul sindical din Republica Moldova evită confruntarea cu puterile de
stat și în felul acesta, nu poate apăra plenar drepturile membrilor săi. În comparație cu alte state, spre exemplu – România, unde mișcarea sindicală este liberă
și foarte eficientă în apărarea drepturilor membrilor care fac parte din sindicat.
Corpul sindical creează presiuni asupra guvernării și în cele mai multe cazuri impun punctul lor de vedere. Sindicatele din Republica Moldova mai au de parcurs
un drum lung până vor ajunge la acest nivel de relație cu statul.
În același context, este cazul să evidențiem situația presei din Republica Moldova, o componentă-cheie a societății civile ce nu se poate elibera de presiunea
statului și a structurilor politice, și oligarhice, care finanțează acest domeniu, impunând politica lor. Din această cauză, în rapoartele internaționale, mass-media
din Republica Moldova este caracterizată ca fiind parțial liberă. Spre exemplu, în
anul 2012, două persoane erau proprietare la șapte posturi de televiziune respectiv, politica editorială a acestor posturi reflecta poziția lor particulară. Remarcăm faptul că, în anul 2018, la sugestia societății civile, și îndeosebi ONG-urilor
media, a fost modificată legislația în care s-a stipulat că o persoană poate deține
doar două licențe TV, iar fiecare post TV este obligat să declare proprietarul [1]. În
felul acesta s-a produs o liberalizare în sistemul mediatic din Republica Moldova.
Însă pentru eliberarea definitivă a mass-mediei, pentru transformarea ei într-o
componentă liberă a societății este nevoie de un proces de democratizare și de
finanțare autonomă a structurilor de presă.
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O altă componentă importantă de mare influență este biserica care are un
procent foarte înalt de aderenți – cca nouăzeci procente din populație [5, p. 245],
dar care în Republica Moldova este divizată în mai multe componente din care
cauză influența ei în cadrul societății civile este mult redusă, pe când statistic, biserica se bucură de o încredere substanțială în rândul populației în jurul a optzeci
de procente [5, p. 245]. Din considerentul că Biserica este divizată după criteriul
apartenenței la Patriarhia rusă și Patriarhia română, se reduce foarte mult autoritatea ei în rândurile activiștilor societății civile. Dacă în Georgia sau în Armenia
vocea bisericii este una distinctă și autoritară, în Republica Moldova vocea bisericii practic nu este luată în considerație. Unul din componentele principale ale
societății civile îl reprezintă sectorul asociativ (ONG), care în Republica Moldova
a realizat o evoluție spectaculoasă. Dacă în anul 1992 la Ministerul Justiției au
fost înregistrate 38 de ONG-uri, în anul 2011 numărul lor era de 8200. Pe teritoriul
Transnistriei erau înregistrate 1000 ONG-uri, iar în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia erau înregistrate cca 600 de ONG-uri [7, p. 146]. Evident că nu toate
aceste organizații activau, considerându-se că cifra reală a celor care activează
ar fi de aproximativ 1/3 din numărul total, dar și această cifră ne demonstrează
ponderea sectorului în cadrul societății civile. Există anumite probleme, la fel ca
și în cazul partidelor politice, conducătorii ONG-urilor duc o politică autoritară și
despre democrația internă nu se discută. La fel, o problemă principială este legată de nivelul de transparență a activității ONG-urilor, se are în vedere activitățile
financiare, rapoartele cărora nu întotdeauna reflectă situația reală a finanțărilor
și cheltuielilor. În linii mari, în Republica Moldova ONG-urile sau grupat pe două
axe de interese: consulting și expertiză. Acest fenomen explicându-se prin faptul
că, finanțarea externă este mai consistentă și garantată. Ultimele evoluții politice
din Republica Moldova au demonstrat că ONG-urile pot avea un impact politic
definitoriu. Alegerile președintelui Republicii Moldova din toamna anului 2020
sunt un argument forte în acest sens. Implicarea societății civile a adus rezultate
nemaipomenite la alegerile prezidențiale precedente. Este un semn cert că societatea civilă și anume, elementul asociativ în viitorii ani va dicta ritmul vieții politice. În acest sens, aducem o viziune a filosofului Ludmila Roșca „…în Republica
Moldova să se coaguleze și să formeze un nucleu puternic – societatea civilă, pe
care o vede ca o forță purificatoare civic și generatoare de noi posibilități de evoluție a neamului nostru” [4, p. 48].
În concluzie: Economia de piață slab dezvoltată, statul de drept cu mari probleme, fac ca societatea civilă din Republica Moldova să fie una cu o pondere
moderată, iar în viitorul apropiat schimbări radicale în acest domeniu nu se prevăd. Dar intenția actualei guvernări care pune accentul pe aderarea la Uniunea
Europeană, obligă societatea civilă să-și fortifice eforturile în același sens. În noile condiții generate de alegerile prezidențiale din anul 220, când s-a schimbat
vectorul politic spre vest, se deschid reale perspective de prosperare a sectorului
asociativ care va fi mai aproape de oameni și nu va fi dominat de interese de grup.
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SOCIETATEA CIVILĂ – ETALON
A MATURITĂȚII SOCIETĂȚII DEMOCRATICE
Rezumat: Societatea civilă este unul dintre atributele democrației contemporane care denotă gradul de maturizare a societății, în sensul evoluției democratice. În plan istoric, societatea civilă a început să se impună odată cu apariția
parlamentarismului, adică primii germeni ai acestei societăți îi putem considera
apăruți acum trei sute de ani, dar eficiența acestei societăți care implică multă
lume neafiliată politic, a început să fie resimțită plenar abia la finele secolului XIX.
Republica Moldova are tendința de a forma o societate civilă activă, cu pondere în conștiința publică, dar calea evoluției democratice este una sinusoidală și
de aceea eficiența societății civile în țara noastră este încă slab resimțită. Politicul
domină spațiul public aproape unilateral, întocmai ca o pasăre ce zboară cu o
singură aripă. Echivalarea acestei dominații singulare poate veni doar din partea
societății civile căci în formula democratică ideală, așa cum afirmau încă grecii
antici – „puterea aparține poporului”.
Cuvinte cheie: societate civilă, partid, sindicate, biserică, presă liberă, sector
asociativ.
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CIVIL SOCIETY – A BENCHMARK OF THE MATURITY
OF A DEMOCRATIC SOCIETY
Summary: Civil society is one of the attributes of contemporary democracy
which denotes the degree of maturity of society in the sense of democratic evolution. Historically, civil society began to impose itself with the advent of parliamentary, that is, the first germs of this society can be considered to have appeared three
hundred years ago, but the efficiency of this society, which involves many people
not politically affiliated, began to be fully felt only at the end of the century XIX.
The Republic of Moldova tends to form an active civil society, with a share in the
public consciousness, but the path of democratic evolution is sinusoidal the same
efficiency of civil society in our country is still poorly felt. Politics dominates public
space almost unilaterally, just like a bird flying with one wing. The equivalence of
this singular domination can only come from civil society in the ideal democratic
formula, as the ancient Greeks still said – „power belongs to the people”.
Keywords: civil society, party, unions, church, free press, associative sector.

121

122

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

CZU: 81’23:32.019.5

REFLECȚII PSIHOLINGVISTICE
ÎN MEDIILE SOCIAL-POLITICE INOVATIVE

Nicolae PARCEVSCHI, doctorand, Academia de Administrare Publică
Republica Moldova, master în inginerie.
(parcevschiinicolai@mail.ru)

I. Omul în mediul informational al societății moderne
După cum am constatat mai sus Omul esre un obiect și subiect al spațiului informational. Omul îndeplinește simultan funcțiile unui simplu purtător de informații (primite, transmise) și operează cu informații de diferite grade de complexitate. În cea mai mare parte, tipurile de operațiuni informaționale efectuate de
conștiința umană sunt universale și, prin natura lor, nu diferă în mod fundamental de activitatea sistemelor automate. O excepție este evaluarea fiabilității informațiilor, capacitatea de a accepta sau nu informații venite din mediul exterior.
Informația reprezintă cunoașterea, un program, un algoritm (sumar o idee)
– este incorpore, dar în același timp este o proprietate a materiei de a fi purtătoare de informații. Nu există nici o materie care să nu poarte informații. Modul
de existență a informațiilor se face numai pe un purtător de informații (biologic,
fizic, electronic, cuantic etc), transferul de informații, inclusiv conservarea acesteia, se realizează prin interacțiunea purtătorilor de informații. Materia este în
același timp un purtător, conductor (transformator, sintezator) de energie. Un
obiect material complex, care este un organism biologic, apare, se dezvoltă și
există în conformitate cu programul inerent care predetermină procesele de
schimb de energie intern și extern, adică informații. Proprietatea omului, organizarea sa nervoasă, este de a reacționa și interacționa în câmpul informațiilor.
Corpul uman reacționează la informațiile primite, inclusiv la emisia de energie,
care imediat sau mai târziu, se transformă adesea în acțiune. Realitatea invocă
că informația provoacă o reflecție individuală șau colectivă, prin urmare, lumea
(socială) este condusă de idei sociale. Comportamentul uman, informația este
cauza principală, iar materia, corpul și energia acestuia sunt doar un instrument,
o modalitate de a implementa un program, fie biologic, fie social, stabilit de un
set de comenzi (vorbire), care reprezintă informații.
Calitatea informației este determinată de gradul de apropiere de adevăr.
Adevărul în sensul său absolut este inaccesibil minții umane, limitat de modul
formal logic al cunoașterii, experiență insuficientă, limitele vieții biologice unui
individ, generații umane. Informația reprezintă o dominanță dezechilibrată a
intereselor pe termen scurt în societățile imature (profitul, puterea, consumul
excesiv, satisfacerea nevoilor actuale, adică) „vanitatea lumească” asupra obiectivelor societății, asigurând păstrarea și dezvoltarea acesteia.
Progresul tehnologic amplifică presiunea informațională asupra individului
și societății. De asemenea, progresul tehnologic amplifică consecințele acțiuni-
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lor individului și ale societății, care, după cum vedem, sunt derivate direct din
informațiile consumate. De la inventarea tehnologiilor și substanțelor de distrugere în masa civilizația umană ajunge la tehnologii informaționale care „infectează” percepția mulțimilor din spații geografice extinse.

II. Reflecții psiholingvistice în mediul social-politic
Psiholingvistica sau psihologia limbajului este o știință care se ocupă cu
studiul factorilor psihologici și neurobiologici care permit omului să folosească,
înțeleagă și să producă o anumită limbă. Psiholingvistica studiază influențele pe
care le exercită psihologia vorbitorilor, intențiile, atitudinile, în special gândirea
și situațiile în care se află vorbitorii, asupra utilizării concrete a limbajului. În
sens mai restrâns, psiholingvistica se ocupă cu mecanismele psihice ale limbajelor, cu facultățile gândirii – intelectul, rațiunea și speculațiunea – și limbajele
specifice acestora – limbajul simbolic, noțional-verbal, categorial-speculativ5.
Un individ ca subiect biologic, este purtător de informații fizico-chimice (biologice) conținute în structura genetecă, în ADN care determinâ forma, compoziția corpului, organizarea nervoasă și fiziologia corpului, adică informațiile sunt
încorporate în programul său biologic și nu depind de informațiile care vin la o
persoană după naștere. Un nivel complet diferit, reprezintă o persoană mentală
care devine un purtător și operator de informații primite de el în procesul de interacțiune cu mediul, o parte esențială a acesteia fiind societatea.
O persoană se naște nu într-o formă arbitrară și cu conținut biologic arbitrar,
ci „într-o imagine și asemănare”. Datorită diferenței în limbile de prezentare,
una și aceeași idee poate fi formulată în esență ca „după imaginea și asemănarea
autorului” sau „în conformitate cu programul stabilit”.
Astfel, orice persoană este simultan un sistem biologic – un organism care
a apărut și se dezvoltă în conformitate cu un program, având nevoi fiziologice,
instincte de autoconservare, reproducere, în timp ce îndeplinește funcțiile de
conservare și transmitere a informațiilor despre programele biologice, genetice,
care este, funcțiile unui purtător de astfel de informații, dar și (dacă cetățeanul
nu este izolat de alte persoane de la naștere). Această realizare este foarte dificilă
și dureros de acceptat pentru o persoană ale cărei opinii au fost formate pe baza
informațiilor iluzorii inexacte.
Comportamentul uman este predeterminat fie de un plan pentru atingerea
obiectivelor, fie de o reacție spontană la circumstanțele inconjurătoare. Cu toate
acestea, reacția unei persoane, pe lângă formele reflexive extreme, este un comportament derivat din sistemul de valori, moralitate, comportament adecvat sau
neacceptat de el mai devreme. Astfel, orice acțiuni ale unei persoane, cu excepția
acțiunilor cauzate de fiziologie, reflecții care sunt instantanee, sunt rodul atitudinilor ideologice care s-au format într-un anumit mediu informațional. Cum se va
comporta un membru al societății în diferite situații, care va fi alegerea sa – dacă
5
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va accepta lupta sau va ceda si retrage, dacă va prefera înșelăciunea sau onoarea
și demnitatea. Va crea, crește și educa copiii sai, va respecta și va fi ghidat de lege
și norme morale sau va alege modele de comportament ilegal, asocial. Depinde în mare măsură de conținutul informațiilor sociale din jurului cetățeanului.
Aceasta determină alegerea motivațională, neschimbătoare și constantă a tuturor, fără excepție, între beneficiul imediat și adevărul absolut?
În final ajungem la subiectul cel mai intersant al psiholingvisticii. Orice informație scrisă sau emisă verbal-visual, reprezintă o programare a psihicului, transformare și, de ce nu, în final o modelare și dirijare a persoanei. Atunci când ne
referim la informațiile scrise sau emise verbal pornim de la axioma că OMUL la
nivel subconștient reprezintă un sistem de perceptii. Adică omul percepe culorile drept un cod semantic din textele scrise sau verbale. Aceasta gamă de culori reprezintă matricea perceptiei individuale prin unități de informații bit, byte, pixel
etc. Precizând mai departe subiectul dat voi spune că fiecare vocală din alfabet în
fond reprezintă o culoare pe care creeierul omului o percepe la nivel subconștient. Adică semnele literelor, cuvintelor în procesul vizualizării sunt transformate
în semnale colore, care determină percepția lor în format de QR cod color. Sar
părea că aceste afirmații ale mele sunt de genul science fiction, dacă nu ar fi
practica mea personală de analiză a diferitor texte, care in plan individual reprezintă un cod color, prin care se poate identifica autorul sau stările psihologice ale
autorului în criminalistică. Publicistica, jurnalismul, tehnologiile politice sunt un
gen similar de construcții codificate (sau coerente cum le numim). În fond aceste
texte reprezintă o sinteză de cuvinte –cheie cu o gamă coloră specifică, menite să producă un efect-cauză benefic pentru obiectul-țintă, săi schimbe la nivel
subconștient percepția, conștientizarea si acțiunea (alegerea).
În continuare voi aduce un exemplu ce desăvârșește șirul ideomatic enunțat
de mine mai sus.
Voi omite aspectele politice, vizând în prim plan efectul scontat al unor informații emise de un centru de influiență din străinătate pentru un auditoriu din
tara-țintă. Adică cea ce ne demonstrează că informațiile scrise sau vorbite schimbă percepțiile consumatorilor și purtătorilor de informații nu numai în plan reflexiv, dar și inovativ, prin istrumente psholingvistice și psihosemantice ajustate
la tehnologii politice6. Iată în fond ce ne relatează nouă în ansamblu profesorii
Chr. Luscher, Ig. Smirnov, Vl. Lefevr, Vl. Lepskii in teoriile sale inovative.

2.1. Studii de caz7
Acțiunile reflexive ale Rusiei în spațiul social-poltic din Moldova. Mai 2021.
Începutul lunii mai 2021 se caracterizează prin strategii reflexive ale Kremlinului în câmpul politic al Moldovei.
6

7

Evangelia de la Ioan „La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu
era Cuvântul”.
Studiu de caz al autorului.
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În diferite surse mass-media, ruse și locale, a apărut o nouă aplicație reflexivă cu sintagma de „coaliția ex-președinților V. Voronin și I. Dodon”. Aș dori să
menționez că aceasta este o aplicație reflexivă foarte reușită și eficientă asupra
mentalității electoratului. V. Voronin a rămas în conștiința de masă a moldovenilor ca președintele care a început construcția unui stat social, deși uneori prin
metode voluntariste.
Ce înseamnă acest lucru pentru politica internă și externă a Moldovei?
În primul rând, această noutate politică influiențează întregul câmp electoral moldovean pentru al direcționa spre retrospecția lui V. Voronin. Pe de altă
parte, aceasta este o încercare de a efectua o operație plastică a imaginii lui I.
Dodon știrbită de ambițiile sale hipertrofice.
În al doilea rând, acesta este un semnal pentru însuși V. Voronin, căruiea i
se iartă eșecul Planului Kozak din 2003 și i se oferă ultima șansă de a reveni în
politică activă regională ca politician moderat, spre deosebire de I. Dodon, care
sistematic recurge la enunțuri politice neașteptate.
În al treilea rând, coaliția de stânga este foarte importantă pentru partenerii
strategici din est, drept un pas decisiv care vizează prăbușirea coaliției de dreapta.
În al patrulea rând, este foarte important pentru Moscova să păstreze loialitatea Moldovei în spatele Transnistriei, care rămâne un cap de pod vizând influența politico-militară asupra Ucrainei.
În al cincilea rând, este extrem de important pentru Moscova să fie predetrminat eșecul intereselor electorale ale Statelor Unite în Moldova cât și personal a
ambasadorului D. Hogan, care în final va fi retras onorific în Statele Unite.
În al șaselea rând, acesta este un semnal pentru România, care trebuie să
conștientezize poziția sa ambiguă, chiar și fiind membră NATO.
În al șaptelea rând, este un semnal pentru țările europene și altele din regiune,
că Moscova și-a „marcat” locația viitoarelor sale reflexii regionale și geopolitice.
În al optulea rând. Moscova iși desemnează un partener loial la Chișinau,
însă Kremlinul nu va construi strategii de investiții durabile în Moldova și nu va
influiența stabilizarea economico- financiară a țării. Grija pentru Moldova va fi
lăsată pe seama „soft power” occidental.
În al noulea rând. Un obiectiv foarte important pentru Moscova este ca Moldova să nu reușească să încheie un parteneriat strategic cu Ucraina și România
în apropiații 4 ani.
În al zecelea rând. Principalul obiect de influență rămâne Ucraina cu aspirațiile sale pro-occidentale.

Concluzii
1. Electoratul Moldovei va fi adus în calitatea sa obișnuită de mulțime dirijată. Mediul social-politic din Republica Moldova este perceput ca un mediu reflexiv- activ, de dezvolatre inovativă, iar actorii politici ca subiecți
cyber- biologici. Apreciez aceste acțiuni reflexive a Moscovei ca fiind foar-
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te eficiente, de succes, bine pregătite, bazate pe analize profunde și cunoașterea proceselor regionale și locale. Astfel, procesele social-politice
din mica Moldovă vor influiența fără îndoială procesele politice și regionale interne din Ucraina și invers, procesele din Ucraina pot schimba
semnificativ situația din Moldova.
2. Informațiile bine structurate ca aspect psiholingvistic pot influiența și
transforma percepția auditoriului-țintă. Abordarea psiholingvistică este
foarte eficientă atunci când ne referim la gândirea în masă și percepția
mulțimilor. Tehnologiile politice au la bază psiholingvistica și psihosemantica.
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REFLECȚII PSIHOLINGVISTICE
ÎN MEDIILE SOCIAL-POLITICE INOVATIVE
Rezumat: Teoria mediilor reflexive active de dezvolatre inovativă, de Vladimir
Lepski, doctor, prof. un. membru al AȘ din Rusia este o invenție informaționălă și
reflexivă totodată. În esență este o teorie, care concretizează la maxim teoria prof.
Vl. Lefevr, accentele fiind puse pe capacitățile sinergetice a individului, grupului
social, statelor, care prin aplicații reflexive pot fi dirijate operațional. Este important de menționat că teoriile dlui prof. Vl. Lepski au intrat în arsenalul activ și
stau la baza aplicațiilor reflexive în politica și gepolitica rusă actuală.
In comformitate cu prof. Vl. Lepski:
Sistemele reflexive trebuie să fie complexe, mozaice, capabile de autorganizare.
Adică complexitatea formează un haos, iar capaciatea sinergetică asigură dirijarea haosului. Teoria prof. V. Lepskii pentru prima dată percepe omul ca sistem
informațional- inovativ, mecanic cu însușiri emotive și cognitive, cyber- biologic,
capabil să se autoorganizeze datorită capacitățlor intelectuale și să fie parte componentă a sistemului inovativ- informațional.
Metodele psihosemantice permit a recostrui tabloul implicit al lumii înconjurătoare specifice subiectului, pe care el poate să nu le conștientizeze și care se
actualizează în regim de consum. Spațiile semantice pot fi concepute ca baza de
structurizare a autoorganizării reflexive a conștiinței omului, precum și organizării activității grupului de subiecți.
Principiul bifurcării subiecților asigură transformarea dinamică a individului
în subiectul grupului virtual, care activează în concordanță cu alți subiecți și mediul activ- inovativ. Bifurcarea subiecților, ca aspect psihologic, nu este mai puțin
decât transferul accentuărilor bipolare8 din sfera personalității în sfera mulțimii
autorganizate și dirijate la nivel de reflexe.
Dacă la prof. Ig. Smirnov preocupația principală constă în transformarea psihotronă a spațiul psiho-semantic al unui om aparte. La prof. Vl. Lefevr determinăm evoluția spre conceptul acțional pre și post- factum în spațiul semantic al
mulțimilor. La rândul său prof. V. Lepskii progresează în teoriile sale și lucrează
,,aici,, și ,,acum,, cu alte cuvinte -,,timpul prezent,, devine subiect al transformărilor sale. El tinde să schimbe și să reorganizeze spațiile psiho- semantice a unor
spații geopolitice, prin sisteme informaționale sofisticate. Ba și mai mult el afirmă
că subiecții primind impulsul- inițial de organizare să se mențină singuri în spațiile semantice impuse din exterior.
Cuvinte cheie- reflectie, mediu inovativ, psiholingvistică, informația.

8

Accentuari bipolare – accentuari schizoide.
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PSYCHOLINGUISTIC REFLECTIONS
IN THE INNOVATIVE SOCIAL-POLITICAL ENVIRONMENT
Summary: The theory of active reflexive environments for innovative development, by Vladimir Lepski doctor, prof. un. member of SA in Russia is an informational and reflective invention at the same time. In essence, it is a theory,
which concretizes to the maximum the theory of Prof. V. Lefevr, the emphasis being
placed on the synergistic capacities of the individual, the social group, the states,
which through reflexive applications can be operationally directed. It is important
to mention that the theories of Prof. Vl. Lepski have entered the active arsenal and
are the basis of reflective applications in current Russian politics and politics.
In accordance with prof. V. Lepski:
Reflective systems must be complex, mosaic, capable of self-organization. That
is, complexity forms chaos, and synergistic capacity ensures the direction of chaos.
V. Lepskii’s theory for the first time perceives man as an information-innovative
system, mechanical with emotional and cognitive properties, cyber- biologic, able
to self-organize due to intellectual abilities and also to be a component part of the
innovative-information system.
Psychosemantic methods allow to reconstruct the implicit picture of the specific world around the subject, which he may not be aware of and which is updated in the consumption regime. Semantic spaces can be conceived as the basis for
structuring the reflexive self-organization of human consciousness, as well as the
organization of the activity of the group of subjects,
The principle of bifurcation of the subjects ensures the dynamic transformation of the individual in the subject of the virtual group, which activates in accordance with other subjects and the active-innovative environment. The bifurcation
of the subjects, as a psychological aspect, is no less than the transfer of bipolar
accentuations from the sphere of personality to the sphere of the self-organized
and reflexive-directed crowd.
If at prof. Ig. Smirnov’s main concern is the psychotronic transformation of the
psycho-semantic space of a particular person. Prof. Vl. Lefevr we determine the
evolution towards the concept by acting pre and post-factum in the semantic space
of the sets. In turn, Prof. V. Lepskii progresses in his theories and works, here, and
now, in other words – the ,,present time,, becomes the subject of his transformations. It tends to change and reorganize the psycho-semantic spaces of geopolitical
spaces, through sophisticated information systems. Moreover, he states that the
subjects receiving the initial impulse to organize to keep themselves in the semantic spaces imposed from the outside.
Keywords – reflection, innovative environment, psycholinguistics, information.
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CZU: 37.032

EDUCAȚIA – INSTRUMENT FORTE
ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII
Liudmila CUROȘ, doctorand APP, master în economie
(ludmilacuroz@gmail.com)

Educația, ca definiție, reprezintă un fenomen social care se realizează prin
transmiterea de date, cunoștințe, abilități și trăiri existențiale, a generalităților
despre cultură și societate. Totul contează într-o societate ce tinde spre dezvoltare, începând cu acei 7 ani care se vor transforma într-o viață. Educația din țara
noastră, la moment, reprezintă niște foi cu îndrumări care niciodată nu s-au
schimbat, mereu educația teoretică primită în instituții de învățământ a fost mai
puțin utilă, tot ceea ce se învață printre bănci, sala de clasă, nu te va ajuta în viața
de zi cu zi, ca om care vrea succesul și fericirea pe plan personal. Societatea de
azi are nevoie de o personalitate puternică, plină de anturaj, doar așa poți reușii
într-o societate contemporană plină de cerințe spre fizic, nu spre psihic, teoria
nu îți oferă acea lingură de mâncare pe care visezi să o ai primită pentru munca
depusă. Toate aceste planuri se realizează prin educație pe diferite trepte care
trebuie să se afle într-un raport de colaborare, astfel încât rezultatul să lase amprente asupra tinerii societăți într-un mod firesc, iar nivelul educației să fie unul
ridicat, care va influență direct asupra dezvoltării ulterioare.
Dacă e să vorbim despre nivelurile de obținere a educației este strict necesar
de a începe de la nivelul familie, al mediului în care se naște și crește individul,
nivel sistemului instituționalizat, grădiniță, gimnaziu, liceu, colegiu, universitate și alte instituții. Primul factor care formează o persoană este familia. Familia
este mediul în care se exercită cea mai mare influență asupra dezvoltării de mai
departe a individului, atât în mod direct cât și în mod indirect. Aici se pun bazele
primelor conduite, familia fiind cea care formează, mai mult decât să informeze.
La nivelul instituțiilor educaționale, educația se realizează prin metode sistematice și continue, ce au rolul de a forma, dezvolta, descoperi aptitudini, atitudini și conduite. De a forma capacități și competențe de dezvoltare. Influența
educativă a instituțiilor date pot da rezultate foarte bune atât în domeniul științific cât și social, civic, moral și estetic. Instituțiile culturale, mass-media, asociațiile de copii și tineret, societățile caritabile, organizațiile nonguvernamentale,
toate pot susține procesul de educare și instruire într-un mod benefic, venind în
sprijinul instituțiilor educative de orice nivel.
La orice nivel educația trebuie să acorde răspuns prompt exigențelor cerute
de evoluția națională și internațională și poate fi realizată în perspectiva unui
ideal de personalitate umană, în acord cu reperele culturale și istorice a țării. Un
individ educat va avea capacitatea de a răspunde nevoilor și situațiilor complexe.
Va putea conștientiza situațiile noi, nevoile individuale și colective, va dobândi
o mai mare sensibilitate în fată unei situații de blocaj, găsind soluții optime, va
poseda o gândire critică bine dezvoltată. O persoană educată va susține efortu-
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rile care au în vedere educația, va sprijini lupta împotriva ignoranței, vulgarului
și cultivării lipsei de valori. O generație educată, instruită, căreia i s-au transmis
valorile morale, culturale și istorice, poate duce mai departe moștenirea primită
de la predecesori și poate da șansa viitorului spre mai bine. O societate educată
poate face diferența între bine și rău, între influențele negative și cele pozitive.
Actualmente personalitatea trebuie să fie capabilă de a lua hotărâri independente, a-și lua răspunderea asupra sa, a prevedea rezultatele activității în diverse
condiții de viață, a analiza acțiunile și faptele proprii și ale altor oameni de pe
pozițiile valorilor sociale, a-și schimba permanent modul obișnuit de comportare, a-și forma modele rezonabile de activitate pentru noile condiții de viață soci
umană. Astfel, ea se va integra în societate, va fi participant activ a evenimentelor sociale, morale, economice, tehnologice, ecologice, de muncă, profesionale, politice etc. Participarea activă a personalității în schimbarea și dezvoltarea
societății necesită formarea la ea a sentimentelor datoriei și responsabilității, a
atitudinilor valorice. Educația actuală presupune formarea și autoformarea, dezvoltarea și autodezvoltarea simultană la personalitate a capacităților creative, a
atitudinilor morale, cognitive, profesionale, politice etc.. Atitudinile morale orientează acțiunile personalității spre binele altor oameni și societății.(1)
Și dacă educația este esențială pentru dezvoltarea individului în context social și, implicit, pentru dezvoltarea unei societăți să pornim de la gradul de intenționalitate acționară, unde educația se realizează în trei moduri: educație formală,
educația non formală și informală.
– Educația formală se realizează în instituțiile de învățământ și are scopul de
a introduce elevii progresiv în paradigmele cunoașterii și de a le transfera tehnici
prin care își vor asigura o anumită autonomie educativă. Mai este numită educație instituționalizată care necesită un grup de specialiști care să asigure transferul
de informație. Educația formală asigură asimilarea de cunoștințe și facilitează
dezvoltarea unor capacități, atitudini și aptitudini necesare individului în vederea introducerii sale în societate. Acest tip de educație este influențată de contextul social și politic. Importanța educației formale este aceea de a transmite mai
departe moștenirea istorică și culturală și de a asigura formarea profesională. Cadrul didactic are libertatea și posibilitatea de a opta pentru metodele și tehnicile
considerate cele mai bune, în vederea educării noilor generații. Prin educarea
formală se transferă elevilor identitate socială, sunt localizați istoric și cultural,
dobândesc cunoștințe care au rolul de a le facilita dezvoltarea personală și profesională, de a se realiza ca indivizi și de a se integra social. Educația formală
are limitele ei; ea poate induce și efecte educative negative, generând neconcordanțe la nivelul personalității. Centrarea pe performanțe înscrise în programe,
tendințele de memorizare masivă a cunoștințelor, predispunerea către rutina,
subiectivismul în evaluare etc. Educația formală este importanta prin faptul că
facilitează accesul la valorile culturii, științei, artei, literaturii și tehnicii, la experiența social-umana, având un rol decisiv în formarea personalității umane,
conform dezideratelor individuale și sociale.
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– Educația non formală se realizează în afara clasei de elevi, activități extrapara- perișcolare și prin intermediul activităților opționale sau facultative. Non
formal ar înseamnă mai puțin formal sau neformalizat, însă cu efecte formative.
Importanța educației non formale este aceea de a veni în întâmpinarea intereselor variate și individuale ale elevilor și se caracterizează prin flexibilitate. Este
un tip de educație cu mari avantaje, deoarece acordă o șansă de a descoperii
înclinații și preocupări diverse, îi susține pe cei care doresc să dezvolte sectoare
particulare de activitate, ajută la exploatarea resurselor personale și locale, susține alfabetizarea, desăvârșește profesional și sprijină ideea de educație pentru
sănătate. Este educația ce se poate aplica și celor cu șanse mai mici de a urma
cursurile instituției de învățământ de orice nivel. Pentru ca rezultatele acestui
tip de educație să dea roade, ar trebui aplicată în combinație cu sistemul instituționalizat. Educația non formală oferă un set de experiențe sociale necesare,
utile pentru fiecare copil, tânăr sau adult, complementarizând celelalte forme
de educație prin participare voluntară la dezvoltarea competențelor pentru viață
și pregătirea tinerilor pentru a deveni cetățeni activi, astfel pe lângă informațiile
și competentele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează
proiectele sau activitățile non formale, orice personalitate poate să își dezvolte
și capacitățile organizatorice, capacitățile de autogospodărire, de management
al timpului, de gândire critica, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de probleme. Oferă oportunități pentru valorificarea experiențelor de viață, prin cadrul
mai flexibil și mai deschis și prin diversificarea mediilor de învățare cotidiene.
– Educația informală reprezintă educația cu care se confruntă orice individ
în viața de toate zilele. Aici sunt incluse toate informațiile neintenționate dar
voluminoase. Informațiile vin într-un val neselectat, neorganizat și neprelucrat
din punct de vedere pedagogic. Acest tip de educație aduce date ce sunt introduse în mod inconștient în gândirea și comportamentul persoanei, în împrejurări și contacte spontane. Cele mai semnificative mesaje informale sunt emise
de mass-media. O informație obținută prin mass-media devine funcțională în
momentul în care este integrată, conexată și valorificată în contextul sistemului
de valori deja dobândit anterior de fiecare individ. În cazul educației informale,
inițiativa învățării revine fiecăruia în parte. În funcție de fondul și pregătirea deja
existente, noua informație devine sau nu funcțională. Rolul mass-mediei este de
a acoperi o plajă cât mai amplă de teme și de cultivare a unor informații ce duc
la formarea unor pături sociale cu un nivel educativ minim. Societatea se poate
influența prin intermediul mass-mediei atât în sens bun, cât și în sens rău. Tipul dat de educație începe de la cea mai fragedă vârstă, ca exemplu: atunci când
copiii mici învață să vorbească, ei deprind acest lucru prin ascultare și imitare.
Părinții corectează spontan greșelile de pronunție ale acestora, de multe ori silabisind fără intenție și încurajând vorbirea corecta. Tipul dat de educație are
influențe primite spontan, neorganizate, neprelucrate, nesistematizate și deseori
sunt de scurta durata. Problema majoră în educația informală este receptarea
adecvată, integrării și echilibrării cu fondul formarii, a controlului efectelor pozi-
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tive/negative, a valorificării și conștientizării gradului de prelucrare și organizare
a informațiilor, a transformării lor în activități non formale sau chiar formale.
Fiecare din tipurile de educație descrise anterior își are rolul și importanța sa în
formarea unei personalități după cum urmează:
Educaţia formală:
• introducerea în
tainele muncii
intelectuale
organizate
• posibilitatea
de a formaliza
cunoştinţe
• recunoaşterea
informaţiilor
dobândite
• concretizarea
informaţiilor
dobândite în
alte modalităţi
educative

Educaţia
nonformală:
• răspunde
necesităţilor
de acţiune
• permite
extragerea
cunoştinţelor
din practică
• facilitează
contactul cu
noi informaţii

Educaţia informală:
• sensibilizarea la
contactul cu mediu
social
• posibilitatea
transferului de la un
interes circumstanţial
la unul mai cuprinzător
• posibilitatea explorării
personale, fără obligaţii
• posibilitatea de a
gestiona propriul
proces de formare
libertatea de acţiune în
vederea elaborării unui
proiect

Cele trei tipuri de educație – formală, non formală și informală – chiar dacă
au câmpuri proprii de acțiune în ansamblul procesului de educație ele au o interdependență. Educația formală are de câștigat dacă integrează creator influențele datorate modalităților de educație non formală și informală. În același timp,
acumulările educative formale pot contribui esențial la dezvoltarea și eficacitatea celorlalte. Educația unei personalități sociale nu se poate reduce la instruirea de tip școlar (formal), instituțiile de învățământ ar pierde dacă s-ar izola de
contactul cultural-educativ sau dacă nu s-ar angaja în lupta pentru impunerea
valorilor purtătoare de viitor și pentru contracararea unor influențe sau orientări dăunătoare. Școala nu-și mai poate permite să ignore mesajele celorlalte tipuri ale educației, bogatele informații și experiențele inedite acumulate de orice
personalitate în timpul liber. Și pe umerii ei rămâne coordonarea și relaționarea
celor trei tipuri de educație – formală, non formală și informală – care constituie
o problemă complexă, dacă ținem cont de faptul că exigențele non formale ale tineretului nu sunt întotdeauna cunoscute și nu pot fi valorizate în instituție. Cert
este că toate cele trei educații „paralele”, chiar dacă au propriul câmp de acțiune
și funcționalități diferite, îngăduie extensiuni și întrepătrunderi benefice, această articulare conducând la întărirea lor reciprocă și la eficientizarea demersului
educativ. Cele trei forme se sprijină și se condiționează reciproc. Trebuie recunoscut, totuși, că, sub aspectul succesivității în timp și al consecințelor, educația
formală ocupă un loc privilegiat, prin necesitatea anteriorității ei pentru individ
și prin puterea ei integrativă și de sinteză. De amploarea și profunzimea educației formale depinde calitatea coordonării și integrării influențelor non formale
și informale.
Lumea contemporană a condus la apariția unor curente și idei ce au dat naștere unui evantai de tipuri de educație. Aici se încadrează educația pentru pace,
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pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, educația ecologică,
educația economică și casnică modernă, educația demografică, educația pentru comunicare, educația nutrițională, educația pentru sănătate, educația pentru timpul liber. Toate aceste ramuri, vin în susținerea preocupărilor de bază ale
educației și conduc spre formarea unor personalități libere, deschise, instruite și
educate.
Un om plin de cultură și învățat ca la carte niciodată nu va fi cel mai popular
sau cel care se pricepe la cele mai multe lucruri practice, însă unul care cu adevărat este educat să facă față fizic vieții nu posedă o cantitate atât de mare de informații logice și teoretice. Dezvoltarea personalității unui om începe în momentul
în care persoana în cauză este capabilă de a putea face alegeri, pentru ca un om
care știe să meargă într-o direcție știe și de ce a ales să meargă în acea direcție,
asta e educația, atunci când ști de ce faci un lucru și ști cum să faci un lucru.
Studiile științifice din ultimii ani, în special, ale școlii psihologice franceze ar
trebui să devină un jalon în educarea tinerei generații. J. Piage în analizele sale
despre dezvoltarea judecăților morale la copii, accentuează morală pre convențională, realismul moral și autonomia conștiinței morale. Astfel, morala în perspectivele educației trebuie să devină o prioritate majoră în formarea inteligenței
omului. Depresia, lipsa siguranței în viitor, care s-a cristalizat în ultimii ani în
societatea noastră, trebuie să fie o alarmă pentru toți factorii de decizie, care au
tangențe cu sistemul educațional din Republica Moldova. De gradul de inteligență a societății depinde viitorul omenirii și chiar existența ei.(4)

Concluzii
În primul rând, educația constituie o prioritate în viață fiecărui individ. Primi
pași în educație îi îmbrățișam de la o vârsta foarte frageda, astfel că la grădiniță
și mai târziu la școală, universitate personalitatea și cunoștințele sale prind rădăcini pentru a putea deveni o persoana educată. Astfel un minim de cunoștințe
dobândit pe parcursul anilor de școlarizare te scot în lume cu un minim de cunoștințe despre tot ce îl înconjoară și este capabil să facă propriile alegeri pentru
bunăstarea lui și a întregii societăți.
În al doilea rând, o alta formă de educare se rezuma la oameni din jur și în
special la părinți sau rude. Personalitatea unui om poate fi influențată atât în
mod pozitiv cât și în mod negativ de mediul în care locuiește, de anturaj și de alți
factori externi. Astfel educația devine un criteriu de diferențiere a oamenilor și în
dependență de marja de diferențiere se poate determina unirea unei societăți.
În al treilea rând, marea majoritate a efectelor negative din mediul soci uman
se creează preventiv în conștiința personalității, grupelor de oameni, organelor
statale și nestatale decizionale iar apoi ele se implementează în practică, în viață.
Aceste dificultăți și obstacole, contradicții și conflicte pot și trebuie să fie soluționate de oameni competenți, dezvoltați moral și profesional, responsabili către
prezentul și viitorul societății.
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Dificultățile din viața soci umană sunt în primul rând efecte ale unei educații
neeficiente. Din acest motiv consider că educația în toate formele sale trebuie să
prezinte o prioritate în viață deoarece beneficiile aduse de aceasta sunt nemăsurabile. Ea șlefuiește personalitatea umana, putând astfel să influențeze modul în
care oamenii ne privesc și se dezvoltă. Să nu uităm că o societate ai cărei membrii
au carențe în educație, este o societate fără speranță spre un viitor bun, o societate în care nu se pot institui reguli ce au ca rol evoluția și dezvoltarea individuală
și colectivă.
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EDUCAȚIA – INSTRUMENT FORTE ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII
Rezumat: O bună perioadă de timp a fost ignorat rolul educației în formarea
și dezvoltarea unei personalități ca parte componentă a societății civile. Aceasta a
lucrat dăunător și acum se răsfrânge asupra sferelor de viață soci umană. Politicile
educaționale în major necesită să fie orientat spre om (individ) – spre formarea și
dezvoltarea prosperă a personalității care ulterior va conduce la dezvoltarea unei
societăți stabile și contemporane. Atitudinea nesatisfăcătoare a organelor de decizie către educație în domeniul activismului civic și-n general față de științele soci
umane generează efecte negative în toate domeniile de viață a întregii societăți.
Fie că dăm importanță educației din instituțiile de învățământ, fie că dăm importanță educației primite din societate, educație elementară, această învățare este
importantă pentru caracterul și personalitatea individului. Educația de orice tip:
formală, non formală și informală conturează motivația și voința, dorința spre
dezvoltare, educația te învăță ce să faci ca să atingi scopul. Price persoană mereu
trebuie să aibă o țintă, să tindă înspre acea țintă care odată atinsă aduce satisfacție
și dezvoltare. Educația adevărată a unei personalități are un rol foarte important,
ea dezvoltă nenumărate laturi senzitive, emoționale, cât și laturi pragmatice de
viață. Educația dezvoltă stilul unui om, învățarea ajută la formarea unui scop în
viață, la formarea viitorului, însă și cantitatea face diferența în acest caz, tocmai de
aceea în funcție de învățăturile primite, personalitățile sunt diverse.
În opinia mea, personalitatea omului se formează datorită educației, modul
de educare și asimilare a cunoștințelor ne diferențiază de majoritatea oamenilor
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comuni, punând într-un cerc restrâns oamenii educați și respectați cu adevărat
de societate.
Ca exemplu o societate al cărei viitor se asigura prin lupte și războaie, impunea o educație războinică, instruia luptători și căuta tehnici și metode de stăpânire a abilităților specifice. O societate în care viitorul era asigurat prin negocieri
și colaborări, impunea o educație prin care erau cultivate și dezvoltate abilitățile
de diplomație. O societate ce trăia prin intermediul comerțului și schimbului de
mărfuri, își educa tinerii astfel încât să facă față cerințelor. Indiferent de momentul istoric și specificul social, importanța educației s-a manifestat permanent. Între generații și societăți sunt diferite tehnicile și metodele de aplicare care sunt în
strânsă legătură cu scopurile luate drept țintă.
„Educația, de cele mai multe ori, e numai pojghița sub care se desfășoară în
liniște, pe încetul, firea cea adevărată” (Nicolae Iorga)
Cuvinte cheie: educație, personalitate, educație formală, educație non formală, educație informală.

EDUCATION – STRONG TOOL IN PERSONALITY FORMATION
Abstract: For a long time, the role of education in the formation and development of a personality as a component part of civil society was ignored. It has
done harmful work and is now affecting the spheres of human life. Adult education policies need to be oriented towards man (individual) – towards the formation and prosperous development of the personality that will later lead to the
development of a stable and contemporary society. The unsatisfactory attitude of
the decision-making bodies towards education in the field of civic activism and in
general towards the social human sciences generates negative effects in all areas of
life of the whole society.
Whether we give importance to education in educational institutions, or we
give importance to education received from society, elementary education, this
learning is important for the character and personality of the individual. Education of any kind: formal, non-formal and informal outlines motivation and will,
desire for development, education teaches you what to do to achieve the goal. Every
person must always have a goal, to aim for that goal that once achieved brings
satisfaction and development. The true education of a personality has a very important role, it develops countless sensitive, emotional aspects, as well as pragmatic aspects of life. Education develops a person’s style, learning helps to form a
purpose in life, to form the future, but the quantity also makes a difference in this
case, which is why depending on the teachings received, personalities are diverse.
In my opinion, the human personality is formed due to education, the way
of education and assimilation of knowledge differentiates us from most ordinary
people, putting in a small circle people educated and truly respected by society.
As an example, a society whose future was secured by battles and wars, required a warrior education, trained fighters and sought techniques and methods
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of mastering specific skills. A society in which the future was ensured through negotiations and collaborations, imposed an education through which diplomatic
skills were cultivated and developed. A society that lived through trade and exchange of goods, educated its young people to meet the demands. Regardless of the
historical moment and the social specificity, the importance of education has been
permanently manifested. There are different techniques and methods of application between generations and societies that are closely related to the goals pursued.
„Education, most of the time, is only the shell under which the true nature unfolds quietly, slowly.” (Nicolae Iorga)
Keywords: education, personality, formal education, non formal education,
informal education, educational methods.
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CZU: 342.511:061.2(478)

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНСОЛИДАЦИИ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТА
Елена СОЛОМОН, аспирантка,
Государственный Университет Молдовы,
(s_elena279@mail.ru)

Вопросы организации и функционирования государственной власти
в Республике Молдова привлекают пристальное внимание политологов,
ученых-юристов, историков, философов, социологов. Грандиозность
реформ политической системы периода транзита предполагает поиск
эффективного решения задач формирования правового государства и
гражданского общества. Создание государственных институтов власти,
которые смогли бы обеспечить быстрое и эффективное решение стоящих
перед государством задач, является необходимым условием развития
демократии и расширения участия граждан в управлении государством.
Вопрос о необходимости создания института президентуры на постсоветском пространстве породил острую политическую борьбу как вокруг его
места в системе высших органов государственной власти, так и в политической жизни страны.
Поиск оптимальной модели института президента в составе высших
органов государственной власти предполагает осмысление отечественного и зарубежного опыта, а также определение роли и места главы государства с учетом специфики политической жизни Республики Молдова. На
протяжении периода транзита модель института президента для Республики Молдова определяется с учетом современного конституционного
опыта, национальных традиций, особенностей нынешней политической
реальности и участия гражданского общества в политической жизни.
Все это делает актуальной необходимость исследовать основные черты
института президентуры, дать его определение, изучить его особенности
при различных формах правления, рассмотреть возможности совершенствования соответствующих правовых норм.
«Эффективность института президента в постсоветских республиках
зависит как от объема властных полномочий главы государства, так и от
создания системы сдержек и противовесов, позволяющих президенту,
с одной стороны, эффективно влиять на все стороны государственной
жизни, а с другой, дающих возможность другим ветвям власти оказывать
сдерживающее влияние на последнего». [5, 7] Таким образом, на институт президентуры возлагается задача сочетать легитимность и эффективность развития общества и государства.
В парламентской республике организация власти строится на принципе, что президент должен быть арбитром, уравновешивающим ветви
государственной власти, стоять над ними. Именно это положение опре-
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деляет роль президента в системе государственных органов, объем его
полномочий, систему выборов и специфику взаимоотношений с другими
государственными органами. Таким образом, в парламентской республике полномочия президента в большинстве своем носят символический
характер. Однако, в моменты острых политических кризисов (отставка
правительства, обострение противоборства между различными политическими группировками и т.д.) роль главы государства резко возрастает,
так как именно он выступает в качестве института, способствующего сохранению преемственности власти, поддержанию ее стабильности.
Наиболее типичными парламентскими республиками являются Германия, Италия, Ирландия, Венгрия и ряд других стран, а из бывших республик СССР сначала по парламентскому пути пошла Латвия, затем Литва,
Эстония, Грузия.
Поиск оптимальной модели института президентуры в Республике
Молдова привел к смене всего за десять лет независимости трех форм
правления: президентской (03.09.1990 – 28.07.1994), смешанной (29.07.1994
– 04.07.2000) и парламентской (05.07.2000 – настоящее время). В данном
контексте очень важным является определить, какую роль сыграло в
эволюции института президентуры гражданское общество, какая форма правления является наиболее оптимальной именно для молдавского
общества и какие перспективы для развития взаимодействия института
президентуры и гражданского общества наметились уже сегодня.
Тот факт, что форма правления в Молдове постепенно эволюционировала от президентской республики к парламентской, вовсе не означает,
что данный процесс был системным и последовательным. Так, реальное
распределение политического влияния между высшими органами государственной власти, как правило, отличается неопределённостью и ситуативностью. Определить роль гражданского общества в политической
жизни государства, в целом, в консолидации и модернизации института
президентуры, в частности, представляется сложной задачей, так как
трансформационные процессы происходят довольно быстро и неравномерно. Тем не менее, бесспорным является тот факт, что формирование
правового государства возможно лишь на основе развитого гражданского общества. Гражданское общество представляет собой систему общественных институтов и отношений, независимых от государства, которые
призваны обеспечить условия для самореализации отдельных индивидов
и коллективов. В гражданском обществе реализуются частные интересы и
потребности, эволюция которых является залогом устойчивого развития
общества. Гражданское общество имеет сложную структуру и включает в
себя экономические, духовные, нравственные, религиозные, этнические,
семейные и другие отношения и институты, не опосредованные государством. Таким образом, гражданское общество и государство неразрывно
связаны между собой и немыслимы друг без друга: правовое государство
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не сможет развиваться без развитого гражданского общества, но, в свою
очередь, гражданское общество и его институты являются действенным
фактором государства только в случае конструктивного и эффективного
диалога с государством в границах правового пространства. Формирование и развитие институтов гражданского общества идет одновременно и
в тесной связи с развитием политических институтов современного государства. Социальную основу гражданского общества составляет так называемый средний класс, включающий наиболее активную и мобильную
часть населения. Согласно оценке руководителя ассоциации социологов
и демографов Молдовы Виктора Мокану, «за последние двести лет социальная стратификация никак не изменилась. Всегда в нашей стране было
1,5 процента богатых людей, где-то 10-12 процентов составляли представители среднего класса, а остальные, основная масса населения, базовый
класс, – это бедные и очень бедные люди». [ 6 ] Опыт других стран показывает, что социально-экономические преобразования в большой степени
зависят от среднего класса, его численности и зрелости, заинтересованности в политической стабильности и формировании социальных институтов современного гражданского общества. Становление рыночной
экономики, которая является базой для построения демократии и гражданского общества в современной Молдове, зависит от того, насколько
успешным будет формирование среднего класса. Таким образом, эффективное решение задач консолидации и стабилизации молдавского общества и создание стабильной базы для развития социально-политических
процессов напрямую зависит от среднего класса.
Гражданское общество выступает как сфера реализации частных интересов и потребностей – индивидуальных и коллективных, часто противостоящих друг другу. Государство же, как выразитель воли всего
населения призвано примирить, совместить эти интересы, обеспечить
консенсус по основополагающим вопросам общественно-политической
жизни. «В настоящее время деятельность современного цивилизованного государства без участия общественности не только невозможна, но, по
большому счету, и непредставима. В самом деле, общество проникает в государство через представителей в парламенте, контроль осуществляется
и посредством изучения и учета общественного мнения» [4, 47] При демократическом режиме государство и гражданское общество выступают как
равноправные партнеры, как самостоятельные субъекты общественной
жизни. Решение общественных проблем осуществляется путем компромисса между государством и обществом.
В городах и сельской местности, функционируют около четырех тысяч
профессиональных, этнокультурных, экологических, правозащитных,
ветеранских объединений, творческих союзов, организаций инвалидов,
женских, молодежных, детских, благотворительных и других объединения. Эффективное использование потенциала общественных организа-
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ций, действующих в разных сферах жизни общества, позволит стабилизировать социально-политическое и экономическое состояние страны.
Безусловно, в Республике Молдова есть определенный прогресс в модернизации демократических институтов в соответствии с европейскими
стандартами. Тем не менее, гражданское общество демонстрирует зависимую, а не активную политическую культуру согласно классификации
Габриэля Алмонда и Сиднея Верба, противостоит модернизации [1, 4]. Ситуацию усугубляют проблемы, оставшиеся неразрешенными: политический и экономический кризис, коррупция и т.д., эти факторы негативно
сказываются на функционировании и эффективности гражданского общества. Политическая апатия и неверие граждан в политическую элиту
отразились на результатах республиканского референдума от 5 сентября
2010 года, когда на избирательные участки вышли 30,29% избирателей. Демократический режим не может быть эффективным без активных граждан, участвующих в деятельности политических институтов, без доверия
граждан к политическому классу и демократической форме правления, в
целом. «Демократии нужны информированные, критически мыслящие и
ответственные граждане. С момента провозглашения независимости концепция гражданского общества вводилась в повседневную жизнь Молдовы. Были сформированы новые партии, различные неправительственные
организации, которые постепенно играют все более важную роль в стране, не только распределяя гуманитарную помощь, но также распространяя свое влияние на жизнь и культуру в Молдове». [2, 22] Самая важная
демократическая функция гражданского общества – вовлечение в отношения с государством. Сильное гражданское общество способствует становлению сильной демократии, слабое гражданское общество неспособно построить прочную демократию.
Анализируя роль гражданского общества в консолидации и модернизации государственных институтов, важно учитывать, в какой степени
развито общество в стране, по каким проблемам следует оценивать активность граждан в жизни общества и, действительно ли, власть заинтересована в развитии гражданского общества.
Определяя роль гражданского общества в консолидации и модернизации института президентуры в Республике Молдова, исходим из двух
критериев – общего – какую роль должно играть гражданское общество
в этом процессе, и частного – какую роль оно играет de facto. Гражданское
общество не создается сразу, молдавское общество переживает период
транзита – от тоталитарного к демократическому. Безусловно, за тридцать лет независимости были созданы неправительственные организации, которые вносят большой вклад в возрождение гражданского общества, сформировались политические партии, волонтерское движение и
благотворительные фонды. Только максимальное вовлечение граждан в
работу неправительственных организаций и политических партий позво-
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лит прийти к оптимальной формуле: «Сильный президент – влиятельный
парламент – компетентное правительство». Эта формула политической
системы является основой стабильности государства. Сформированное
гражданское общество предполагает активное участие граждан во внутренних вопросах государства, что, в свою очередь, предполагает политическую грамотность граждан. Только путем конструктивного диалога
власти и общества можно построить гармоничное государство, встроенное в контекст современной политики.
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ROLUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CONSOLIDAREA
ȘI MODERNIZAREA INSTITUȚIEI PREȘEDENȚIEI
Rezumat: Articolul este orientat către elaborarea bazei metodologice de apreciere a mecanismelor colaborării instituției președinției și a societății civile cu scopul de a defini rolul societății civile în consolidarea și modernizarea instituției
președinției, reieșind din particularitățile și realitatea Republicii Moldova. Astfel,
scopul principal al studiului constă în analiza și dezvoltarea cunoștințelor științifice, bazate pe opinia cetățenilor Republicii Moldova despre eficiența instituției
președinției, transparenței ei și olul implicării cetățenilor în proceselor transformatoare.
Cuvinte cheie: institutul președinției, societatea civilă, drepturile omului,
cultura politică și juridică.
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN CONSOLIDATING
AND MODERNIZING THE INSTITUTION OF THE PRESIDENCY
Summary: This article is aimed at preparing a methodological basis for assessing the mechanisms of interaction between the institution of presidency and
civil society in order to determine the role of civil society in the consolidation and
modernization of the institution of the presidency, based on the characteristics
and realities of the Republic of Moldova. Thus, the main goal is to analyze and
develop scientific knowledge based on the opinion of the citizens of the Republic of
Moldova about the effectiveness of the institution of presidency, its transparency
and the role of citizens’ participation in transformation processes.
Keywords: institute of presidency, civil society, human rights, political and
legal culture

РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОНСОЛИДАЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТА
Резюме: Эта статья направлена на подготовку методологической основы для оценки механизмов взаимодействия института президентуры
и гражданского общества с целью определения роли гражданского общества в консолидации и модернизации института президентуры, исходя
из особенностей и реалий Республики Молдова. Таким образом, основная
цель состоит в анализе и развитии научных знаний, основанных на мнении граждан Республики Молдова об эффективности института президентуры, его прозрачности и роли участия граждан в трансформационных процессах.
Ключевые слова: институт президентуры, гражданское общество,
права человека, политическая и правовая культура
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Introducere. Devenind tot mai complexă și exigentă, societatea contemporană înaintează în faţa sistemului educațional cerințe din ce în ce mai riguroase. Aceste trebuinţe sunt concretizate prin necesitatea formării de cetățeni
activi, cu inițiativă, apți să se integreze în societate și să participe, la rândul lor,
la continuarea progresului acesteia. Instituțiile de învățământ, la toate nivelele,
trebuie să-și revadă programele pentru a promova dezvoltarea competențelor în
corespundere cu imperativele timpului, pentru a asigura tranziția oportună și de
succes pe piața forței de muncă. Astfel, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, în 2006, a adoptat ”Recomandarea privind competențele-cheie
pentru învățarea pe tot parcursul vieții”, punând accentual pe următoarele competențe-cheie:
Competenţe de comunicare în limba maternă
Competenţe de comunicare în limbi străine
Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie
Competenţe digitale
Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi
Competenţe sociale și civice
Competenţe antreprenoriale și spirit de inițiativă
Competenţe de exprimare culturală și de conștientizare a valorilor culturale [2]
În acest sens, competențele antreprenoriale pot juca un rol important, având
un impact semnificativ asupra progresului social şi economic prin generarea de
noi locuri de muncă și responsabilizarea socială. Spre exemplu, la moment în
România, după cum susţine L. Marian [1, p. 3], există o serie de factori favorizanți
în cariera antreprenorială:
• existența unui mediu economico-social flexibil, favorizant dezvoltării
unei afaceri (legislație, libera concurență ş.a.);
• existența unei culturi proactive antreprenoriatului, în sensul acordării
unui grad ridicat de credibilitate persoanelor care își deschid/ desfășoară
propria afacere;
• existența educației antreprenoriale în școli și universități și a unui sistem
de formare continuă a indivizilor în vederea asimilării cunoștințelor și aptitudinilor specifice antreprenoriatului.
Totodată, spiritul antreprenorial se caracterizează prin inițiativă și autocontrol, capacitate de anticipare și de evaluare, curaj și perseverență în atingerea
obiectivelor, capacitatea de a comunicare eficient și de a negocia cu alte persoa-

143

144

ACTIVISMUL CIVIC – CONDIȚIE A CONSOLIDĂRII INSTITUȚIILOR STATULUI DEMOCRATIC
Materialele Seminarului Republican, 28 mai 2021

ne, abordarea nesiguranței, incertitudinii și riscului în procesul de luare a deciziilor în cunoștință de cauză. Totodată, poate fi definit prin faptul că reprezintă
capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, pentru a mobiliza resurse (persoane și materiale) și pentru a susține activitatea.
Cu alte cuvinte, spiritul antreprenorial constituie capacitatea de a vedea
oportunități acolo unde alții văd probleme, dublată de acțiunea perseverentă
pentru rezolvarea lor, ceea ce duce la realizarea beneficiilor pentru sine [4, p. 11].
Astfel, spiritul antreprenorial poate fi manifestat în toate sferele vieții și generează o serie de beneficia, atât economice cât și sociale: reducerea șomajului,
promovarea incluziunii sociale, reducerea riscului de delicvență juvenilă, stimularea inovării și creativității, creșterea încrederii în sine etc. Deținerea spiritului
antreprenorial permite cetățenilor să contribuie activ la dezvoltarea social, facilitează încadrarea pe piața muncii ca angajați sau liberi-profesioniști, motivația
de a reuși și modul de a se autorealiza printr-un loc de muncă.
Analizând diverse abordări și contribuții în vederea promovării competenței antreprenoriale, presentăm mai jos modalitățile relevante pentru dezvoltarea
spiritului antreprenorial a tinerilor:
• Trasarea finalităților generale ale educației antreprenoriale, regăsite în
documentele curriculare europene și naționale: Cadrul european de competențe în domeniul spiritului antreprenorial (EntreComp), (2006), Curriculum național. Învățământ primar (2018), Educație economică și antreprenorială, Curriculum pentru învăţământul profesional tehnic secundar
”Bazele antreprenoriatului”, ș.a.
• Elaborarea Planului de acțiune „Antreprenoriat 2020” și Comunicarea
„Regândirea educației”, prin care Comisia Europeană subliniază nevoia
de integrare a învățării în spirit antreprenorial în toate sectoarele educației, inclusiv în învățarea informală.
• Organizarea diferitor formări pentru cadrele didactice, în vederea consolidării educației antreprenoriale în școli, instituții de învățământ profesionale și universități.
• Desfășurarea Concursului Național ”Cel mai bun plan de afaceri” (Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri).
• Implicarea tinerilor în activități formale, non-formale, informale de tip
experențial, bazate pe situații-problemă, exerciții aplicative ce solicită
gândirea critică, creativitatea, abilitățile de comunicare, de negociere, diminuare a riscurilor, ș.a.
• Lansarea Programelor de susținere a ÎMM (PARE 1+1; Programul COSME
2014 – 2020; Programul guvernamental „Femei în Afaceri”, ș.a.)
Actualmente, în situația pandemică, Covid-19, atât antreprenorii cât și intraprenorii au avut posibilitatea de a transforma dificultățile și starea de criză
într-un prilej favorabil activității de fabricație a produselor sau pretare a seriviciilor, pentru facilitarea integrării sociale (vezi Tabelul 1).
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Tabelul 1. Exemple de bune practici, în contextul pandemiei
Manifestarea spiritului antreprenorial
Orientarea spre comerțul on-line.

Manifestarea spiritului intreprenorial
Organizarea și desfășurarea webinarelor,
ședințelor, lecțiilor, în regim on-line.
Asigurarea serviciului de livrare la domiciliu. Adaptarea spectrului metodologic a cadrelor
didactice în regim on-line, prin explorarea
instrumentelor digitale, autoinstruire, schimb
de experiență.
Reorientarea activității antreprenoriale (re- Manifestarea deschiderii și inițiativelor din
nunțarea la articolele vestimentare, reorienta- partea cadrelor didactice în vederea instruirii
rea spre confecționarea măștilor de protecție). altor cadre didactice.

Explorând și experiența altor țări în educarea spiritului antreprenorial, am
constatat că dezvoltarea acestuia constituie o prioritate pentru instituțiile de învățământ, promovând tot mai mult faptul că profesorii joacă un rol central, întrucât au un impact puternic asupra nivelului de instruire al viitorilor specialiști.
Din multiple considerații, profesorii reflexivi își analizează practica în mod constant și o adaptează în funcție de rezultatele dorite în domeniul învățării și de nevoile individuale ale elevilor. Ca o competență-cheie, antreprenoriatul nu implică neapărat o anumită materie, ci mai degrabă necesită o modalitate de predare
în care rolul principal să revină învățării prin experiențe practice și activităților
specifice proiectelor. Profesorii sunt stimulați să nu ofere elevilor răspunsuri, ci îi
ajută să cerceteze și să identifice întrebările corecte și să găsească cele mai bune
răspunsuri. Pentru a-și stimula elevii și studenții și pentru a-i ajuta să își dezvolte o atitudine antreprenorială, profesorii trebuie să dispună de o gamă largă
de competențe legate de creativitate și antreprenoriat; aceștia au nevoie de un
mediu școlar care să încurajeze creativitatea și asumarea riscurilor și în care greșelile să fie considerate o ocazie de a învăța.
Astfel, pentru sporirea spiritului antreprenorial și a inițiativei, modelarea
unei personalități flexibile, prezentăm experiențele internaționale relevante de
promovare a activității antreprenoriale.
Spre exemplu, Liceul Matija Antun Reljković, Slavonski Brod, Croația a
asigurat instituția de învățământ cu o livadă, o plantație viticolă și un laborator
vinicol; un laborator de legumicultură; un laborator de cercetare silvicolă; un laborator veterinar; și un laborator de chimie, în care elevii au oportuinitatea de a
practica în prezent „micropropagarea”, ceea ce înseamnă clonarea plantelor, dar
și creșterea fructelor și silvicultura.
Chiar dacă pare a fi o vârstă destul de fragedă Institutul Politehnic din Viana
do Castelo (IPVC), Portugalia a lansat un program antreprenorial adresat copiilor cu vârste între 3 și 12 ani, considerând că bazele învățării prin investigație, valorificarea aspectului praxiologic necesită a fi fixate încă din treapta preșcolară.
Iar Colegiul Universitar din Copenhaga, Danemarca, fiind cunoscut în calitate de Consultant în domeniul inovării a organizat și desfășurat, pentru studenții din al 3-lea an, un program „suplimentar”, care are menirea de a încuraja
și dezvolta o mentalitate antreprenorială în rândul viitoarelor cadre didactice și
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le pune la dispoziție un model al procesului, completat cu tehnici ce pot fi folosite în cadrul viitoarei activități didactice. Modelul se numește FIRE și implică 4
faze specifice, intercorelate.
• F – Fapte observate (în cărți + viața reală)
• I – Idei inovatoare (generare + selectare)
• R – Realitate verificată (prin creare de prototipuri + feedback)
• E – Evaluare (a produsului + a procesului și a învățării) [3].

Concluzii
În concluzie, considerăm important să menționăm că indiferent dacă un tânăr tinde să devină intraprenor sau antreprenor, acesta are nevoie să-și dezvolte
spiritul antreprenorial pentru a reuși să facă față provocărilor cotidiene, să se
adapteze la amalgamul de schimbări, să manifeste flexibilitate și deschidere în
vederea corespunderii cu cerințele sociale actuale.
În această ordine de idei, pentru stimularea abilităților și priceperilor menționate mai sus, propunem cadrelor didactice următoarele recomandări în vederea creșterii calității procesului educațional și impactului acestuia:
Analiza activităților în mod constant și adaptarea acestora în funcție de
rezultatele dorite în domeniul învățării și de nevoile individuale ale tinerilor.
Utilizarea modalităților de predare-învățare-evaluare axate pe învățarea
prin experiențe practice și activități specifice proiectelor.
Încurajarea tinerilor să cerceteze și să identifice rațional riscurile, dificultățile, dar și soluțiile potrivite contextului.
Asigurarea unui mediu școlar care să încurajeze creativitatea și asumarea
riscurilor, în care greșelile să fie considerate o ocazie de a învăța.
Manifestarea deschiderii și flexibilității în beneficierea oportunităților de
a învăța continuu și a îmbogăți spectrul metodologic utilizat.
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EDUCAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL LA VIITORII SPECIALIȘTI
Rezumat: În acest articol, autorul abordează un subiect actual pentru societatea contemporană, care este condiționat de necesitățile și cerințele contextului
social referitor la prototipului unei personalități umane corespunzătoare. Aceste
necesități au apărut în timp sub influența diferitor factori de ordin politic, economic, cultural, social, observându-se trecerea de la conștiința sociale și personal
totalitară în conștiința democratică și participativă orientate către implicarea tuturor cetățenilor în asumarea drepturilor și riscurilor, ca ulterior să se accentueze
calitatea spiritului antreprenorial. Pornind de la faptul că cerințele în materie de
competențe s-au schimbat, pentru multe domenii de activitate, competențele antreprenoriale și spiritual de inițiativă, devin din ce în ce mai relevante în vederea
asigurării flexibilității și capacității de adaptare la schimbări și încadrare pe piața
muncii.
În acest studiu, ne propunem să analizăm specificul spiritului antreprenorial,
modalitățile de educare a acestuia la viitorii specialiști și să oferim sugestii cadrelor didactice în vederea creării contextelor educaționale prielnice dezvoltării
acestei abilități.
Cuvinte cheie: spirit antreprenorial, tineri, integrare socială, intraprenor, antreprenor

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION FOR FUTURE SPECIALISTS
Summary: In this article, the author addresses a current topic for contemporary society, which is conditioned by the needs and requirements of the social context regarding the prototype of a corresponding human personality. These needs
have emerged over time under the influence of various political, economic, cultural, social factors, observing the transition from totalitarian social and personal
consciousness to democratic and participatory consciousness aimed at involving
all citizens in taking rights and risks, to later the quality of the entrepreneurial
spirit is emphasized. As skills requirements have changed, entrepreneurial and
entrepreneurial skills have changed in many areas of activity, they are becoming
increasingly relevant to ensure flexibility and the ability to adapt to change and
enter the labor market.
In this study, we aim to analyze the specifics of the entrepreneurial spirit, the
ways of educating it to future specialists and to offer suggestions to teachers in order to create educational contexts conducive to the development of this skill.
Keywords: entrepreneurial spirit, young people, social integration, entrepreneur, entrepreneur
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EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA
ÎN PROMOVAREA EDUCAȚIEI CIVICE

Natalia GAVRILENCO, magistru în drept,
Profesor de discipline juridice, Colegiul „Alexei Mateevici”, Chișinău
(natalita.gavrilenco@gmail.com)

Introducere
„Principalul obiectiv al educației este acela de a forma
oameni capabili să realizeze acțiuni noi, și nu numai să repete
ceea ce au făcut generațiile anterioare-oameni care să fie creativi, inventivi și cu dorința de a investiga.”
Jean Piaget

Într-o lume în care schimbările se produc rapid, iar diversitatea este din ce în
ce mai mare, necesitatea ca cetăţenii să fie activi, informaţi și responsabili este
mai pregnantă ca niciodată. Rolul educaţiei în dezvoltarea unor astfel de cetăţeni
este acum aproape universal recunoscut. Abilitatea de a se implica în viaţa și în
problemele publice, în mod inteligent și responsabil, se formează. Cu toate că
anumite lucruri pot fi deprinse în mod neorganizat în cadrul familiei, în societatea actuală acestea nu mai sunt suficiente pentru formarea unor cetăţeni informaţi și competenţi, de care au nevoie democraţiile moderne pentru a-și asigura
existenţa. Educaţia civică trebuie să fie o dimensiune atât a educaţiei formale,
nonformale, cât și informale, iar toţi cetăţenii dintr-o societate democratică să
aibă dreptul la o astfel de educaţie.9
Republica Moldova, ca și alte state ale lumii a fost afectată de Covid-19 pe
parcursul ultimului an. Pandemia de COVID-19 este mult mai mult decât o criză
a sănătății și are un impact asupra aproape tuturor aspectelor vieții sociale și
economice. Restricțiile impuse de situația de criză pe timpul pandemiei a determinat abordarea unor concepte noi în promovarea educației civice în rândul
populației, și în deosebi a tinerilor.
Aproximativ 60% din tinerii caracterizați preponderent printr-o participare
înaltă, au continuat să se implice activ în viața localității în perioada aprilie-iunie
a anului curent: au participat la ședințele de lucru ale ONG-urilor și Centrelor de
tineret (54,5%), dar și la ședințe de luare a deciziilor pentru localitate, asociaţie
sau Centru de tineret (58,6%). Această categorie de tineri, pe timpul crizei pandemice s-a manifestat în special în acţiuni de sensibilizare a comunității prin
semnarea de petiții (65,5%) și ajutor acordat persoanelor în vârstă.10
9
10

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_educatie_civica.pdf
Datele ce au stat la baza elaborării analizei au fost colectate prin intermediul sondajului de
opinie desfăşurat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” în perioada
06-24 iulie 2020. Eşantionul a cuprins un număr de 1010 persoane aflate în segmentul de
vârstă 15-24 ani.
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Tinerii sunt o putere autentică a Moldovei, care pot ajuta la consolidarea rezistenței față de provocările demografice și sociale actuale, implicându-se în programe de solidaritate intergenerațională cu persoanele în vârstă, participând la
activitățile Centrelor de tineret și sprijinind comunitatea să se dezvolte. Pentru a
oferi o asemenea posibilitate în condițiile în care sunt impune anumite restricții,
inovațiile sunt în strânsă legătură cu tehnologiile informaționale.
Prin urmare, cele mai vizibile și utilizate inovații în educația civică reprezintă
platformele online atât educaționale, cât și de comunicare și socializare implimentatte de către centrele de tinere, școli și ONG-uri.
Utilizarea platformelor educaționale în viața cotidiană a reprezentat un răspuns alternativ pentru învățământul la distanță, odată cu închiderea școlilor la
data de 11 martie 2020. Astfel, utilizarea tehnologii informaționale și comunicaționale (TIC) pentru asigurarea continuității învățământului la distanță a devenit
prioritatea de bază a sistemului de învățământ în Republica Moldova, care rămâne un suport benefic și pentru întreaga societate.

Rolul instrumentelor TIC în educația civică
Dinamica societăţii moderne obligă educaţia la o regândire şi restructurare a
conţinutului său prin încurajarea promovării unei dimensiuni interactive. Astfel,
în acest moment este necesar regândirea modului de a transmite informația, ţinându-se cont de necesităţile şi interesele actuale ale cetățeanului activ. Un rol
deosebit de important îl au resursele umane, iar în acest context este necesară
pregătirea continuă a acestora.
Inovaţia este unul dintre conceptele care – de mai bine de două decenii – reţin atenţia specialiştilor din diverse domenii. Referinţe privind inovaţia au fost
identificate în lucrările publicate la începutul sec. al XX-lea, în literatura de specialitate. J.B. Taylor este considerat primul cercetător care a folosit conceptul de
inovaţie, definindu-l ca „un nou mod de a face lucrurile – new ways of doing
things – cu scopul explicit de a răspunde unei nevoi sociale.
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în contextul activităților de educație civică este în prezent o practică care se dezvoltă în mediul
extracurricular din întreaga lume. Având în vedere rolul crescând al motivaţiei
pentru învăţare, utilizarea unor metode adecvate pentru a facilita dezvoltarea
competențelor civice devine din ce în ce mai importantă.
Ba mai mult, Codul Educaţiei al Republicii Moldova prevede formarea a nouă
competenţe-cheie, printre care se regăsesc şi competenţele digitale. Dezvoltarea acestora vizează atât elevii, cât şi cadrele didactice. Tehnicile interactive și
aplicarea TIC le oferă profesorilor mai multe beneficii şi oportunităţi în vederea
implicării plenare a elevilor în procesul de studiu.11
11

Codul Educaţiei al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al RM, nr. 319-321 din
24.10.2014
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Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale utilizate în cadrul activităților de educație civică urmăresc facilitarea procesului didactic ajutând personalul
să creeze contexte favorabile învăţării, formării deprinderilor, constituirii unui
complex de atitudini care să stimuleze curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte mai
mult, spiritul competiţional cu sine, plăcerea de a progresa şi de a-şi dezvolta
posibilităţi de autoinstruire, dar şi o raportare corectă la evaluare, aspect absolut
necesar în poziţionarea noastră, a fiecăruia, în spaţiul cunoaşterii. De aceea noi
încercăm o viziune a valorificării TIC în educaţia civică, care pune în evidenţă interesul educabilului pentru o bună pregătire şi capacitate de integrare a acestora
într-o societate pe deplin informatizată.12
Actorii din domeniul educației civice trebuie să demonstreze abilităţi de a
combina şi a demonstra eficienţa şi aplicabilitatea tehnologiilor digitale în diverse experienţe de învăţare la educaţia civică, înclinând balanţa în favoarea celui
modern, mult mai uşor acceptat de tineri acum. Astfel, menţionăm sistemul de
echipamente, pe care se fundamentează o activitate reușită și interactivă:
– Internet
– Tablă interactivă
– Computer
– Proiector

Platformele educaționale online utilizate în educația civică
Modelul comunicării unidirecţionale, în care doar se transmite informaţia în
cea mai mare parte a timpului, iar educabilul participă pasiv la propria formare, nu mai reprezintă cheia de succes a unui învățământ de calitate. În mediul
educaţional actual, educabilul este încurajat să participe şi să comunice cu cel
care îl învaţă. Mai mult decât atât, utilizarea tehnologiilor moderne face posibilă
personalizarea acestui proces. Educaţia este livrată în funcţie de interesele specifice ale fiecărui educabil, fapt ce conduce automat la eficientizarea învăţării şi,
implicit, la prevenirea abandonului acestui proces prin creşterea interesului faţă
de actul educaţional.
În sprijinul acestei afirmații, vom prezenta câteva platforme utile în activitățile de promovare a educației civice. Este necesar de a menționa acele trei forme
de comunicare la distanță:
– Sincronă – desfășurată într-un mediu educațional virtual, cu participarea
simultană a cadrelor didactice și a părinților/ reprezentanților legali ai copiilor, eventual și a copiilor;

12

Bălan O. Softuri educaţionale pentru domeniul muzical. Revista Tehnologii informatice şi de
comunicaţie în domeniul muzical, vol.IV, nr.2. Cluj-Napoca: Media musica, 2013. p. 43-47
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Figura nr.1 Activitate Sincronă desfășurată în contextul Zilelor Europei 2021
pe platforma Zoom, Chișinău

–
–

Asincronă – desfășurată într-un mediu educațional virtual, la care cadrele
didactice și părinții/ reprezentanții legali ai copiilor nu sunt conectați simultan;
Mixtă – desfășurată atât sincron, cât și asincron.
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Când, de ce și cum să folosim învățarea asincronă vs. învățarea sincronă?13
Tabel nr. 1 Descrierea formelor de comunicare la distanță
Când?

De ce?
Cum?

Platforme
recomandate

e-Învățare asincronă
– pe parcursul reflecțiilor
asupra unor subiecte
complexe
– întâlnirile în direct nu pot
fi organizate

e-Învățare sincronă
– se pot discuta subiecte
complexe
– elevii se pot cunoaștere,
pot socializa – are loc
planificarea sarcinilor
eficient
– mai mult timp de gândire, – elevii sunt mai dedicați
nu este presiune
și motivați pentru că se
așteaptă un răspuns rapid
– se utilizează canale
– elevii care lucrează în
grupe pot fi direcționați
precum email, bloguri,
panouri de discuție
către canale de comunicare
– se trimit linkuri unde elevii
precum messenger sau
break rooms pentru sprijin,
pot crea benzi desenate,
colaborare și socializare
rezolva un quiz sau
completa un formular
– se creează documente
colaborative în care se
lucrează în timp real
Zoom, googlemeet, facebook
Googleclasroom, viber,
whatsapp, Quizlet,
messenger, mentimenter,
smore, thinklink, canva,
miro, Whiteboard, Poem
generator
Bookcreator, voki, flipgrid

Ambele categorii de instrumente electronice dezvoltă simultan un mănunchi
de competențe extrem de utile, pentru unii elevi poate în timp mai scurt decât
prin metodele față în față: competențele transversale, gândirea critică, simțul estetic, comunicarea în limba străină, independența în învățare, competențele de
prezentare a unui discurs public, producerea de texte originale.
Criza pandemica nu doar a scos la iveală, dar şi a accentuat rata scăzută de
accesare a ONG-urilor, Consiliilor şi Centrelor de tineret. Sondajul de opinie desfăşurat în iulie 2020 a pus în lumină o descurajare pronunţată a tinerilor în a
beneficia de activităţile organizate de instituţiile şi asociaţiile ce activează în interesul tinerilor. Astfel, în ultimul an sub 10% dintre tineri au beneficiat cel puţin
o dată de vreun serviciu oferit de entităţile de tineret din Moldova – o pondere extrem de mică. În condiţiile restricţiilor impuse în lunile aprilie-iunie 2020,
această pondere s-a diminuat considerabil. Tocmai 62% din cei 10% de tineri
au indicat că au beneficiat mai rar sau deloc de serviciile oferite de entităţile da13

Morar Claudia INSTRUMENTE DE LUCRU ASINCRONE ȘI SINCRONE PENTRU PREDAREA
ONLINE, p. 4
http://www.ccdcluj.ro/Fisiere/2019-2020/preuniversitaria%20online/Creativitate/8_
Morar%20Claudia_Instrumente%20sincrone%20si%20asincrone.pdf
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te.14 De aceea, vă propunem o clasificare a platformelor educaționale, precum și
exemple elocvente pentru implimentarea acestora în activități de promovare a
educației civice. Astfel distingem platforme educaționale:
1. pentru feedback instantaneu
Mentimeter este o aplicație care îți permite să interacționezi cu un grup țintă
în timp real. Este un instrument pentru sondaje unde poți pune întrebarea și
grupul țintă poate da răspunsul folosind un telefon mobil sau orice alt dispozitiv
conectat la internet.

Figura nr.2 Activități din cadrul activităților utilizând platforma mentimenter.com

Mentimenter-ul în putem utiliza la început de activitate pentru a afla starea
de spirit a grupului, sau de a identifica opțiunea pe care și-o dorește un grup.
La fel, îl recomand la final de activitate pentru a identifica impresiile, sugestiile
activității derulate anterior.
Accesibilă la adresa: https://www.mentimeter.com/
14

Datele ce au stat la baza elaborării analizei au fost colectate prin intermediul sondajului de
opinie desfăşurat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” în perioada
06-24 iulie 2020. Eşantionul a cuprins un număr de 1010 persoane aflate în segmentul de
vârstă 15-24 ani.
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2. pentru crearea prezentărilor interactive
Canva este încă un alt lucru instrument grafic online extrem de simplu de
utilizat și oferă o mulțime de șabloane prestabilite care vă pot ajuta în realizarea
unei: prezentări, afise, infografie, anunțuri, diagrame de ședințe, pliante, postări
de blog, carduri, anteturi de e-mail, scrisori, acoperiri de revistă, certificate, CVuri, coperte de carte, și alte materiale didactice. Canva este foarte ușor de utilizat,
chiar mai ușor decât Power Point.
În activitățile de educație civică, un rog considerabil, îl au materialele didactice oferite educabililor. Astfel, canva este un instrument perfect pentru a crea
propriile materiale ale evenimentului (ecusoane, fly-ere, agenda evenimentului).
Accesibilă la adresa: https://www.canva.com/
3. pentru exerciții interactive, joc, concurs
Joc Jeopardy Labs este un instrument online pentru cadrele didactice (și
pentru elevi/ copii) prin care este posibilă crearea jocurilor Jeopardy, cu scopul
de a testa cunoștințele acumulate sau pentru a demonstra ce au învățat până la
acest moment. De fapt, totul a evoluat de la Jeopardy! – o emisiune de televiziune
americană, un concurs televizat în care concurenții trebuie să răspundă la diverse întrebări din artă, istorie, literatură, cultură pop, știință, sport, geografie și alte
domenii. Emisiunea are un format unic întrebare-și-răspuns în care concurenților le sunt prezentate indicii sub formă de răspunsuri, iar ei trebuie să răspundă
sub formă de întrebare.

Figura nr.3 Imagini foto din cadrul activităților dedicate Zilei Europei 2021
utilizând jocul jeopardylabs
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La finalul unui șir de activități, pentru a verifica cunoștințele acumulate în
urma unui curs sau a unui capitol se poate utiliza Jeopardylabs, formând echipe
virtuale sau fizice. Programul calculează independent punctajul acumulat de fiecare echipă, în dependență de răspunsul oferit de către echipă.
Accesibilă la adresa: https://jeopardylabs.com/
4. pentru crearea portofoliilor digitale
Google Sites este un instrument gratuit pentru a crea site-uri personalizate.
Puteţi dezvolta un site personal sau puteţi colabora cu alte persoane în ceea ce
priveşte crearea şi conţinutul paginilor. Apoi, puteţi decide cu privire la nivelul
de partajare permis. Puteţi stabili cine sunt proprietarii, cui acordaţi drepturi de
a edita şi revizui site-ul, şi cui acordaţi permisiunea de a vizualiza site-ul. Puteţi
limita vizualizarea site-ului dvs. la un grup mic, private sau puteţi alege să-l publicaţi, astfel încât să fie accesibil pentru oricine din lume.
Aplicaţia Google Sites este accesibilă de la orice computer conectat la internet. Pe platforma Google Sites puteţi realiza site-uri personalizate. Astfel, puteţi
dispune de un instrument de lucru eficient, indexat mai bine în motoarele de
căutare.15
În cadrul GoogleSites se încorporează link uri active, poze, fișiere, text, video- ceea ce permite să creați un wall interactiv pentru a demonstra activitatea
ONG-urilor, societății civile, centrelor de tineret, făcând vizibile activitățile zilnice ale acestora.
Accesibilă la adresa: https://sites.google.com/new
5. pentru crearea filmelor educative
Animaker.com reprezintă o platformă de editare video prin care puteți crea
animații super simple și atrăgătoare pentru educabili. Un instrument care vă va
permite să creați desene animate / filme animate doar în câteva minute utilizând
șabloane și personaje prestabilite. Avantajele aplicației sunt: existența șabloanelor preconstruite, posibilitatea personalizării elementelor, crearea propriului
personaj, timp nelimitat, înserarea textului, video, imagine și posibilitatea de a
descărca în MP4.
Accesibilă la adresa: https://www.animaker.com/
6. pentru evaluarea online
Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Lansat în martie 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste
50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la
clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Platforma este utilă pentru
a implica elevii în concursuri pe diferite teme, la orice disciplină sau pentru a
consolida/evalua noțiunile dobândite la clasă. Pentru aceasta se pot folosi testele
15

Disponibil pe Internet la adresa: https://ro.scribd.com/doc/312907344/Google-Sites ,
vizitat la 19,05.2020, ora: 16.00
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existente pe platformă sau fiecare utilizator are posibilitatea să își creeze propriile teste.
Participarea elevilor se face cu ajutorul unui dispozitiv conectat la Internet:
computer, telefon, tabletă etc. necesar pentru a selecta răspunsul/răspunsurile
corecte. Conectarea la test se face prin introducerea de către elevi a codului PIN
furnizat profesorul care l-a propus. În stabilirea câștigătorului contează corectitudinea răspunsului și rapiditatea cu care s-a răspuns.
Accesibilă la adresa: https://kahoot.com/
Tabel nr. 2 Adaptarea metodelor de evaluare în cadrul activităților offline și online
Evaluarea offline
Portofoliul
Fișe de evaluare
Probă orală
Turul galeriei
Exerciții interactive
Hartă conceptuală
Tablă interactivă

Evaluarea online
Bookcreator, googlesites,
Wizer, lifeworksheets, testmoz, formative
Flipgrid, voki, vocaroo, voicespice
Padlet, linnoit
Learningapps, jeopardylabs
Coggle, bubll.us, popplet
Jamboard, IdeaBoards

În consecință, platformele educaționale online enumerate sunt utilizate
abundent de către profesori, elevi, experți, voluntari și alți educabili în activitățile
de educație civică. Astfel, experiența Republicii Moldova servește un exemplu de
bune practici și pentru alte țări europene.

Concluzii
Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid 19,
a scos la iveală problemele existente în societate, care cu certitudine își va aduce
aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context, se resimte o schimbare radicală a sistemului educațional, pentru ai face pe educabili
să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața de mâine
cu surprizele sale.
Digitalizarea și inovația sunt strâns legate, dar nu toate digitalizările conduc
la inovație și nu toate inovațiile se bazează pe digitalizare. Drept piloni de bază
ai cercetării actuale au servit experiențele acumulate în baza organizării activităților de educație civică prin utilizarea platformelor educaționale online cât și
experiența acumulată la nivel național în domeniul educației la distanță.
Prin urmare, considerăm platformele educaționale online inovații digitale
pentru educația civică din Republic Moldova. Colaborarea virtuală trebuie să
fie, însă, completată cu întâlniri fizice, procesul instructiv- educativ ce are loc
în mediul electronic trebuie completat de comunicarea face-to-face. Platformele
educaționale online reprezintă un stimul excelent pentru învățare și formare, în
special pentru persoanele active, dinamice, care apreciază interactivitatea.
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EXPERIENȚA REPUBLICII MOLDOVA
ÎN PROMOVAREA EDUCAȚIEI CIVICE
Rezumat: Pandemia provocată de Covid 19 a răsturnat conceptul unei educații tradiționale înrădăcinate de mult în sistemul educational național. Astfel, atât
profesorii, elevii, cât și ceilalți actori implicați în procesul de instruire au fost nevoiți să identifice soluții alternative pentru a transmite informația cât mai eficient
în mediul virtual. De aceea, platfromele educaționale online reprezintă modele
de inovații digitale nu doar pentru educați acivică, dar și pentru alte domenii de
activitate care au fost desfășurate la distanță. Deși azi revenim lent la situația de a
revedea educabilii în săli, platformele educaținale rămân a fi utilizate de publicul
larg pentru dinamism și atractivite în procesul de formare.
Reieşind din actualitatea şi importanţa tematicii abordate, ne propunem cercetarea aprofundată şi multiaspectuală a platformelor educaționale online utilizate în cadrul activităților de educație civică prin prisma experienței Republicii
Moldova.
Baza metodologică a prezentului studiu l-au constituit principiile dialectice
ale cunoașterii a realității sociale contemporane, care și-au găsit reflectare în metodele și mijloacele speciale de cercetare a problematicii abordate.
Cuvinte cheie: platforme, online, educație, inovație, educabil
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THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
IN PROMOTING CIVIC EDUCATION
Summary: The pandemic caused by Covid 19 overturned the concept of a traditional education deeply rooted in the national education system. Thus, both
teachers, students as well as other actors involved in the training process, had to
identify alternative solutions to transmit the information as efficiently as possible in the virtual environment. Therefore, online educational platforms present
models of digital innovations not only for civic education but also for other fields
of activity that have been carried out at a distance. Although we are slowly going
back to the teaching rooms, the educational platforms remain to be used in order
to add dynamism and attractiveness to the teaching process.
Considering the actuality and the importance of the approached subject, we
did in-depth and multispectral research of the online educational platforms used
in civic education activities through the prism of the experience of the Republic of
Moldova.
The methodological basis of the present study was the dialectical principles of
knowledge of contemporary social reality, which were reflected in the methods and
special means of researching the issue addressed.
Keywords: platforms, online, education, innovation, educable
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THE STATE AS AN ACTOR OF DEMOCRATIZATION

Cătălin-Gabriel DONE, PhD student, Department of Political Sciences,
University of Naples „Federico II”, Italy
(catalin.done.15@politice.ro)

The defining elements of the transition to democratization
In the early 1990s, the national emancipation and democratization movements were in full swing, with the fall of the Soviet Union marking the beginning
of a new era in international relations. Thus, authoritarian regimes in which a
single ruling party exercised the monopoly of power or in which personal dictatorship represented the emanation of power collapsed, and the third wave
of democratization in modernity began. In this context, global multipolarity
imposed new social realities that represented the premises of the transition of
power and the exchange of vision on how the State must ensure the observance
of democratic principles and the rule of law. However, the transition process involved two extensive issues: a) the ideological character of this transition that
characterized the new political culture in the states in process democratization [2] and b) the capacity of the states to develop the national bureaucratic
and institutional system.
The ideological barriers of the power transition have determined the most
diverse social unrest, the image of the process of democratization and Europeanization being a mix of different visions on how democracy should be implemented. Against the lack of a direct connection with Western civilization, the ideological „revolution” meant the total rejection of the dictatorship and any power
relationship with the West. As Samuel Huntington remarked, „the collapse of
communism exacerbated this discord by consolidating in the West the belief that
liberal democratic ideology had triumphed globally” [11, p.332]. However, the
character of the ideological revolution was determined precisely by opposition to
any domination. Thus, creating a new national identity (see the case of Moldova)
or the recovery of the lost identity (see the case of Ukraine or the Baltic states)
was the central ideal of democratization movements. In the case of ideological
transformation, we should mention that Russia is a particular case of transition
and democratization. Political, military and even social leaders never abandoned
the idea of imposing themselves at the systemic level as a superpower, thus dominating all state elements in the former Soviet spheres of influence. Moreover,
the new Russia kept the former ideological structure for a long time, and its reminiscences can still be seen today in the hierarchy of power of the bureaucracy.
In fact, in the Russian Federation, as in Czechoslovakia, Bulgaria and Romania,
ideology was not a dominant element of democratization, with nationalism being an inherent shaped this project [10, p.38].
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The second direction of democratization and Europeanization is the new political elite’s set of institutions and laws. In post-communist countries, the concern for the development of national bureaucratic systems arose immediately
after the assumption of the new ideology. The multifaceted reality revealed that
different historical experiences had determined the resistance shown by the bureaucracy to the transition to a lesser or greater degree. In many Eastern European countries, bureaucracy has played a dominant role in democratizing the
State by imposing its own pace of transition and suppressing any political and
social action that could have changed the State’s institutional bureaucratic form
and function. That is why it is essential to understand the particular individual
attitude and purpose of national institutional systems in the transition to democratization. The complementary effects of receiving the political, social and even
geostrategic stimuli that determine democratization also play a defining role in
the Europeanization and democratization of Eastern European countries. Thus,
this extensive process depends inextricably on the degree of connectivity to the
channels of globalization, as Giddens said [7].

The Sociology of democratization policy
We can describe the democratization of a state as a constant of the sums of
interactions with external factors and actors, the State being the main lever of
this process. Thus, the self-identification of the state actor with a series of social
and cultural categories or belonging to a group (as in the case of Social Identity Theory) becomes the critical element of symbolic social interaction [13]. On
the other hand, „identity is the set of meanings that define who we are when
we play a role in society, when we are members of a group, or when we claim to
have certain characteristics that identify us as unique people” [14, p.3]. Therefore, democratization (and implicitly Europeanization) is in a continuous enlargement process, although alternative notions often challenge it. In a broader
perspective, in the late 1980s, „the emergence of pro-democracy movements in
countries where capitalism had not fully developed called into question many
of the assumptions about democracy” [6, p.55]. Many of the states of Eastern
Europe and the former Soviet Union had strong economic and cultural relations
with the West, with ongoing interactions allowing them to identify more swimmingly, from an ideological perspective, with the principles of liberal democracy
and the market economy.
As a matter in fact, „the state is a corporate being or a corporate agency, which
is practically a structure of shared knowledge” [6, p.124], which allowed the creation of regional conjunctures favourable to the process of ideological transformation. Indeed, this is extremely important, especially since the perspective proposed by Alexander Wendt gives the State the character of an agent of personal
identity that characterizes the homeostatic social foundation [15, pp.230-238]. As
Manuel Castells observed in his book, „The Power of Identity”, each social actor
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(the State, in our case) constructs the meaning of his actions according to its own
identity, as well as according to the perceived threats [3]. Thus, the democratization process began suddenly, but naturally, in that category of underdeveloped or developing states, Adrian Leftwich [12] confirms through his studies that
economic development (a process that the former communist states had begun
since the 1960s) will lead to democratization. There is indeed no way to anticipate endogenous identity conflicts, but in any case, the solution of social identity
conflicts reflects the hierarchy of identity elements. This leads to the situation in
which the national interest dictates the identity of the State.
Take the situation in Russia in the early 1990s as an example. „Russia has never been Western, even if the Russians – or perhaps it would be better to say a part
of them, a large part of the Russian intellectuals – were part of the West, they
strongly wanted to be part of the West, they felt part of the West, they suffered
because they are not part of the West” [5, p.24]. Thus, at the social level, group
interests were divergent from national interests. Facing the dismemberment of
the USSR, the Russians were forced to defend their subjective interests so that
Russia woke up to its identity consciousness. Instead, the „genetic” information
of Southeast European states has activated their civilized European identities.
National societies generated a desire for integration into the European civilizational and cultural space, which allowed states to adopt the bottom-up strategy
of democratization and Europeanization. Unfortunately, this identity force was
not found among the former Soviet republics, a distinct note made only by the
Baltic States. However, this was mainly due to the interethnic mix in these states,
although some authors such as Lucian Boia believe that the proportions of ethnic diversity can cause difficulties in Europeanizing and maintaining democratic
forms of government even in the Western states [1].

A democratic institutional culture
The analysis of institutional experiences from the perspective of bureaucratic democratization can provide, based on different social and political contexts,
indications of the State’s ability to impose the democratic values and the degree
of democratization of society. Although it seems a difficult concept to explain, we
can use the definition of resilience to capitalize on the experiences of national institutions. Resilience can be „a measure of the persistence of systems and of their
ability to absorb change and disturbance and still maintain the same relationships between populations or state variables” [9]. However, the identity of each
national institutional system presented a particular form of implementation of
democratic reforms, which imposed a polyrhythmic system of the democratization process. For example, we will find that in the Baltic States, the efforts made at
the organizational level to develop the reform capacity have not been impressive.
On the other hand, in Romania, Moldova or Ukraine, it was necessary to develop and integrate democratic knowledge at the institutional level, which fur-
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ther prolonged the transition. This was primarily due to leadership shortcomings
and previously non-existent democratic premises. Moreover, the pluralist conception was rejected from the very beginning by the bureaucracy, which allowed
the perpetuation of internal conflicts for institutional power. As „differences in
the ability to organize groups make the interests of some prevail over the interests of others” [4, p.30] in establishing a single social agenda, in these countries,
an oligarchic order imposed a monopoly on political and social power. In this
sense, turning our attention to the elements proposed by Wendt, we can see that
the hierarchy of power in the democratization states will tend to reflect the order
of identity(es). This attitude was manifested towards the whole transition process, manifesting itself even today through the development of a clash between
the national and individual interests of the bureaucracy. It is also essential to add
the argument of organizational learning, which assumes that not every type of
political culture determines civic culture. On the contrary, political elites often
seem to use the State as an instrument of their own gain. Thus, social tensions
arise social tensions that slow down the democratization process and impose a
consolidated resistance on Europeanization.

Towards tomorrow’s democracy
As we have seen in the brief analysis above, the democratization process of
a society depends, to a large extent, on the State’s ability to respond to internal
and external stimuli. Consequently, the system of local and central government
depends on its existence in a preliminary regional pattern. Thus, the societies
have exerted considerable pressure on the State – as an agent of democratization
– which has imposed a democratic agenda on public policies and regional reconstruction. By contrast, at the heart of the regional system, the state and political
elites are resisting change.
Moreover, democratization is a crucial component of global geostrategy.
Thus, after the events of 1989, the democratic states adopted a series of strategic
measures to encourage the promotion and expansion of democratic principles,
both in the former communist republics and in the newly emerged states after
the dismemberment of the USSR.
Therefore, in the last resort, the State is regarded as an individual agent, acting
according to the degree of coercion exercised on it. Thus, in the entire democratization process, the State resorts to hierarchical power structures that engage
identity and loyalty mechanisms. Moreover, the institutional-bureaucratic structure inevitably activates multiple sources of authority to limit the centre’s power
over the periphery and provide uniformity of the decision-making basis.
In order for the democratization process to be complete, the following conditions are mandatory:
• the existence of a democratic identity at a social and systemic level;
• the parameters of state activity respect democratic principles;
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•

the bureaucracy becomes an elementary branch of the State’s activity and
self-generates its impartiality concerning the centres of power;
• establishing formal and informal channels of state responsibility in relation to society;
• individuals enjoy protection with the actions of the State and can exercise
persuasive forms of limiting the power of the State;
• the process of democratization is an inherent element of the evolution of
regional relations.
The factors presented so far show that the State can go through two phases
in the democratization process: a) the radical transformation of identity and bureaucracy that will generate deep democratization and b) institutional change
will slow down the deep democratization process. The first situation gives the
State the character of functional changes, while the second situation will automatically follow the pattern of the former identity.
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STATUL – ACTOR AL DEMOCRATIZĂRII
Rezumat: Rolul statului în democratizarea societății este semnificativ, deoarece dezvoltarea unor instituții puternice bazate pe principiile fundamentale ale
democrației devine apanajul statului. Imediat după căderea dictaturilor în Europa, intervenția statului a fost extrem de promptă și, în același timp, benefică, astfel
încât expansiunea capitalismului industrial, drepturile și libertățile
fundamentale și întărirea societății civile au devenit elemente inerente ale procesului în sine.
Astfel, în Europa de Sud și de Est, putem vedea că statul a beneficiat de un
raport de forțe pozitive față de societatea civilă națională și de incapacitatea de
a se impune în ceea ce privește centrul economic și politic global. Prin urmare,
structura instituțională și socială a statului devine relevantă în procesul de democratizare. Forța cu care instituțiile au exercitat presiuni pentru a finaliza tranziția influențează direct transformarea profundă a statului.
Cuvinte cheie: democratizare, societate civilă, stat, europenizare, capitalism,
guvernare, tranziție

THE STATE AS AN ACTOR OF DEMOCRATIZATION
Summary: The State’s role in the democratization of society is significant because the development of strong institutions based on the fundamental principles
of democracy becomes the prerogative of the State. Immediately after the fall of
dictatorships in Europe, state intervention was highly prompt and at the same
time beneficial, so that the expansion of industrial capitalism, fundamental rights
and freedoms and the strengthening of civil society became inherent elements of
the process itself.
Thus, in Southern and Eastern Europe, we can see that the State has benefited
from a ratio of positive forces to national civil society and an inability to impose
itself concerning the global economic and political centre. Therefore, the institutional and social structure of the State becomes relevant in the process of democratization. The force with which the institutions exerted pressure to complete the
transition directly influences the profound transformation of the State.
Keywords: democratization, civil society, State, Europeanization, capitalism,
governance, transition
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ROLUL ONG-URILOR ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR
STATULUI DEMOCRATIC

Constantin BUSUCIOC, doctorand, Universitatea de Stat din Moldova,
(stefanbusuioc2004@gmail.com)

Într-o societate democratică, guvernarea este doar unul dintre elementele
care coexistă în ţesătura societăţii, incluzând diverse instituţii, partide politice,
organizaţii şi asociaţii ale societăţii civile. Această diversitate este denumită pluralism şi presupune existenţa unor grupuri organizate şi instituţii, independente
de guvernare, cu legitimitate şi autoritate proprie. Premise şi condiţii importante
pentru existenţa acestora servesc dreptul la libera exprimare şi libertatea de asociere. Evident, dacă nu au dreptul de asociere şi mijloacele de a forma grupuri
organizate, cetăţenii sunt izolaţi şi vulnerabili, putând deveni victime ale tiraniei
autorităţii sau a sectorului privat.
Organizarea, asocierea indivizilor în diferite organizaţii a devenit o trăsătură
fundamentală a societăţilor democratice, fiind cel mai eficient mijloc de participare activă a lor la viaţa socială din cadrul comunităţii.
În ultima perioadă s-a conturat o generaţie de tineri educaţi, neîncrezători în
legitimitatea statului, care au intrat în competiţia pentru sectoarele economicşi
de servicii publice neguvernamentale. Dorinţa de a beneficia de protecţia socială
a început să ia locul respingerii totale a implicării în treburile publice, astfel încât interesul cetăţenilor din Republica Moldova faţă de participarea în cel de-al
treilea sector a crescut. Posibilitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană a constituit un important factor de susţinere al ONG-urilor, mai ales
pentru acelea ale căror activităţi au fost marcate de priorităţile ideologice sau
administrative ale Uniunii Europene
Perioada de început a Republicii Moldova independente, a corespuns pe lângă crearea instituțiilor statului și apariția primelor organizații neguvernamentale, care în ultimul deceniu abia au cunoscut o relativă dezvoltare, efect datorat
în special, măsurilor efectuate în timp dar și a legislației care a devenit mai puțin
rigidă și a început să reflecte și alte interese publice.
În present, organizaţiile neguvernamentale sunt deja o puternică forţă în sfera publică şi au o foarte bună şansă de a deveni parteneri ai instituţiilor guvernamentale – şi nu rivali ai acestora. Tot mai mult are loc numirea liderilor şi experţilor ONG-lor în poziţii guvernamentale fapt ce a dus la înţelegerea reciprocă mai
bună a rolurilor, puterii şi limitelor acestora şi a creat un cadru de comunicare
mai deschis între administraţie şi sector. Mai mult, crearea acestor structuri de
facilitare a dialogului diminuează vulnerabilitatea sectorului la schimbările conducerii politice.
A devenit o situație normală ca pe lângă cele două structuri să existe și un
grup consultativ de experți guvernamentali care îşi face simţită poziţia în diverse
probleme legate de ONG-uri.
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La nivel informal au loc consultări frecvente între reprezentanții guvernamentaliști și principalele ONG-uri de la nivel naţional cu precădere asupra
chestiunilor de mare interes pentru ONG-uri (de tip legislație, reprezentarea
sectorului neguvernamental) decât asupra chestiunilor subsectoriale (strategii de dezvoltare în domeniile respective, finanţare).
Tot acest cadru de cooperare dintre organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile statului a însemnat o muncă enormă de elaborare, promovare şi monitorizare a unor legi şi reforme sectoriale, obligatorii pentru democraţie şi parcursul
european al Republicii Moldova.

Rolul organizațiilor neguvernamentale
în cadrul instituțiilor statului democratic
O organizație nonguvernamentală este formată printr-o asociere voluntară a
unor cetățeni, care își propun realizarea unui scop comun cu caracter non-profit.
De regula, scopul unui ONG este in interesul dezvoltării societății. Un ONG este
independent față de autoritățile guvernamentale, fiind uneori o legătură între
comunitate și Guvern. Fiecare ONG apare dintr-o nevoie a societății, fie a cetățenilor care se asociază. Astfel, pe cât de diverse sunt nevoile comunității, pe atât
de diverse sunt și ONG-urile active de astăzi.
Termenul de „organizație non-guvernamentală” a apărut pentru prima oara
in 1945, fiind folosit de către ONU. Totuși, ONG-urile exista în formă organizată
încă din secolul al XVII-lea, fiind catalizatori ai multor schimbări de-a lungul istoriei. În Romania, legea definește 3 tipuri principale de ONG-uri: asociații, fundații, federații. În acest moment, există peste 90.000 de ONG-uri . ONG-urile au
rolul de a contribui acolo unde exista o nevoie in societate, dar unde statul si
alte institutii nu au suficiente resurse pentru a se ocupa de rezolvarea acesteia. Unul dintre rolurile critice ale sectorului ONG este sa sprijine grupurile mai
putin avantajate pentru a se integra in societate. Unele ONG-uri adopta exclusiv
acest rol, pe cand altele nu desfasoara deloc astfel de activitati, diversitatea fiind deosebit de vasta.Exista astfel ONG-uri care sprijina copiii institutionalizati,
persoanele apartinand anumitor minoritati (etnice, sexuale etc.), persoane aflate
intr-un grad ridicat de saracie si multe altele.
Acest rol a aparut ca o nevoie in societate din cauza capacitatii slabe a autoritatilor guvernamentale de a oferi servicii corespunzatoare grupurilor vulnerabile, precum si din cauza interesului in general scazut al societatilor comerciale
pentru aceste persoane, care nu prezinta putere de cumparare ridicata. Astfel,
ONG-urile isi propun sa umple acest vid si sa ofere serviciile necesare, insa resursele sunt de regula foarte limitate, ceea ce afecteaza puternic capacitatea de a
acoperi nevoile societatii in mod corespunzator.
Oamenii pasionati de o anumita cauza sunt uneori cei mai potriviti pentru a
ne informa cu privire la situatia existenta. Stiai de exemplu ca 40% din suprafata
arabila a Romaniei prezinta risc ridicat de desertificare? Sau ca 9 din 10 copii
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din scolile din Romania sunt victime ale violentei verbale/bullying? Uneori aflam
aceste lucruri multumita ONG-urilor care activeaza in aceste zone. Acestea pot
trage un semnal de alarma cand anumite lucruri ar trebui sa ne ingrijoreze, dar
in acelasi timp ne pot invata si cum sa imbunatatim situatia, fie prin schimbarea
comportamentului nostru de zi cu zi, fie prin implicarea activa prin voluntariat
in activitatile ONG-ului respectiv.
Uneori autoritatile guvernamentale deviază de la rolul lor de protejare a intereselor cetatenilor, iar ONG-urile au un rol critic pentru a semnala aceste derapaje in mod public si pentru a mobiliza cetatenii pentru solutionarea problemei.
Este foarte important ca aceste ONG-uri sa fie puternice, complet independente de orice factor politic ori comercial, si capabile sa monitorizeze constant
activitatea autoritatilor. Aria de actiune poate fi foarte vasta, de la incalcari ale
legii pana la adoptarea unor decizii care limiteaza sau pun in pericol drepturile
cetatenilor.
Din pacate, capacitatea ONG-uri este in general redusă in acest moment. Lucrand direct in comunitate, ONG-urile sunt uneori printre cele mai abilitate sa
vorbească in numele celor pe care ii reprezintă sau in aria de activitate. Astfel, in
timp, cei care lucrează in aceste ONG-uri acumulează expertiza importantă, pe
care ulterior o folosesc pentru schimbarea de politici publice.
ONG-urile influenteaza politicile publice in 2 moduri principale:
1. Rareori, atunci cand acestea sunt consultate in mod autentic de catre
autoritatile guvernamentale sau Parlament. In aceste cazuri, ONG-urile
prezinta opiniile expertilor acestora ori rapoartele/studiile realizate de-a
lungul timpului pe subiectul in cauza.
2. Advocacy, cand ONG-urile isi propun in mod direct sa schimbe o politica
publica sau o lege si depun eforturi intense in acest sens pe langa autoritatile competente. De regulă, este necesară o coaliție formată din mai multe
ONG-uri pentru a avea succes in acest demers.
Au fost mai multe legi schimbate de-a lungul timpului prin efortul ONG-urilor. Amintim aici doar câteva: Legea Voluntariatului, Legea Electorală care a introdus votul uninominal, Legea antifumat etc.
Au fost întreprinse şi se întreprind proiecte cu impact social. Aici putem
menţiona activităţile în domeniul protecţiei drepturilor tinerilor, în domeniul
asistenţei medicale accesibile, angajarea în câmpul muncii, valorificarea potenţialului intelectual al tinerei generaţii etc. În Republica Moldova tineretul poate
fi uneori foarte activ, încât e capabil să ceară drepturile sale legitime de membri
plenipotenţiari ai comunităţii.
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ROLUL ONG-urilor ÎN CADRUL INSTITUȚIILOR
STATULUI DEMOCRATIC
Rezumat: În articol autorul analizează procesul consolidării instituțiilor
statului democratic, propunându-și ca scop: estimarea rolului organizațiilor ne
guvernamentale. Asocierea indivizilor în diverse organizaţii este o caracteristică
importantă a societăţilor democratice, fiind cel mai eficient mijloc de participare
activă la viaţa social a comunităţii. Autorul evidențiază două moduri prin care
ONG influențează procesul adoptării și implementării politicilor publice.
Cuvinte cheie: organizații neguvernamentale, stat democratic, instituții, guvernare

THE ROLE OF NGOs IN DEMOCRATIC STATE INSTITUTIONS
Sammary: In the article, the author analyzes the process of consolidating the
institutions of the democratic state, aiming at: estimating the role of non-governmental organizations. The association of individuals in various organizations is
an important feature of democratic societies, being the most effective means of active participation in the social life of the community. The author highlights two
ways in which NGOs influence the process of adopting and implementing public
policies.
Keywords: non-governmental organizations, democratic state, institutions,
government
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