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CINISM CLASIC, CINISM MODERN ŞI IMPLICAłII PENTRU 
PROCESUL DEMOCRATIC 

 
KYNICISM, CYNICISM AND IMPLICATION FOR THE 

DEMOCRATIC PROCESS 
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Administrative, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad 
Tel: 0040-257-282324 

E-mail: oanamatei@yahoo.com 
 

ABSTRACT  

Several scholars state that one of the biggest problems facing our democracies today is cynicism. 

Inspired from the ancient Greek philosophy, cynicism is different from the ancient kynicism. While 

kynicism claims a life lived according to nature, in complete harmony of body and soul, cynicism 

involves a life lived in suspicions and distrust. Kynicism and cynicism both criticize the political 

process; both do not trust politics or political figures. The distinction between kynicism and 

cynicism  is due to the fact that a cynical person rejects any kind of convention and despises what 

he considers to be false judgement, insisting on living his life according to nature, while cynical a 

person has not initially rejected social conventions and the system of values shared by society; the 

education process in our society makes him confused and skeptic regarding the value system shared 

by society and makes him notice the relativity of social conventions. The way chosen by a kynic 

implies a life lived according to a specific ethics with specific moral laws, while the way chosen by 

a cynic implies a life with no morality and lack of values. 

Key words: kynicism, cynicism, enlightened consciousness, false enlightened consciousness, 

morality, democratic participation, democratic implication. 

 

I. KYNICISM 

 

The word cynicism as we know it comes from the Greek word “kyon”. Kynicism as a 

philosophical way of thinking and living was created by Anthistenes, a disciple of Socrates. The 

word comes from the name of the place where Anthistenes’ disciples used to meet, a place located 

somewhere near the hill of Lycabet (in Greek, meaning “dog”/”white”/”fat”). The word “dog” 

reminds, also, of Diogenes from Sinope, who used to be called “the dog”, an allusion at his way of 

living (Diogene Laertios 1997). Without having a well organized scholar system, the school 
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survives until the Third Century B.C. Kynicism defied any convention or social norm, the kynic 

pleaded for the natural way of living, blaming the social norms imposed by conventions which were 

considered to be against nature. The kynical ethics assume that life’s goal is happiness and 

happiness can be achieved by a life lived according to virtues; kynicism involves an ascetic way of 

practicing virtues (Diogene Laertios 1997: VI, 11). Anthistenes claimed that there are no epithets 

which can be ascribed to any kind of things; you can not say that “one man is good” but “man is 

man” or “goodness is good”. Anthistenes’ conclusion was that there were no general conceptions, 

but individual perceptions (VlăduŃescu 2001: 138).  

Anthistenes, first, was a student of Gorgias’, then of Prodicos’, then of Hippias’ and, finally, 

of Socrates’. He urged his own students to become Socrates’ disciples. It means that the kynical 

school existed by the time when Socrates lived. From Socrates he learned the perseverance and, 

assimilating his emotionless way of living (apathia), Anthistenes defined a kynical way of living. 

Socratic but also sophist can be considered: the interest for controvercy as a method, the focus on 

ethics and the elimination of physics from the study of philosophy, the urge to an emotionless way 

of living (apathia), the refusal of hedonism (which made him idealize the natural state of mind and 

way of living, as opposed, from a moral point of view, to the civilized one), the praise of virtues; all 

of these were converging to the same idea of philosophy seen as paideia (VlăduŃescu 2001: 192).  

Diogenes from Sinope is a disciple of Anthistenes’, which promoted a way of living based 

on an existence at the brink of survival and on a supreme contempt of social conventions and 

principles. He used to distinguish between the spiritual and material life, but not opposing them 

because, as he said, one could not exist without the other. Nothing in life, he used to say, can 

flourish without a continuous practice, but a well organized and ruled one; thus a practice without 

use is twice as harmfull to man: first, because it’s done in vain and second, because it estranges the 

person involved from his own nature (VlăduŃescu 2001: 192). Although an adept of freedom, 

Diogenes from Sinope does not exagerate, insisting on the fact that society cannot exist without 

laws and, without rulership, there are no benefits from the human community (VlăduŃescu 2001: 

192). 

The real virtue is achieved through perseverance and it is not inherited. Diogenes considers 

himself a citizen of the universe (kosmopolites), emphasizing a rulership for the whole universe 

(organised by nature and not by conventions). Kynicism, as Diogenes sees it, resembles a 

separation the individual from the universal, isolating the latter by emphasizing the first.  

Kynical philosophy is substantiated on the following principles: 

1. Happiness consists of life according to nature. 
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2. Happiness is something which can be achived by anyone who wants to involve himelf in 

a spiritual process of education.  

3. The essence of happines consists of a process of self-consciousness, aiming towards the 

ability of living happyly even when circumstances are adverse. 

4. The process of self-consciousness aims a virtuous disposition of spirit. 

5. The happy man, so designed, is the only one who is really wise, self-sufficient and free.  

6. Conventional things, necessary for achieving happines under circumstances such as 

health, faime, political power, have no natural value.  

7. The first obstacles in achieving happines are the false judgements and false 

consciousness along with the emotional weakness risen from these false judgements 

(Algra, Barnes, Mansfeld, Schofield 1999: 624).  

Happines is connected to a self-consciousness, education and rejection of conventions as a 

basis for values and virtuous character. The whole Hellenistic philosophy manifested a common 

interest in the self-preservation process of achieving happiness; their intention was that to make 

happiness essentially depend on the character and beliefs of the agent, thus, minimizing and 

rejecting its dependence on external contingencies. It is very possible for Anthistenes never to have 

really met Diogenes but, however, Anthistens’ writings and his interpretations regarding Socrates 

most likely had the strongest influences upon Diogenes’ philosophical development (Algra, Barnes, 

Mansfeld, Schofield 1999: 625). There are no authentic lines preserved from Diogenes. His 

existence is absorbed in the anecdotes he provoked. In them he became a mythical figure (Sloterdijk 

2001: 197). He tried to change to role of conventions (nomos) and substitute the real values derived 

from the rational understanding of nature (phusis) with them. Through his diatribes and through his 

way of living, which were seen as something natural, he tried to eliminate the false conventions. 

Any other kind of conduct which was not closely related the elementary necessities of nature, was 

considered wrong and consequently criticized. 

Diogenes was considered to be a shameless person (anaideia); shame (aidos), on the 

contrary, was considered to be a quality without which a civilised life could not been possible. 

Shame served as a penalty against anti-social conducts and , at the same time, as a firm basis for a 

decent life. Later on, aidos, gained another meaning, more referred to manners than to morality 

(those kind of conventions bound to social conduct). Diogenes’ shamelessness was  especially 

opposed to this latter meaning of aidos. Reducing real norms to the natural ones, kynicism 

disengages from inhibitions and preconcived ideas. The kynical way of living aims for a life in 

virtue and focuses on discipline with the goal of self-satisfaction in a positive sense kind. Education 

aimed for body training in order to be healthy, a frual diet, simple and modest clothes and literary 
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memorizing (Diogenes Laertios 1997: VI, 70-1). This philosophy argued that body and spirit were 

connected and they mutually influenced each other. This connection between body and spirit and 

the fact that they influence one another is a Socratic idea. But the emphasizing of bodyly 

interdictions  is a kynical idea. According to the kynical philosophy, one can be happy only if he 

does not depend on the satisfaction of the body; the less he depends on his bodily pleasures, the 

happier he will be. A kynical person does not need anyone or anything to be happy (Dekker et al. 

2006: 20-21). However, the kynics state that a healthy body is compulsory for a virtuous spirit. 

The stoics argued that the kynical virtue is a shortcut towards stoic virtue. Kynicism can 

lead to a virtuous way of living because a life lived in the kynical fashion (abstaining from passions, 

limiting one’s self necessities to the rudimental ones, removing preconcived ideas and conventions 

as elements that can disturb reason) represents a virtuous life as stoics used to imagine, and such a 

person will lead a virtuous character. 

The relation between the education process and life according to nature seems to be more 

problematic. Education implies deliberate practice, shaping and imagining what is or isn’t naturally 

given. The critics regarding the fact that Diogenes wanted to reduce human nature to its animal 

stage were unfounded because the ethical theory described by Diogenes can be concieved only by 

assuming that human nature is rational and rationality represents the process entrusted with 

disengagement of preconcived ideas and conventions. On the other hand, Diogenes insisted on the 

fact that conventional and civilized people forgot one important thing. Animals, for instance, do not 

create for themselves needs which they cannot satisfy themselves, because it is not in their nature. 

Humans, endowed with rationality, need special education such as to be self-sufficient, a quality 

belonging to any kind of animal. Human beings can achive self-sufficiency only through an 

education process. 

There are three dificulties regarding kynic philosophy: 

1. there are few written documents which have been kept and inherited; 

2. that is why, relating only to stories and anecdotes, it is hard to define a kynic 

philosophy; 

3. kynical principles can seem childish compared to the more sophisticated stoic 

and epicurean doctrines (Algra, Barnes, Mansfeld, Schofield 1999: 624). 

Due to the fact that kynicism didn’t leave behind an elaborated, written doctrine, some of 

kynicism’ characteristics were uncovered in some other authors’ writings affiliated to other 

philosophical schools. Diogenes’ and other kynics’ intention was not to eliminate any kind of 

rulership, but to criticize the Greek political conventions of that time. Their critics proved that a lot 

of conventional values are vulnerable, insisting on the rational capacity of achieving happiness, 
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independent of external elements. Thus, they passed on to the Hellenistic philosophers the idea of a 

“wise man”, who is self-sufficient and unaffected by emotions.  

 

II. CYNICISM 

 

Several scholars claim the most important problem the democractic world is faced with 

today is cynicism (Chaloupka 1999; Pharr and Putnam 2000; Capella and Jamieson 1997, Dogan 

2005, Rijkhoff 2007). Sloterdijk states that the discontent in our culture has assumed a new quality; 

it appears as a universal diffuse cynicism (Sloterdijk 2001:3). Studies struggling with this problem 

often focus on the possible sources of cynicism like political corruption (Pharr and Putnam 2000, 

Capella and Jamieson 1997). Sloterdijk describes two kinds of cynicism: 

- Kynicism – as a subversive practice, motivated by the self-preservation desire in the 

time of crises, a critical, ironical philosophy; 

- Cynicism – as a kind of shameless, dirty realism without regard for conventional moral 

inhibitions (Chaloupka 1999:171; Sloterdijk 2001:193; Rijkhoff 2007:3).  

Another classification divides cynics into three different categories: the negative cynics, the 

less involved and the critical cynics (Dekker et al. 2006:40-46). This classification is based on the 

relation between cynics and critics in a democratic society. Being a critic citizen in a modern 

democracy is a positive sign of democratic maturity. Criticism can help establish new forms of 

political action, like activism, protest and referenda (Pharr and Putnam 2000; Rijkhoff 2007). 

Responsiveness diminishes when people lose faith in the entire political class and in the entire 

democratic process. When criticism becomes negative cynicism, hopes and expectations diminish, 

generating, in the end, lack of participation and lack of implication.  

Cynicism destroys the citizens’ trust in the political process and in the political figures 

(Capella and Jamieson 1997: 141). Political cynicism reflects the absence of trust and describes a 

negative political atmosphere where criticism is not used in a constructive way. Peggy Schynes and 

Christel Koop define political cynicism as the individual attitude based on the conviction that 

political figures, public institutions and the democratic system as a whole are incompetent and 

immoral. (Schynes and Koop 2007).  

Kynicism (the motif of self preservation in times of crisis) claims a virtuous, self-sufficient 

way of living, insisting on self-consciousness as a way of achieving happiness. The kynical person 

does not need anything or anyone else to achieve happiness, if his entire life is dedicated to this 

goal. The cynical person is different from the kynical one. The kynical person rejects any kind of 

conventional constraint and any kind of false values such as money, fame, power, while the cynical 
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person is characterized by lack of values and absence of trust (Dekker, 2006: 22). The kynical 

person rejects political power because he wants to live his life according to nature and according to 

natural laws only, while the cynical person, although accepting social conventions, has lost his trust 

in the efficiency and morality of these social conventions. The kynical person rejected the social 

conventions from the very beginning, considering that a happy life is a life lived according to 

nature. The focus here is the morality of the natural laws. The cynical person has accepted the social 

conventions, he has considered them useful in achieving happiness but, due to the repeated failure 

of the whole system, he no longer trusts the political process or the political figures (Capella and 

Jamieson 197: 141). Cynicism implies the absence of trust in the competence, efficiency and 

morality of the political process, generating pessimism (Sloterdijk 2001: 11). Sloterdijk argues that 

every social group builds itself a system of values, thus, its morality is interlinked with the desire to 

achieve a greater good for that itself. Understanding that the morality associated with the group is 

not universally valid has as a consequence the loss of trust of the group in the whole value system. 

Cynicism rejects the values and the ideals due to the disappointment created by the failure of the 

whole system. This rejection can create a sentiment of alienation because, when a certain person 

cannot locate the source of  his value system neither in society nor himself, he can embrace other 

paths, such as imposture and deceit (Lane 1962: 408).  

Sloterdijke states that kynicism is the antidote for cynicism (Sloterdijk 2001: 193). 

Kynicism implied a virtuous and active life. However, Sloterdijk himself claims that, in our 

contemporary society, there are few institutions where life can be lived according  to the principles 

of kynicism. Furthermore, he states that he doesn’t believe that kynicism represent a solution for the 

problems our society is faced with, but he tends to believe that the lethargy characteristic to the 

latter could diminish by embracing a way of life in unison with kynicism.  

The biggest issue of our contemporary society is education. The purpose of education, 

today, seems to be an external one in relation to the individual, a fact which triggers the counterfact 

for self-sufficiency and self-consciousness. If the kynical philosopher sought happiness in life and 

the road for achieving that goal was a road of self-education, where in the end, self-sufficiency and 

self-consciousness were attained, the cynical person, the more educated he’d be, the more insecure 

he would be. Education, today, is no longer a self-sufficient process, but is a process consisting of 

storing and accumulating information and knowledge, in such a way that, what we call knowledge 

today is no longer a solid basis for shaping values. Educated people become cynics because as they 

acquire more education, their lives become more uncertain (Rijkhoff 2007: 8). The profile of a 

cynic seems to be following one: an individual with a higher or intermediate level of education, 

well aware of the looseness and relativism of values, which is why he alienates himself and does 
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not want to be an active part of the social life anymore.   

 

III. IMPLICATION FOR A DEMOCRATIC PROCESS 

 

Both the kynic and the cynic are alike in their criticism towards the political process; neither 

of them trusts politics or political figures. The distinction between kynicism and cynicism  is due to 

the fact that the kynical person rejects any kind of convention and despises what he considers to be 

false judgements, insisting on living his life according to nature, while the cynical person has not 

initially rejected  the social conventions and the system of values shared by society; as a result of 

the education process imposed by our society, he came to be confused in regard to the system of 

values and observing the relativity of conventions. 

 Table 1.(Rijkhoff 2007: 9) shows some of the kynical characteristics in comparison to the 

cynical characteristics. Cynics are not optimistic, but pessimistic, kynics are shameless and 

rudeness. Kynical actions are oriented towards achieving self-preservation, while cynical actions 

are completely selfish. If the road taken by a kynical person ends with the gaining of enlightened 

consciousness, the cynical person, the more he educates himself, the less certain he is, because the 

information he accumulates is not capable of forming a real system of values as a strong basis for 

future actions. That is why the kynical person will gain enlightened consciousness, while the 

cynical person will have only a false enlightened consciousness.  

The cynical person lives his life without actively involving himself in anything, his reaction 

towards the world around him being one of rejection. If the kynical person has critical opinions 

regarding the political system, the cynical one would be passive and he’d manifest lack of trust in 

the political process and figures.  

Political knowledge represents a necessary condition in order to understand all the 

connotations of the democratic process and to ensure a well informed and active electorate. All the 

democratic countries consider it absolutely necessary for citizens to have minimum knowledge 

regarding the democratic procedure and the political process. Political knowledge not only 

influences the percent of the citizens’ participation to the democratic process, but also influences 

the quality of the democratic process by forming beliefs, strong opinions and political attitudes. 

Sloterdijk claims that the difference between kynics and cynics resides in their political knowledge. 

Kynics were well educated and they possessed real knowledge, while cynics possessed only false 

knowledge, false enlightened consciousness, which could not provide a real basis for future actions.  
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Table 1. Characteristics of Kynicism and Cynicism (Source: SANNE A.M. RIJKHOFF, The 

Dark Side of Politics: Kynicism, Cynism and Hope, paper presented at the 4th Annual European 

Consortium for Political Research Conference, 6-8 Sept. 2007, Pisa). 

 

Kynics                                                                                                         Cynics  
* Absence of trust                                                                                            * Absence of trust  

* Shameless, rudeness, brashness                                                                   * Lack of values          

* Intention for self-preservation                                                                      * Selfish actions 

* Appreciation of crisis in politics                                             * Low expectation of competence 

  
* Optimistic emotionality                                                                            * Pessimism, lost belief  
                                                                            
* Lively action                                                        * Sticking to something one doesn’t believe in  

                                    

*  Knowledge                                                              * Knowledge cannot provide a  firm basis for 
                                                                                                      action thus makes them miserable                                                                
* Enlightened consciousness that is                        * Enlightened false consciousness    
cheerful, life-affirming and full of                         
vitality.                                                                

      

CONCLUSIONS 

 

The kynic would be a participative citizen, while the cynic would be a non participative one. 

Kynics would have critical opinions, but they would still manifest themselves as active citizens. 

That is why, the best solutions for modern democracies would be to change the cynics into kynics, 

meaning to change the uninformed, non implicated and non participative citizens into well 

informed, implicated citizens (Rijkhoff 2007), because cynicism is a real threat for our modern 

democratic societies (Goldfarb 1991:1).  
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MODELUL SOCIETĂłII ROMÂNEŞTI POST ADERARE. 
O ABORDARE DE STÂNGA 

 
POST ADHERING ROMANIAN SOCIETY PATTERN. 

A LEFT SIDED APPROACH 
 

Smaranda DOBRESCU 
Fost Ministru al Muncii şi ProtecŃiei Sociale (1999-2000) în Guvernul Mugur Isărescu 

Fost Deputat în Parlamentul României (1992-2004) 
 

ABSTRACT 

Social European systems provide a basis for adapting the Romanian social system as a part of the 

European pattern. Romania has to conceive its own minimum set of concepts, while other concepts 

will be adopted in time, along with Romania’s evolution as part of the European Union. These new 

concepts will be called “virtual reference points”, goals created by the Romanian society in time, 

adapting itself to the global economy system by fulfilling Lisabon Strategy’s objectives. Romanian 

social system is a dynamic system, based on a strategic core of principles, completed by European 

principles. The new state designed by the Romanian Social Democrats is a constructive part of the 

Social European System, a state to whom one of the most important tasks is to reduce the 

inequalities occurred through the implementing process, along with the diminution of starting 

inequalities.  

 Key words: social system, inequalities, exclusion, social democracy. 

 

Modelele sociale europene, fie că sunt de tip anglo saxon, scandinav, continental sau 

mediteranean, ne oferă un cadru larg pentru adaptarea tipului de societate românească -parte 

integrantă a Europei. Un set minim de concepte suntem obligaŃi să ni le propunem şi noi, un alt 

număr de concepte le vom aborda treptat, pe măsură ce evoluŃia României în spaŃiul European va 

aduce mai multă prosperitate acesteia. Aceste noi concepte le-aş numi repere virtuale, scopuri ce şi 

le crează societatea în timp, prin adaptare la economia globalizată, prin împlinirea obiectivelor 

strategiei de la Lisabona şi prin accesul larg la informatizare. Cu alte cuvinte, consider că modelul 

social românesc este un model dinamic, bazat pe un nucleu dur de principii, completat în timp cu 

alte principii, la care unele Ńări vest europene gândesc deja în termenii găsirii celei mai bune 

strategii de punere în aplicare. 

Modelul dinamic este dimensionat pentru a reduce treptat toate inegalităŃile existente în 

societate, atât cele de acum considerate clasice cât şi cele noi pe care le crează însăşi dezvoltarea 
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societăŃii în condiŃii de creştere economică şi acces total la informaŃie. 

Reducerea inegalităŃilor, scop al societăŃii coezive are în primul rând în vedere ca numărul 

cetăŃenilor excluşi, adică cei care nu pot din diverse motive să participe la bunul mers al societăŃii 

să fie diminuat în mod permanent. Aderarea la acest concept este unanimă în Europa şi reprezintă 

elementul stabil al modelului social dinamic. Dovadă, că înşişi politicieni conservatori (Nicolas 

Sarkozy, de ex.) recunosc necesitatea modificării Ńintelor societăŃii, stau mărturie următoarele 

cuvinte referitoare la orizontul de aşteptare al unui cetăŃean ce trăieşte azi în Europa unită: 

Caracteristica societăŃii noastre este absenŃa speranŃei, în timp ce scopul politicii este chiar 

acela de a da speranŃă. Putem refuza fatalitatea. AtâŃia oameni au refuzat să creadă că „mâine” va 

fi mai promiŃător. Au renunŃat la promovarea socială a familiei lor şi la un viitor mai fericit pentru 

copiii lor. Energia care subzistă în societate este utilizată nu pentru progres ci pentru ca indivizii 

să se protejeze. A se proteja de tot şi de toŃi pare să fi devenit ultimul recurs pentru prea mulŃi 

dintre cetăŃenii Europei. 

Prea mulŃi dintre responsabilii politici nu au o viziune pentru că nu cred în capacitatea lor 

de a schimba viitorul. Ei confundă viziunea cu profeŃia şi cred că li se cere să previzioneze viitorul 

în timp ce de fapt li se cere să-l inventeze. Rolul politicii este să propună un viitor pe care să-l facă 

mai apoi şi permisiv. 

Notabile sunt politicile dezvoltate cu succes în concordanŃă cu o „viziune”: ale Danemarcei 

(flexicuritatea care conciliază flexibilitatea pieŃii muncii cu securitatea muncii), ale Finlandei în 

domeniul modelului educativ, ale Suediei pentru alocarea fondurilor de cercetare-dezvoltare, de 

stabilire a rolului femeilor, de oferire a unui model de administraŃie, de susŃinere a unui mediu 

ecologic sau de încurajare a sportului. 

 

Ce înseamnă excludere?  

Socialiştii francezi sunt aceia care au definit tipurile de excludere şi au considerat mult timp 

excluderea drept o fatalitate. „Excluşii” sunt de regulă şomerii de lungă durată, mamele din 

familiile monoparentale, tinerii care au eşuat din punct de vedere al educaŃiei, adeseori imigranŃii, 

drogaŃii şi alcolicii. Aşa zisa „lume a patra”, cei fără domiciliu fix şi fără documente de identitate 

vin să completeze seria. Cauzele determinante ale excluderii şi sărăciei sunt economice şi sociale: 

şomaj de lungă durată, precarităŃi multiple, venituri foarte mici. 

Politicienii se despart în momentul aprecierii motivelor excluderii: Conservatorii explică 

excluderea prin eşecul clar al individului, social democraŃii tradiŃionali (Lionel Jospin) consideră că 

excluşii sunt în legătură cu situaŃia relativă a grupului social şi în consecinŃă au aşteptări colective, 

adepŃii celei de a treia căi (Schroder-Blair) consideră dezavantajele de care au parte excluşii ca pe 
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un eşec al capacităŃilor, ceea ce înseamnă nu numai pierderea resurselor, ci şi pierderea libertăŃii de 

a dobândi, iar socialiştii francezi reformişti, făcând apel la părăsirea de către lucrătorul francez a 

implicării în raporturile de clasă care dominau destinele lor individuale şi a nevoii sale strigente 

actuale de implicare personală în dobândirea unei  recompense a meritului, explică excluderea prin 

lipsa unor şanse egale datorate unor inegalităŃi de pornire, sau cum se definesc din ce în ce mai des, 

inegalităŃi legate de destin. 

InegalităŃile legate de destin s-au definit relativ recent, în legătură cu societăŃile 

industrializate ale Europei (şi nu numai). Acestea sunt: 

- există proprietari care-şi pot păstra locuinŃa, în timp ce alŃii nu reuşesc; 

- există indivizi care prezintă un risc major de a deveni şomeri, în timp ce alŃii nu se 

confruntă cu acest risc datorită unor competenŃe necesare; 

- există indivizi care beneficiază de contracte de muncă pe perioadă nedeterminată şi 

indivizi ce deŃin contracte de muncă precare; 

- există indivizi care au o diplomă bună ce le va asigura o slujbă toată viaŃa, în timp ce alŃi 

indivizi care nu au avut şansa la timpul potrivit să o obŃină, nu vor putea să câştige timpul pierdut 

sau vor reuşi cu dificultate şi cu rezultate îndoielnice; 

- există indivizi care sunt informaŃi şi au relaŃia necesară să se înscrie la şcoli bune, să 

frecventeze un spital bun sau să obŃină o locuinŃă socială, în timp ce alŃi indivizi ignoră sursele 

potrivite pentru a ieşi din blocajul şi imobilismul societăŃii. 

Principala concluzie ce rezultă din analiza tipurilor de inegalităŃi ce pot genera excludere 

conduce la constatarea că se pot identifica două forme ale modelului social dinamic ce ar trebui 

adoptat atât de România cât şi de celelalte Ńări europene: 

a. edificarea unei societăŃi a cărei formă de model social are în vedere reducerea 

inegalităŃilor clasice, legate de venituri şi riscuri insuficient asigurate prin protecŃia socială, ca 

obiectiv prioritar şi urgent; 

b. îmbunătăŃirea formei de model social prin diminuarea inegalităŃilor legate de destin; 

completarea logicii reparaŃiilor, specifică social democraŃiei tradiŃionale cu o logică de prevenŃie a 

inegalităŃilor sociale care să conducă în mod ideal chiar la garantarea egalităŃii de destin. 

Pentru a reforma o naŃiune liberă trebuie să existe un mandat politic clar, este nevoie de o 

dezbatere publică care să traseze scopurile şi priorităŃile  care să nu poată fi deturnate de demagogie 

sau să fie pervertite de manipulările postùrilor colective protecŃioniste sau xenofobe. Oricine neagă 

dreptul cetăŃenilor de a avea acces la adevăr sub pretextul prudenŃei sau abilităŃii, trădează astfel 

democraŃia şi reforma. 

O abordare social democrată românească poate propune modelul social european dinamic, 
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ca strategie pe termen mediu şi lung al politicilor sale, economice şi sociale. Această abordare va 

arăta şi modalităŃile de construire a tipului de societate coezivă bazată pe modelul dinamic propus. 

Onestitatea ne face să recunoaştem că reperele reale pentru modelul social de tip a) ne sunt 

clare şi strategia corespunzătoare este definită. Realizarea societăŃii pe care o imaginăm conformă 

cu modelul de tip b) are la bază doar repere virtuale ce ne crează nouă, social democraŃilor un câmp 

larg de inovare, cercetare şi creativitate. Eu, de exemplu, fac parte din generaŃia care demarează 

această cercetare  pentru a o preda noii generaŃii de sociali democraŃi, la fel de „siguri” pe 

necesitatea definirii reperelor deocamdată, virtuale. Oare conservatorii români cum îşi imaginează 

România viitoarelor decenii? Oare ei lucrează doar cu repere reale? O invitaŃie, ce le-o adresăm 

pentru a dezbate aceste teme ale viitorului României, rămâne permanent valabilă. 

În afara specificităŃilor sale ce derivă din calitatea vieŃii cuantificată prin indicele de 

dezvoltare umană specific, România se va reforma în cadrul modelului social european care se 

bazează în principal pe 4 elemente interdependente: o piaŃă a muncii şi o normare a muncii, 

existenŃa unor reguli care guvernează reprezentarea şi negocierea socială, un sistem de drepturi şi de 

protecŃie a acestora, organizarea serviciilor de bază oferite populaŃiei. Aceste elemente 

materializează legătura socială a statelor din UE. Ele joacă un rol major în competitivitatea relativă 

la naŃiuni şi teritorii, supuse concurenŃei în economia mondializată. 

Modelul social dinamic ce-l propunem va cuprinde toate intervenŃiile politicii social 

democrate capabile să reducă inegalităŃile atât proprii formei a) cât şi formei b) de model social, 

fiind fondat pe ireductibilitatea demnităŃii umane. Considerăm că pilonii de acŃiune ai social 

democraŃiei moderne reprezintă un reformism de stânga care nu este condamnat la un 

acompaniament social al liberalismului, ci chiar un reformism radical. 

Politicile vor acŃiona la nivelul a 3 piloni:  

1. Social democraŃia de distribuŃie. 

InegalităŃile de venituri sunt cam în toată Europa în creştere şi ameninŃă să iasă de sub 

control. łările europene au subestimat toate îmbătrânirea demografică în definirea politicilor 

publice. ConsecinŃele au fost agravate şi prin politicile malthusiene duse în lupta cu şomajul. Un 

bun exemplu este cel al încurajării pensionării anticipate. Aceasta a fost folosită peste tot în lupta cu 

şomajul. Pentru a face loc tinerilor şi pentru că un tânăr costa mai ieftin şi era mai productiv, 

continentul nostru s-a privat de mâna de lucru cu experienŃă şi de o masă de oameni activi care ar fi 

putut să contribuie azi prin cotizaŃiile lor, la echilibrul financiar al datoriilor sociale. Echilibrul 

sistemelor de asigurări sociale a fost susŃinut timp îndelungat prin creştere economică puternică şi 

prin mărirea continuă şi relativ nedureroasă a resurselor sistemului (ExcepŃia care confirmă regula 

este chiar România, care a fost obligată să asigure riscurile în condiŃii de recesiune îndelungată şi de 
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ocupare în muncă diminuată la jumătate faŃă de perioada premergătoare tranziŃiei). 

Strategia de la Lisabona care prevede în următoarele decenii o creştere economică şi un grad 

de ocupare minim necesar dar constant, va obliga toate statele UE, inclusiv România, să mărească 

vârsta de pensionare, să facă faŃă lipsei de forŃă de muncă absolut îngrijorătoare începând cu 2010 

prin creşterea gradului de ocupare cu lucrători nativi sau imigranŃi, să crească productivitatea 

muncii necesară atât creşterii economice cât şi compensării lipsei de ocupare prognozată. Acestei 

provocări, România va trebui să-i facă faŃă în primul rând prin creşterea veniturilor salariale, 

capabilă să oprească într-o oarecare măsură exodul forŃei de muncă pe de o  parte şi prin 

diminuarea inegalităŃilor din venituri pe de altă parte. 

Cauzele inegalităŃilor de venituri sunt de natură economică, socială şi culturală. Sărăcia, 

determinată de venituri insuficiente nu ar trebui să fie de lungă durată sau cronică în cazul 

modelului social vizat de noi, de aceea ieşirea din starea de sărăcie prin efecte comune ale 

politicilor sociale şi ale eforturilor personale ale indivizilor reprezintă soluŃia pentru acest tip de 

sărăcie. 

Cauzele sărăciei determinate de lipsa veniturilor ar putea avea în Europa şi cauze legate de 

comerŃul liber mondial împins spre Ńările estice - pieŃe emergente, dar care nu aduc salarii mari 

Ńărilor exportatoare, producŃia industrială şi trendul ei, evoluŃia tehnologică şi răspândirea 

tehnologiei informaŃiei care conduc la declinul cererii de muncitori necalificaŃi, ale căror locuri de 

muncă şi salarii scad în consecinŃă. 

Şomajul cronic, principala cauză a excluderii, merge mână în mână cu penuria de forŃă de 

muncă în sectoare diverse de activitate cum ar fi: construcŃii, hoteluri şi restaurante, industria 

producerii de electricitate, bănci şi asigurări. Discriminări pe piaŃa muncii se pot observa în 

România sau în alte Ńări europene în ce priveşte femeile, tinerii, vârstnicii, imigranŃii, uneori 

minorităŃile etnice. 

ModalităŃile de atenuare a inegalităŃilor legate de venituri sunt în principal modul de 

impozitare şi redistribuire şi aplicarea unui sistem coerent de protecŃie socială. 

Impozitarea 

Aceasta  comportă două abordări: 

a. łările Europei unite au nevoie de armonizare fiscală. Ea este indispensabilă, dar în acelaşi 

timp prohibiŃia oricărei forme de competiŃie fiscală între state nu este benefică. Fiscalitatea poate fi 

tratată ca un domeniu de concurenŃă, la fel ca şi infrastructura sau educaŃia. Această concurenŃă este 

benefică dacă poate conduce la aflarea celui mai bun raport calitate/preŃ pentru furnizarea de 

servicii publice. 

Totuşi o concurenŃă fără limite nu e acceptabilă nici social, nici economic. Social, pentru că 
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marii contribuabili vor fi întotdeauna mai bine înarmaŃi decât alŃii pentru a beneficia de diferenŃele 

dintre sistemele fiscale. Economic, nu e accepabilă din 3 motive: 

- majoritatea sistemelor specifice au fost puse în funcŃie cu scopul atragerii de investiŃii, 

ceea ce ar duce la o repartiŃie proastă a producŃiei în Europa. 

- concurenŃa fiscală nu are adesea nimic de-a face cu promovarea eficienŃei (de exemplu, o 

multinaŃională stabilită în mai multe Ńări europene foloseşte comori de ingeniozitate ca să-şi 

localizeze profiturile acolo unde legislaŃia fiscală este cea mai favorabilă, ca urmare dispare 

eficienŃa economică) 

- capitalul este totdeauna marele beneficiar al avantajelor fiscale, deoarece el este mai mobil 

decât forŃa de muncă. Principala problemă ridicată economiilor europene priveşte munca şi în 

special cea necalificată. De aici rezultă logic cine este primul beneficiar al facilităŃilor fiscale. Deşi 

armonizarea are conotaŃii diferite în diferite Ńări şi limbi europene, ca exemplu: harmonisation în 

FranŃa şi Spania este diferită de Harmonisierung din Germania unde înŃelesul indică acŃiunea 

dinamică, sau de Marea Britanie, unde harmonization are tentă mai degrabă de scop decât de 

acŃiune. Indiferent de abordarea şi subtextele aceastei divergenŃe idiomatice, neuniformitatea fiscală 

apare ca un obstacol important în calea antantei cordiale. 

Ca regulă generală, reŃinem din experienŃa europeană că nu este de acceptat să se angajeze 

o reformă fiscală fără ca statul respectiv să nu o compare în prealabil şi să nu o coreleze cu 

soluŃiile propuse de celelalte state membre. 

b. Impozitarea este importantă în construcŃia modelului social, întrucât acceptarea ideii necesităŃii 

redistribuirii în scopul diminuării ingalităŃilor, presupune abordarea formei de impozitare în aşa fel 

încât pe de o pate să aducă un maxim de venituri bugetare şi pe de altă parte să nu introducă noi 

inegalităŃi în veniturile personale. Modelul trebuie să Ńină cont că mărirea cheltuielilor actualelor 

sisteme de protecŃie socială nu va ajuta neapărat la atenuarea inegalităŃilor. Social-democraŃii 

români, ca toŃi social democraŃii europeni, susŃin că impozitarea progresivă este o opŃiune 

obligatorie a modelului social european. Totuşi este necesar să Ńinem seama de cercetările mai 

recente care dovedesc că nivelul de impozitare, împreună cu transferul social, sunt surse mai 

importante de redistribuire decât gradul de progresivitate al impozitului pe venit. Impozitul 

progresiv pe venit trebuie să joace un rol important în reducerea inegalităŃilor, dar nu este nici 

logică nici necesară revenirea la sistemele excesiv de progresive din trecut. 

În concluzie, încercarea de a lărgi baza de impozitare prin politici menite să maximizeze 

posibilităŃile de angajare reprezintă o abordare raŃională, premiză a aplicării unei fiscalităŃi 

progresive moderate. 

 



 
 
 
Revista de AdministraŃie Publică şi Politici Sociale                                                             Anul I, Nr. 2 / Martie 2010 

 21 

ProtecŃia socială 

Sistemele de asigurări din Europa ca şi din România sunt sau vor fi cât de curând în criză 

datorită în primul rând creşterii ratei de dependenŃă ca urmare a îmbătrânirii accentuate a populaŃiei. 

Asumarea unui nivel ridicat de îndatorare pentru plata pensiilor va direcŃiona o mare parte din 

impozite şi taze spre plata dobânzilor, în loc ca resursele financiare să fie folosite la plata unor 

servicii sociale. Acest aspect poate duce la conflicte sociale – revolte ale plătitorilor de taxe, ruptură 

între generaŃii - şi în final la slăbirea coeziunii sociale. 

În consecinŃă, reforma sistemelor de protecŃie socială a Ńărilor europene ar trebui orientată în 

primul rând spre preîntâmpinarea excluderii sociale şi menŃinerea unei coeziuni sociale 

satisfăcătoare. Excluderea socială nu trebuie privită ca o înlocuire ipocrită a noŃiunii de sărăcie şi 

privaŃiuni, ci trebuie gândită ca totalitatea unor mecanisme sociale care produc sau susŃin 

privaŃiunile. 

Excluderea socială de la nivelul inferior al societăŃii nu poate fi identificată cu sărăcia. Nu 

este vorba despre gradul de diferenŃiere în raport cu cei cu venituri mai mari, ci despre lipsa 

şanselor pe care o au, în legătură cu „eşecul capacităŃilor”. Cel mai adesea, eşecul capacităŃilor 

dobândite se referă la lipsa accesului normal la oportunităŃile de pe piaŃa muncii. Contracararea 

mecanismelor de excludere socială se asociază în principal cu ideea responsabilităŃii personale.  

Modelul descris până aici prezintă totuşi anumite riscuri. Acestea sunt legate de acea 

caracteristică a capitalismului mondializat conform căreia valoarea adăugată poate evada în afara 

teritoriului naŃional şi să scape redistribuirii de către stat. Pentru a regăsi eficienŃa şi a nu favoriza 

noi inegalităŃi, este nevoie totuşi de noi reglementări. 

În concluzie, social democraŃia  de distribuŃie nu se adresează doar securităŃii celor săraci, ci şi 

clasei mijlocii, pentru a-i asigura menŃinerea puterii de cumpărare, menŃinerea inegalităŃilor de 

venituri în limite acceptabile şi asigurarea finanŃării viitorului copiilor acestei pături.  

2. Social democraŃia în producŃie 

Chiar dacă doar aparent această dimensiune a social democraŃiei are un caracter de noutate, 

acŃiunile respective sunt deja „clasice” şi funcŃionează de secole. Aici le reamintesc doar datorită 

elementelor legate de reducerea inegalităŃilor şi care trebuie atacate chiar acolo unde acestea se 

crează: în întreprinderi private mai mici sau mai importante. 

Sunt două direcŃiile prin care politicile noastre pot reduce inegalităŃile la nivelul producŃiei: 

a. prin construcŃia unui Cod al muncii care să stabilească facilităŃi pentru lucrătorii care 

servesc nevoilor de mobilitate a muncii,  sau dimpotrivă de stabilitate, care sunt necesari 

unei întreprinderi sau care prin eforturi proprii doresc să contribuie la propria securitate, 

investind în pensii, asigurări suplimentare de sănătate, etc. Mai concret, avem în vedere 
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acordarea prin legea muncii a unor prime stimulative sau acordarea de facilităŃi fiscale prin 

aplicarea de deductibilităŃi salariale, micşorînd baza de impozitare în cazul responsabilizării 

lucrătorilor ce participă la acŃiuni în folosul securităŃii proprii. FacilităŃile acestea pot 

îmbrăca o serie diversă de manifestări, incluzând ajutoare acordate de patron pentru 

şcolarizarea copiilor angajaŃilor sau pentru obŃinerea unei locuinŃe. 

b. prin acordarea prin lege sindicatelor a funcŃiei de cogestiune, în aşa fel încât să redăm 

sindicatelor rolul iniŃial şi important de revendicator al echităŃii retribuŃiei muncii, chiar 

acolo unde munca produce valoare.  

În România şi în alte Ńări europene, se poate constata criza endemică în care se află 

sindicatele. Rivalitatea sterilă a organizŃiilor sindicale care favorizează fuga aderenŃilor, confuzia 

ideologică, replierea corporatistă pe sectorul public şi lipsa leadership-ului au agravat situaŃia. De ce 

nu se fac auzite vocile sindicale din ramura silvică sau de producere a energiei electrice, unde 

salariile sunt deosebit de mici, sau dimpotrivă populaŃia toată este în suferinŃă din cauza preŃului 

energiei electrice, din care o pondere importantă revine chiar câştigurilor salariale mult mai mari 

decât în alte ramuri de activitate? Nu de puŃine ori s-a putut constata în diferite Ńări, precum FranŃa, 

cu anumite ecouri şi în România, o anumită orientare a sindicalismului, spre etatizarea sa, 

paradoxală de altfel dacă Ńinem seama de natura sa contestatară. Se doreşte în aceste cazuri o 

finanŃare bugetară de tipul finanŃării partidelor politice,  o multiplicare a obligaŃiilor ce Ńin de 

intervenŃia în procesul legislativ şi o cogestiune a sindicatelor în domeniul politicilor publice. 

Această tendinŃă poate conduce la încetinirea declinului mişcării sindicale, întărind aspectele sale 

corporatiste şi natura sa conservatoare, ostilă schimbării, marcându-se îndepărtarea sindicatelor de 

locurile de muncă şi modalităŃile de producŃie. 

O altă orientare a sindicalismului, mai prezentă în România şi evident de dorit a fi prioritară 

în Europa este relansarea sindicalismului în economic şi social, întărind axioma conform căreia nu 

poate exista un capitalism performant fără sindicalism puternic şi activ. Această orientare este 

legitimată prin lege să se autofinanŃeze, cu condiŃia încurajării adeziunii, permiŃând membrilor 

deductibilităŃi fiscale în contrapartidă la subvenŃii directe. 

După părerea mea, rolul sindicatelor ar trebui să fie mult mai mare în întreprinderi decât în 

sectorul public, acestea fiind chemate să acompanieze mondializarea capitalismului şi 

internaŃionalizarea întreprinderilor. Cogestiunea întreprinderilor, exemplificată prin comitete sau 

consilii de întreprindere dotate prin lege cu atribuŃii de cogestiune ar putea contribui din plin la 

limitarea profiturilor personale ale patronilor şi transformarea unei părŃi echitabile din acestea în 

majorări salariale. (M-am mirat să constat că modificarea Codului muncii de către puterea de 

dreapta din România prin care se renunŃa la oferirea de informaŃii economice şi de performanŃă 
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sindicatelor în cazul concedierilor colective, nu a provocat nici un protest din partea sindicatelor!) 

Închei, amintind cât de necesar este să existe un spaŃiu de negociere pentru un acord 

naŃional, un nou Contract social care să  asocieze un angajament în favoarea producŃiei, 

investiŃiilor publice şi private, a liberalizării muncii - elemente de creştere economică - şi 

revenirea la ideea de ocupare deplină şi modernizare a dialogului social în jurul unei prezenŃe 

sindicale puternice în întreprinderi.  

3. Social democraŃia de emancipare 

În primul rând definim această politică prin aceea că social democraŃii, ne mai considerând 

excluderea socială ca pe o fatalitate, fac un pas important pe calea progresului moral al societăŃii. 

Social democraŃia de emancipare vine (sau va veni) să dea replica inegalităŃilor legate de 

destin sau de pornire. Aceste inegalităŃi Ńin de statutul familiei în care s-a născut individul şi de 

mediul în care acesta evoluează. Un astfel de individ se întâlneşte la tot pasul cu excludere, din 

cauza handicapurilor cu care se confruntă: 

- handicapuri economice, de care pot suferi şomerii, femeile uneori, când sunt întreŃinătoare unice 

ale familiei şi chiar copiii; 

-  handicapuri sociale care însoŃesc de la naştere indivizii din ghetourile de la marginea oraşelor, 

focare de sărăcie; 

- handicapuri etnice, handicapuri urbane şi de degradare a habitatului. 

Cartierele defavorizate cumulează practic toate aceste handicapuri.  

Nu este lipsită de interes teoria capacităŃilor a lui Amartya Sen, filosof şi decan la 

Cambridge, conform căreia pentru a-şi împlini destinul sau pentru a-l asigura pe cel al copiilor săi, 

un individ are nevoie în primul rând de bani (capital financiar pentru a-l investi în viitor). Sărăcia 

copilului este un handicap esenŃial pentru reuşita socială. S-a văzut că prin redistribuire, inegalităŃile 

financiare se mai pot domoli, chiar dacă riscurile de viitor rămân. Cu toate acestea, banii nu permit 

decât parcurgerea unei jumătăŃi de drum pentru a putea reuşi un individ în proiectul său de viaŃă. De 

aceea s-a tras concluzia că modelul social democrat tradiŃional, adică modelul reparator nu permite 

tratamentul eficace al inegalităŃilor de pornire (de destin). 

 

CONCLUZII 

 

Statul pe care îl imaginăm noi, parte constitutivă a modelului social european, este un stat 

reparator pentru inegalităŃile de parcurs, dar şi un stat reparator al inegalităŃilor de pornire. 

Acesta este modelul dinamic social expus ca model de tip b). Dinamica sa (imposibilitatea 

instaurării sale pe termen scurt) este dictată de existenŃa resurselor financiare demonstrate de un 
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PNB mare şi o calitate a vieŃii ridicată. 

CetăŃenii Europei nu mai acceptă inegalităŃile de pornire, ei sunt însetaŃi de reuşită 

personală, de succes colectiv şi de promovarea copiilor lor. Ei spun: „nu vă mai îngrijiŃi numai de 

securitatea noastră în caz de eşec, daŃi-ne şi mijloacele pentru a reuşi”. 

Desigur, am depistat doar obiectivul şi poate cauzele principale ale inegalităŃilor de pornire. 

Acestea sunt: 

- fiscalitatea locală. Ea este inegalitară pentru că se înscrie într-o partiŃie teritorială 

inegalitară: o comună săracă este săracă pentru că locuitorii ei sunt săraci. Acea comună are prea 

puŃin de redistribuit. 

- însăşi acŃiunea statului: subvenŃiile locale sau fondurile structurale europene pentru care 

comuna nu dispune de cofinanŃare pentru investiŃii şi nici de resurse pentru funcŃionarea în bune 

condiŃii a noilor investiŃii. 

Modul de rezolvare a acestor probleme, edificarea modelului social care să corijeze 

inegalităŃile de destin, Ńin însă de imaginaŃie, cercetare, dezvoltare, inovare, de dialog social şi de 

angajament european social democrat. 
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ABSTRACT 

Various social customs are meant to formally maintain the segregation between the “gender 

features” by emphasizing a large amount of sexist education patterns. These stereotypes are quite 

different from a culture to another and from a specific historical period to another. Whatever is 

mutually accepted as being specific for the masculine profile at one time, one hundred years later 

becomes obsolete or “undignified” to be associated with men’s kind.  Meantime the women’s 

profile is updated and reconfigured such way to be divergent from the masculine one and also 

qualified as inferior within the main frame of social values and priorities. What is considered to be 

related to the masculine gender is also appreciated as “superior” or more important according to 

the specific values of a certain époque while the feminine gender stereotypes are defined as inferior 

or less vital in the context of the social web. This study is meant to reveal the cultural mechanisms 

that account for the sexism from the background of the widespread common senses.  

Key words: feminism, social customs, discrimination, gender roles.  

 

 

Numeroase cutume sociale sunt menite să menŃină formal segregaŃionismul dintre „caracterul 

sexelor”. Aceste cutume însă variază extrem de la o cultură la alta, de la o epocă la alta. Iar ceea ce 

pare demn de asociat masculinităŃii la un moment dat, o sută de ani mai târziu devine „nedemn” sau 

ceea ce pare tipic feminin devine o raritate ceva mai târziu pentru a redeveni fapt de normalitate un 

veac mai apoi.  

 

Imaginea1. Permission de Travestissement. Sursa:   

http://www.amisderosabonheur.asso.fr/rubriques/qqqphotos.html 
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Acum o sută cincizeci de ani pictoriŃa Rose Bonheur  

(http://www.amisderosabonheur.asso.fr/rubriques/qq

qphotos.html; ianuarie 2010), a fost nevoită să 

pretindă de la poliŃie un certificat de „travestit” prin 

care i se acorda dreptul de purta pantaloni în public. 

În zilele noastre această situaŃie stârneşte râsul. Pe 

de altă parte, un bărbat în fustă încă e privit ca o 

anomalie, ca un deviant sexual şi aşa mai departe. 

De ce? Pentru că mişcarea feministă le-a ajutat pe 

femei să se emancipeze din dictatura genurilor, în 

vreme ce bărbaŃii nu au avut o mişcare de 

emancipare similară. Ei se conformează în 

continuare standardelor. Un alt exemplu este legat de 

vestimentaŃia tipic masculină a nobilimii epocii 

baroce, când bărbaŃii purtau peruci şi se fardau 

intens. În acele vremuri masculinitatea nu le era 

câtuşi de puŃin afectată de uzul de cosmeticale, în schimb în zilele noastre un bărbat fardat este un 

subiect de scandal.  

Stereotipurile de gen variază caracterial de la o epocă la alta, iar corelaŃia dintre apartenenŃa 

la un sex şi modelul de comportament asociat feminităŃii şi masculinităŃii este menŃinută doar 

pentru a perpetua prejudecata că sexul ar determina anumite caracteristici psihologice implacabile, 

anumite tendinŃe, înclinaŃii, predispoziŃii, vocaŃii specifice, prejudecată menită să întreŃină 

segregaŃionismul dintre sexe în favoarea oligarhiei masculine. Un exemplu relevant în acest sens 

este faptul că acum câteva veacuri se considera că femeile au o gândire marcată de imanenŃă 

(probabil şi datorită lipsei lor de educaŃie), iar bărbaŃii se dovedeau a fi mai capabili de o gândire 

transcendentală. Spiritualitatea era aşadar apanajul virilităŃii. În zilele noastre, însă, bărbaŃii sunt 

mai degrabă înclinaŃi spre o gândire de tip pragmatic-materialist, mai interesaŃi de ştiinŃele pozitive 

şi de domeniile tehnice - centrate pe chestiuni imanente - în vreme ce femeile dezvoltă un interes 

mai sporit pentru domeniile umaniste, pentru ştiinŃele oculte şi pentru spiritualitatea de tip mistic 

sau artistic, altfel spus au o mai mare deschidere către acele forme de gândire care erau valorizate în 

alte epoci. Pe măsură ce preocupările transcendentale sunt dezavuate şi trecute în „revizie” în 

contextul orientării dominante din cultura contemporană, acestea le sunt atribuite femeilor, în vreme 

ce bărbaŃilor le sunt destinate prin educaŃie şi prejudecată de gen preocupări de top, vocaŃii de prin 

rang, unanim acceptate ca fiind „vitale” societăŃii. E un fapt de notorietate în plan social că, în 
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măsura în care un domeniu este cucerit de femei, cum e cazul învăŃământului sau al ştiinŃelor 

umaniste, respectivul domeniu este considerat mai puŃin important şi, în consecinŃă, mai slab 

salarizat. Domeniile tehnice şi economice, care sunt dominate de bărbaŃi, sunt şi cel mai bine 

retribuite. Într-o epocă în care valorile spirituale erau cele care primau în faŃa pragmatismului, 

preocupările metafizice sau artele erau considerate apanajul masculinităŃii, într-o epocă în care 

pragmatismul a devenit cuvântul de ordine, cum e a noastră, masculinităŃii i-a fost atribuită gândirea 

utilitaristă, iar preocupările „abstracte” şi „neprofitabile economic” au fost trecute în contrul 

femeilor şi privite în termeni peiorativi. Odată cu răsturnarea balanŃei transcendenŃă-imanenŃă în 

plan axiologic, pragmatismul (atribuit anterior logosului feminin) a fost transferat masculinităŃii, iar 

preocupările spirituale (atribuite anterior logosului masculin) a fost alocate feminităŃii. Aşadar, în 

funcŃie de valorile unei epoci se consideră a fi specific masculinităŃii ceea ce este validat axiologic 

ca relevant şi superior, iar feminităŃii ceea ce este definit ca inferior. Motivul pentru care statisticile 

confirmă concepŃiile unei societăŃi cu privire la rolurile de gen constă în faptul că educaŃia sexistă 

modelează şi influenŃează formarea caracterului diferenŃial la bărbaŃi şi la femei. În 

contemporaneitate, bunăoară, băieŃii sunt sugestionaŃi socialmente să îşi dezvolte interesul pentru 

tehnică şi domenii pragmatice, fetele sunt încurajate să se dedice domeniilor umaniste sau 

umanitare şi astfel dicteul cultural se metamorfozează în realitate empirică. 

Pe de altă parte manipularea psihologică prin educaŃie de gen nu este absolută, altminteri nu 

ar mai fi fost posibilă existenŃa unor „mutanŃi” precum George Sand, Rimbaud, Duchamp, Hesse, 

Virginia Woolf care îşi fac apariŃia la rampă în chip de „bărbate”, „fătălăi” şi androgini, refuzând să 

îşi asume mistificarea pe care o presupune asumarea unui rol de gen.  

Rosa Meyerder (Meyerder 1923), scriitoare austriacă feministă, a conceput în replică la 

eseul de proporŃii al lui Otto Weininger Sex şi Caracter - o lucrare de un misoginism purulent - o 

replică prin care delegitima ideea că ar exista un caracter înnăscut al sexelor şi, chiar dacă nu o 

definea ca atare, aducea la rampă problema fantasmei colective a hetero-realităŃii, în care 

segregaŃionismul dintre sexe se manifestă în virutea unor criterii dubitabile şi se întemeia pe o 

axiomă aservită perpetuării oligarihiei masculine.  În contraponderea hetero-realităŃii, Rosa 

Meyerder (Meyerder 1923) schiŃa modelul utopic al unei civilizaŃii androgine, în care şi-ar da mâna 

resursele spirituale şi creative ale ambelor sexe şi în care identitatea şi calitatea umană a persoanelor 

ar prevala în faŃa caracteristicilor sexuale. În viziunea ei androginitatea este sinonimă conceptului 

de umanitate, genul fiind doar o caracteristică neesenŃială în câmpul manifestărilor spirituale, idee 

la care, personal, subscriu.  
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La sfârşitul secolului XIX, Elizabeth C. Wolstenholme Elmy1, un spirit vizionar şi uimitor 

de contemporan care devansează, prin acurateŃea lucidităŃii sale, timpul în care a trăit, demasca 

artefactul rolurilor de gen într-o manieră similară celei din lucrările semnate de Judith Butler un 

veac mai târziu. Gânditoare post-structuralistă, Butler, contestă autenticitatea a ceea ce considerăm 

a fi „natură sexuală” sau „sex natural” datorită infuziilor culturale care au alterat raportările şi 

manifestările noastre psihice. Nu există un psihism primar la care să putem apela pentru a-l 

indepărta pe cel secundar, nu ne putem debarasa de încărcătura conştiinŃei sau de amprenta pe care 

mentalul conştient şi-o lasă asupra tuturor funcŃiilor noastre psihice. Cum nu putem deconecta de la 

ansamblul aparatului psihologic forme izolate de manifestare, de factură inconştientă, nu putem 

vorbi despre un psihism primar, necizelat cultural. Iar sexualitatea fizică nu există, tot ceea ce trăim 

este determinat psihologic. În Gender Trouble Butler afirmă: Cred că orice postură sexuală este 

fundamental comică. Nu există gen originar sau primar care să poată fi imitat, pentru că genul 

este, în sine, un soi de imitaŃie pentru care nu există original. Nu există identitate de gen în spatele 

expresiilor genului…Identitatea este constituită şi performantă prin acele expresii care se vor a fi 

consecinŃele sale…(Butler 1999). Protagoniştii lui Hegel nu îşi pot depăşi limitele şi, chiar dacă 

intră în scenă înarmaŃi cu un nou set de insight-uri ontologice, îşi ratează rolurile. Scenografia este 

orchestrată de către o matrice a puterii care rămâne dezarticulată dacă noi continuăm să presupunem 

că materialitatea lucrurilor şi constructivismul sunt noŃiuni opuse. 

Pentru a depăşi această deconcertantă controversă privind determinismul dintre sex şi gen, 

unele gânditoare feministe au adoptat teoria lui Foucault asupra corpului şi sexualităŃii. În primul 

volum din Istoria SexualităŃii, acesta dezvoltă o teză anti-esenŃialistă cu privire la natura sexualităŃii 

omeneşti, contestând nu doar caracterul înnăscut al trăsăturilor de gen ci şi ideea că modul în care 

percepem şi ne asumăm condiŃia sexuală ar fi ingenuu, neintermediat de factorul cultural. În 

viziunea lui Foucault categoria sex nu este decât un construct de idei menit să controleze corpul 

real, să aibă un ascendent asupra sa şi argumentează că aşa zisul sex „natural” este o deghizare, un 

artefact cultural: NoŃiunea de sex este fundamental reversibilă şi face posibilă răsturnarea 

reprezentărilor asupra relaŃiilor de putere din câmpul sexual. (Foucault 1978). Filosoful obiectează 

că sexualitatea este greşit percepută ca o forŃă arbitrară şi incontrolabilă a naturii căreia puterea i se 

opune, pe care o constrânge sau o reprimă. Mai degrabă ea trebuie înŃeleasă ca un fenomen 

determinat prin prisma raporturilor de putere. Este un construct mental cu o ereditate istorică 

încărcată. Contrar paradigmei freudiene în care sexualitatea este concepută ca un dat natural 

                                                           
1 Wolstenholme Elmy (1833-1918), sufragistă si radicală politică, o figură controversată a mişcării femeilor datorită 
vieŃii sale nonconformiste.  La sfârşitul secolului XIX s-a lansat în dezbateri aprinse cu privire la sexualitatea feminină 
şi căsătorie, insistând asupra emoŃiei psihologice dintre cele doua sexe.  
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implacabil, în viziunea lui Foucault, noi nu avem acces la forme genuine de instinctualitate ci la 

compuşi intermediari, la prelucări ale instinctului prin site conceptuale, noi nu ne manifestăm 

instinctele per se, ci le modelăm prin reprezentare.  ConcepŃia creează percepŃia şi nu invers.  

 

CONCLUZII 

 Anumite cutume şi convenienŃe sociale perpetuează în continuare, în societatea 

contemporană românescă, dicriminări de gen. MentalităŃile comune sunt  greu de dislocat pentru că 

se întemeiază pe tradiŃii seculare misogine fie ele legitimate prin simŃul comun sau pe cale 

academică, prin repere laice sau religioase. EducaŃia sexistă se reiterează cu fiecare nouă generaŃie 

în primul rând datorită unei inerŃii culturale care face ca exponenŃii unei societăŃi să îşi revizuiască 

lent şi cu dificultate anumite concepŃii despre predestinarea celor două sexe şi despre vocaŃiile, 

manifestările şi trăsăturile specific masculine, respectiv feminine. Artefacul rolurilor de gen se 

reproduce prin mentalităŃi reziduale şi prin focare de prejudecată care nu pot fi neutralizate decât 

prin educaŃie civică şi prin politici publice menite să asigure egalitatea de şanse între bărbaŃi şi 

femei.  
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ABSTRACT 

Globalization process has determined a lot of changes at an individual level. These changes are 

reflected in the modern family profile, which creates individuals able to accomplish the goal of 

globalization. Thus, young people from the Romanian society, take as a goal, the opportunity of 

living the country, during or after they finish their studies, for studying or for working in Western 

countries. This paper tries to analyze the migration of population phenomenon, from economic 

unstable areas to economic economic stable areas, and, also, the impact of this phenomenon on 

their families. 

Key words: globalization, migration, family, birth rate, Eastern European countries, Western 

European countries. 

 

TendinŃa mondială de unificare a unor culturi extrem de diferite în mari arii socio-politice, 

nu a exclus nici Ńara noastră. Integrarea în diverse tipuri de programe internaŃionale, participarea la 

marile evenimente politice din lume, mai noua deschidere a Ńărilor europene spre noi, marchează 

societatea românească. 

Astfel, procesul de globalizare a determinat modificări  la nivel individual, aceste modificări 

se reflecta în profilul familei moderne, care, la rândul ei, formează oameni pregătiŃi să realizeze 

individual mondializarea. Astfel, tinerii din societatea românească au ca scop, în timpul sau după 

absolvirea studiilor să beneficieze de oportunitatea de a pleca în Ńările dezvoltate, fie pentru 

continuarea studiilor fie în interes profesional.  

Apare conceptul de “om modern” (Inkeles) (Sandu 1999: 219) care cuprinde dimensiunile: 

deschiderea spre noi experienŃe; afirmarea independenŃei faŃă de autorităŃile tradiŃionale; credinŃa în 

eficacitatea ştiinŃei şi abandonarea fatalismului; motivaŃia înaltă pentru sine şi copii în sensul 
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autorealizării ocupaŃionale şi educaŃionale; deprinderi de planificare atentă a activităŃilor; 

participarea civică; efort de informare permanentă şi preferinŃa pentru ştiri naŃionale şi 

internaŃionale în raport cu cele de ordin sportiv, religios sau local. Ca ideologie a diversităŃii, 

multiculturalismul are menirea de a oferi un cadru de afirmare pentru identităŃile de grup. C. W. 

Watson circumscrie multiculturalismul implicaŃiilor politice şi filosofice presupuse de coexistenta 

modalităŃilor variate de situare a omului în lume şi de modul în care diferite entităŃi culturale luptă 

pentru recunoaştere, atât în cadrul statului naŃional cât şi în sistemul global. 

Multiculturalismul pare să răspundă necesităŃilor unei lumi în schimbare în care exprimarea 

diverselor identităŃi capătă forma unor răspunsuri în faŃa provocărilor aduse atât de către statul 

naŃional, cât şi de sfera transnaŃională şi globală. Astfel, procesul globalizării ne pune în faŃa unei 

continue resituări a raporturilor majoritate/minoritate, în spaŃii culturale concrete şi la nivel global, 

şi ne îndeamnă la o continuă înŃelegere, acceptare şi afirmare a diversităŃii. Discutând 

multiculturalismul ca ideologie a diversităŃii, Bhikhu Parekh vorbeşte de trei forme ale diversităŃii 

culturale:  

1) Diversitatea subculturală ce are în vedere faptul că membrii societăŃii participă la o 

cultură comună, dar în acelaşi timp împărtăşesc o serie de credinŃe şi practici particulare. În acest 

caz, identităŃile culturale nu intră în conflict cu cultura dominantă. Jocul toleranŃei garantat de statul 

de drept este cel care asigură suficientă libertate grupurilor subculturale în conservarea identităŃii 

proprii în forma unei conştiinŃe secundare complementare identităŃii dominante.  

2) Diversitatea comunitară ce presupune existenŃa unor comunităŃi relativ organizate şi 

conştiente de sine ce promovează o serie de credinŃe şi practici diferite. DiferenŃele marchează mai 

degrabă o apartenenŃă decât o revendicare de participare la împărŃirea puterii. 

   3) Diversitatea perspectivală care presupune că o parte din membrii unei societăŃi critică 

valorile şi principiile culturii dominante şi încearcă să o reconstruiască potrivit altor valori. Aceste 

valori trebuie să Ńină cont de prezenŃa în viaŃa publică a minorităŃilor şi de necesitatea lor de a se 

afirmă ca entităŃi distincte în sfera puterii politice. În acelaşi timp, se are în vedere crearea unui 

cadru în care culturile minoritare participă la o reconstrucŃie continuă a principiilor modelatoare ale 

sferei valorilor. 

În lucrarea Familia în societăŃile europene (Mihăilescu 1999) autorul realizează un studiu al 

evoluŃiei familiei tradiŃionale în ultimul deceniu. Analiza a fost făcută la nivelul societăŃilor 

europene şi exemplifica modalităŃile de schimbare a familiei atât pe mari arii geografice cât şi pe 

perioade de timp (în intervalul perioada interbelică şi postbelică până în prezent).  

Tema de bază a studiului este analiza în profunzime a noŃiunii de familie, aşa cum era 

înŃeleasă în urmă cu cinzeci de ani şi semnificaŃiile pe care le îmbracă termenul în contextul social 
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actual. Ideea directoare a lucrării se axează pe valenŃele familiei, nu ca factor conservator, păstrător 

al normelor, ci ca o unitate socială foarte sensibilă la modificările contextului national şi 

internaŃional – “barometru al tuturor schimbărilor sociale”. Analiza termenului central al studiului, 

“familia”, relevă că ambiguitatea termenului în contextul contemporan social se datorează 

multiplelor forme de convieŃuire din prezent, diferite de perioadele anterioare când familia 

multigeneraŃionala era dominantă sau convieŃuia alături de familia nucleară.  

Familia capăta un rol din ce în ce mai important în societate, influenŃează dinamismul social 

global, subliniind dependenŃa dintre familie şi societate sub aspect economic, global, normativ. 

Rolurile familiei sunt evidente în fenomenele demografice (în special în cazul nupŃialităŃii, 

natalităŃii), influenŃează dezvoltarea şi evoluŃia descendenŃilor săi trasând portretul generaŃiilor 

viitoare (cantitativ şi calitativ), asigură identitatea culturală a unei naŃiunii, poate influenŃa 

stratificarea socială. Pe de altă parte, societatea a preluat unele din funcŃiile familiei determinând o 

schimbare majoră în structura cuplului, accentuarea rolului relaŃiilor  socio-afective dintre parteneri, 

ducând la  noi modele familiale.  

Mobilitatea socio-profesională în tabloul european, se repercutează asupra mobilităŃii 

familiei. Societatea, prin politicile sociale poate influenŃa structura familiei sub aspect numeric şi 

sub aspect structural. Raporurile dintre familie şi societate îmbracă deseori aspecte contradictorii, 

antinomiile putând fi întâlnite în evoluŃia demografică, în raporturile dintre creşterea nivelului 

general de instruire şi evoluŃia ratei natalităŃii, în atribuirea de roluri uneori contradictorii femeii în 

familie şi în contextul profesional, în raportul dintre stabilitatea familiei şi rata divorŃului etc.  

EvoluŃia acestor factori este diferită între diverse grupuri sociale, între societăŃile europene, 

între statele puternic industrializate şi statele în proces de dezvoltare. Apar diverse modalităŃi de 

convieŃuire în perioada actuală, se trece de la familia tradiŃională caracterizată prin coabitarea mai 

multor generaŃii, la familia nucleară (părinŃi, copii). Aceasta este o modificare de tip cantitativ. 

Există însă şi transformări calitative ilustrate în diversitatea de forme de convieŃuire existente. Tipul 

dominant de familie existent la momentul actual este cel nuclear şi este specific societăŃilor 

industrializate, cu pondere mare a populaŃiei în mediul urban.  

Tot în acest capitol, Ioan Mihăilescu analizează evoluŃia nuptialiatii, din perioada interbelică 

până în prezent şi explică modificările aduse la nivel demografic de un “fenomen perturbator”, 

războiul, (numărul căsătoriilor a fost foarte crescut după terminarea războaielor datorită amânării 

acestora pe parcursul anilor de conflict). Caracteristica acestei jumătăŃi de secol a fost respectarea 

normelor sociale privitoare la mariaj – stigmatizarea convieŃuirii în afara căsătoriei, a celibatului, a 

practicării relaŃiilor sexuale în afara cuplului conjugal său anterior mariajului. Ultimii patruzeci de 

ani au adus modificări majore mai ales în Europa de Nord şi de Vest: rata nupŃialităŃii a avut valori 
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scăzute (în anii ‘80 s-au constatat cele mai scăzute valori ale ratei nupŃialităŃii – în special în Suedia, 

Danemarca, Norvegia, Olanda, FranŃa, Germania). În schimb, în România în ultimele două-trei 

decenii au fost înregistraŃi unii dintre cei mai mari indici de nupŃialitate din Europa. Per ansamblu, 

în Europa fenomenul celibatului a luat proporŃii în toate Ńările, vârsta medie la prima căsătorie a 

crescut (datorită mobilităŃii rural-urban, creşterii perioadei de şcolarizare, datorită modificării 

statutului femeii în societate, posibilităŃii dobândirii independenŃei economice). 

Schimbări au avut loc şi la nivelul funcŃiei biologice-reproductive a familiei, 

comportamentul sexual fiind devansat (vârsta iniŃierei sexuale a scăzut, ponderea persoanelor cu 

experienŃă sexuală înaintea mariajului a crescut semnificativ). Deşi considerată încă în multe medii 

sau culturi subiect tabuu, cercetările evidenŃiază că permisivitatea faŃă de relaŃiile sexuale a crescut 

în special în Ńările dezvoltate şi că tendinŃe asemănătoare se conturează şi în societăŃile tradiŃionale. 

Tipurile de familii sunt din ce în ce mai numeroase.  

În Europa nordică şi vestică, familiile nucleare nu mai reprezintă tipul dominant de 

convieŃuire, existând menaje cu o singură persoană (celibatară sau divorŃată), menaje (necăsătoriŃi 

fără copii, necăsătoriŃi cu copii, persoane care coabitează fără a avea raporturi sexuale, în general 

rude, un singur părinte cu unul sau mai mulŃi copii), familia nucleară şi, rar, familii cu trei sau patru 

generaŃii (în mediile rurale din Europa de Vest şi de Nord şi în Europa de Sud). În România se 

întâlnesc menaje nefamiliale, familiale (neparentale, parentale, monoparentale, grandparentale). 

Concluzia autorului este ca în Ńările în care familia nucleară a fost puternic zdruncinată şi înlocuită 

de diverse alte forme de convieŃuire, se poate observa o tendinŃă de revenire la familia formată prin 

căsătorie legală, având unul sau mai mulŃi copii (Ńările nordice). Nu acelaşi lucru se poate spune 

despre Ńările în care acest fenomen este încă la început, familia nucleară nu reprezintă un scop în 

plan social. 

Femeia a jucat dintotdeauna un rol esenŃial în cadrul familiei dar societatea modernă i-a 

permis să dobândească un capital de educaŃie similar bărbatului, o serie de statusuri şi roluri şi în 

plan socio-profesional. Considerată una din principalele cauze ale scăderii nupŃialităŃii şi fertilităŃii, 

“emanciparea” femeii nu exclude dorinŃa de a avea copii şi de a-şi îndeplini rolul de mamă. Dar în 

contextul actual, se urmăreşte o echilibrare între gradul de ocupare şi fertilitate, statul devenind un 

sprijin important în realizarea funcŃiei educative a familiei. Statele dezvoltate dispun de o reŃea mai 

amplă ca Ńările Europei de Est de servicii sociale pentru familie determinând o creştere a calităŃii 

vieŃii, a nivelului de instruire şi încurajând fertilitatea. 

Trecerea de la familia tradiŃională la cea nucleară şi la formele ce coexistă alături de aceasta, 

preluarea de către instituŃiile de stat a unor funcŃii şi sarcini ale familiei, creşterea nivelului general 

de şcolarizare, modernizarea atitudinilor şi concepŃiilor despre lume şi viaŃă, au favorizat 
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amplificarea importanŃei relaŃiilor afective dintre partenerii conjugali. Astfel, coeziunea familială 

(analizată în cadrul funcŃiei solidaritaŃii cuplului), a devenit o temă predilectă în studiul sociologic 

al familiei. Diminuarea rolului tradiŃiilor, al autorităŃii parentale, dobândirea cu mai mare uşurinŃă a 

independenŃei economice sunt schimbări vizibile în abordarea familiei de către tineri. Se adaugă 

schimbările de rol şi status în cadrul relaŃiei conjugale, abolirea supremaŃiei decizionale masculine, 

creşterea ponderii implicării femeii în toate laturile socio-economice ale familiei. Considerată ca un 

“barometru” al schimbărilor la nivel macrosocial, familia este un complex activ în evoluŃia relaŃiilor 

dintre partenerii conjugali. Erodarea solidarităŃii familiale duce în cele mai multe cazuri la disoluŃia 

familiei.  

Fenomenul divorŃialităŃii, ca şi celelalte fenomene demografice legate de familie, a cunoscut 

o creştere fără precedent în ultima jumătate de secol, devenind o preocupare continuă a politicilor 

sociale. Autorul consideră că la baza divorŃialităŃii pot exista factori externi (apariŃia şi menŃinerea 

unor dezechilibre demografice între genuri, creşterea volumului migraŃiilor, urbanizarea, 

diminuarea controlului social asupra comportamentelor familiale, condiŃiile economice generale), 

care se combină cu cei interni (experienŃa premaritala a soŃilor, motivaŃia căsătoriei, vârsta la 

căsătorie, heterogenitatea cuplului familial în raport cu diverse standarde socio-economice şi 

culturale, poziŃia femeii în societate şi familie, nerealizarea aşteptărilor faŃă de partener, atitudinile 

personale faŃă de familie, căsătorie şi divorŃ, prezenŃa sau absenŃa copiilor). DivorŃialitatea are 

implicaŃii la nivel individual, prin întreg complexul de factori afectivi, educaŃionali, la nivel social 

(în trecut persoanele separate de partenerii conjugali erau sancŃionate de grupul social), la nivel 

economic, prin scăderea bugetului familial (în special în cazul părintelui care dobândeşte tutela 

copiilor, de obicei mama). La nivelul dinamicii demografice, creşterea divorŃialităŃii şi scăderea 

ratei căsătoriilor afectează fertilitatea şi natalitatea. 

După cum am văzut în rândurile de mai sus familia contemporană se confruntă cu o serie de 

mutaŃii, nemaiîntâlnite în epocile anterioare: în societăŃile dezvoltate socio-economic se observă 

creşterea divorŃialităŃii, scăderea natalităŃii, apariŃia unor noi forme de organizare (familii 

monoparentale, diminuarea până la dispariŃie a familiei traditionale-multigeneraŃionale, apariŃia 

familiilor homosexuale etc), şi mai cu seamă schimbarea raporturilor în funcŃie de statusuri şi roluri 

ale partenerilor cuplului conjugal.  

Familia modernă are la bază dragostea, nu criteriile economice sau apartenenŃă la o 

categorie socială, soŃia nu mai este subordonată bărbatului, din contră este în egală măsură 

susŃinător financiar şi factor de decizie în viaŃa de familie şi, cauza discursului următor, fiecare 

dintre cei doi soŃi îşi căuta în familie “lăcaşul” pentru realizare (sau detensionare) afectiva şi un 

sprijin în ceea ce face omul modern în societate: acumularea de capital educaŃional, lupta continuă 
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pentru realizare profesională şi mobilitatea ascendentă în plan social. ExplicaŃiile sunt diverse şi nu 

vor fi dezbătute în rândurile de faŃă. Totuşi, ipoteza de la care am pornit se bazează pe mutaŃiile ce 

se desfăşoară în prezent în întreaga lume datorate procesului de globalizare. Acum se oferă o 

mobilitate crescuta indivizilor, statut de "cetăŃeni universali“, adică posibilitatea (în anumite limite 

geo-politice) de a avea drept de muncă sau de instruire în zone din ce în ce mai îndepărtate de Ńara 

de origine. 

Ideea de bază a fragmentului este analizarea migraŃiei populaŃiei din zone instabile 

economic spre ariile “lumii întâi” şi impactul fenomenului asupra familiilor acestora.  

Următoarele rânduri prezintă una din teoriile globalizării, în sprijinul ipotezei menŃionate 

anterior: unul din teoreticienii mondializării, I Wallerstein (Bădescu, Dungaciu, Baltasiu 1996: 181-

190), îşi ia ca unitate de analiză în descrierea procesului de globalizare, chiar “sistemul mondial”. 

După cum am menŃionat anterior, consideră că structura sistemului mondial este alcătuită din trei 

zone de referinŃă: “centrul” (locul cu cea mai mare putere explicativa în cadrul şi pentru dinamica 

sistemului), “semi-periferia” şi “periferia”. Aceasta ierarhizare determină gradul de semnificaŃie în 

sistem a celor trei zone. Autorul stabileşte similitudini până la suprapunere a acestui tip modern de 

organizare, “sistemul mondial”, cu structura vechilor imperii, astfel modernitatea noii structuri 

dispărând. DiferenŃa dintre cele două structuri, imperiu şi sistemul contemporan, constă în rolul 

jucat de noua “civilizaŃie”, respectiv tehnologia capitalistă, care înlocuieşte vechiul sistem de 

strângere al tributurilor cu desfacerea tuturor produselor pe piaŃa mondială. Dar acest sistem de 

distribuŃie a produselor este eterogen, distribuŃia fiind diferită în funcŃie de amplitutidinea la care se 

desfăşoară (locală sau globală). Autorul nu confundă încorporarea economică pe baza căreia 

funcŃionează sistemul mondial cu încorporarea politico-militară. În plan teoretic, extrem de general, 

asocierea Ńărilor în diverse organisme urmăreşte creşterea securităŃii mondiale şi a nivelului de trăi a 

cetăŃenilor. 

Perioada de după 1990 este una  a revoluŃiei identitare. Este perioada în care totalitatea 

socială s-a dezagregat, diferenŃierea socială s-a accelerat, iar himera unităŃii ordinii sociale s-a 

disipat. O puzderie de microuniversuri de referinŃă au explodat şi fiecare caută să se impună. În 

raport cu ele, individual a devenit singurul pol al reorganizării ordinii sociale, întrucât 

individualizarea societăŃii a fost descătuşată. (Vlăsceanu 2007). 

Este cunoscut fenomenul de asociere a creşterii numărului migranŃilor cu perioade de 

decădere sau instabilitate economică sau politica (de tip regim totalitar) a unei Ńări. Astfel, în 

momentul în  care o societate se confruntă cu asemenea probleme, indivizii care dispun de capital 

educaŃional sau economic sau sunt în extrema cealaltă (sărăcie), sau au tendinŃa de a pleca, 

temporar sau definitiv, în Ńări cu o economie dezvoltată, cu un sistem de politici sociale bine 
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organizat. Cauzele sunt realizarea profesională, creşterea nivelului de trăi sau efectiv dorinŃa de a 

avea “un trai decent”.  

Astfel se realizează un flux de forŃă de muncă dinspre periferie spre centru. În cazul textului 

de fată, atenŃia este îndreptată spre migrarea tinerilor intelectuali, având deja o familie în România, 

spre Occidentul european sau în continentul american. łările în cauză au încurajat migrarea 

intelectualilor cu potenŃial ridicat şi dorinŃă de munca din Ńările în proces de dezvoltare prin 

alocarea de facilităŃi tip burse de studii, salarii atractive, locuinŃe etc. În speŃă, sunt vizaŃi cei 

specializaŃi în domeniul informaticii, la nivel mondial aceasta fiind cea mai bine cotată profesie pe 

piaŃa muncii în momentul de faŃă. 

Procesul migraŃiei este analizat ca un fenomen ce constă în deplasarea unor mulŃimi de 

persoane dintr-o arie teritorială în alta, urmată de schimbarea domiciliului şi/sau de încadrarea 

într-o formă de activitate în zona de sosire. (…) în cea mai mare parte a cazurilor, o mobilitate 

teritoriala este însoŃită sau generează o mobilitate socială, adică schimbarea statutului social al 

persoanelor migrante. (…) (Vlăsceanu 2007). MigraŃia internaŃională din zilele noastre se 

realizează sub câteva forme mai importante: migraŃia forŃei de muncă, migraŃia membrilor familiilor 

lucrătorilor anterior emigraŃi, migraŃia forŃată de calamităŃi naturale, de persecuŃii politice sau 

religioase, de războaie etc.  

Dacă, în ceea ce priveşte migraŃia internă, nu intervin decât arareori oprelişti de ordin 

juridic, migraŃia internaŃională este, într-o măsură importantă, determinată de politicile materializate 

în reglementări specifice în raport cu emigraŃia şi, mai ales, cu imigraŃia. Determinarea nu este însă 

totală căci, alături de migraŃia legală – cea realizata prin respectarea normelor respective – se 

înregistrează şi o migraŃie clandestină, ale cărei dimensiuni sunt adesea greu de evaluat. (…) ” 

(Vlăsceanu, Zamfir 1993). 

MigraŃia are la baza două mari motivaŃii: există migrarea pentru supravieŃuire şi cea de 

dezvoltare, realizare personală şi familială. Astfel, migraŃia externă, definitivă sau circulatorie, face 

parte mai degrabă dintr-o strategie de dezvoltare decât de supravieŃuire. Cu cât resursele de capital 

social sau de relaŃii sunt mai mari cu atât tendinŃa de a se înscrie într-un curs de migraŃie  

circulatorie este mai mare. O influenŃă aparte asupra fenomenului migrator au o serie de factori 

ecologici: apropierea localităŃii de reşedinŃă sau de graniŃele Ńării, mediul urban/rural, gradul de 

dezvoltare a localităŃii, compoziŃia etnică.  

Procesul migrator este explicat în societatea româneasca prin schimbările care au loc în plan 

economic, politic, social în perioadă după 1989 (declinul industriei, reconstituirea sectorului privat, 

cererea scăzută a pieŃei forŃei de muncă, creşterea şomajului, declinul agriculturii, progresul 

economiei informaŃionale, relaŃia dintre scăderea oprtunităŃilor în mediul urban şi declinul 
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productivităŃii agricole) dar şi prin modificările la nivel global (direcŃionarea politicilor naŃionale 

spre integrarea în organisme internaŃionale, tip Uniunea Europeană, creşterea mobilităŃii, 

posibilitatea crescută de informare a indivizilor). MigraŃia de supravieŃuire este asociată, mai ales, 

cu schimbările petrecute în mediile urban-rural, în timp ce migraŃia de dezvoltare antreprenorială 

sau umană apare mai ales ca răspuns la schimbările globalizării şi periferializării Ńărilor (Sandu 

2001). 

Ioan Mihăilescu (Mihăilescu 1999: 103-105) consideră că în societăŃile dezvoltate creşterea 

importanŃei relaŃiilor emoŃional-afective, sexuale şi simbolice reprezintă o latură pozitivă a familiei 

nucleare. Modernizarea atrage după sine creşterea volumului migraŃiilor, urbanizarea, diminuarea 

controlului social asupra familiei, instabilitatea condiŃiilor economice, creşterea şomajului. Aceste 

elemente, cât şi dezechilibrele demografice dintre sexe sunt considerate de autor factori exogeni ce 

contribuie la disoluŃia familiei. Astfel, cu ajutorul statisticilor demografice, Ioan Mihăilescu 

evidenŃiază că, în Europa, familia este mai puŃin stabilă decât era cu câteva decenii în urmă (în 

decurs de 30 de ani, rata divorŃialităŃii s-a dublat iar în unele cazuri s-a triplat). Cea mai puternică 

creştere a acestui fenomen s-a remarcat în Danemarca, Suedia şi Norvegia. În România rata 

divorŃialităŃii a avut valori mai ridicate în perioadă anterioară anului 1966, după 1974 şi după 1990. 

Autorul explica aceste valori prin dezechilibrele demografice pe societate provocate de migraŃiile 

diferenŃiale şi de procesul rapid de urbanizare, iar după 1990 de modificările legislative (Grosu 

1999: 120-122).  

“Migrarea circulatorie în străinătate ca formă a migrării de dezvoltare” (Grosu 1999) a 

crescut în intensitate în România după 1989 (în jur de 20% din românii adulŃi au practicat un anume 

tip de migrare circulatorie în străinătate pe parcursul anului1990). Există diferite tipuri de migraŃie 

circulatorie şi o multitudine de motivaŃii: călătorii în străinătate pe termen lung/scurt, din motive 

educaŃionale, profesionale, turistice, individual sau în grup. Migrarea turistică se poate converti în 

migrare profesională sau educaŃională, fenomenul fiind extrem de dinamic. În textul citat (Les 

enjeux des reseaux migratoires dans l’espace social de la transition Le cas roumain, Dumitru 

Sandu) este ilustrat un profil al migrantului român: cel de la sat, care pleacă în străinătate este tânăr, 

cu educaŃie secundară, profesională sau superioară. Nu există un profil etnic specific.  

Din punct de vedere religios este mai degrabă creştin ne-ortodox decât ortodox. Din punctul 

de vedere al capitalului social, el este o persoană cu relaŃii în străinătate, datorate mai ales părinŃilor. 

El are experienŃa migraŃiei fie datorită călătoriilor în străinătate chiar înainte de 1989, fie datorită 

migrării între localităŃi. De obicei este vorba de tineri proveniŃi din sate situate aproape de graniŃă.” 

Cei care pleacă din oraşele româneşti în străinătate sunt descrişi ca fiind persoane tinere, recrutate 

din rândul populaŃiei cu studii liceale sau universitare. Ei au de asemenea experinŃă crescută în 
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călătorii, ca şi cei de la sate. Ponderea este destul de scăzută în Moldova şi Valahia. Pentru orăşeni, 

poziŃia socială a părinŃilor joacă un rol semnificativ. Posibilitatea de a pleca în străinătate este cu 

atât mai mare cu cât situaŃia materială a părinŃilor este mai bună. Spre deosebire de cei din mediul 

rural, pentru locuitorii oraşelor poziŃia în ierarhia profesională este extrem de importantă. Cei care 

au funcŃii de conducere au posibilităŃi crescute de a migra. 

MigraŃia domestică de supravieŃuire” este determinată de reducerea şanselor în zona de 

reşedinŃă: dezvoltarea scăzută a localităŃii de reşedinŃă, nivelul de viaŃă a persoanei migrante este 

mai redus în raport cu cel al altor rezidenŃi din aceeaşi categorie socioprofesională (Sandu 2001: 

5-6). 

Factorii decisivi în procesul migraŃiei circulatorii în afara graniŃelor Ńării sunt determinaŃi de 

selectivitatea în funcŃie de capitalul social şi educaŃional. Se disting patru tipuri de migranŃi în 

funcŃie de aceste criterii: în situaŃiile extreme sunt migranŃii săraci sau bogaŃi în cele două forme de 

capital. Cei care au un nivel redus de educaŃie şi care nu au părinŃi în străinătate reprezintă o 

treime din migranŃi. În situaŃia opusă, cu nivel înalt de educaŃie şi cu bune conexiuni în străinătate 

sunt 7% din cei care pleacă. Categoria cea mai numeroasă este formată din migranŃi bogaŃi în 

capital uman şi lispsiŃi de relaŃii familiale în străinătate. Ei reprezintă 55% din totalul migranŃilor 

circulatori. A patra categorie de migranŃi care sunt bogaŃi în capital social dar săraci din punctul 

de vedere al capitalului uman este de 6% din totalul migranŃilor. (…) MigranŃii mai tineri sunt cei  

de tipul bogaŃi în capital uman şi cei mai în vârstă aparŃin tipului bogaŃi în capital uman şi social 

(Sandu 2001: 6).  

La nivelul familei modificările sunt majore, atât pentru cel ce emigrează cât şi pentru cei 

rămaşi acasă. Cea mai vizibilă modificare este de regulă reflectată în nivelul material al 

gospodăriei, acesta având un curs ascendent. SituaŃia este evidenŃă mai ales în cazul celor care 

emigrează pe perioade mai mult sau mai puŃin îndelungate având angajamente de muncă. 

ÎmbunătăŃirea nivelului de trai determină nu numai modificări ale funcŃiilor familiei ci şi o 

mobilitate crescută (geografică, socială prin stabilirea unei reŃele de cunoştinŃe cu persoane din 

medii diverse). Au loc acumulări materiale, de exemplu locuinŃă, automobil, aparatură       electro-

casnică etc 

 Aceştia trimit sume de bani acasă, sume care permit “revigorarea” financiară a familiei. 

łările vizate în aceste cazuri de românii emigranŃi sunt Spania, Portugalia, Germania, Italia, Ńările 

arabe. FuncŃia economică a familiei este deci influenŃată de migrarea unuia dintre parteneri, de 

regulă soŃul – în timp ce soŃia rămâne acasă având grijă de gospodărie şi copii.  

InfluenŃa îmbunătăŃirii nivelului de trai poate fi analizată şi din perspectiva altor două funcŃii 

ale familei: funcŃia biologică-sanitară şi funcŃia educativ-socializatoare. 
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Datorită contactului cu societăŃile occidentale, apar noi norme de igienizare, creşte nivelul 

educaŃiei sanitare, sunt cunoscute mai rapid mijloacele contraceptive, apar modificări în stilul 

vestimentaŃiei, reamenajarea locuinŃei sau schimbarea domiciliului. TendinŃa generală în societăŃile 

dezvoltate (ca o familie să aibă un număr mult mai scăzut de copii decât în familiile tradiŃionale) 

este vizibilă şi în societatea românească. Astfel, familiile au unu-doi copii. Persoanele care au intrat 

în contact cu societăŃile occidenatale rar vor face rabat de la acest principiu, în cazul în care optează 

pentru a avea descendenŃi. 

 Când este vorba de o migraŃie temporară, acumularea de capital economic în urma 

activităŃilor în străinătate, vizează îmbunătăŃirea nivelului de trai şi implicit creşterea stocului de 

educaŃie, cel puŃin al descendenŃilor. FuncŃia educativ-socializatoare este transformată la nivelul 

familiei prin adaptarea la normele însuşite de către părinŃi în perioadele de migrare. Creşte numărul 

anilor de şcolarizare al copiilor, sunt schimbate mentalităŃile de comportament şi probabil se merge 

spre o accentuare a individualismului şi spiritului antreprenorial. Accentuându-se tendinŃa de mărire 

a capitalului educaŃional, inclusiv în mediul rural, profilul familiei se modifica de la o generaŃie la 

alta, o familie de “gulere albastre” tinzând să-şi specializeze copiii pentru profesii tip “gulere albe”.  

 

CONCLUZII 

 

Reluând caracteristicile “omului modern”, descrise anterior, acestea pot constitui motivaŃii 

pentru coeziunea tipului de familie vizat (în care unul din soŃi migrează în străinătate). Ceea ce se 

constituie ca un factor pozitiv la nivel individual (deschiderea spre noi experienŃe; motivaŃia înaltă 

pentru sine şi copii în sensul autorealizării ocupaŃionale şi educaŃionale; deprinderi de planificare 

atentă a activităŃilor şi a bugetului) pot fi motivaŃii ale disonanŃelor familiale, mai ales dacă aceste 

elemente nu erau proprii individului înainte de migrare. 

Din persepectiva macrosocială, sociologii familiei (Mitrofan, Ciupercă 1998: 189) încearcă 

să explice crizele maritale, modificarea expectanŃelor soŃilor, viziunea diferită asupra cuplului, 

tocmai prin trecerea de la comunitate la societate, de la familia tradiŃională, slab coeziva, la familia 

modernă. Aceasta din urmă se caracterizează prin accentul pe care îl pun indivizii pe realizarea 

personala ca o condiŃie esenŃială a desfăşurării vieŃii de cuplu şi rolul de sprijin jucat de familie în 

realizarea personală, (egalitatea în statusuri şi roluri, emanciparea femeii). În cazul în care soŃia este 

cea care migrează, solidaritatea familiei este periclitată în mai mare măsură datorită concepŃiilor 

existente fata de rolul genurilor în cuplu. Imaginea soŃiei este suprapusa cu stabilitatea căminului, 

cu ideea de “acasă”. În acelaşi timp, imaginea soŃului care pleacă pentru “bunăstarea familiei” are 

deja un pattern istoric. 
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 Dorul este tocmai expresia acestei condiŃii pe care o are omul de a fi situat pe muchia 

existenŃei, de a-şi asuma toate depărtările şi toate căderile în care nu sfârşeşte totuşi să spere la 

reanaltare. (…) Departele intra în lume, în viaŃa noastră concretă, se instalează în relaŃia noastră 

cea mai intimă (…). Departele instaurat în cea mai intimă dintre relaŃii, în iubirea cea mai intensă 

îl preschimba pe îndrăgostitul dezlumit în far cosmic, în reper astral, căci îl încremeneşte în acel 

tulburător şi tainic stâlp de luna. (…) unicitatea trăirii lor, relaŃia aceea atât de strânsă care-i face 

atât de fericiŃi încât se simt amândoi una, este de fapt tot departele lumii şi al universului. Şi atât de 

copleşitor cade departele lumii, încât îl preschimba pe Marele îndrăgostit în (…) însingurarea 

absolută (Bădescu 1997: 66-67).  
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ABSTRACT: 

The Romanian Revolution of 1989 radically and rapidly changed the configuration of 

Romanian society. The fall of the Communist system opened a new perspective. The social 

categories and groups that existed during Communism received a new profile and a set of new 

functions in the horizon opened by the fall of the Communist regime in 1989. The main social 

categories that existed before 1989 were represented by: the Communist politica class, the 

workers, the peasants and the intellectuals. The destiny of these categories follwed different paths 

after 1989.   

Key words: public sphere, Revolution, social categories, social structure, change 

 

RevoluŃia din 1989 a schimbat radical şi extrem de rapid configuraŃia societăŃii româneşti. 

Căderea sistemului comunist a deschis o nouă perspectivă. Categoriile şi grupurile sociale existente 

în comunism au căpătat un nou profil şi noi funcŃii în orizontul  deschis de căderea  regimului  

comunist în 1989.  

 Principalele categorii sociale de dinainte  de  căderea  regimului  comunist  erau reprezentate  

de   clasa  politică  comunistă, de  muncitori şi Ńărani  şi  de  intelectualite. Destinul acestora  după  

1989  avea  să  urmeze drumuri  distnicte. Astfel clasa politică comunistă a dispărut practic din viaŃa  

publică  la  nivel  ofical, odată cu pierderea puterii politice a PCR. Totalitarismul ceauşist, care a 

accentuat în anii ‘80 criza economică, politică si morală a sistemului comunist, a produs o masivă 

lipsă de popularitate a opŃiunii comuniste. ViolenŃa răsturnării   regimului  comunist nu a făcut 

decât să accentueze şi mai mult desprinderea politică masivă de perspectiva comunistă. În contextul 

istoric al căderii întregului sistem comunist, segmentul al foştilor lideri comunişti şi-a pierdut 

complet şansa de a mai participa la activitatea politică sun stindardul  vreunui  partid  oficial  
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declarat  comunist. Spre deosebire de celelalte Ńări foste socialiste, în care partidele comuniste şi-au 

continuat activitatea, chiar dacă în forme ideologice sensibil modificate, fiind acceptate ca forŃe 

politice legitime într-o democraŃie, Partidul Comunist Român a dispărut oarecum natural în chiar 

primele zile ale RevoluŃiei. Eliminarea partidului comunist din viaŃa politică a accentuat eliminarea 

din viaŃa politică a segmentului restrâns de persoane cu opŃiuni politice comuniste. Obiect al unei 

atitudini masive ostile din partea populaŃiei, încercările sporadice ale unor mici grupuri ale fostei 

nomenclaturi comuniste nu au reuşit să relanseze partidul. 

Categoria  care  a preluat în fapt conducerea întregii societăŃi a  fost  o parte a  intelighenŃiei  

societăŃii   comuniste  anterioare, reprezentată de  tehnocraŃi. IniŃial a  fost vorba de o preluare a  

conducerii economiei, încă proprietate de stat  care  era  astfel  eliberată de factorul politic clasic, 

intrând în responsabilitatea exclusivă a tehnocraŃiei. 

Muncitorimea s-a manifestat mai ales prin dezvoltarea rapidă a unei puternice mişcări 

sindicale, care  nu existase  decât formal  înainte de  1989. În felul acesta, prin crearea  

sindicatelor, societatea  românească   pornea promiŃător  spre   modelul  unei   societăŃi  

democratice. Practic, în anii  care  aveau să vină, mişcarea  sindicată  avea  să  reprezinte   un 

partener  al managerilor tehnocraŃi ai intreprinderilor încă   de stat.   

łărănimea, după decenii întregi de privare  de proprietatea  terenurilor  avute  odinioară  s-a  

trezit  implicată  în procesul confuz şi frustrant al preluării proprietăŃii pământului. Rezultatul  a 

fost  apariŃia unei proprietatăŃi funciare extrem de fragmentată, expolatată  ineficient sau  lăsată în 

paragină din lipsa echipamentului adecvat sau a populaŃiei  rurale  îmbătrânte (Sandu, 1996 ). 

La   cinci  luni  de  la data  căderii   regimului  comunist, în luna mai  1990,   erau  

programate   primele  alegeri  libere, după  o perioadă de   cincizeci de  ani de  monopartidism   

totalitar.  Astfel că partidele politice s-au constituit ca reacŃie la o nevoie atipică, nu ca expresie a 

intereselor diferitelor grupări sociale, ci ca răspuns la cerinŃa urgentă a constituirii democraŃiei 

reprezentative, pluripartidiste. În acest context, practic multipartidimsul  nu putea   fi  realizat  decât  

prin inventarea  partidelor  politice.  Conform   reŃetei  din statele fost comuniste, confruntate  şi ele  

cu aceeaşi situaŃie  exisatu trei  posibilităŃi: constituirea  unor partide  anticomuniste  care să  se lupte 

în alegere cu partidele  de  orientare comunistă nou  apărute, dar  desprinse  practic  din vechiul  

partid  comunist; inventarea  unor partide  politice  după  unul din modelele  existente în Europa  

Occidentală;  alegeri uninominale.  

Prima variantă , deşi viabilă  în alte  Ńări  fost comuniste, era  imposibilă  în România. 

Partidul Comunist Român (PCR), în mod special datorită exceselor dictaturii lui Nicolae 

Ceauşescu, a dispărut complet după  1989. Astfel  apărut astfel un gol structural de organizare 

politică, aşa că neexistând fostul partid comunist, nu a existat  nici un stimulent de apariŃie a unuia 
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sau mai multor partide politice care să coaguleze atitudinile publice în jurul unui program anti-

comunist distinct. Dimpotrivă, dispariŃia PCR  a produs o creştere a solidarităŃii şi constituirea unui 

consens colectiv puternic împotriva comunismului, pentru  schimbarea profundă a societăŃii 

româneşti în direcŃia modelului occidental.  

O a doua variantă era  constituirea unor partide politice clasice după exemplul celor  din  

Occident, partide social-democrate, socialiste, liberale, creştin-democrate, ecologiste.Adoptarea  

unei astfel de căi  reprezenta o soluŃie simplă de diferenŃiere politică rapidă şi avea  un avantaj 

major, acela  că  promova nu atât programe politice şi ideologice adecvate schimbărilor imediate, 

cât opŃiuni fundamentale ale societăŃii occidentale capitaliste spre care toate Ńările foste socialiste 

europene se orientau. Modelele occidentale ofereau o schemă de diferenŃiere de necontestat, 

oferind o perioadă în care noile partide puteau să dezvolte programe adecvate tranziŃiei propriu-

zise. O asemenea soluŃie a şi fost folosită de către toate Ńările europene post-comuniste. Existau trei 

probleme majore pentru  partidele  astfel formate: lipsa  unei  unei imagini,  a unui brand consacrat 

în conştiinŃa publicului; inexistenŃa  unei reŃel de  filaie  locale  care să mobilizeze  alegătrii şi  să 

gestioneze problemele  din campania  elcetorală; a treia problemă fiind  legată de  de afilierea  şi   

recunoaşterea  de către  partidele  omonime   occidentale. 

A treia  variantă era  cea  a   candiaturilor independente  ale  unor personalităŃi   cunoscute, 

care ulterior  să încerce   să cristalizeze  în jurul  lor   structuri  politice  distincte  ideologic. În 

aceste  condiŃii, o caracteristică unică României în raport cu celelalte Ńări europene în tranziŃie, a 

fost constituirea Frontul Salvării NaŃionale ca un organism politic care, în condiŃiile „vidului de 

putere”, urma să asigure guvernarea provizorie, promovarea rapidă a unor schimbări legislative, 

pregătirea noilor alegeri. În fapt, el era expresie tehnocraŃiei care deŃinea deŃinea  la  acea oră 

puterea  în România,  obiectivul acestei  structuri  de administare politcă era realizarea  unui 

consens provizoriu în vederea  organizării alegerilor  politice  libere  şi a  constiuirii  ulterioarea   

unor noi  structuri de  stat, compatible  cu regimul  democratic. Astfel, iniŃial, FSN nu a fost 

conceput ca un partid politic care să intre în competiŃie cu alte partide.El urma să-şi înceteze 

activitatea după constituirea structurilor politice normale ale Ńării, adică până la primele alegeri 

legislative. Pe baza FSN s-a constituit CPUN, un organism naŃional de decizie, a cărui funcŃie era 

promovarea schimbărilor legislative şi social-economice până când instituŃii legitimate de alegeri 

să preia aceste funcŃii. Cu toate  acestea, la sfârşitul lui ianuarie 1990  FSN-ul se transforam  în 

partid politic care urma să participa la alegeri. Decizia a stârnit nemulŃumiri, reprezentând o 

încălcare a principiului fundamental pe care FSN-ul fusese constituit, anume acela de a fi doar o 

structură neangajată politic, pentru pregătirea alegerilor.Transformarea FSN într-un partid a fost însă 

o mutare politică eficace din partea  celor  care doreau  să  deŃină în continuare  puterea  politică în 
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România. 

Noua clasă politică:  mentalităŃi, atitudini şi convingeri 

Din punct de vedere politic, prăbuşirea  bruscă, violentă şi nesperată a  regimului  

Ceauşescu  nu a găsit grupuri pregătite ideologic şi politic care să devină actorii activi ai 

construcŃiei unui nou sistem. Lucrau  specific, dealtfel, tuturor Ńărilor comuniste din Estul Europei.  

În noua  situaŃie două grupări cu perspective politice distincte au devenit active: 

tehnocraŃia, care ocupa poziŃiile de conducere cheie ale întregii societăŃi, şi grupările politice 

anticomuniste, reprezentate  de dizidenŃii faŃă de  regimul  Ceauşescu şi  foştii  membri  ai 

partidelor politice  de  dinaintea  instaurării  monopartidismului  comunist. Trebuie  remarcat că  în 

România  grupul  dizidenŃilor a  fost  mic. CombinaŃia de represiune şi toleranŃă a conferit 

dizidentei un caracter fragmentar şi puŃin influent. Dacă orice încercare de organizare era brutal 

reprimată, prezentând riscul punerii în pericol a sistemului comunist, protestele izolate tindeau a fi 

relativ tolerate.  

Gruparea membrilor fostelor partide politice, desfiinŃate de către comunism, s-au dovedit a 

fi mai bine organizate, devenind un factor politic activ şi, paradoxal, împingând în plan secund 

mişcările dizidente propriu-zise. În aceste  condiŃii,  categoria  socială  cea  mai bine poziŃionată,  

care practic  deŃinea puterea la  acel moment, fiind bine organizată pe baza relaŃiilor funcŃionale, 

dar şi a unui spirit de solidaritate, era  tehnocraŃia. Teoretic, căderea  regimului  comunist a eliberat 

tehnocraŃia de intervenŃia partidului comunist, tinzând să-i ofere o puterea completă în organizarea 

şi conducerea societăŃii. Una dintre primele măsuri  adoptate imediat  după  decembrie  1989 a fost  

depolitizarea  intreprinderilor, în care  existau în mod obligatoriu până la cea dată  organizaŃii de  

partid, secretarul de  partid fiind  practic un co-manager.  La acea dată, privatizarea economiei, deşi  

era acceptată ca o parte a modelului occidental şi ca o posibilitate de creştere a puterii prin achiziŃia 

de capital, nu  reprezenta o  urgenŃă pe  agenda  tehnocraŃiei.Ulterior,  acest corp de tehnocraŃi  avea  

să  constituie  baza  principalelor  organizaŃii politice  de la  începutul  perioadei  postcomuniste, 

FSN-ul, devenit ulterior  PDSR. Noul partid politic era departe de a reprezenta spiritul social-

democraŃiei. În  regimul comunist masa tehnocraŃiei fusese responsabilă de administrarea 

economiei, nu de politica socială, pe care o vedea mai degrabă a reprezenta o componentă tipică a 

politicii comuniste. Cu toate  acestea,  fiind interesat de obŃinerea unui suport de masă, PDSR a 

trebuit să acorde o anumită atenŃie programelor sociale, dar relativ modestă. Orientarea spre social-

democraŃie a PSDR avea să se  cristalizeze ulterior datorită faptului că partidele istorice ocupaseră  

zona de dreapta a spectrului  politi: Acest fapt a împins artificial PDSR spre asumarea unei poziŃii 

mai de stânga. În lipsa acestui factor, s-ar putea presupune că PDSR ar fi fost tentat mai degrabă să 

se plaseze de la început în zona dreptei. În plus, etichetarea continuă a PDSR de către partidele 
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istorice ca fiind partid nu numai de stânga, ci chiar comunist, a contribuit probabil la o 

autoidentificare a acestuia cu social-democraŃia. Un  alt aspect relevant pentru această  opŃiune  

poate  şi fi  fapttul  că  tehnocraŃia,  care  constituia baza partidului, era  adepta   mecanismelor de 

control statal a  economiei, altfel  spus, nu avea înclinaŃii liberale.  

ReapăruŃi pe scena politică, foştii membrii ai partidelor desfiinŃate după război, au reprezentat 

un factor surpriză. IniŃial, păreau să  aibă puŃine şanse de a dezvolta partide politice suficient de 

atractive pentru populaŃie. Aceasta  se datora   şi  imaginii lor publice de  atunci, erau  vârstnici, 

necunoscuŃi populaŃiei, li se construiseră de  către  adversarii  politici trăsături  defavorabile, precum  

cele  de persoane  care  căuatu  să se revanşeze, îşi doreau  cu orice preŃ  averile pierdute  care  între 

timp deveniseră  bunuri ale   statului, erau  repezntanŃii   oculŃi ai unor  forŃe  străine  Ńării. Aceste  

grupuri  rămase din partidele desfiinŃate de comunism au venit cu un program politic complet diferit 

de cel al tehnocraŃiei, bazat în primul rând pe anticomunism şi  pe excluderea din viaŃa  politică a 

tuturor celor care au fost legaŃi într-un fel sau altul de comunism.  Un  astfel de  program nu avea 

prea mulŃi aderenŃi în interiorul Ńării, dar  pentru  statele  din  Occident, vechii adversari  ai 

comunismului,  avea  mai  mare  relevanŃă. TehnocraŃia, concentrată în marea sa majoritate într-un 

singur partid politic, nu prezenta pentru Occident o credibilitate suficientă pentru îndeplinirea unei 

asemenea misiuni. Cele mai importante partide istorice au fost la  acea dată Partidul NaŃional 

łarănesc, Partidul Liberal, Partidul Social-Democrat, adică partidele istorice, existente înainte de 

instaurarea regimului comunist şi desfiinŃate de acesta. Constituirea  acestor partide nu în cadrul 

tehnocraŃiei, ci distinctă de  ea  a condus la o antagonizare politică.În ceea  ce  priveşte ideologia  

acestor  partide, pot  fi identificate următoarele  teme:  o poziŃie anticomunistă radicală,   orientarea 

spre schimbare prin  desfiinŃarea structurilor produse de comunism, refacerea structurilor de 

proprietate desfiinŃate de comunism în urmă  cu patruzeci de  ani (retrocedarea în integrum).  Alături 

de  aceste, în discursul  elctoral au fost  invocate o serie de teme precum  cele  legate  de „deturnare a 

revoluŃiei”: revoluŃia furată, revoluŃia confiscată. Un loc aparte în sfera  publică îl au organizaŃiile, iar 

dintre acestea, trebuie  amintite organizaŃiile politice. ViaŃa politică modernă se desfăşoară, în cea mai 

mare parte, ca o competiŃie pentru putere şi influenŃă între organizaŃiile formale şi informale. 

O carcateristică a succesului  societăŃii civile  rezidă  în dimensiunea  comunicării. Societatea  

civilă   este  totodată  şi o reŃea  de comunicare  eficientă care  reuşeşte   să-şi transmită  să să 

dismineze mesajele, ideile, programele. În acest  sens, încoropirea   societăŃii  civile   din România  

după evenimentele  din 1989 a  beneficiat  de un capital de  presigiu provenit  din ceea ce  Romulus  

Brâncoveanu denumeşte  ,,comunitate de  comunicare”. Ea  a  contribuit la  pregătirea şi  receptarea  

mesajelor  schimbării, încă  din  ultima  fază  a  regimului  comunist din România: ,, Comunitatea de 

comunicare proprie societăŃii civile s-a format în ultimele două – trei decenii ale secolului al XX-lea. 
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Este un produs al vieŃii publice din perioada comunistă şi al perioadei de tranziŃie. În cadrul ei, 

evenimentele sunt receptate, şi interpretate, li se furnizează sensul, sunt create, celebrate, date uitării 

[...]  Din acest punct de vedere, poate că structurarea ei din comunism are o anumită legătură cu 

reproducerea şi cu configuraŃia ei de după prăbuşirea acestuia şi, mai departe, cu ceea ce pare să fie 

acum declinul societăŃii civile înŃeleasă ca formă de mobilizare. Dacă vom judeca aşa, atunci socie-

tatea civilă îşi are originile în ultimii ani ai comunismului, în comunitatea de comunicare reprezentă 

pe atunci de ceea ce se numea viaŃă sau lume literară sau cultural – artistică, al cărei principal discurs 

era cel literar (literatura, se spunea pe atunci, Ńinea loc de presă liberă, de cercetare istorică obiectivă, 

de filosofie etc.) [..]. De altfel, la originile sale, societatea civilă înŃeleasă ca formă de mobilizare 

corespunde destul de bine unei definiŃii mai tari a conceptului, de vreme ce este îndeobşte admis că 

totalitarismul comunist s-a caracterizat prin cotropirea aproape deplină a vieŃii publice de către 

partidul-stat. În acest context, viaŃa sau lumea literar – artistică reprezenta o dislocare în monoliticul 

spaŃiu public al epocii comuniste.  Societatea civilă a crescut într-un mod oarecum natural în fisurile 

apărute în urma retragerii, cât de cât, în cursul anilor şaizeci şi şaptezeci, a ideologiei comuniste din 

diferitele forme de discurs literar şi artistic şi, concomitent, prin recunoaşterea par Ńială a autonomiei 

acestora. Recuperarea literaturii ca literatură a constituit, astfel, deopotrivă un prilej de „reîntoarcere 

a poeŃilor în cetate”, după ce nu cu mulŃi ani în urmă fuseseră alungaŃi şi înlocuiŃi cu vestitorii 

vremurilor noi, şi de recunoaştere a unor forme de viaŃă publică relativ autonome.  Comunitatea de 

comunicare configurată în aceste procese s-a dezvoltat în nişele discursului ideologic comunist şi ale 

vieŃii publice oficiale din acea perioadă, experimentând nu doar limbaje şi dis cursuri proprii, ci şi 

structuri de grup şi chiar structuri instituŃionale, prin coabitarea cu şi în instituŃii primite în  gestiune 

din partea partidului – stat, adică edituri, reviste, teatre, uniuni de creaŃie etc. Toate acestea au 

coagulat într-un fel de viaŃă publică paralelă desfăşurată în concurenŃă cu cea oficială. CărŃi, 

spectacole, cozi la librării, spectacole de teatru, cenacluri literare, conflicte între grupări, congrese 

ale scriitorilor, atâtea forme ale acestei vieŃi publice non-oficiale de pe vremea comunismului sunt 

deplânse astăzi de mulŃi! Această comunitate de comunicare constituită încă din comunism a oferit şi 

a produs legitimităŃi non-oficiale prin propriile sale mecanisme.Ulterior, acestea au fost capitalizate 

politic, grosul liderilor societăŃii civile extrăgându-şi noua legitimitate pe baza rolurilor jucate şi a 

recunoaşterilor reciproce provenite din viaŃa publică non-oficială sau cvasi-oficială din perioada 

ceauşistă.”(Brâncoveanu, 1998: 79-80).  

Acest  capital  de comunicare şi receptare  avea  să se  diminueze   însă  în noile  condiŃii  ale  

societăŃii   postdecembriste  odată  cu  dispariŃia  monoplului asupra  discursului oficial  şi   

legitimarea  multiplicării   discursurilor, potenŃate, în plus, de  noile  posibilităŃi  de comunicare  

oferite de  mass-media. Pe acest  fond  de lărgire  şi facilizare a  ,,pieŃei” de  comunicare, 
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disponibilitatea  publicului  de a  recepta  discursuri  cu un grad mai ridicat de  elaborare  intelctuală  

s-a  diminuat. Locul   figurilor  intelectuale afirmate în perioada  de dinainte  de 1989  începe să fie 

luat de formatorii de  opinie  din mass-media: ,,  Cei care interpretează într-un mod autorizat 

evenimentele sociale nu mai sunt, de mulŃi ani, dar cu siguranŃă într-un mod decisiv începând cu 

1996, liderii societăŃii civile (Octavian Paler, de exemplu, unul dintre cei mai importanŃi înainte de 

1996, a oferit şi oferă în continuare mai degrabă interpretări contare recunoaşterilor valide în 

societatea civilă), ci aşa-numiŃii formatori de opinie. În formarea opiniei, adică în interpretarea 

evenimentelor, e ceva vreme de când Marius Tucă şi Cristian Tudor Popescu, de exemplu, sunt cu mult 

mai vizibili, mai prezenŃi şi, de aceea, mai importanŃi decât liderii societăŃii civile.  PrezenŃa lor şi a 

altora, aproape zilnică, în ziare şi la televizor, a bruiat audienŃa şi vizibilitatea societăŃii civile. În 

plus, mulŃi dintre cei care făcuseră parte din comunitatea de comunicare iniŃială, adică publicul de 

până atunci al intelighenŃiei literar – artistice, s-au retras fie în proiecte de viaŃă individuale, fie spre 

literatura de consum, televiziune, fie au devenit pur şi simplu indiferenŃi la idealuri publice. 

Comparând mecanismul monopolizării interpretării evenimentelor reprezentat de sistemul rubricilor 

fixe şi al colaboratorilor permanenŃi, practicat în revistele de cultură înainte de 1989, de 

mecanismele căruia au beneficiat câŃiva lideri ai societăŃii civile, şi valabil şi astăzi, în alte forme, în 

interiorul societăŃii civile, şi sistemul bazat pe editoriale şi talk-show trebuie să constatăm că ultimul, 

prin firea lucrurilor, a ieşit învingător” (Ibidem ). 

Mentalităti  si remanenŃe  totalitariste 

Coeziunea socială, politică, economică şi culturală a regimurilor totalitariste a fost asigurată 

de ideologie. În mulŃimea organizaŃiilor şi instituŃiilor, fără competenŃe bine definite, s-a distins 

totdeauna rolul conducător şi de cenzor al partidului comunist. Propaganda a potenŃat continuu 

crearea unei reprezentări sociale conform căreia toate produsele şi serviciile la care au acces indivizii 

societăŃilor comuniste, lucruri şi relaŃii indispensabile, în fapt, existenŃei se datorează partidului. 

Datorită acestei situaŃii, în toate statele postcomuniste s-au creat confuzii între atribuŃiile 

instituŃiilor fundamentale politice, legislative şi administrative. Faptul a generat dispute aprinse şi 

divergenŃe greu de soluŃionat atât la nivel central, cât şi la nivel local. Spre exemplu, rolul preşedin-

telui Ńării în raporturile cu premierul guvernului sau liderul partidului de guvernământ a fost şi 

rămâne o serioasă sursă de confuzii. In planul vieŃii individuale rolul familiei în educaŃia copilului 

stagnează în mentalitatea tipică defunctului regim, părinŃii încercând, în continuare, să-şi transfere 

responsabilităŃile asupra instituŃiilor educaŃionale. 

Partidele apărute în societăŃile postcomuniste pot fi grupate în următoarele categorii:partide 

care caută să reînnoade tradiŃia interbelică, cu motivaŃia reluării continuităŃii politice rupte brutal de 

regimul comunist;  partide care pretind că se inspiră după organisme din America de Nord şi Europa 
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Occidentală;  partide reziduale născute din fostul partid comunist; partide care se reduc la grupuscule 

organizate în jurul unui lider mai mult sau mai puŃin carismatic; partide care reprezintă interese 

economice sau administrative e ale unor grupuri care încearcă să şi le satisfacă  pe cale politică. 

Remarcabilă este lipsa de conŃinut şi coerenŃă a programelor  partidelor nou-apărute. Concepte 

precum „reformă”, „schimbare”, „democraŃie”, „consens”, „economie de piaŃă”, pigmentate cu 

promisiuni adresate unor categorii sociale importante în influenŃarea rezultatelor electorale precum  

pensionarii, alcătuiesc recuzita doctrinară a  oricărui partid. 

TradiŃia democratică săracă - propriu-zis absenŃa unei  tradiŃii democratice în unele state 

postcomuniste - implică efortul de descentralizare şi valorizare a democraŃiei participative. 

Membrii guvernelor României postcomuniste, Parlamentul, precum şi staff-urile principalelor 

partide politice s-au făcut remarcaŃi fie datorită carierelor de partid ale părinŃilor, fie prin activitatea 

proprie în organizaŃiile comuniste de tineret, reprezentanŃii noii clase politice dispreŃuiesc pe cei care 

pretind că-i reprezintă, considerând permise promisiunile deşarte şi derobarea de la răspundere în 

faŃa celor care i-au votat. Mai mult chiar decât în timpul regimului comunist, cariera de actual 

politician este calea cea mai avantajoasă de a poseda bunuri, privilegii şi popularitate. 

Astfel, unele dintre comportamentele remanente din perioada  postdecembristă pot fi regăsite 

sub forma maniheismului şi logocraŃiei. Oamenii care au trăit în comunism s-au născut în cea mai 

mare parte şi au fost educaŃi în ura faŃă de „duşmanul de clasă”, de „imperialismul capitalist”, 

„cultura putredă burgheză” şi celelalte. O societate în care s-a făcut continuu simŃită carenŃa bu-

nurilor de larg consum, nu putea să cultive sentimente de generozitate şi altruism. Mecanismele 

criticii şi autocriticii, prin care s-a forjat personalitatea indivizilor, au dezvoltat, de asemenea, ura, 

rapacitatea, spiritul revanşard, amestecul în viaŃa intimă a semenilor. Incitările la denunŃ, educaŃia 

prin colectiv şi pentru colectiv au potenŃat invidia, trădarea, prefăcătoria, ipocrizia. Toate aceste 

vicii, mai puŃin resimŃite în climatul social controlat de mecanismele şi instituŃiile comuniste, au 

Ńâşnit ca dintr-o imensă „cutie a Pandorei” în viaŃa de fiecare zi a oamenilor, manifestându-se, în 

principal, în nesecate şuvoaie de invective. EducaŃia în virtutea principiului stalinist „cine nu-i cu 

noi, e împotriva noastră” se evidenŃiază în raporturile dintre partidele adverse, în conŃinutul presei 

postcomuniste, în „limbajul escatologic” folosit de anumiŃi gazetari şi politicieni în disputele cu 

concurenŃii lor. 

Principiul „internaŃionalismului proletar” a frustrat naŃiunile incluse în lagărul socialist de 

manifestarea sinceră a sentimentelor naŃionale. Falsificarea istoriei în conformitate cu cerinŃele ide-

ologiei comuniste a fost, la rându-i, o sursă de reprimare a acestora. Includerea unor state în 

componenŃa federaŃiilor comuniste, ori ale unor provincii şi regiuni cu o istorie, cultură şi limbă 

diferite de cea a statelor în care au fost artificial încadrate, a generat trezirea pasiunilor naŃionale şi 
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xenofobe. Sub masca „patriotismului”, au apărut partide ale căror programe au fost articulate pe 

xenofobie şi naŃionalism şi s-au creat zone de conflict etnic. La acestea au contribuit şi acŃiunile de 

„recuperare” a istoriei. Amprentată de remanenta vechilor scheme de scriere şi interpretare a ei, sub 

incidenŃa „meritelor anticomuniste” au fost elogiaŃi reprezentanŃi şi supravieŃuitori ai altei ideologii 

totalitariste - nazismul cu variantele sale autohtone, naŃionale. Punerea în circulaŃie, în această 

manieră, a literaturii antisemite promovate de mişcarea legionară, a amplificat aŃionalismul şi 

xenofobia din România ( Cesereanu, 2006). 

Socializarea  politică în România: restructurarea opiniilor şi comportamentului  civic 

Un studiu  despre    socializarea politică   în  România  după  1989, respectiv în primăvara lui 

1996, (Dâncu, 1999) pune în evidenŃă  atitudinile,  repezentările, cunoştinŃele şi  vocabularl  tinerilor  

despre  universul  politic şi civic al cetăŃii. Studiul s-a desfăşurat  pe  un eşantion de 1116 de copii 

din Cluj-Napoca şi câteva oraşe mari din Transilvania şi a  constat în aplicarea  ca  instrument  a unei  

liste  ceea ce reprezintă acel cuvânt. Al doilea de cuvinte-stimul,   copilul   fiind   rugat   să   noteze 

primele două asocieri care-i trec prin minte. 

Ipoteza de la care s-a pornit  a fost aceea  conform căreia ,,vocabularul politic se structurează 

în patru tipuri de termeni: concepte comunitare, concepte desemnând mecanisme şi instituŃii 

democratice, vocabular politic propriu-zis şi vocabular social” (Ibidem).  

Pentru evaluarea  răspunsurilor s-au   folosit  doi indicatori,  un indicator de necunoaştere şi 

un indicator de ostilitate. Indicatorul de necunoaştere pune în evidenŃă ,,competenŃa” politică a 

copiilor îndicând  de  asemenea şi  tematicile cele mai prezente în universul copiilor. celălalt  

inidicator, indicatorul de ostilitate reprezintă  preferinŃele afective. Tipurile  de vocabular  şi 

cuvintele  aferente   au fost următoarele: a. vocabular comunitar: republică, patrie, drapel, libertate,  

egaliatate,  independenŃă, naŃiune,  stat; b. vocabular pentru valori, mecanisme şi instituŃii  

democratice: candidat,  lege, primar, consilier, ministru, administraŃie, forŃe de ordine, jandarm, 

impozite, cetăŃean,  democraŃie, armată,  securitate; c vocabular partizan (vocabular politic propriu-

zis): partid politic, om politic,Ion Iliescu, moderat, extremist, Emil Constantinescu, Corneliu Coposu, 

capitalism, comunist, N. Ceauşescu, dictatură, parlament; b. vocabular social: clasă socială; 

sindicat; american, reformă, manifestaŃie, revoluŃie, salariu, Ńăran, maghiar,  Occident, bani. Dintre 

cele  patru  tipuri de vocabular, cea  mai bună  cunoaştere a avut-o   vaocabularul comunitar. in  

acesta, cuvinte cu un indice de  ostiliatate mai mic, deci mai  familiare au fost drapel, patrie şi 

libertate. În schimb,  mai puŃin cunoscute s-au dovedit a fi cuvinte cu un grad mai amre de 

conceptualizare precum: republică, naŃiune, independenŃă.  cuvinte care sunt mult mai 

conceptualizate. În schimb, vocabularul mecanismelor şi instituŃiilor democratice s-a   dovedit a fi 

atât  necunoscut, dar cu un grad  mare de ostilitate.  Un  grad mare de ostilitate pentru  copii  l-au  
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avut o serie de cuvinte   care reprezintă sau fac trimitere la vechiul regim comunist, explicabil prin 

marele bombardament mediatic relativ la această temă.  În clasamentul ostilităŃii primele  poziŃii le 

deŃin cuvintele dictatură, comunist, Nicolae Ceauşescu, cuvinte care obŃin şi cele mai bune scoruri 

de cunoaştere. Se observă că exerciŃiul puterii este un factor ce accentuează cunoaşterea. 

Concluzia studiului  este situaŃia din România în această  privinŃă este comparabilă cu cea din 

FranŃa, unde, consideră  autorul,  ,, învăŃământul civic este puŃin dezvoltat, iar programele şcolare 

exalta valorile patriotice şi morale, istoria este o disciplină centrală şi face apel la emoŃional şi la 

ideea de unitate, independenŃă şi interes comun” (Ibidem).Comparativ cu  acestea, este  menŃionat   

sistemul de  educaŃie  civică  din SUA ,,care pune accentul pe mecanisme democratice, cu accente pe 

istoria locală, pe ideea de ConstituŃie şi pe instituŃii politice care au rămas aproape neschimbate de 

două secole” (Ibidem). De asemenea, se concluzionează că socializarea politică se realizează  efectiv 

nu prin raportarea  la un ,,sistem de abstracŃiuni (cum ar fi cele care fac parte din sistemul şcolar la 

educaŃie civică), ci se face în cadrul unei interacŃiuni sociale la care fără să vrea ia parte, interacŃiune 

în care primeşte ideile adulŃilor sau le respinge, în care evoluează, compară, confundă sau respinge. 

Deşi politica se referă la lumea adulŃilor şi o respinge, realitatea simbolică a politicului se insinuează 

prin intermediul realităŃii comunitare. Socializarea politică îşi câştigă dimensiunea realistă din acest 

proces al interacŃiunii dezorganizate” (Ibidem). 

Democratizarea  şi capitalul  social 

Democratizarea presupune nu doar transformări instituŃionale ci şi apariŃia anumitor 

configuraŃii de atitudini şi comportamente, dintre care unele sunt asociate cu nivelul de dezvoltare al 

societăŃii civile.Construirea  societăŃii  civile  şi a unui mediu democratic  presupun  capitalul  social. 

Capitalul social este în general înŃeles a fi o resursă care permite realizarea unor acŃiuni ce nu ar fi 

posibile în absenŃa sa, având deci o natură de capital, asemeni celui financiar sau celui uman, şi 

indică atribute de tip social cum sunt atitudinile, valorile, normele şi reŃelele sociale. Conceptul de 

capital social este întâlnit în studii sociale încă din prima jumătate a secolului douăzeci dar începe să 

fie utilizat frecvent doar în urma consacrării  sale  de către Robert Putnam . Capitalul social, afirmă 

Putnam, se referă la “aspecte ale organizării sociale, cum sunt reŃelele, normele şi încrederea, care 

facilitează coordonarea şi cooperarea pentru obŃinerea unor beneficii mutuale” (apud Bădescu, 

2003), iar motivul principal pentru care Ńările foste comuniste au o tranziŃie mai dificilă decât ar fi 

fost de aşteptat dat fiind nivelul lor relativ ridicat în resurse de tipul capitalului fizic şi uman, îl 

constituie nivelul lor scăzut de capital social. Un nivel ridicat de capital social contribuie la o 

funcŃionare mai bună a unei guvernări democratice.. DemocraŃia este favorabilă acumulării de 

capital social, în timp ce dictatura distruge capitalul social. Cu cât nivelul de control asupra 

cetăŃenilor de către regim este mai intens, cu atât este dificil pentru aceştia să iniŃieze acŃiuni 
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colective, în orice domeniu şi cu orice scop.  

Un  nivel de implicare a cetăŃenilor în activităŃi de voluntariat este un lucru benefic pentru un 

regim democratic,  pe de o parte, activităŃile organizaŃiilor de voluntari au un efect direct asupra 

calităŃii guvernării asigură o reprezentare mai bună a cetăŃenilor, sunt o instanŃă de control pentru 

instituŃiile de stat sau cu profit, completează activitatea acestora din urmă , iar pe de altă parte, 

constituie un context favorabil re-socializării membrilor lor, oferindu-le ocazia de a-şi însuşi 

cunoştinŃe, abilităŃi şi valori noi, asociate calităŃii de bun cetăŃean. łările foste comuniste sunt, în 

ansamblu, diferite de Ńările europene vestice, având un nivel mai scăzut al încrederii generalizate. În 

cazul României intensitatea relaŃiei observate dintre voluntariat şi încredere este printre cele mai 

scăzute între Ńările fost comuniste. (Bădescu, 2003). 

Prin prisma restructurării atitudinilor, opiniilor  şi convingerilor relevantă devine în acest caz 

o discuŃie despre participarea la vot în România, despre comportamentul electoral şi tipologia 

alegătorului. Sub influenŃa sociologiei politice şi a tendinŃelor moderne de analiză a electoratului au   

fost propuse  cinci tipuri  de  comportament electoral,  pornindu-se de  la teoria lui R. K. Merton. 

Primul  este cel al  tipului  inovator reformist şi  se referă la electoratul care îşi doreşte o modificare 

a valorilor sociale dominante, chiar dacă acestea implică modificări ale normelor şi este caracterizat 

de o intensitate ridicată a atitudinilor politice, dublată de o stabilitate a acestora în timp. Acest 

electorat reprezintă categoria de alegători capabili să adopte comportamente contradictorii în sensul 

susŃinerii unor actori politici aflaŃi pe poziŃii relativ opuse. Al  doilea tip este  cel al alegătorului  

tradiŃionalist conservator, al  cărui comportament este dedicat prezervării valorilor dominante aflate 

pe agenda societăŃii politice, este rezistent la schimbare, fiind înclinat să conserve opŃiunile sale 

politice pe fondul unei stabilităŃi temporale consistente şi a unei intensităŃi medii a atitudinilor sale 

politice. Acest tip comportamental tinde să formeze nucleul dur al susŃinerii de care se bucură un 

anumit actor politic, fiind predispus pentru o activitate politică constantă şi având o probabilitate 

aproape nulă de migrare către o altă ofertă politică. Al treilea tip este cel al alegătorului   flegmatic 

sau sceptic  şi este caracterizat de un comportament neutru, conformist, care  este este predispus 

intim pentru o redefinire a valorilor promovate de societatea politică, dar este totodată animat de un 

spirit conformist foarte puternic care înlătură şi inhibă orice tendinŃă de modificare a opŃiunilor 

politice dominante. Acest tip comportamental generează aşa-zisul electorat volatil, fiind victima 

celebrei spirale a tăcerii care acŃionează în spectrul comportamentului electoral după principiul 

votului asociat cu votul majorităŃii. Următorul  tip este  cel al  dezertorului sau al dezangajatului 

politci,  care este caracterizat de un comportament de detaşare atât faŃă de valorile promovate de 

societatea politică, cât şi faŃă de mecanismele sale de funcŃionare. MotivaŃia unei astfel de 

dezangajări poate fi multiplă, pornind de la lipsa mecanismelor individuale de discriminare a 
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ofertelor politice şi mergând până la construirea unei realităŃi personale speciale care exclude 

implicarea politicului în toate dimensiunile lui. Un tip comportamental controversat şi mai puŃin 

reprezentat în societatea politică contemporană este cel reprezentat de tipul revoluŃionar extremist, 

care tinde să se manifeste în spiritul răsturnării valorilor societăŃii politice prin orice mijloc, fiind la 

rândul său caracterizat de o intensitate puternică a opŃiunilor politice şi de o mare stabilitate în timp a 

atitudinilor. Aceste tipologii comportamentale simplificate se pot constitui ca nuclee de elaborare a 

unor structuri mai complexe. În plus, se paote considera comportamentul fiecărui individ ca fiind un 

compus al acestor tipuri, proporŃiile în care acestea se găsesc determinând un anumit comportament 

politic sau electoral.  

În România sunt 18,4 milioane cetăŃeni cu drept de vot. Dintre aceştia, numai 39,20%, adică 

7,2 milioane alegători s-au prezentat la vot cu prilejul alegerilor parlamentare din noiembrie 2008. 

După cum arată, ultimele  rezultatele  ultimelor  alegeri, participarea la vot în România este în 

scădere alarmantă. Astfel, faŃă de 1990, participarea la vot în România a scăzut cu aproximativ 

50%.( Preda.& Soare, 2008). Pierderile de electorat cele mai vizibile sunt în marile centre urbane. 

Electoratul urban participă tot mai puŃin la alegeri, lucru  care se poate constata din analiza istorică a 

rezultatelor alegerilor.  Electoratul din mediul urban pare tot mai puŃin interesat să participe la vot.  

DiferenŃa de participare politică dintre  mediul  rural şi cel  urban se datorează într-o oarecare 

măsură situaŃiei materiale a votanŃilor, nivelului de interes faŃă de participare cât  şi nivelului de 

informare. Astfel,  populaŃia din mediul urban beneficiază de mai multe facilităŃi în ceea ce priveşte 

deplasarea la secŃia de votare sau accesul la televiziune şi, în consecinŃă, rata de participare la vot ar 

trebui să fie mai mare decât în mediul rural. PopulaŃia din mediul rural  însă este mult mai bine 

conectată din punct de vedere social, iar relaŃiile interumane sunt mult mai bine dezvoltate aici,  

astfel încât liderii politici sunt bine cunoscuŃi la nivelul comunităŃii locale, de unde şi interesul mai 

mare de participare. Acest lucru face ca populaŃia din mediul rural să fie mai mult stimulată spre a 

merge la vot decât cea din mediul urban. În plus, în mediul rural mersul la vot constituie un 

eveniment social în sine, la care fiecare cetăŃean trebuie să participe. 

Unul  dn cadrele   teoretice explicative ale  gradului de   participare  a  cetăŃenilor  la alegeri 

este   nivelul culturii  civice (Almond & Verba, 1996). Din acest punct de vedere,  cultura  politică 

din România indică un set de credinŃe şi percepŃii ale cetăŃenilor care pot  explica în parte fenomenul  

absenteismului la vot. Astfel, conform unei  cercetări  a FundaŃiei Soros România (Cultura politică în 

România, FundaŃia Soros România, 2008)  sunt relevate  principalele valori pe care  românii  le asociază  

fenomenului  electoral considerând că alegerile reprezintă: un mecanism al democraŃiei; alegerea 

răului cel mai mic („prostituŃie politică”); o formă de exprimare; o datorie; o imagine; câştig 

financiar pentru politicieni. 
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O altă explicaŃie a  fenomenului este legată de  faptul că expectanŃa  cetăŃenilor a fost mai 

presus de prestaŃia propriu - zisă a partidelor de la guvernare din ultimii ani din România . În acest 

sens, aceeaşi cercetare privind Cultura politică în România realizată de FundaŃia Soros în 2008 

încerca să inventarieze răspunsurile oferite de diferiŃi cetăŃeni la întrebarea De ce nu votează 

românii?. Cele  mai frecvente răspunsuri au fost: pierderea interesului pentru alegeri; scandalurile 

politice; lipsa unei informări; necunoaşterea candidaŃilor; dezamăgirea faŃă de candidaŃi; 

neîncrederea că votul dat  contează realmente. 

O altă posibilă  explicaŃie  este  legată de sentimentul de frustrare faŃă de oferta politică în 

sensul în care, după repetatele schimbări de opŃiune de vot, cetăŃenii au ajuns în situaŃia de a nu mai 

crede că alternanŃa la putere conduce la un  progres concret în  viaŃa de zi cu zi a oamenilor 

obişnuiŃi.  

Un alt fenomen care  ar putea explica  absenteismul şi neimplicarea este legat de  lipsa de 

capital  politic şi de imagine a  cadrelor din partidele româneşti. În   România, capitalul de imagine 

personală pare mai important decât instituŃia pe care o reprezintă persoana, astfel încât  analiştii 

politici din România califică actualul sistemul politic ca fiind o formă   de ,,personocraŃie” (Preda.& 

Soare , op.cit.). Pe acest fond, una dintre cele mai des invocate nemulŃumiri populare din ultimii ani 

a avut ca Ńintă calitatea liderilor politici, din toate partidele. Astfel, în faŃa lipsei unei politici de 

atragere şi promovare de noi membri în funcŃii de decizie în partide şi, implicit, în administraŃie şi 

politică, s-a ajuns curând la o stare de dezamăgire generală faŃă de incapacitatea partidelor de a 

atrage lideri politici performanŃi. Prin nepromovarea unor lideri noi, partidele au intrat în timp într-o 

stare de criză de idei şi soluŃii pentru guvernarea Ńării, cetăŃenii nemaifiind interesaŃi să asculte acelaşi 

discurs. Un alt motiv al fenomenului  cercetat este  legat de subiectele superficiale de dezbatere  

propuse de partidele  politice  în campaniile  electorale.  

Deşi în multe privinŃe România a evoluat după schimbarea de regim politic în 1989, în 

privinŃa   nivelul culturii civice acest  lucru  a fost  mai puŃin vizibil. Atitudinea cea mai comună a 

populaŃiei este de a renunŃa să se mai implice în  viaŃa  cetăŃii, astfel că o mare parte dintre cetăŃenii 

cu drept de vot din România sunt de părere că viaŃa lor nu mai are şi nu ar mai trebui să aibă în viitor 

legătură cu politica, nemaiparticipând la vot.  

Prin lipsa de consultare cu publicul, prin maniera de luare a deciziilor adesea contrară 

opiniilor majorităŃii populaŃiei exprimată prin sondaje de opinie, partidele au ajuns să fie percepute 

ca structuri neaccesibile, care urmăresc mai degrabă pentru interese de grup  binele comun, aşa cum 

este aşteptat de către alegători. În acest  sens, nivelul de educaŃie reprezintă unul dintre factorii ce 

pot influenŃa participarea la vot. Persoanele cu un nivel de educaŃie mai ridicat par a participa într-o 

măsură mai mare în sfera politică publică decât cele cu un nivel de educaŃie mai redus. Deşi teoretic, 
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educaŃia induce individului un simŃ mai pronunŃat al răspunderii civice, în  România situaŃia se 

prezintă diferit în sensul în care, în medie, populaŃia  neinstruită şi săracă votează în mod constant 

(Alexandru, Moraru, Ercuş,  2009).  

 

CONCLUZII 

 

Pornind  de la această   situaŃie, unele din măsurile care trebuie  avute în vedere  pentru   

remedierea   stării de  lucruri în această  privinŃă  ar trebui   să  aibă în vedere relegitimarea partidelor 

ca forme instituŃionalizate de reprezentare a societăŃii  şi   accentuarea  rolului  culturii  civice în  

şcoală.Un rol important  revine   presei din România,  ea reprezentând unul dintre cele mai puternice 

canale de difuzare a informaŃiilor. ObŃinerea audienŃei şi competiŃia dintre canalele media importante 

nu trebuie însă să devină singurul obiectiv în cadrul larg al informării populaŃiei în contextul 

alegerilor. Presa poate fi un instrument fundamental în sprijinirea participării  civice.  
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„ Arhivele sunt tezaure prin care se legitimează 
 poporul  nostru în faŃa  lumii întregi ”  

      Nicolae Iorga 
ABSTRACT 

After 1989, the profound changes occurred in the Romanian society and in Eastern and 

Central Europe provoked a growing interest for archives in the context of the new challenges. 

Legislation plays a special part in development of the archive domain. Actual legislation in 

Romania, especially Law no. 16 from 1996 has only 38 articles and eliminates many of the former 

dispositions due to the fact that after 1989 many structures and many organizations have 

disappeared.  

From a legislative point of view, it can be observed an acute lack of adjustment to the social 

demands. Legislation should be adapted to the actual economic and social aspects in Romania. 

This year, a new archives law, regarding archive practice’ reorganization and modernization, 

should appear.  

Recommendation No. R (2000) 13 of the Committee of Ministers to Member States on a 

European Policy on Access to Archives has distinguished as an European pattern. On the 13th of 

July 2000, has been created the first and the only intra-governmental pattern regarding the 

practice and the policy of archives in Europe. Designed in collaboration with the International 

Archive Council and with the Open Society Archives (OSA), this “guide” is a result of co-operation 

between national archive authorities, researchers, scholars, NGO-s from the 48th state members of 

the European Cultural Convention of the Council of Europe. 

Key words: archives, archive practice, archivist, legislation, documents. 
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Având în vedere că aproape toate datele importante referitoare la trecutul unei localităŃi sau 

a unei instituŃii se găsesc în arhivele acestora, considerăm că arhivele, instituŃia acestora, reprezintă 

un element cheie în existenŃa unui stat. În acest moment nu poate fi concepută funcŃionarea unui stat 

fără existenŃa unor arhive bine puse la punct şi eficiente. 

Arhivistica şi informarea documentară (documentaristica) sunt două discipline care au drept 

sferă de cercetare documentele scrise. Arhivistica este disciplina care are drept domeniu de 

investigaŃie izvoarele scrise pe suporŃi uşor deteriorabili şi pe baza cărora se efectuează cercetări 

fundamentale şi aplicative în vederea stabilirii soluŃiilor optime de selecŃionare, ordonare, 

inventariere, conservare şi valorificare a documentelor. 

 „Arhivistica este ştiinŃa care se ocupă cu teoria şi practica în arhive. Arhivele ca păstrătoare 

de prestigii şi antichităŃi, ca păstrătoare a cunoştinŃei de sine a popoarelor, constituie condiŃia „sine 

qua non” pentru reconstituirea unui popor”(Drăghicescu 2002 : 8). „ŞtiinŃa arhivistică, prin 

cercetările ei fundamentale şi aplicative, are drept scop crearea celor mai bune condiŃii pentru 

muncă în arhive. Indiferent de forma pe care o au astăzi materialele arhivistice, toate arhivele din 

lume conŃin izvoare istorice care lămuresc aspecte economice, sociale, politice, culturale ale unui 

popor sau se referă la relaŃiile internaŃionale” (SăcerdoŃeanu 1970 : 8). Iată doar câteva motive 

pentru ca acest domeniu să fie luat în considerare şi apreciat de cei în măsură să o facă, mai cu 

seamă de autorităŃile statului. 

 Evenimentele din decembrie 1989 a produs perturbaŃii şi în domeniul arhivelor. Pentru a se 

putea prelua fondurile arhivistice abandonate pentru a se putea lărgi accesul la cercetarea arhivelor 

istorice naŃionale s-a recurs la un cadru legislativ minim (Mocanu 1997 : 15), respectiv Legea nr. 

40/1990 şi Hotărârea Guvernului României nr.769/1991. 

 Transformările produse în sistemul instituŃional, apariŃia sectorului particular, abandonarea 

sau fragmentarea multor fonduri arhivistice au determinat elaborarea unei noi legi arhivistice. Noua 

lege a Arhivelor NaŃionale a fost promulgată la 2 aprilie 1996 prin decret de Preşedintele României. 

Aceasta stipula (art. 3) că ”administrarea, supravegherea şi protecŃia specială a Fondului Arhivistic 

NaŃional al României se realizează de către Arhivele NaŃionale, unitar bugetare în cadrul 

Ministerului de Interne”.  

 Pornind de la actele normative în vigoare, unităŃilor creatoare şi deŃinătoare de documente la 

revin o serie de obligaŃii privind evidenŃa, selecŃionarea, păstrarea, folosirea şi depunerea la 

Arhivele NaŃionale a înscrisurilor ce fac parte din Fondul Arhivistic NaŃional. Acestea constituie 

cerinŃele în materie de arhive pe care societatea le adresează amintitelor unităŃi, dovadă că 

legiuitorul recunoaşte importanŃa şi rolul arhivelor în stat. 

 Urmărind organizarea şi desfăşurarea activităŃii arhivistice la nivel naŃional, în mod unitar, 
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Arhivele NaŃionale au elaborat prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996, InstrucŃiuni privind 

activitatea de arhivă  la creatorii şi deŃinătorii de documente. Aceste instrucŃiuni sunt deosebit de 

utile şi vin să completeze dispoziŃiile cuprinse în Legea Arhivelor NaŃionale din 2 aprilie 1996. 

 Primul capitol al instrucŃiunilor cuprinde în 7 articole dispoziŃii generale ce definesc 

documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic NaŃional al României (F.A.N.); faptul că 

administrarea, supravegherea şi protecŃia specială a F.A.N. se realizează de Arhivele NaŃionale; 

obligaŃiile deŃinătorilor şi creatorilor de arhivă în înfiinŃarea compartimentelor de arhivă, conform 

complexităŃii şi cantităŃii de arhivă precum şi structura şi competenŃa compartimentelor de arhivă 

stabilite de conducerea unităŃilor creatoare şi deŃinătoare de arhivă, cu avizul de specialitate al 

Arhivelor NaŃionale; atribuŃiile personalului compartimentului de arhivă şi obligaŃia de a comunica 

în scris, în termen de 30 de zile, Arhivelor NaŃionale, înfiinŃarea, reorganizarea sau oricare alte 

modificări survenite în activitatea instituŃiilor cu implicaŃii asupra compartimentului de arhivă; 

 Cel de-al doilea capitol cuprinde în 108 articole obligaŃiile creatorilor şi deŃinătorilor de 

documente începând de la evidenŃa, inventarierea, selecŃionarea, păstrarea, folosirea documentelor 

şi până la depunerea lor la Arhivele NaŃionale şi răspunderile şi sancŃiunile ce se aplică în cazul 

nerespectării acestor obligaŃii. 

 Faptul că România este în momentul de faŃă membru al Uniunii Europene a ridicat destul de 

multe probleme cu privire la armonizarea legislaŃiei arhivistice româneşti cu cea comunitară. Din 

aceste motive, astăzi se fac eforturi pentru ca şi acest domeniu să se alinieze sistemului european, 

însă este nevoie mai întâi de reformă şi descentralizare în sistemul arhivelor şi o nouă Lege a 

Arhivelor care este, deocamdată, în stadiu de proiect(e) în Parlamentul României. 

* 

* * 

 După anul 1989, modificările profunde produse la nivelul societăŃii româneşti şi a Europei 

Centrale şi de Est au determinat creşterea rolului arhivelor în contextul noilor realităŃi. Căderea 

blocului comunist din această parte a Europei duce la începuturile unei noi ere, de speranŃă, 

libertate, responsabilitate cetăŃenească, respectarea drepturilor omului şi a statului de drept. 

Progresele înregistrate de societatea umană s-au manifestat în toate domeniile de activitate, 

începând de la economie şi până la ştiinŃă şi cultură. MentalităŃile s-au schimbat şi ele în raport cu 

transformările exterioare. S-a schimbat felul în care oamenii concep viaŃa şi lumea; o mulŃime de 

lucruri au început să fie văzute altfel. Gândirea umană a început să perceapă mai clar (uneori) 

faptele şi evenimentele.  

 Toate aceste modificări s-au făcut simŃite şi în studiul istoric şi arhivistic. Multă vreme 

arhivistica a fost privită  doar ca o simplă operaŃie tehnică, care nu implică nimic deosebit, cu toate 
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că de-a lungul timpului aceasta a contribuit în mare măsură la sprijinirea multor investigaŃii şi 

lucrări  în toate domeniile iar utilitatea lor era dovedită. Aceste rezultate deosebite sprijinite de 

arhivistică, prin importanŃa contribuŃiilor sale, caracterul tehnic şi practic pe care aceasta îl are, au 

făcut ca azi arhivistica să fie considerată o ştiinŃă auxiliară a istoriei. 

ExistenŃa arhivelor este deosebit de importantă pentru un popor pentru că un stat cu o 

evoluŃie şi organizare statală stabilă trebuie să aibă arhive bine puse la punct. Arhivele trebuie se 

pună la dispoziŃia cetăŃeanului toate informaŃiile de care acesta are nevoie, consfinŃind astfel un 

drept de bază al său. 

 Sfârşitul secolului trecut a marcat începutul unei noi ere, o “eră a informaŃiei” şi a 

consumului de informaŃie (Porumbăcean, Podină, Glazer 2008 : 74). În toate domeniile cantităŃi din 

ce în ce mai mari de informaŃie apar şi sunt cerute. Toate domeniile sunt în această perioadă 

caracterizate de schimbare, o schimbare rapidă şi inevitabilă, iar Arhivele nu fac excepŃie. 

ResponsabilităŃile şi sarcinile acestora cresc din ce în ce mai mult, odată cu fluxul de informaŃii care 

are o rată de creştere fantastică. Se impune astfel modernizarea şi perfecŃionarea activităŃii 

arhivistice, folosirea ultimelor descoperiri tehnice. 

 Şi în Ńara noastră s-a încercat o dezvoltare progresivă a muncii în arhive şi a arhivelor. Cu 

toate că România a fost vreme de 50 de ani un stat comunist, acest fapt nu a dăunat în mod deosebit 

arhivelor. Au existat totuşi unele abuzuri şi excese, unele materiale au fost eliminate din arhive 

(care nu conveneau regimului politic), alte materiale au primit o prioritate specială în defavoarea 

altora (tot ce era legat de Partidul Comunist, de exemplu). Cu toate acestea, arhivele au fost bine 

organizate şi au funcŃionat fără mari probleme, arhiviştii şi Ńară încercând să adopte ultimele tehnici 

şi tehnologii adaptate pentru munca în arhive. 

Un rol deosebit de important în dezvoltarea şi perfecŃionarea muncii în arhive îl are 

legislaŃia. LegislaŃia defineşte cadrul legal al activităŃii în arhive, reprezintă baza întregii activităŃi. 

Munca arhiviştilor nu s-ar putea desfăşura într-un mod sistematic şi eficient în lipsa unui suport 

legislativ care să stabilească reguli, limite şi obligaŃii.  

 LegislaŃia actuală în vigoare, respectiv Legea Nr. 16 din 1996, cuprinde doar 38 de articole, 

multe din prevederile decretului anterior fiind eliminate din cauza dispariŃiei anumitor organizaŃii şi 

structuri, precum şi din cauza diferenŃelor apărute după 1989. Ceea ce este însă interesant (!) este 

modul în care s-a reuşit întârzierea cu 6 ani a elaborării unei legislaŃii adaptate la noua situaŃie, 

având în vedere rolul  deosebit pe care Arhivele NaŃionale îl au în cadrul statului. 

 Această lege este însoŃită şi de norme interne (Ex: Norme Tehnice privind desfăşurarea 

activităŃii în Arhivele NaŃionale aprobate de directorul general prin Ordinul Nr. 227 din 18 iunie 

1996) care stabilesc toate atribuŃiile creatorilor şi deŃinătorilor de arhive precum şi modul de 
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desfăşurare a activităŃii în cadrul arhivelor.   

Din punct de vedere legislativ se observă o lipsă acută de adaptare la cerinŃele societăŃii din 

această vreme şi trebuie corelată cu evenimentele, aspectele economico – sociale prezente. 

 Prin urmare, în decursul acestui an se prevede apariŃia unei noi legislaŃii arhivistice, care să 

cuprindă reorganizarea şi modernizarea practicilor arhivistice. 

Ca model european s-a evidenŃiat Recomandarea R(2000)13 a Comitetului de Miniştri ai 

Statelor membre privind politica europeană asupra accesului la arhive. În 13 iulie 2000 ia 

fiinŃă primul şi singurul standard interguvernamental privind politica şi practica accesului la arhive 

în Europa (Arhivele NaŃionale ale României 2007 :16). 

Elaborat cu sprijinul Consiliului InternaŃional al Arhivelor şi al Arhivei FundaŃiei pentru o 

Societate Deschisă (OSA), acest „îndrumător” a implicat nu numai autorităŃile arhivistice naŃionale, 

ci şi cercetători academicieni şi organizaŃii non-guvernamentale din 48 de state ale ConvenŃiei 

Culturale Europene a Consiliului Europei (Arhivele NaŃionale ale României 2007 :16). 

Ultimul proiect de lege, al 5 – lea,  privind constituirea, administrarea, prelucrarea, păstrarea 

şi utilizarea arhivelor, a ajuns pe masa Parlamentului României spre adoptare. Structurat în  VI 

Capitole şi 60 articole, proiectul de lege cuprinde definirea termenilor de specialitate (vezi Anexa 

IX), prezintă termenele de arhive publice şi arhive private,  proprietari şi deŃinători de arhive şi 

documente, agenŃi economici prestatori de servicii arhivistice,  personalul care desfăşoară activităŃi 

de arhivă, organizarea Arhivelor NaŃionale ale României s.a. 

Considerăm oportună schimbarea conceptului de Fond Arhivistic NaŃional şi introducerea 

celui de Patrimoniu Arhivistic NaŃional, concept ce ar defini cu mai multă rigoare această categorie 

de valori. De exemplu, în FranŃa, Codul patrimoniului – partea legislativă (versiunea actualizată 

până în 28 august 2005) defineşte arhivele ca fiind ansamblul de documente indiferent de dată, 

formă sau suport material, create sau primite de orice persoană fizică sau juridică sau de către un 

serviciu sau organism public sau particular în decursul activităŃii (Filip 2007 : 44).  

Ca o noutate şi necesitate faŃă de vechea lege este împărŃirea arhivelor în arhive publice şi 

arhive private.  

Sunt considerate arhive publice documentele care rezultă din: activitatea persoanelor 

juridice de drept, persoanelor fizice sau juridice de drept care îndeplinesc un serviciu public, 

persoanelor juridice de drept privat finanŃate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, 

persoanelor juridice de drept privat care, potrivit legii, au obŃinut statul de utilitate publică. 

Arhivele private sunt considerate toate acele arhive care nu sunt definite ca arhive publice 

prin prevederile legale. 

Referitor la arhivele private se remarcă dreptul de proprietate a  creatorului sau deŃinătorului 
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faŃă de aceste documente. Proprietarii de documente private, cele care fac parte din Patrimoniul 

Arhivistic NaŃional, în cazul în care doresc să vândă aceste arhive, sunt obligaŃi să comunice această 

intenŃie Arhivelor NaŃionale, care au drept de preemŃiune şi care trebuie să se pronunŃe în termen de 

30 de zile de la data înregistrării. 

După anul 1989, activitatea privată ia amploare în mod considerabil. Creatorii au tendinŃa de 

a renunŃa la a mai avea arhivar, preferând să apele la serviciile unor firme sau persoane calificate 

sau autorizate. Totuşi unii prestatori cu deficienŃe mari în cunoaşterea activităŃii de arhivă au 

devenit peste noapte „buni arhivari”(Porumbăcean, Podină, Glazer 2008 : 88). 

Este important de menŃionat şi implicarea unor foşti salariaŃi ai Arhivelor NaŃionale – 

arhivişti şi arhivari – care odată ieşiŃi la pensie, sau unii chiar în activitate au desfăşurat activităŃi de 

prelucrare la societăŃi sau instituŃii de o calitate foarte bună (Porumbăcean, Podină, Glazer 2008 : 

89). De asemenea, nu putem omite munca „la negru” sau prestările făcute de persoane fizice pe 

bază de contract, sau uneori efectuarea plăŃii în natură specific obiectului de activitate al creatorului 

(alimente, confecŃii, încălŃăminte) (Porumbăcean, Podină, Glazer 2008 : 89). 

Aşadar, un rol deosebit în cadrul activităŃii arhivistice îl joacă personalul arhivelor. De 

pregătirea acestuia depinde modul în care arhivele vor fi păstrate şi puse la dispoziŃia publicului. În 

prezent, personalul care lucrează în cadrul arhivelor este format din oameni instruiŃi în cadrul a 

diferite instituŃii de specialitate.  

Personalul arhivelor trebuie să fie conştient de importanŃa muncii pe care o prestează. 

Arhiviştii au obligaŃia morală faŃă de societate să ia toate măsurile posibile pentru a asigura 

păstrarea arhivelor (vechi, actuale sau viitoare). Profesionalismul arhivistului se măsoară prin 

modul în care este capabil se întreprindă principalele operaŃiuni arhivistice. Un bun arhivist nu 

trebuie să pună piedici inutile celor care vor să studieze, şi de asemenea trebuie să împărtăşească şi 

altora experienŃa sa.  

În Ńara noastră au loc cursuri de perfecŃionare, în cadrul Şcolii NaŃionale de PerfecŃionare 

Arhivistică, cursuri la care participă de obicei personalul din arhive care nu a absolvit Facultatea de 

Arhivistică. Cursurile organizate de „Şcoala NaŃională de PerfecŃionare Arhivistică „Aurelian 

SacerdoŃeanu”  Bucureşti sunt de 120 ore sau 360 ore.  

Se organizează de asemenea cursuri de perfecŃionare specializate pe domeniul informaticii, 

deoarece odată cu introducerea calculatoarelor în toate direcŃiile judeŃene ale Arhivelor NaŃionale, 

se pune problema pregătirii personalului pentru munca asistată de calculator, un factor deosebit de 

important în dezvoltarea arhivelor. 

Continua perfecŃionare a personalului arhivelor reprezintă un instrument de bază în 

asigurarea unui viitor sigur pentru arhivele existente şi pentru cele care vor fi create de acum încolo. 
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În acest scop sunt căutate tot mai multe metode de îmbunătăŃire a muncii în arhive şi a specializării 

personalului, tendinŃa aceasta fiind una de actualitate şi de viitor.  

Arhivele, starea acestora şi menŃinerea acestora a depins întotdeauna de tehnologia folosită 

în lucrul cu documentele. De la beciuri, poduri, folosite pe post de arhivă s-a trecut la spaŃii 

delimitate, organizate, cu rafturi, ajungându-se în prezent la clădiri special construite pentru arhive 

care îndeplinesc toate normele actuale privind modul de păstrare a documentelor (temperatură, 

umiditate, luminozitate etc.). 

Modul de păstrare a documentelor s-a modificat şi el. Au fost descoperite diferite metode de 

tratare fizică sau chimică a documentelor pentru a le prelungi viaŃa sau a le salva de  la distrugere. 

Foarte multe documente au fost trecute pe microfilm pentru a le prelungi “viaŃa”.  

Trecerea pe microfilm are mai multe scopuri: 

-  elaborarea de copii care pot fi puse la dispoziŃia persoanelor pentru care 

deplasarea până la locul de păstrare a originalelor nu este posibilă sau ar crea o 

inconvenienŃă prea mare 

- protejarea documentelor de uzura care apare în urma folosirii acestora în mod 

direct 

- posibilitatea oferirii respectivelor documente chiar dacă sunt cerute de mai multe 

persoane, în acelaşi timp 

- se creează astfel copii de siguranŃă care vor fi în continuare disponibile, în cazul 

nefericit în care originalul este distrus . 

Pe lângă microfilmarea de asigurare a documentelor este necesară şi digitalizarea acestora, 

scannarea şi fotocopierea actelor şi stocarea acestora pe diferiŃi suporŃi: compact discuri, hard-

diskuri, discuri magneto-optice s.a.  

 La ora actuală, apariŃia şi evoluŃia fantastică a calculatoarelor personale, permit desfăşurarea 

unei activităŃi de stocare a informaŃiei în calculator cu o eficienŃă ridicată. Fiecare arhivă poate fi azi 

dotată cu cel puŃin un calculator, iar conectarea tuturor acestor calculatoare într-o reŃea naŃională iar 

de aici spre reŃeaua internaŃională care este InterNet-ul trebuie privită ca o necesitate şi o obligaŃie. 

Încercarea de a lăsa de o parte această cale de dezvoltare înseamnă o condamnare la ineficienŃă şi 

chir mai mult, o lipsă de viziune în perspectivă.   

 Sistemele informatizate actuale sunt prezente pretutindeni, iar un sector atât de important 

din însăşi fiinŃa unui stat nu poate fi lăsat la o parte. În întreaga lume, la ora actuală, tendinŃa 

generală este de a pune cât mai multă informaŃie la dispoziŃia publicului. Iar cel mai uşor şi eficient 

mod în care acest scop poate fi atins este folosirea din ce în ce mai intensă a calculatorului. 

 Trebuie să ne gândim că la ora actuală, calculatorul de multe ori înlocuieşte hârtia şi că 
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originalul unui document poate exista doar în format electronic. Informatizarea arhivelor va 

însemna accesul rapid, disponibil oricui, de oriunde. 

 

LEGISLAłIA ARHIVISTICĂ ACTUALĂ ŞI PERSONALUL RESPONSABIL CU 

ACTIVITATEA DE ARHIVĂ 

 

 Exagerarea, în vechea legislaŃie arhivistică, a rolului compartimentelor şi comisiilor de 

selecŃionare în ceea ce priveşte efectuarea principalelor operaŃiuni arhivistice a condus la formarea 

mentalităŃii potrivit căreia personalul arhivei nu-şi justifica activitatea, astfel încât, în multe situaŃii 

s-a ajuns la desfiinŃarea compartimentelor de arhivă şi chiar la dispariŃia din organigramele 

unităŃilor a funcŃiei de arhivar sau arhivist. 

 DispariŃia compartimentelor de arhivă, reducerea lor la câte o persoană (încadrată de obicei 

pe post de legător – compactor, încărcător, distribuitor de materiale) care avea şi alte atribuŃii 

(difuzarea presei, la centrala telefonică, evidenŃa imprimatelor cu regim special ş.a.) s-a produs pe 

fondul omisiunii legislaŃiei, încă de la începutul deceniului al optulea al secolului XX, ca urmare a 

înŃelegerii şi aplicării dogmatice a înlăturării birocraŃiei din administraŃia de stat. Aşa s-a ajuns ca 

mari şi importanŃi creatori de arhive cu valoare documentar-istorică să lucreze cu personal 

insuficient, necalificat, cu urmări nefaste în ceea ce priveşte activitatea de arhivă. 

 Într-un capitol aparte, intitulat „Personalul arhivelor”, Legea Arhivelor NaŃionale nr. 

16/1996 aşează, oarecum lucrurile în normalitate, precizând că toŃi „creatorii şi deŃinătorii de 

documente, persoane juridice, au obligaŃia de a înfiinŃa compartimente de arhivă sau de a desemna 

persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcŃie de valoarea şi cantitatea acestora. 

Desemnarea personalului însărcinat cu activitatea de arhivă, structura şi competenŃa acestor 

compartimente de arhivă vor fi stabilite de către conducerea unităŃii creatoare şi deŃinătoare de 

documente, cu avizul Arhivelor NaŃionale sau, după caz, al direcŃiilor judeŃene ale Arhivelor 

NaŃionale” (Legea nr.16/1996 : 4).  

 Rolul arhivarului (în Nomenclatorul de funcŃii specifice Arhivelor NaŃionale sunt cuprinse 

funcŃiile de „arhivist” pentru personalul cu studii superioare şi cea de „arhivar” pentru personalul cu 

studii medii, conform O.U. nr. 24 din 30 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 

138 din 31 martie 2000, p. 6) de la unităŃile creatoare şi deŃinătoare de documente, în coordonarea 

procesului de constituire corectă a arhivei curente, în ordonarea, inventarierea, selecŃionarea, 

folosirea sau pregătirea documentelor cu valoare istorică pentru depunerea lor la Arhivele 

NaŃionale, ca şi în păstrarea şi conservarea documentelor, l-a determinat pe legiuitor să prevadă 

încadrarea pe asemenea posturi numai cu avizul Arhivelor NaŃionale. 
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 ReînfiinŃarea şi funcŃionarea compartimentelor de arhivă, obligaŃie a conducerii unităŃilor, 

chiar în condiŃiile dificile ale perioadei actuale, înseamnă rezolvarea unei reale nevoi, ca şi reluarea 

unei bune tradiŃii. Pentru buna organizare a activităŃii de arhivă, în condiŃiile aplicării noului cadru 

legislativ, personalul de arhivă trebuie să fie atât factor de execuŃie cât şi de concepŃie. Crearea unui 

statut corespunzător rolului şi importanŃei funcŃiei lucrătorului din arhive, constituie condiŃia 

necesară pentru schimbarea mentalităŃii faŃă de meseria de arhivist sau arhivar, persoană cu vaste 

cunoştinŃe teoretice şi experienŃă practică, chemată să dea viaŃă unor mormane de documente 

stivuite fără nici un criteriu şi fără evidenŃă. 

Instruirea personalului de arhivă 

 Instruirea personalului cu astfel de atribuŃii constituie punctul de plecare pentru soluŃionarea 

complexelor probleme ale creatorilor şi deŃinătorilor de documente, condiŃia principală pentru 

efectuarea unor lucrări de calitate. Acest proces de instruire a personalului desemnat cu astfel de 

atribuŃii se face de către reprezentanŃii Arhivelor NaŃionale, prin diferite forme, dintre care 

menŃionăm  (Mera 2002 : 188-191): 

Instruirea la faŃa locului, la unitate, cu prilejul controlului de fond sau a celui tematic, asupra 

modului cum trebuie organizată arhiva, a efectuării unor operaŃiuni etc. 

Convocarea la sediul unităŃii a personalului implicat prin lege în activitatea de arhivă şi 

instruirea lor, folosind şi exemplele concrete oferite de controlul efectuat recent la unitate, insistând 

asupra principalelor probleme legate de : cadrul juridic în care se desfăşoară activitatea de arhivă, 

evidenŃa documentelor, constituirea arhivei curente – nomenclatorul arhivistic, inventarierea, 

selecŃionarea, folosirea, depunerea documentelor permanente la Arhivele NaŃionale, păstrarea şi 

conservarea documentelor etc. Instruirea poate avea în vedere şi numai o temă sau alta, cum ar fi 

constituirea arhivei curente sau selecŃionarea documentelor. 

Includerea unor teme teoretice şi practice, vizând activitatea de arhivă, în cadrul 

programelor de pregătire profesională a personalului de la unităŃi. 

Transmiterea unor cunoştinŃe de specialitate arhivarilor cu ocazia deplasărilor pe care 

aceştia le efectuează la sediul Arhivelor NaŃionale, de regulă solicitând orientarea asupra 

operaŃiunilor de bază: ordonarea, inventarierea, selecŃionarea documentelor. 

Organizarea de către instituŃii centrale sau judeŃene a unor instruiri vizând activitatea de 

arhivă, cu directa participare a Arhivelor NaŃionale. 

Organizarea de către Şcoala NaŃională de PerfecŃionare Arhivistică a cursurilor de formare, 

atestare şi perfecŃionare a personalului de arhivă de la creatorii şi deŃinătorii de documente. 

Examenul de atestare constă în probe orale (interviu, colocviu) şi susŃinerea unei lucrări de 

absolvire a cursurilor şi în executarea unei operaŃiuni arhivistice practice, în faŃa Comisiei de 
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atestare. Promovarea examenului de absolvire sau atestare dă dreptul la obŃinerea unui certificat 

care atestă profesia însuşită. 

AtribuŃiile personalului compartimentului de arhivă 

 Principalele atribuŃii ale personalului care lucrează într-o arhivă, sintetizate şi în art. 5 din 

InstrucŃiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deŃinătorii de documente, sunt următoarele: 

Cunoaşterea legislaŃiei arhivistice şi urmărirea aplicării ei corecte în unitate, Ńinând legătura 

permanentă cu şefii de compartimente şi cu Arhivele NaŃionale. 

Participarea la cursurile organizate de Şcoala NaŃională de PerfecŃionare Arhivistică la 

sediile direcŃiilor judeŃene ale Arhivelor NaŃionale pentru formarea, atestarea şi perfecŃionarea 

pregătirii profesionale. 

IniŃierea şi organizarea activităŃii de întocmire a nomenclatorului arhivistic al unităŃii, alături 

de şefii compartimentelor care fac propuneri în acest sens. 

Urmărirea modului de aplicare a nomenclatorului arhivistic la registratură şi compartimente 

pentru constituirea corectă a arhivei curente. 

Supravegherea îndeaproape a modului cum se constituie dosarele la compartimentele 

instituŃiei, cum sunt inventariate şi pregătite pentru predarea la arhiva unităŃii. 

Verificarea şi preluarea anuală a documentelor create la compartimente pe bază de inventare 

şi proces verbal. 

Asigurarea evidenŃei tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitele de arhivă, pe baza 

Registrului de evidenŃă curentă. 

Efectuarea operaŃiunilor de ordonare şi inventariere a documentelor neordonate şi fără 

evidenŃă, aflate în depozit, indiferent de provenienŃa lor. 

Responsabilul cu arhiva este şi secretarul comisie de selecŃionare. În această calitate 

sesizează preşedintele comisiei de selecŃionare pentru convocarea comisiei în vederea selecŃionării 

documentele cu termen de păstrare expirat. Întocmeşte formele prevăzute de lege pentru 

confirmarea lucrării de către Arhivele NaŃionale. Asigură predarea documentelor selecŃionate la 

unităŃile de reciclare a hârtiei, depunând acestora şi o copie după confirmarea Arhivelor NaŃionale. 

Cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate 

de cetăŃeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare. Întocmeşte pe 

versoul cererii referatul, care trebuie să cuprindă: denumirea fondului cercetate, compartimentul, 

numărul dosarului (cota), anul, fila şi poziŃia sau poziŃiile, dacă este cazul. Referatul se datează şi se 

semnează de către responsabilul cu arhiva. 

La solicitare, pune la dispoziŃie compartimentelor documentele solicitate, pe bază de 

semnătură, consemnată în registrul de depozit. Pe poliŃă, în locul documentelor, pune fişa de 
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control, până la restituirea dosarelor împrumutate, când verifică integritatea documentelor şi apoi le 

reintegrează la fond. 

Pregătirea documentelor permanente şi inventarele acestora şi depunerea lor la Arhivele 

NaŃionale, conform prevederilor legale. 

 Organizarea depozitului de arhivă şi sistematizarea documentelor după criterii stabilite în 

prealabil. Întocmeşte ghidul topografic al depozitului. 

Asigurarea ordinii şi curăŃeniei în depozitul de arhivă. Solicită conducerii unităŃii dotarea 

corespunzătoare a depozitului cu mobilier, rafturi, scări, mijloace PSI. 

Informarea conducerii unităŃii despre eventuale nereguli (degradări, distrugeri, sustrageri de 

documente) şi propunerea de măsuri în vederea asigurării condiŃiilor corespunzătoare de păstrare şi 

conservare a arhivei. 

Punerea la dispoziŃia delegatului Arhivelor NaŃionale, cu prilejul efectuării operaŃiunii de 

control, a tuturor datelor, informaŃiilor şi documentelor solicitate privind situaŃia fondurilor şi 

colecŃiilor create şi deŃinute (Mera 2002 : 192-192). 

În cadrul primăriei luate ca exemplu în aceasta lucrare, şi a primăriilor în general, persoana 

responsabilă cu păstrarea, depozitarea şi organizarea arhivei este secretarul primăriei. Este ştiut 

faptul că acesta este un funcŃionar public cu foarte multe atribuŃii, motiv pentru care, de regulă, 

deleagă un alt funcŃionar din instituŃie, un referent, direct subordonat lui. 

Acest referent are obligaŃiile şi drepturile prevăzute de lege, urmând să fie instruit de 

personalul avizat al Arhivelor NaŃionale. După preluarea acestei atribuŃii, el răspunde, împreună cu 

secretarul primăriei, de tot ce înseamnă arhivă, conform Legii Arhivelor NaŃionale nr. 16/1996. 

 

 CONCLUZII 

 

TendinŃele actuale în arhivistică pot fi exprimate pe scurt astfel: specializare, informatizare, 

accesibilitate. Arhivele nu pot rămâne în urmă faŃă de o societate care se mişcă din ce în ce mai 

repede; a rămâne în urmă în acest moment înseamnă pierderea unor cantităŃi foarte mari de 

informaŃie. Alinierea arhivelor la tehnologiile, actuale, la modul de lucru actual, continua 

specializare a personalului ar trebui să reprezinte liniile de bază ale unui plan de dezvoltare a 

activităŃii în arhive. Trebuie însă avut în vedere faptul că această “transformare” a arhivelor nu 

poate fi făcută peste noapte. O astfel de transformare are nevoie de timp, bani şi oameni pregătiŃi 

care să fie la înălŃimea noilor cerinŃe apărute. 
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ABSTRACT 

The development of the public administration science (if we can call it a science)  in the 

Romanian academic field is rather recent and not entirely shaped. Our national devolpment could 

benefit from a careful look towards the early beginnings of public administration science in other 

countries, especially that in the United Stetes. This article represents just the start of a larger study 

about the public administration science in Romania and abroad. 

Key words: public administration, science, beginnings, pardigm, universities 

 

În mare măsură, Woodrow Wilson a fost cel care a dat tonul primelor studii ale 

administraŃiei publice, cu eseul său intitulat „Studiul administraŃiei”, publicat în Political Science 

Quaterly din 1887. În această lucrare, Wilson a menŃionat că „devine tot mai greu să conduci o 

constituŃie decât să faci una nouă” şi a vrut să atragă cât mai multe resurse intelectuale în 

managementul statului (Woodrow Wilson, 1887: 197-222).. 

Articolul embrionar al lui Wilson a fost interpretat în mod diferit de specialiştii care i-au 

urmat. În realitate, Wilson însuşi părea ambivalent în legătură cu definirea administraŃiei publice, 

nereuşind să „arate ce atrage după sine, în realitate, studiul administraŃiei, care ar fi adevărata relaŃie 

dintre domeniul administrativ şi cel politic şi dacă studiul administraŃiei ar putea deveni vreodată o 

ştiinŃă abstractă înrudită cu ştiinŃele naturale” (Richard J. Stillman, 1973: 587) 

Fără nici o îndoială, Wilson a prevăzut în acest articol o teză clară care a avut impact de 

durată asupra domeniului: administraŃia publică merită să fie studiată. Specialiştii în ştiinŃele 

politice vor crea mai târziu, chiar pe marginea argumentelor lui Wilson, prima paradigmă 

identificabilă a administraŃiei publice. 
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Prima paradigmă: dihotomia politică/administraŃie, 1900-1926 

Datele care limitează perioada paradigmei 1, corespund publicării cărŃilor scrise de Franck J. 

Goodnow şi Leonard D. White. Aceste date, împreună cu anii aleşi ca alcătuind perioadele 

ulterioare ale domeniului, sunt doar simpli indicatori. În Politică şi administraŃie (1900), Goodnow 

a afirmat că există „două funcŃii distincte ale guvernării”, pe care le-a identificat cu titlul cărŃii sale. 

„Politica”, spunea Goodnow, „trebuie să se ocupe cu tactici sau cu expresia dorinŃei statului”, în 

timp ce administraŃia „trebuie să se ocupe cu punerea în practică a acestor tactici” (Frank 

J.Goodnow, 1990: 10-11). Separarea puterilor a pus bazele distincŃiei dintre ele. Ramura legislativă 

ajutată de abilităŃile interpretative ale ramurii juridice exprimă dorinŃa statului şi formează politica; 

ramura executivă administrează acele politici în mod imparŃial şi nepartizan. 

Paradigma 1 a pus accentul pe localizare – locul unde ar trebui să fie administraŃia publică. 

În mod clar, din punctul de vedere al lui Goodnow şi al specialiştilor în administraŃia publică care-l 

susŃineau, administraŃia publică ar trebui să se axeze pe birocraŃia guvernului. Justificarea acestei 

localizări a devenit cunoscută ca dihotomia politică/administraŃie. 

 Fraza care a ajuns să simbolizeze această distincŃie între politică şi administraŃie este 

următoarea „nu există nici o modalitate republicană de a construi un drum”. Altfel spus, ar putea 

exista un singur mod de a construi o pistă de aterizare – cel cunoscut numai de ingineri. În această 

afirmaŃie se ignoră faptul că există totuşi o modalitate republicană de a decide dacă drumul merită 

să fie construit, de a alege amplasamentul lui, de a cumpăra terenul, de a scăpa de locuitorii care 

trăiesc pe traseul drumului şi, cu certitudine, o modalitate republicană de a conduce desfăşurarea 

tuturor contractelor legate de construirea acestui drum. Exista, şi mai există, o modalitate 

libertariană, şi alta anarhistă, de a lua aceste decizii administrative. Valori diferite de neutralitate şi 

eficienŃă au jucat un anumit rol în luarea acestor decizii. 

Această distincŃie cumva naivă dintre politică şi administraŃie ar putea îmbolnăvi teoria şi 

practica administraŃiei publice în anii următori. E discutabil dacă Wilson, Goodnow şi alŃi gânditori 

de început sunt răspunzători pentru aceasta. Este discutabil şi poate fi o problemă serioasă dacă ei 

au fost mai puŃin interesaŃi de disecarea politicii şi fragmentarea administraŃiei decât de clarificarea 

rolului lor, astfel încât funcŃionarii aleşi şi administratorii numiŃi să poată lucra împreună în mod 

efectiv, ca lideri (James H. Svara, 1998: 51-58). Totuşi, oricum sunt citite scrierile acestor 

teoreticieni de început, este clar că ei au crezut că administraŃia publică este diferită de politică, 

datorită unor motive importante. Acest punct de vedere a fost întărit şi de teoreticienii care au 

urmat. 
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AdministraŃia publică şi universităŃile: origini 

În această perioadă, administraŃia publică a primit primul semn serios de atenŃie din partea 

oamenilor de ştiinŃă, în mare măsură datorită mişcării serviciului public (care a avut loc în 

universităŃile americane din prima parte a secolului al douăzecilea). Conform unui raport elaborat în 

1974 de Committe on Instruction in Government al American Political Science Association, ştiinŃa 

politică se ocupă cu educaŃia cetăŃenilor, cu pregătirea profesională (domeniul dreptului şi 

jurnalismului), cu educarea cercetătorilor şi „instruirea experŃilor spre a pregăti oameni de ştiinŃă 

pentru poziŃii guvernamentale” (Lynton K. Caldwell, 1965 : 54). Prin urmare, administraŃia publică 

însemna mai mult decât un simplu subcapitol al ştiinŃei politice. Într-adevăr, acesta a fost unul 

dintre motivele principale pentru existenŃa disciplinei. 

Ca indiciul al importanŃei administraŃiei publice, American Political Science Association a 

înfiinŃat, în 1912, Committee on Practical Training for Public Service. În 1914 raportul ei a 

recomandat cu o precauŃie  neobişnuită că sunt necesare „şcoli profesionale speciale” pentru a-i  

educa pe administratorii publici şi că s-ar putea să fie necesare şi nişte grade tehnice pentru această 

instruire. Acest comitet a format nucleul pentru Society for the Promotion of Training for the Public 

Service, înfiinŃat în 1914 – anticipând American Society for Public Administration, înfiinŃată în 

1939. 

În aceea vreme, relaŃiile dintre oamenii de ştiinŃă din administraŃia publică (teoreticieni) 

şi administratori publici (practicieni) erau destul de apropiate – separaŃia dintre ei se făcea uneori 

foarte greu. Biroul new-yorkez al cercetării municipale, înfiinŃat în 1906 de filantropi publici, a fost 

creat în scopul de a îmbunătăŃii conducerea guvernului local. În 1911, el a înfiinŃat (şi a condus) 

prima şcoală de administraŃie publică, Training School for Public Service. În 1924, şcoala, care 

produsese deja primele eşaloane de administratori specializaŃi, a fost transferată în întregime la 

Syracuse University, unde a devenit primul program naŃional de administraŃie publică asociat cu o 

universitate – Maxwell School of Citizenship and Public Affairs (Luther Gulick, 1975: 257). 

AdministraŃia publică a început să dobândească autoritate academică în anii 1920. Important 

în această direcŃie a fost publicarea în 1926 a cărŃii Introducere în studiul administraŃiei publice a 

lui Leonard D. White, primul manual dedicat în totalitate domeniului. Textul lui White era în 

întregime american-progresist şi reflecta, în esenŃă, credinŃa generală din domeniu: politica 

partizană nu trebuie să se amestece în administraŃie; managementul este dedicat în întregime 

studiului ştiinŃific; administraŃia publică este capabilă să devină o ştiinŃă „cu propria valoare” şi cu 

propriile drepturi; misiunea administraŃiei este economia şi eficianŃa. Punct! (Dwight Waldo, 1968: 

153-189).  
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Utilizările dihotomiei 

Au existat două efecte pe termen lung ale paradigmei 1: una practică şi alta intelectuală. 

Dihotomia şi profesioniştii. Din punct de vedere practic, dihotomia politică/administraŃie a 

oferit o anumită protecŃie pentru o profesie novice. AdministraŃia publică, în general, era încă nouă 

când a lovit Criza din 1929. A fost un motiv bun să se creadă că un eşalon de administratori 

guvernamentali profesionişti trebuie considerat de funcŃionarii aleşi ca fiind un lux la îndemână, în 

special în guvernele mai mici, care se aflau în acea vreme în tensiune. Dihotomia 

politică/administraŃie, care susŃinea că tot ce fac administratorii publici este total diferit de ceea ce 

fac funcŃionarii aleşi din birouri, a oferit un scut ideologic, în spatele căruia administratorii publici 

ar fi putut să-şi ascundă profitul politic şi să-şi justifice costurile. 

AmeninŃările politice şi economice ale anilor 1930 nelinişteau, în special, pe administratorii 

oraşelor, cei care erau avangarda unei profesii încă de  la început (primul plan al unui conducător de 

consiliu a fost întocmit într-un oraş important tocmai în 1914). Profesia de administrator de oraş a 

fost cea care a atins mai des dihotomia politică/administraŃie. Literatura din domeniul administraŃiei 

oraşului a susŃinut în forŃă separarea politicii de administraŃie la multă vreme după ce domeniul 

general al administraŃiei publice a abandonat-o. Administratorii oraşelor, până în anii 1960, se 

caracterizau încă (în mod fals) în faŃa publicului ca fiind prietenoşi, apolitici şi oameni de birou. De 

fapt, studiile indică chiar şi în zilele noastre că, deşi administratorii de oraşe îşi asumă un rol de 

conducător foarte mare în guvernarea oraşului, mulŃi dintre ei par să violeze separarea tradiŃională a 

administraŃiei de politică (Robert T. Golembievski şi Gerald T. Gabris, 1994: 525-530). 

Decizia conştientă sau mai puŃin conştientă pe care au luat-o primii administratori publici de 

a fi mulŃumiŃi că sunt diferiŃi – sensibil diferiŃi – de politicienii venali, poate fi vicleană şi prudentă 

pentru a proteja profesia lor tânără, dar a avut unele consecinŃe regretabile. Imaginea lor de 

potenŃiali lideri publici a redus din percepŃia lor publică. În mod ironic, crearea unor eşaloane de 

lideri publici neobişnuit de bine educaŃi, care să fie şi administratori publici, a fost speranŃa 

oamenilor de ştiinŃă care au adus primii în atenŃie ideea că administraŃia este diferită de politică. 

Dihotomia şi intelectualii. Intelectualii, rezultatul paradigmei 1, trebuiau să întărească 

noŃiunea de dihotomie dintre politică şi administraŃie corelând-o cu dihotomia corespunzătoare 

dintre valoare şi fapt. Prin urmare, tot ce a fost cercetat minuŃios de administraŃia publică în ramura 

executivă a căpătat coloratura şi legitimitatea de a fi cumva faptic şi ştiinŃific, în timp ce studiul 

elaborării politicilor şi problemele adiacente au rămas doar pentru politologi. În mare, datorită 

accentului pus pe ştiinŃa şi pe faptele din administraŃia publică, s-au pus bazele „descoperirii” 

ulterioare a unor anumite „principii” ale administraŃiei. 
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încurajează cercetările teoretice şi empirice, perspectivele interdisciplinare, cât şi abordările care 

oferă posibilitatea lărgirii câmpului de cercetare existent al administraŃiei publice şi celui al 

politicilor sociale. 

Toate articolele primite spre publicare sunt supuse unui proces de revizuire de tip „peer review”. 

Autorii trebuie să trimită o copie electronică a lucrării la una dintre următoarele adrese: 

oanamatei@yahoo.com; cbente13@yahoo.com. 

 

PREGĂTIREA  MATERIALULUI 

Prin trimiterea materialului se consideră că acesta conŃine informaŃii originale care nu au mai fost 

publicate şi că materialul nu este trimis spre publicare în altă parte în acelaşi timp.  

Limba de publicare a revistei este limba română (caz în care se impune utilizarea diacriticelor) sau 

o altă limbă de circulaŃie internaŃională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă etc.). Toate 

materilalele trimise trebuie să aibă un titlu, să fie scrise la 1,5 rânduri, marginile să fie de 2 cm, să 

fie între 7 şi 25 de pagini, stil Times New Roman, caractere de 12 puncte, iar fiecare paragraf să 

înceapă cu un aliniat. 

 

PAGINA DE TITLU 

Pagina de început trebuie să cuprindă titlul întreg al lucrării, numele şi afilierea tuturor autorilor, 

pregătirea profesională a acestora, postul ocupat, precum şi poziŃia curentă, dacă diferă. De 

asemenea, mai trebuie incluse adresa completă, e.mail-ul, telefonul şi fax-ul autorului care va 

revizui articolul înainte de publicare. 
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REZUMATUL/ABSTRACT 

În cazul tuturor articolelor (cu excepŃia recinziilor) trebuie trimis şi un rezumat/abstract (în limba 

engleză) structurat care să cuprindă până la 500 de cuvinte. Acesta va ajuta cititorii să îşi formeze o 

imagine cuprinzătoare a principalelor probleme analizate în studiu şi implicaŃiile acestora, 

independent de lecturarea întregului capitol. Autorii trebuie să sintetizeze clar conŃinutul şi 

implicaŃiile studiului lor, urmărind structura diferitelor subcapitole: backgound, scopurile studiului, 

metodele folosite, rezultatele obŃinute discuŃii asupra datelor obŃinute (făcând referire şi la limitele 

studiului), implicaŃiile pe care rezultatele obŃinute le au asupra politicilor, precum şi implicaŃiile 

pentru cercetări viitoare. Această structură trebuie adaptată în funcŃie de caracteristicile particulare 

ale studiului. Scopul acestiu abstract este de a ajuta cititorii din diferite Ńări şi cu experienŃe 

culturale diferite să urmărească uşor principalele probleme analizate în lucrare. Abstarctul nu 

trebuie să conŃină citaŃii ale altor materiale publicate.  

 

CUVINTE CHEIE 

Autorul este rugat să întocmească o listă de 4 până la 8 cuvinte cheie. 

 

EDITAREA ŞI FORMATAREA TEXTULUI 

Atunci când se folosesc abrevieri, cuvântul abreviat trebuie să apară mai întâi în întregime. 

Simbolurile matematice pot fi scrise de mână sau tipărite. Literele grecelti sau alte simboluri mai 

puŃin uzuale trebuie să apară evidenŃiate în marginea articolului. Este recomandat să se facă 

distincŃie între literele mari şi mici, între litera o şi cifra 0, între litera l şi numărul 1, precum şi între 

litera K şi simbolul grecesc Kappa. 

 

REFERINłE BIBLIOGRAFICE 

Notele bibliografice trebuie făcute pe baza sistemului Harvard sau Chicago. Ele trebuie să fie 

complete. Dacă este necesar, alte lucrări nepublicate sau studii personale pot fi citate în textul 

aticolului dar ele nu trebuie incluse în lista cu referirile bibliografice de la sfârşitul articolului. 

 

INFORMAłII SUPLIMENTARE 

Înainte de publicare, o copie a articolului va fi trimisă autorului. Această etpă are menirea de a 

corecta acele erori care au apărut în timpul procesului de editare. Aceste copii trebuie returnate de 

către autor preferabil în 2 zile de la data primirii. Returnarea promptă previne amânarea publicării 

articolului până la numărul următor. 
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SCRISORI CĂTRE EDITORI 

Acestă secŃiune are menirea de a încuraja interacŃiunea între cititori, autori, conducerea revistei şi 

editură. Scrisorile trebuie să facă referire la articolele publicate în revistă. Ele nu trebuie să 

depăşească 500 de cuvinte şi să conŃină mai mult de 5 referinŃe bibliografice. Textul scrisorilor va fi 

formatat, pentru claritate şi uniformitate, pe baza stilului folosit în Revista de AdministraŃie Publică 

şi Politici Sociale; dacă se impune, scrisoarea pote fi şi scurtată. O copie a scrisorii înainte de 

publicare nu va fi trimisă autorului. 

 

RECENZII 

Revista de AdministraŃie Publică şi Politici Sociale va publica şi recenzii precum şi liste cuprinzând 

titlurile unor cărŃi/lucrări recent apărute şi care sunt relevante pentru cei interesaŃi de domeniul 

administraŃiei publice şi cel al politicilor sociale. 
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GENERAL CONSIDERATIONS 

 

The Public Administration and Social Policies Review is a quarterly professional journal 

published by the Western University “Vasile Goldiş” Arad, Romania. Its purposes are to advance 

knowledge and stimulate new ideas in the field of public administration and social policies. The 

Public Administration and Social Policies Review publishes innovative, rigorous papers that 

critically examines topics in public administration and social policies theory; explores the 

intersection of public administration, social policies and broader economic, cultural, political and 

historical issues; develops challenging, thoughts-provoking normative, ethical and philosophical 

arguments about the field. The journal especially encourages theoretical and empirical studies, 

interdisciplinary perspectives and critical examination of the possibility of transcending the limits 

of existing public administration and social policies theory and practice. 

Manuscripts should be submitted to the editor at oanamatei@yahoo.com; cbente13@yahoo.com  

Submission implies that the manuscript has not been published elsewhere and is not under 

consideration by another journal. 

 

MANUSCRIPT PREPARATION 

The language of the journal is Romanian (when the use of diacriticals is required) or an 

international language (English, French, German, Italian, Spanish, etc.). All submissions must have 

a title, be 1,5 lines spaced, have a margin of 2 cm all round, be between 10 and 25 pages long, be 

written in Times New Roman Style, have 12 points characters and must start with an alignment. 

 

TITLE PAGE 

The title page must list the full title, short title of up to 70 characters, names and affiliation of all 

authors, their qualifications, their post and their current appointment if different. Give the full 

address, including e.mail; telephone and fax, of the author who is check the proofs. 

 

ABSTRACT 

Supply a long structured abstract written in English, of up to 200 words for all articles (except book 

reviews). This is to enable readers, to get a comprehensive picture of the main issues of the study 

and its implications without reference to the text. The authors are requested to summarize very 

clearly the contents and implications of their study, following properly the structure of the different 

subsections, on the basis of the particular features of their article, in order to enable the readers of 

different cultural backgrounds and countries to easily follow the main issues of the study. It should 
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contain no citation to other published work. The abstract should not contain any undefined 

abbreviation or unspecified references. 

 

KEYWORDS 

Please provide 4 to 8 keywords which can be uses for indexing purposes. 

 

TEXT 

Abbreviation 

All abbreviations should be written in full the firs time they appear and used consistently thereafter. 

Mathematical symbols may be either handwritten or typewritten. Greek letters and unusual symbols 

should be identified separately in the margin. Distinction should be made between capital and lower 

case letters; between the letter o and zero; between the letter l and the number one and between K 

and Kappa. 

 

REFERENCE STYLE 

References should be provided either in Harvard or Chicago manual style. All references must be 

complete and accurate. Online citations should include date of access. The list of references should 

only include works that are cited in the text and that have been published or accepted for 

publication. Personal communications and unpublished works should only be mentioned in the text 

but not included in the reference list. Reference list entries should be alphabetized by the last name 

of the first author of each work. 

 

FURTHER INFORMATION 

Proofs will be sent to the author for checking. This stage is to be used only to correct errors that 

may have been introduced during the production process. Prompt return of the corrected proofs, 

preferably within two days of receipt, will minimize the risk of the paper being held over to a later 

issue. 

 

LETTERS TO EDITORS 

This section is aimed at encouraging a lively interaction between readers, authors, editorial board 

and publisher. Letters should refer to articles published in the journal. They should nor exceed 500 

words and there should be no more than five references. Letters will be edited for clarity and 

conformity with the Public Administration and Social Policies Review style, and may be shorted. 

Proofs will not be sent to authors. 
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BOOK REVIEW 

The journal will publish both book reviews and lists of new book titles considered of relevance for 

those interested in public administration and social policies. 

 


