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Notă introductivă 
 
 

 
Revista Societate şi politică îşi propune să iniŃieze, stimuleze şi valorifice 

produse ale cercetării din sfera sociologiei şi politologiei, a ştiinŃelor conexe ale 
acestora, urmărind cu predilecŃie formarea tinerilor cercetători din spaŃiul larg 
al ştiinŃelor sociale. Dată fiind utilitatea şi importanŃa ştiinŃei societăŃii – aşa 
cum o prefigurase Dimitrie Gusti, şeful Şcolii sociologice de la Bucureşti, pentru 
perfecŃionarea managementului instituŃiilor publice şi a reglării devenirii 
acestora  - inclusiv a guvernării, pentru promovarea valorilor politice-juridice 
specifice statului de drept, precum şi a celor care pilotează construcŃia Uniunii 
Europene, a devenit un imperativ major, atât în societatea noastră românească 
cât şi pe planul mai larg al instituŃiilor europene, concentrarea energiilor 
creatoare ale sociologilor şi ale celorlalte categorii de cercetători din ştiinŃe 
socioumane în direcŃia descoperii şi formulării celor mai bune soluŃii menite să 
servească drept „materie primă” pentru luarea deciziilor publice, începând cu 
cele locale şi continuând cu cele regionale, naŃionale, transnaŃionale - până la 
cele ce aparŃin instituŃiilor din alcătuirea statalităŃii europene. 

    Aşadar, problematica şi spectrul tematic al revistei sunt largi, incluzând 
structuri sociale şi instituŃionale, mecanisme, procese şi tendinŃe, valori şi idei 
reglatoare ale dinamicii celor mai diferite domenii ale societăŃii. Este evident 
faptul că o astfel de arie conceptuală a revistei poate fi acoperită doar treptat cu 
aportul specialiştilor ce aparŃin diferitelor domenii şi specializări din cadrul 
ştiinŃelor sociale, care ar trebui să posede nu numai vocaŃie, ci şi abilităŃi de 
cercetare mono, inter, pluri şi transdisciplinară. De aceea, din perspectiva 
resurselor umane necesare, colegiul de redacŃie al revistei apreciază că 
obiectivele asumate ar putea fi atinse pas cu pas prin cooperare interuniversitară 
pe plan naŃional şi european deopotrivă.  

ConŃinuturile revistei sunt destinate şi se adresează studenŃilor facultăŃilor 
de profil, masteranzilor şi doctoranzilor, cercetătorilor ştiinŃifici din spaŃiul 
ştiinŃelor sociale, staff-ului instituŃiilor publice – în primul rând al celor care 
elaborează politici proprii, sociologilor practicieni, oamenilor politici, 
demnitarilor etc., cărora colegiul de redacŃie le-ar putea rămâne recunoscător 
dacă aceştia s-ar angaja în relaŃii de comunicare interactive, implicit cu autorii 
articolelor, dacă ar veni cu propuneri şi sugestii, cu oferte de materiale pentru 
publicare sau cu orice alte intervenŃii specifice unei mişcări menite să genereze 
progrese în domeniul cercetării ştiinŃifice de profil. Totodată, există expentanŃa 
de a veni cu sprijin material pentru tipărirea revistei; cele mai potrivite căi în 
acest sens sunt sponsorizările şi donaŃiile. 
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Deoarece numărul colaboratorilor proveniŃi din SpaŃiul European al 
ÎnvăŃământului Superior va fi în continuă creştere, ne propunem ca revista 
Societate şi cultură să aibă o apreciere şi o desfacere în mediul academic al 
AsociaŃiei UniversităŃilor Danubiene, în cadrul ConsorŃiului Academic „Carulus 
Magnus” şi în universităŃi membre ale AsociaŃiei UniversităŃilor Europene - 
EUA.  

 
 
 

Prof.univ.dr. MarŃian IOVAN 
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At the beginning of the way! 
 

 
The Society and Politics magazine wants to initiate, to stimulate and to 

render valuable, products of the research from the sociology and politics area, 
from the sciences related with these two, wanting to form young researchers out 
of the wide area of the social sciences. Due to the utility and importance of the 
society’s science – as it is seen by Dimitrie Gusti, the head master of the 
Sociological School in Bucharest, for perfecting the management of the public 
institutions and their adjustment – including the administration, for promoting the 
political-judicial values specific to the state by right, but also to those that run the 
European Union’s construction it has become very important, both in the 
Romanian society but also in the European Institutions, that all the creating 
energies of the sociologists and other social researchers  for forming and 
discovering the best solutions, are meant to serve as a “raw material” for taking 
public decisions, starting with the local ones and then with the regional, national 
and trans – national – and ending with those that belong to the institutions from 
the European States.   

   Hence, the problems and the thematic spectrum of our magazine are 
large, including social and institutional structures, mechanisms, processes and 
tendencies, values and adjusting ideas of the dynamics of the most different areas 
of the society. It is obviously that a conceptual area of the magazine, like this one, 
can be covered step by step by the contribution of the specialists that belong to 
different domains and specializations of the social sciences, which should have 
not only vocation, but also some abilities of mono, inter, pluri and trans discipline 
abilities. From the necessary human resources point of view, the editorial staff of 
the magazine believe that the taken objectives could be reached step by step 
through both National and European inter university collaboration.  

The contents of the magazines are intended for students belonging to the 
specialised faculties, master students and PhD students, for scientific researchers 
from the social sciences area, for the staff of the Public Institutions – first of all 
for those who elaborate their own politics, for the expert sociologists, the 
politicians, dignitaries etc. The editorial staff would appreciate if all the above 
mentioned communicated interactively with the authors of the articles, if they had 
any proposals and suggestions, offers of materials to be published or any other 
specific intervention meant to help the progress of the scientific research in this 
area. On the other hand, we expect to have a material support for editing the 
magazine: legal donations and gifts. 
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Because the number of the collaborators that come from the European 
High Education Area will grow continually, we want the magazine Society and 
Culture to be appreciated and known in the Academic Environment of the 
Danube Universities Association, in the “Carulus Magnus” Academic 
Consortium, and in universities, which are members of the European Universities 
Association EUA.   

 
 
 

                                                    Prof.univ.dr. MarŃian IOVAN 
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PROCESUL DECIZIONAL ÎN SFERA POLITICILOR 
PUBLICE 

 
                                                                                      MarŃian IOVAN 

 
 

 
ABSTRACT.Considering as conceptual beginning elements, the current issues 
of the theory of decision applicable in the area of public politics, the author 
analyzes and emphasizes the main directions for improving the decision taking 
process now days. These improvement methods concern both the individual 
entitled to take decisions as well as the decisional methods / techniques, the 
management culture of public institution, the infrastructure, the environment 
and the impact of public politics. Consequently, the author underlines the 
importance of management improvement of the officials or persons responsable 
with the projection / implementing of public politics from the governmental 
structures of Romania in order to became capable of generating projects in the 
area, according to the tendency of improving the decisional process developing 
at a worldwide level. 

 
 
O nevoie a societăŃii, respectiv o problemă de interes public, poate fi satisfăcută pe diferite 

căi. Adesea, în practica elaborării programelor şi strategiilor politicilor publice, sunt produse 
mai multe alternative şi intră în competiŃie mai multe opŃiuni ale actorilor implicaŃi. Evident că 
nu este posibilă aplicarea tuturor acestor alternative; se impune alegerea unei variante sau 
stabilirea căii de urmat prin aglutinarea propunerilor mai multor actori într-un program coerent 
şi definitiv – ceea ce înseamnă a lua decizii în elaborarea politicilor publice.  

 
1. Decizia şi procesul decizional 
 

În literatura de specialitate au fost formulate numeroase definiŃii ale deciziei, procesului şi 
sistemului decizional – cele mai multe fiind preluate din teoria deciziei şi din managementul 
organizaŃional. Am putea fi de acord cu o definiŃie a deciziei – aceea de alegere a uneia dintre 
variantele posibile prin care problema de interes public ar putea fi rezolvată practic astfel încât 
soluŃia adoptată să corespundă aşteptărilor celor implicaŃi, inclusiv ale grupului Ńintă. Prin 
urmare, luarea unei decizii implică mai multe componente integrate sistemic şi funcŃional:  1. 
precizarea clară a obiectivului, a stării dorite de participanŃii la politică şi de beneficiarii 
acesteia; 2. identificarea mai multor căi sau variante de parcurs pentru a atinge starea dorită; 3. 
evaluarea alternativelor şi alegerea uneia dintre ele în conformitate cu criteriile / constrângerile 
date. De regulă, politicile publice nu se reduc la un singur act decizional chiar dacă problema de 
rezolvat este clar definită şi se pretează rezolvării corespunzător paradigmei raŃionale, existând 
informaŃii complete şi fiind excluse riscurile sau acŃiunile unor factori neprevăzuŃi ce ar putea 
modifica parcursul anticipat.  

În general, ciclurile de politici publice integrează  procese şi sisteme decizionale. Acestea 
sunt evidente în rezolvarea problemelor de interes public de mare complexitate, ca de pildă: 
angajarea de forŃe militare de către un stat într-o zonă internaŃională de conflict în scopul de a 
restabili pacea şi ordinea; realizarea reŃelei de infrastructură rutieră modernă într-o Ńară în curs 
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de dezvoltare; reforma învăŃământului superior  într-o Ńară care face parte din Uniunea 
Europeană; modernizarea sistemului  instituŃional al sănătăŃii publice; rezolvarea problemelor 
ecologice dintr-o euroregiune etc. Astfel de probleme sunt vagi, slab structurate, conŃin  multe 
necunoscute şi nu pot fi întrevăzute toate consecinŃele intervenŃiilor în activitatea de rezolvare a 
lor.  Variantele de rezolvare a acestor probleme sunt şi ele fluide, conŃin puncte slabe, 
incertitudini, riscuri, temeri şi atrag în jurul lor atitudini diverse din partea actorilor, grupurilor 
de interese implicate, a opiniei publice, mergând până la exprimarea de evaluări contradictorii. 
În cadrul unor cicluri de politici publice de acest tip sunt integrate procese decizionale.  

Conceptul de proces decizional, ca parte a ciclului unei politici publice, are două sensuri: 1. 
ansamblul fazelor prin care se pregăteşte şi se adoptă  decizia de a alege sau nu un anumit 
parcurs pentru realizarea obiectivelor; 2. întreaga succesiune de decizii, începând cu opŃiunea 
pentru o cale de rezolvare a problemei de interes public şi continuând cu deciziile de adaptare, 
corectare, schimbare a  parcursului acelei politici  în funcŃie de factorii surpriză care apar în 
timp, până la încheierea politicii. Procesul decizional aparŃinător unui tip de politici publice 
este, în fond, un sistem compus din diferite forme de decizii care ar putea fi clasificate astfel:  

� După criteriul orizontului de timp şi al gestionării cursului acŃiunilor întreprinse, 
deciziile sunt: strategice, tactice şi curente (operaŃionale), corespunzând 
următorului model piramidal: 

 
 

 
 

 
 
 
                                  Decizii strategice                                  Planificare globală                    
                                  
  
 
                            Decizii tactice                                                                 Conducere 
 
 
                     Decizii operaŃionale                                                                           ExecuŃie 
 
 
 
 
 

 
Ponderea numerică şi a importanŃei  deciziilor în politicile publice 

 
 
� După palierul  din structura managerială a  organizaŃiei publice, deciziile sunt 

cele luate  de staff-ul  instituŃiei, decizii luate de organele intermediare, decizii 
adoptate de  organele inferioare şi, uneori, decizii luate din exteriorul 
organizaŃiei administrative;  

� După frecvenŃa lor, deciziile pot fi ciclice (periodice sau de rutină), aleatorii şi 
unice (cu caracter excepŃional); 

� În funcŃie de natura problemei de interes public, pot fi decizii programabile (se 
adoptă într-un mod standardizat) şi decizii cu un nivel de raŃionalitate limitată 
(de risc); 
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� După numărul de actori implicaŃi, deciziile pot fi personale şi colective (luate în 
echipă) sau pot fi  cele luate de un singur actor sau cele adoptate de o reŃea de 
actori interesaŃi de rezolvarea problemei de interes public; 

� În funcŃie de mecanismul adoptat, deciziile pot fi întemeiate pe consultarea  
celor interesaŃi, a publicului, inclusiv a grupului Ńintă sau pot fi decizii autocrate, 
adoptate de oficiali ai acelei politici (în unele cazuri cu consultarea doar a 
experŃilor). 

Indiferent de forma lor concretă  şi de tipul în care se încadrează, procesele 
de decizie au o anatomie de felul următor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                       Problema de                         interes  public 
                                                                                                 

                       SoluŃii alternative 
                                                Norme                                                                                                      
Criterii,         

juridice                                                                             Valori,      
                                                                                  Simboluri                  
                             
                                 Evaluare şi alegere 
 
 
                           AcŃiune 
Anatomia procesului de decizie în politicile publice 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contextul cultural, informaŃional al 
decidenŃilor 

Aşteptările grupului Ńintă 
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Prin esenŃa lor, deciziile se referă la viitor implicând simultan numeroase elemente de 

natură juridică, administrativă, politică, economică, tehnică, socială, umană etc. În acest sens,  
datorită determinării contextuale complexe, procesul decizional se asociază  cu inevitabile 
riscuri şi incertitudini care, în momentul declanşării lor pe parcursul aplicării deciziei, vor 
realiza un feed-back în percepŃia decidenŃilor astfel încât aceştia se vor simŃi constrânşi, 
adeseori, să-şi revizuiască deciziile anterioare iar, în anumite cazuri, chiar decizia strategică. 
Aşa au decurs faptele  în cazul proceselor decizionale din sfera politicilor publice care au vizat 
integrarea învăŃământului superior din România în spaŃiul european al învăŃământului sau 
modernizarea serviciilor turistice, lupta anticorupŃie şi antişomaj.  Procesele decizionale ale 
acestor politici s-au confruntat cu reacŃii de opoziŃie, conflicte, cu întârzieri  în realizarea 
obiectivelor  şi cu perioade de recul  în  asigurarea calităŃii serviciilor. În această situaŃie 
responsabilii politicilor publice devin mai puternic motivaŃi şi mai deschişi spre a perfecŃiona 
procesul decizional.  

Dacă în formularea de proiecte de politici publice numărul participanŃilor este mare, în sfera 
luării deciziei numărul participanŃilor va fi mai redus, fiind reglat de norme juridice. Cercul 
decidenŃilor se limitează, în principiu, la salariaŃi din structurile de stat, în calitatea lor de 
responsabili ai acestor structuri, de politicieni, magistraŃi, funcŃionari superiori împuterniciŃi, 
prin lege, să ia decizii autorizate. Munca lor, în acest sens, este atât de natură tehnică – 
profesională, cât şi politică. Marja de libertate a oricărui organ de decizie este limitată de norme 
juridice, regulamente şi proceduri legale impuse obligatoriu fiecărei categorii de organe de 
decizie din cadrul structurilor statale. Din această cauză s-a produs imaginea sau aparenŃa 
privind faptul că procesul de luare a deciziilor de către autorităŃile statale ar avea un caracter de 
rutină sau că s-ar desfăşura după anumite şabloane. 

La nivel naŃional şi sectorial, decizia în materie de politici publice este reglementată în mod 
diferit de la o Ńară la alta. Astfel, sistemele politice parlamentare investesc cu autoritate 
executivul şi structurile birocratice ale statului să decidă asupra politicilor publice de urmat, în 
timp ce sistemele politice prezidenŃiale extind sfera decidenŃilor şi asupra organelor legislative 
şi judecătoreşti. Deciziile în privinŃa politicilor publice regionale şi locale sunt reglate de norme 
juridice şi de proceduri particulare iar stilul de luare a deciziilor şi calitatea acestora vor fi 
dependente de cultura managerială a decidenŃilor, de capacitatea acestora, de obiceiuri, tradiŃii 
şi de precedente în domeniu.  

 
 

2. Modele de luare a deciziilor în politicile publice 
 
În evoluŃia teoriilor politicilor publice s-au conturat mai multe modele de luare a deciziilor: 

modelul sinoptic (sau raŃional), modelul incremental, modelul “ladă de gunoi”, modelul 
sistemic, modelul intuitiv, modelul inovativ şi diferite alte modele rezultate din combinarea 
acestora. Dar cele mai cunoscute sunt primele trei. 

Modelul raŃional (formulat de americanul Herbert Simon, laureat al premiului Nobel) 
presupune o abordare ştiinŃifică , inginerească sau managerială în parcurgerea etapelor de luare 
a deciziei în privinŃa politicilor publice. De altfel, el a fost preluat din ştiinŃele economice şi 
aplicat, prin transfer, în politicile publice. 

Modelul sinoptic presupune mai multe etape, de felul următor: 
- formularea problemei; 
- investigarea situaŃiei prezente; 
- elaborarea unei game de soluŃii potenŃiale; 
- evaluarea consecinŃelor pentru fiecare dintre variantele considerate; 



 14

- alegerea soluŃiei optime; 
- punerea în practică a soluŃiei; 
- verificarea modului de implementare; 
- evaluarea rezultatelor obŃinute.1 

Cei care au optat pentru acest model au convingerea că problemele sociale îşi pot găsi 
rezolvarea pe cale ştiinŃifică şi raŃională, prin stăpânirea cunoaşterii domeniului din care va 
rezulta cea mai bună alternativă de urmat pentru atingerea obiectivelor. RaŃionalitatea perfectă 
este caracteristică prototipului de om economic, care acŃionează ca decident calculat, neutru. 
Modelul raŃional al procesului decizional ar fi posibil în situaŃiile în care staff-ul  unei  
organizaŃii administrative ar avea disponibilizate toate informaŃiile necesare despre probleme şi 
soluŃii, ar adopta fiecare hotărâre după un singur criteriu urmând exclusiv calcule şi argumentări 
logice. DecidenŃii din sfera politicilor publice se aseamănă cu inginerii, cu managerii sau 
matematicienii, care mai întâi identifică o problemă şi apoi adoptă calea cea mai sigură şi 
eficientă de a o rezolva. Numai că presupoziŃiile acestui model pot fi îndeplinite doar parŃial, 
astfel încât, de regulă, urmează a fi sesizate dificultăŃi în aplicarea practică a lui. De cele mai 
multe ori „socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg”. De aceea modelul raŃional 
rămâne îndepărtat   de procesele reale parcurse de decidenŃii reali. Deşi fac eforturi pentru a 
acŃiona raŃional, aceştia sunt limitaŃi în ceea ce priveşte accesul la toate informaŃiile necesare, 
capacitatea lor de a procesa informaŃiile, normele, valorile şi de a opera în  viitorul posibil. Atât 
oficialii, responsabilii politicilor publice cât şi experŃii sau analiştii din domeniu de multe ori 
formulează opŃiuni şi fac alegeri reglate de alte instanŃe ale psihicului decât conştiinŃa. Pe lângă 
subiectivitatea cognitivă, mediul politic şi ideologic, constrângerile de timp şi cele normative, 
vigoarea agentului politicii publice şi cultura sa organizaŃională, obiceiurile şi procedurile pot  
acŃiona în direcŃia diminuării raŃionalităŃii, a asumării unor decizii ce se vor dovedi ulterior a fi 
insuficient fundamentate sau chiar eronate. În acelaşi sens poate acŃiona, în unele cazuri, 
suprainformarea decidenŃilor – ştiut fiind faptul că, adesea, prea multe informaŃii pot dăuna 
calităŃii procesului decizional. În acest spirit au fost aduse critici privind următoarele aspecte: 

- organele de decizie au limite de natură cognitivă ce vizează capacitatea acestora de a 
analiza toate alternativele posibile şi toate consecinŃele deciziilor luate; 

- este greu ca decidenŃii să anticipe dinamica situaŃiei socio-economice corelată cu 
parcursul viitor al procesului de implementare a politicii publice; 

- există constrângeri de natură instituŃională şi politică în ceea ce priveşte luarea deciziei 
asupra unei opŃiuni sau în efectuarea unei alegeri; 

- factorii de decizie, de cele mai multe ori, nu pot ajunge la concluzii clare privind 
soluŃia cea mai bună. 

Conştientizarea limitelor modelului raŃional al procesului decizional a generat eforturi de a 
elabora noi modele cu valoare practică sporită. Din astfel de considerente s-a impus în ultimele 
decenii modelul raŃionalităŃii limitate a cărui variantă  o reprezintă   modelul incremental care a 
fost elaborat de către Charles Lindblom în 1959, valorificând experienŃa cotidiană legată de 
luarea deciziilor de politică publică, existenŃa unor negocieri şi compromisuri în funcŃionarea 
organelor de decizie ghidate constant de interese proprii. Modelul conŃine un set de 
considerente ce se susŃin reciproc, care sunt următoarele: 

- limitarea analizei la câteva alternative, neîndepărtate de experienŃa cotidiană şi care să 
nu depăşească status quo-ul; din start, informaŃiile necesare luării unei decizii nu 
trebuie a fi considerate complete,  nici suprainformarea cu rapoarte de care 
decidenŃii nu au nevoie nu trebuie apreciată prin prisma ideii că mult  înseamnă şi 
bun; 

- împletirea analizei obiectivelor politicii cu aspectele empirice necesare rezolvării 
problemei, deoarece obiectivele şi mijloacele trebuie corelate întrucât realizarea 
primelor este dependentă de alegerea instrumentelor; 

                                                           
1 După L.G. Popescu, Politici publice, Editura Economică, Bucureşti, 2003, pp. 94 - 95 
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- o mai mare preocupare analitică pentru înlăturarea aspectelor negative decât pentru 
stabilirea unor obiective pozitive; 

- există mai mulŃi actori implicaŃi, care ar trebui să urmărească realizarea consensului în 
luarea deciziei, chiar dacă aceasta nu va fi cea mai bună; 

- rezolvarea problemei şi luarea deciziei se derulează pas cu pas, prin comparaŃii 
succesive cu deciziile anterioare, ce sunt familiare decidenŃilor. SoluŃiile alese diferă 
foarte puŃin de cele care există deja, de unde reiese că schimbările status quo-ului 
sunt de natură incrementală. 

Dar chiar Lindblom şi apoi discipolii săi au întrevăzut existenŃa unor modele de luare a 
deciziilor rezultate din simbioza modelului incremental cu cel raŃional  şi a unor stiluri 
reprezentative de luare a deciziilor. Astfel, în funcŃie de informaŃiile pe care factorii de decizie 
le au la dispoziŃie şi în funcŃie de măsura în care deciziile precedente le schimbă pe cele 
curente, rezultă o matrice a tipurilor de luare a deciziilor:2 

 
Nivelul de cunoaştere 

 
Ridicat Scăzut 

Ridicat RevoluŃionar Analitic 
Gradul de 
schimbare Scăzut RaŃional 

Incremental 
fragmentat 

 
Luat în sine, modelul incremental a fost supus unor critici, precum: îi lipsesc 

obiectivele; are un caracter conservator, întrucât respinge schimbarea şi inovaŃia; are un 
caracter nedemocratic; poate genera decizii defectuoase cu consecinŃe negative pentru societate, 
pe termen lung; poate fi utilizat doar în cazul existenŃei unei continuităŃi şi stabilităŃi în cadrul 
politicilor publice evaluate. 

Modelul „ladă de gunoi” a fost construit în anii ′70, de March şi Olson, din dorinŃa 
acestor cercetători de a depăşi lacunele primelor două. După opinia lor, supoziŃiile din care 
derivă modelele sinoptice şi mixte (cunoaşterea integrală a situaŃiei, anticiparea consecinŃelor 
politicilor, intenŃionalitatea raŃională a demersurilor actorilor, înŃelegerea problemelor şi 
predictibilitatea raporturilor dintre diverşii actori implicaŃi) nu sunt conforme cu realitatea. În 
concepŃia lor, procesul de luare a deciziilor este unul caracterizat prin ambiguitate şi 
imprevizibilitate, mai puŃin centrat pe cercetarea mecanismului scopuri – obiective – mijloace. 
March şi Olsen au recurs la sintagma „ladă de gunoi” prin care să acopere metaforic procesul de 
luare a deciziilor în politicile publice, în sensul următor: „Pentru a înŃelege procesele din cadrul 
organizaŃiilor, putem considera că o oportunitate de alegere este un fel de coş de gunoi în care 
diversele probleme şi soluŃii sunt aruncate de către participanŃi, pe măsură ce ele sunt create. Ce 
conŃine o anumită ladă depinde, în parte, de etichetele lipite pe celelalte lăzi; dar depinde şi de 
ce gunoi anume este produs la momentul respectiv, de capacitatea lăzii şi de viteza cu care 
gunoiul este colectat şi îndepărtat.”3 

Utilizarea metaforei „ladă de gunoi” este deliberată, fiind făcută cu intenŃia de a risipi 
pretenŃiile ştiinŃifice atribuite procesului de luare a deciziilor în cadrul celorlalte modele. În 
fond, cei care elaborează o politică publică nu stăpânesc în totalitate cunoaşterea domeniului, a 
relaŃiilor cauzale, nici obiectivele şi nici nu pot anticipa riscurile. Cei implicaŃi în formularea 
proiectului de politică publică aleg mijloacele de îndeplinire a obiectivelor pe măsură ce 
procesul se derulează, care prin definiŃie este accidental şi imprevizibil, ambiguu, aşa cum 
sugerează metafora coşului de gunoi. 

                                                           
2 După David Braybrooke şi Ch. Lindblom, “A Strategy of Decision: Policy Evaluation as a Process Social”, New York, Free 
Press of Glencoe, 1963 
3 March, J., Olsen, J., “Organization Choice Under Ambiguity”, în March, J., Olsen, J., “Ambiguity and Choice in 
Organizations”, Universitsforlagen, Bergen, 1979, p.26 
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Punctul forte al acestui model constă în respingerea rigidităŃii dezbaterilor abstracte şi 
sterile, de felul celor sinoptice şi incrementale, lansând provocarea către analişti de a iniŃia 
studii mai subtile corelate cu contextele instituŃionale. 

La începutul anilor ′80, devenise tot mai clar pentru cercetători faptul că dezbaterile 
prelungite pe tema modelelor ar trebui să fie convertite spre analiza raportului dintre factorii de 
decizie şi situaŃia concretă în care aceştia activează, pentru că, după cum credea John Forester, 
„ceea ce factorii de decizie consideră a fi raŃional depinde de situaŃiile în care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea.”4 Astfel s-a ajuns la construirea unei imagini despre stilurile de luare a 
deciziilor în politicile publice. Stilul de luare a deciziilor şi tipul de decizii luate de agenŃii 
politicilor publice diferă în funcŃie de contextul instituŃional şi de natura problemei vizate. 

În procesul de luare a unei decizii intervin următoarele condiŃii: 
1. Numărul agenŃilor implicaŃi (a factorilor de decizie), care poate fi de unu sau 

câŃiva în cazul modelului sinoptic sau poate fi multiplu în multe alte situaŃii. 
2. Cadrul organizaŃional necesar luării deciziilor, care poate fi unic, simplu, închis 

influenŃelor altor agenŃi sau poate fi multiplu şi deschis. 
3. Problema care a generat alternative multiple de soluŃionare, asupra cărora 

urmează a se aplica o decizie de selecŃie; problema poate fi bine definită (prin 
precizia şi suficienŃa datelor, prin facilitatea intuirii setului de consecinŃe 
posibile), slab definită (adică vagă), ambiguă sau prost înŃeleasă, susceptibilă 
de interpretări multiple. 

4. InformaŃia necesară luării deciziei, care poate fi dispusă în diferite grade pe o 
scală ce are ca limite perfecŃiunea (cunoaşterea integrală) şi imprecizia 
(caracterul limitat şi disputabil al informaŃilor), poate fi incompletă, greşită 
sau manipulată. 

5. Timpul aflat la dispoziŃia decidentului, care poate fi limitat şi constrângător pentru 
organul de decizie sau poate fi nelimitat, poate fi limitat artificial şi manipulat. 

Luând în considerare aceşti cinci parametri ai procesului de luare a deciziilor, J. Forester 
a identificat cinci stiluri de luare a deciziilor în politicile publice, după cum urmează: 

1. Stilul de optimizare – când condiŃiile menŃionate mai sus corespund modelului 
raŃional – comprehensiv. 

2. Stilul de satisfacere – când limitele sunt de natură cognitivă. 
3. Stilul de cercetare – este adoptat atunci când problema este vag definită. 
4. Stilul de negociere – când numeroşii actori, care analizează problema şi alternativele 

de soluŃionare, se confruntă cu constrângeri de timp şi nu posedă suficiente 
informaŃii. 

5. Stilul de organizare – implică mai mulŃi actori, structuri organizaŃionale complexe şi 
problemele supuse soluŃionării sunt multiple. 
Reiese că asupra stilurilor de decizie în politicile publice îşi lasă amprentele 

complexitatea subsistemului administrativ care abordează problema şi severitatea 
constrângerilor impuse acestuia. Cu cât o organizaŃie este mai complexă şi problema 
mai slab definită, cu atât mai mult în proiectarea politicilor ea va adopta un stil de 
luare a deciziilor în scop de adaptare decât de promovare a schimbărilor. Dacă 
nivelul constrângerilor (situaŃionale, de timp, informaŃionale) va fi mare, atunci 
agenŃii decizionali vor fi înclinaŃi să promoveze negocierile şi ajustările 
incrementale iar dacă nivelul constrângerilor va fi mic, atunci decidenŃii vor fi 
înclinaŃi să aplice criterii raŃionale şi de optimizare, să întreprindă cercetări raŃionale 
pentru lansarea unor schimbări majore. În procesul curent de luare a deciziilor, 
adesea, agenŃii politicilor publice sunt nevoiŃi să acŃioneze contra cronometru, sub 
constrângerea timpului, ceea ce le îngrădeşte posibilitatea de a efectua analize pe 
termen lung; alteori sunt angajaŃi în competiŃii, rivalităŃi de natură organizaŃională  

                                                           
4 Vezi John Forester, “Planning in the Face of Power”, University of California Press, Berkeley, 1989 
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sau în dispute prelungite – ceea ce va face ca procesul luării deciziilor să fie mai 
puŃin transparent.  

 
3. Căi de perfecŃionare a procesului decizional 
 
Tot mai multe decizii din sfera politicilor publice sunt luate de către grupuri 

care lucrează în echipă, de mai mulŃi participanŃi şi nu de către indivizi. În această 
situaŃie se pune problema  cum ar putea creşte calitatea procesului decizional prin 
folosirea grupurilor? Răspunsul la această întrebare este condiŃionat de avantajele 
furnizate de particularităŃile psihosociale ale grupului comparativ cu cele ale 
individului. Dintre acestea cele mai importante sunt: 
� Sociogrupul decident  are o capacitate mai mare decât individul de a accesa şi a 

produce informaŃii utile  pentru a defini problema de interes public şi a 
perfecŃiona stilul de luare a deciziilor  în organizaŃia administrativă.  

� Munca în echipă a grupului decident  (consiliul de administraŃie, direcŃia, staff-ul 
consorŃiului etc.) poate genera mai multe alternative de rezolvare a  problemelor 
de interes public din perspectivele culturii profesionale şi organizaŃionale 
personale a fiecăruia  decât a indivizilor luaŃi în parte. 

� Dezbaterile şi controversele din cadrul grupului decident  în privinŃa evaluării 
soluŃiilor şi a alegerii celei mai bune variante de program politic  conduc  spre 
creşterea gradului de acceptare  / angajare de către cei implicaŃi direct sau 
indirect în luarea deciziei. 

� În cadrul echipei de decidenŃi se crează avantajul  de a se putea valorifica 
diferitele idei  / experienŃe individuale,  de a se crea  un mediu favorabil  
completării şi verificării reciproce a participanŃilor individuali şi de a se echilibra 
opiniile în procesul de căutare a soluŃiilor optime.  

Valorificarea unor astfel de avantaje psihosociale în perfecŃionarea 
proceselor de decizie presupune conştientizarea şi promovarea acelor demersuri 
menite să  diminueze dezavantajele procesului decizional de grup.  

În acest sens, Gary Johns scria: „de multe ori grupurile pot lua decizii mai 
bune decât indivizii, datorită vigilenŃei şi capacităŃii potenŃiale de a genera şi evalua 
mai multe idei. Membrii grupului sunt mai dispuşi să accepte o decizie în care au 
fost ei înşişi implicaŃi. Pentru o problemă dată, grupurile vor lua frecvent decizii mai 
bune decât indivizii. Dar folosirea grupurilor ia mult timp şi poate genera conflicte. 
În plus, grupurile pot cădea pradă gândirii de grup, în care presiunile sociale pentru 
conformare la o anume decizie  pot cântări mai mult decât raŃionalitatea. De 
asemenea, grupurile pot lua decizii care sunt mai riscante sau mai conservatoare 
decât cele ale indivizilor.”5 

Dat fiind faptul că atingerea obiectivelor unei politici publice, însoŃită de 
satisfacerea aşteptărilor decidenŃilor, opiniei publice şi ale grupului Ńintă,  depind 
esenŃialmente de calitatea proceselor de decizie, rezultă cât de motivate ar putea fi 
organele administrative şi, în general, agenŃii politicilor publice de găsirea / 
implementarea  unor căi de perfecŃionare a sistemelor şi proceselor decizionale.  

DirecŃiile de îmbunătăŃire  a practicilor decizionale vizează, în primul rând, 
calitatea resurselor umane implicate în luarea deciziilor, apoi dezvoltarea 
infrastructurii tehnice utilizate, perfecŃionarea mecanismelor prin care se asigură 
comunicarea cu actorii din cadrul reŃelelor interesate  de politicile publice precum şi 
cu opozanŃii acestora. AcŃiunile promovate în aceste direcŃii sunt dintre cele mai 
diverse, putând fi încadrate în câteva tipuri reprezentative:  

                                                           
5 Gary Johns, Comportament organizaŃional, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p.  381. 
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� Organizarea de training-uri destinate liderilor, personalului de conducere din 
instituŃiile publice îndreptăŃite să iniŃieze şi să implementeze politici. Trainingul 
vizează promovarea inovaŃiei , a unor proceduri noi în procesul decizional, 
dezvoltarea abilităŃilor în leadership ale membrilor echipei de decidenŃi. 
Instruirile de acest fel necesită utilizarea experŃilor în domeniul politicilor 
publice.  

� Stimularea gândirii de grup, a controverselor în cadrul echipei de decidenŃi prin 
utilizarea unor tehnici activizante şi motivante precum brainstorming-ul, 
„avocatul diavolului”, tehnica de grup nominal, tehnica  Delphi, sinectica etc. 
care ar putea conduce la o mai bună definire a problemelor, la multiplicarea 
soluŃiilor, la creşterea gradului de raŃionalitatea a alegerilor şi la scăderea riscului 
în aplicarea deciziilor luate.  

� Utilizarea tehnologiei electronice a informaŃiei în producerea de decizii, 
inclusiv  alcătuirea unor grupuri  electronice care participă la procesele 
decizionale. Membrii acestor grupuri interacŃionează prin poşta electronică şi nu 
„faŃă în faŃă”, fiind luate în calcul anumite precauŃii în privinŃa dificultăŃilor de a 
se realiza un consens sau în ceea ce priveşte asumarea responsabilităŃii 
individuale pentru viitorul impact al deciziilor luate. Staff-ul  instituŃiei 
iniŃiatoare de politici publice este pus în faŃa unei provocări esenŃiale – aceea de 
a dezvolta si utiliza sisteme informaŃionale gigant, magistrale informaŃionale (de 
tipul  Internet, Intranet, Euronet etc.), care să ofere si să proceseze rapid 
informaŃia existentă – materia primă a procesului decizional. Totodată,  
responsabilii politicilor  publice se angajează în efortul de a dezvolta şi a 
valorifica bănci de informaŃii care ar putea contribui intensiv la modernizarea 
sistemului decizional prin creşterea gradului de raŃionalitate în fundamentarea 
deciziei, scurtarea perioadei în care sunt luate deciziile strategice şi operaŃionale, 
facilitarea procesului de monitorizare şi evaluare a impactului deciziilor etc.  

� Creşterea eficacităŃii şi eficienŃei proceselor decizionale din sfera politicilor 
publice. Eficacitatea decizională se determină prin compararea performanŃelor 
obŃinute în implementare cu obiectivele, normele, valorile şi scopul stabilite în 
programul politicii, iar eficienŃa decizională  constituie rezultatul raportului 
dintre performanŃele atinse în procesul de implementare şi eforturile făcute de 
organizaŃia publică (exprimate în costuri, în consumul de resurse etc.). Prin 
urmare, creşterea eficienŃei şi eficacităŃii proceselor decizionale exprimă 
capacitatea organizaŃională a agentului politic de a-şi mobiliza şi valorifica 
resursele în vederea asigurării calităŃii serviciilor prestate , abilitatea cu care 
utilizează metodele moderne de management şi de decizie, nivelul de creativitate 
şi deschiderile spre inovare prin utilizarea culturii specifice organizaŃiei. 

� Contextualizarea proceselor decizionale reprezintă o  tendinŃă majoră a 
creşterii calităŃii deciziilor, corespunzător multiplelor modificări survenite în 
mediul socio-cultural, economic, geo-politic, în mediul instituŃional local, 
regional, până la mondomediu. Contextualizarea deciziilor din sfera politicilor 
publice evidenŃiază creşterea rolului  feed-back-ului, care în mod inevitabil 
amprentează procesul decizional, implicit  cel din faza implementării, prin aceea 
că decidenŃii sunt nevoiŃi să reacŃioneze prompt la determinările exercitate de 
noii factori apăruŃi în context, urmând a-şi corecta deciziile anterioare  în 
vederea înlăturării neajunsurilor survenite, a disfuncŃiilor, a reorientării  
parcursului implementării, în funcŃie de integrarea în proiect a noilor date 
situaŃionale de pe piaŃa regională, naŃională sau internaŃională, a noilor elemente 
apărute în dinamica legislativă, în structurile instituŃionale, în cultura 
organizaŃională naŃională sau mondială. 
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� O altă tendinŃă, tot mai accentuată, a  evoluŃiei proceselor decizionale pe plan 
mondial o reprezintă  personalizarea deciziei sau conturarea unei identităŃi 
privind stilul de luare a deciziilor  în sfera diferitelor tipuri de instituŃii publice 
generatoare de politici. În cadrul  echipelor de decidenŃi din organizaŃiilor 
publice se constituie raporturi interpersonale, informale, se clădeşte o cultură 
organizaŃională axată pe o paradigmă, se încheagă raporturi de coeziune 
specifice socio-grupurilor stabile, se afirma o sintalitate a socio-grupului, se 
dezvoltă o experienŃă a know-how-ului managerial împreună cu ataşamentul 
membrilor la un set de valori. Toate aceste variabile psiho-sociale îşi vor lăsa 
amprentele asupra stilului de luare a deciziilor în organizaŃie, personalizându-l. 
Personalizarea procesului managerial poate crea avantaje în derularea ciclului 
politicilor publice  dacă acestea se dezvoltă în direcŃia promovării inovaŃiei, 
adaptării la cerinŃele factorilor contextuali, cultivării valorilor organizaŃiei, 
motivării sporite a membrilor  staff-ului  şi a întregii reŃele de servicii de 
execuŃie etc.  De asemenea, personalizarea deciziei se exteriorizează în 
comportamente specifice exprimând  convingerile şi sentimentele decidenŃilor – 
fapt ce ar putea conduce la creşterea atractivităŃii  programului politicii, a 
influenŃei  staff-ului  organizaŃiei şi la acumularea de prestigiu în favoarea 
instituŃiei publice. 

Toate aceste tendinŃe de îmbunătăŃire a procesului decizional în sfera 
politicilor publice reprezintă priorităŃi pe agenda autoperfecŃionării oficialilor şi 
responsabililor  politicilor cu atât mai mult cu cât România traversează o 
perioadă istorică de schimbări profunde  pe plan intern dar şi în  ceea ce priveşte 
contextualizarea raporturilor sale în spaŃiul Uniunii Europene şi în mediul 
internaŃional global – fapt ce are repercusiuni esenŃiale asupra lansării de politici 
publice pe toate palierele guvernării. Cunoaşterea şi luarea în considerare a 
schimbărilor majore, endogene şi exogene, ale agenŃilor politicilor publice se 
convertesc în principalele tendinŃe de perfecŃionare a sistemelor şi proceselor 
decizionale din zilele noastre fiind vizaŃi decidenŃii, informaŃia şi cultura 
managerială, tehnicile decizionale, mediul şi impactul deciziilor.  
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EVOLUłIA OCUPAłIILOR PE PIAłA FORłEI DE 
MUNCĂ DIN ROMÂNIA ÎN PERSPECTIVA ANULUI 

2010 
 

                                                                            Eugen BLAGA 
                                                                            
                                                 

În contextul nou şi provocator al integrării României în mediul economic şi social 
european, înŃelegerea profundă a funcŃionării acestuia, armonizarea continuă la semnalele şi 
dinamica lui necesită un proces complex de înŃelegere a celor mai intime procese şi mecanisme 
din economia românească, modelarea şi gestionarea lor.  

Căutarea şi găsirea de răspunsuri la multiplele provocări cum ar fi fenomenul rapid al 
îmbătrânirii demografice, creşterea fluxurilor migraŃiei interne şi mai ales externe, „bătălia” 
tehnologică pentru competitivitate presupune o temeinică analiză a realităŃii, modelarea 
comportamentelor, estimarea unor posibile trenduri de evoluŃie. 

Este limpede faptul că piaŃa muncii din România se va transforma dramatic în procesul 
de integrare europeană. Acesta este unul din mesajele cheie ale studiului realizat. 

În anii tranziŃiei economice, volumul ocupării din România a scăzut aproape continuu, 
iar distribuŃia pe ramuri şi sectoare a acesteia s-a schimbat în mod radical.  

Impactul continuării creşterii emigraŃiei forŃei de muncă din România către Ńările mai 
dezvoltate ale Uniunii Europene, al restructurării continue a economiei, restructurare accelerată 
de aportul capitalului european şi al fondurilor structurale, se va evidenŃia nu atât în 
expansiunea ocupării globale, ci mai ales în dimensiunea şi structura cererii înlocuite. 

Destinat unei mai bune cunoaşteri a realităŃii de pe piaŃa muncii din România, în special 
a cunoaşterii schimbărilor prezente şi viitoare ale structurii sistemului ocupaŃional, studiul are 
caracter de pionierat la nivel naŃional nu numai sub aspect ştiinŃifico-metodologic, ci mai ales 
prin  obiectivele şi rezultatele sale. 

Studiul a fost iniŃiat de  către Ministerul Muncii SolidarităŃii Sociale şi Familiei, DirecŃia 
Politici ForŃă de Muncă a fost realizată de către Institutul NaŃional de Cercetare ŞtiinŃifică în 
Domeniul Muncii şi ProtecŃiei Sociale, cu sprijinul Centrului de Sociologie Urbană şi 
Regională - CURS SA.  FinanŃarea proiectului s-a asigurat pe baza unui împrumut al Băncii 
Mondiale. Este pentru prima dată când Ministerul Muncii, SolidarităŃii Sociale şi Familiei 
utilizează instrumente ştiinŃifice de maximă noutate pe plan naŃional, de nivel european, în 
procesul de perfecŃionare a politicilor destinate creşterii calităŃii ocupării. 
 

Obiectivele studiului au fost: 
� configurarea trendurilor ultimilor 20 ani în sistemul ocupaŃional românesc; 
� elaborarea primelor monografii ocupaŃionale reprezentative pentru fiecare ramură 

economică;  
� cunoaşterea impactului schimbărilor tehnologice şi organizatorice asupra conŃinutului 

muncii;  
� definirea nevoilor de pregătire profesională a personalului din firmele româneşti; 
� analiza gradului de corelare dintre cerea şi oferta de forŃă de muncă la agenŃiile locale de 

ocupare; 
� Prefigurarea tendinŃelor de evoluŃie a sistemului ocupaŃional românesc la orizontul 

anului 2010. 
Pentru realizarea obiectivelor s-a utilizat un set de patru instrumente de investigare 

complexe şi complementare: 
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� Metode de analiză a dinamicii şi modificărilor structurale utilizând serii de date 
statistice naŃionale; 

� monografii ocupaŃionale pe baza unei metodologii inspirată din modelele americane, 
utilizată în premieră naŃională; 

� anchetă reprezentativă la nivel naŃional, cu eroare statistică de ±3%, la o probabilitate de 
95%, pe un eşantion de 1100 firme,;  

� studiu de caz în agenŃiile locale pe o perioadă de 2 săptămâni prin analiza înregistrărilor 
zilnice ale locurilor de muncă vacante şi ale şomerilor prezenŃi la agenŃie; 

� Elaborarea de scenarii de previziune pe baza unor modele econometrice. 
Principalele rezultate ale studiului au permis conturarea unor concluzii, dintre care 

menŃionăm: 
1. În ultimii 20 ani sistemul ocupaŃional şi-a schimbat tendinŃa istorică de evoluŃie 

însă nu în sensul potrivit, aceea către care se îndreptau toate statele europene. 
2. După 2002, şi în special începând  cu 2004, dinamica sistemului ocupaŃional a 

început să revină la tendinŃa corectă, europeană, dar are de recuperat perioada 
celor 14 ani. 

3. Principalele evoluŃii ale sistemului ocupaŃional în ultimii ani indică fie trenduri 
contrare „curentului” european şi mondial, probleme de alocare a forŃei de 
muncă, ritmul lent de creare a premiselor pentru construirea societăŃii 
cunoaşterii. Astfel: 

� Reducerea semnificativă a forŃei de muncă din grupa „muncitori calificaŃi”, în 
special în ramuri cu potenŃial de creştere a productivităŃii muncii şi cu potenŃial 
de creare de valoare adăugată; 

� Reducerea populaŃiei ocupate în agricultură s-a produs pe seama scăderii forŃei 
de muncă având calificări mai înalte, fapt ce nu este de natură să conducă la 
modernizarea acestei activităŃi economice; 

� Grupa specialişti cu ocupaŃii intelectuale a crescut în special în ramuri 
neproductive ceea ce face ca premisele construcŃiei unei societăŃi a cunoaşterii să 
fie foarte reduse. 

4. Monografiile ocupaŃionale ca instrumente de investigare a realităŃii, au rolul de a  
ajuta, prin informaŃiile concrete pe care le aduc, la mai buna cunoaştere a 
conŃinutului muncii şi a schimbărilor acestuia, nesuprapunându-se sau 
nesubstituindu-se standardelor ocupaŃionale. Prin monografierea celor 105 
ocupaŃii reprezentative pentru activităŃile economice s-a măsurat caracteristicile 
de conŃinut al muncii pentru ocupaŃiile dominante, gradul în care unele ocupaŃii 
şi-au schimbat conŃinutul şi care sunt competenŃele cele mai solicitate, cât de 
rapid şi-au definit conŃinutul ocupaŃiile nou apărute şi care au fost ocupaŃiile a 
căror importanŃă s-a redus. 

5. Ancheta reprezentativă din firme a pus în evidenŃă comportamentul mediului de 
afaceri românesc la schimbările tehnologice şi organizaŃionale, putându-se 
prefigura tendinŃele de evoluŃie viitoare a sistemului ocupaŃional, care să stea la 
baza formalizării politicii de alocare eficientă a forŃei de muncă şi de pregătire 
profesională. 

6. Analiza concordanŃei dintre cererea şi oferta de forŃă de muncă a pus în evidenŃă 
potenŃialul instrumentului de a genera informaŃie care să stea la baza deciziei de 
eficientizare a serviciilor publice de ocupare şi de a atrage clienŃi.  

7. În plus, obŃinerea de informaŃii suplimentare cu privire la oferta de forŃă de 
muncă prin ancheta în rândul celor prezenŃi la agenŃiile locale de ocupare a 
permis evidenŃierea unor arii de perfecŃionare a bazei de date cu care operează 
agenŃiile locale de ocupare în vederea alocării cât mai corecte a forŃei de muncă. 
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8. Formularea unor scenarii de evoluŃie probabilă a sistemului ocupaŃional 
românesc pe baza unor modele matematice utilizate de Ńări din Uniunea 
Europeană, validate cu percepŃiile angajatorilor români poate să fundamenteze 
politica de ocupare şi de formare profesională – atât cea continuă, cât şi cea 
iniŃială. 

 
 
Studiul „EvoluŃia ocupaŃiilor pe piaŃa forŃei de muncă din România în perspectiva anului 

2010” 
 

Sumar executiv 
 

1. Dinamica şi mutaŃiile structurale ale sistemului ocupaŃional românesc. 
 
Analiza bazelor statistice de date oferite de recensămintele populaŃiei şi gospodăriilor  a 

evidenŃiat faptul că de-a lungul perioadei 1977-2002, în cadrul grupelor majore de ocupaŃii au 
intervenit multiple şi semnificative mutaŃii. Din punctul de vedere al efectivelor de populaŃie 
ocupată, cele mai spectaculoase dinamici le-au înregistrat grupele „lucrători calificaŃi în 
agricultură, silvicultură şi pescuit” (o scădere de peste 1,5 mil. persoane) şi „muncitori 
calificaŃi” (de asemenea o scădere de  peste 1,5 mil. persoane). În această grupă, conform 
clasificaŃiei internaŃionale ISCO-88, se includ „meşteşugari şi lucrători calificaŃi în meserii de 
tip artizanal, de reglare şi întreŃinere a maşinilor şi instalaŃiilor” şi „operatori la instalaŃii şi 
maşini, asamblori de maşini, echipamente şi alte produse”. Este evident faptul că lucrătorii 
calificaŃi, din aproape toate domeniile de activitate sunt într-un trend continuu descrescător şi 
chiar în agricultură, lucrătorii calificaŃi necesari dezvoltării tehnologice productive a acestei 
ramuri se diminuează ca efective.  

De fapt, perioada dintre cele două recensăminte din 1992 şi 2002, a contat în cea mai 
mare măsură în declinul  populaŃiei ocupate din grupa „muncitori calificaŃi”. Acest declin de 
populaŃie calificată a fost generat de restructurarea economică, în special cea a ramurilor 
industriale considerate „de top” în perioada de dinainte de 1990.  În cadrul grupei denumită 
generic „muncitori calificaŃi”, în perioada 1992-2002, cea mai mare scădere a cunoscut-o 
subgrupa „meşteşugari şi lucrători calificaŃi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreŃinere a 
maşinilor şi instalaŃiilor” din industria prelucrătoare. Dacă scăderea numărului lucrătorilor 
calificaŃi nu înseamnă în mod necesar pierdere de productivitate (acest lucru depinzând de 
necesarul actual al ramurii respective), tendinŃa de scădere a populaŃiei din grupele tehnicieni şi 
asimilaŃi din industria prelucrătoare ar trebui să îngrijoreze. 
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Dinamica populaŃiei ocupate pe grupe ocupaŃionale, 1977-2002

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1977 1992 2002

alte categorii
Lucrători necalif icaŃi
Muncitori calif icaŃi
Lucrători calif icaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit
Lucratori operativi în servicii şi comerŃ
FuncŃionari administrativi
Tehnicieni şi asimilaŃi
Specialişti cu ocupaŃii intelectuale
Legislatori, membri ai executivului, conducători din administraŃia publică şi unităŃile economico-sociale şi politice

 
Sursa: INS, Recensământul populaŃiei şi al locuinŃelor 1977,1992 şi 2002 

  
Dacă în procesul de restructurare economică, industria prelucrătoare a pierdut efective 

semnificative de personal (în special din rândul muncitorilor calificaŃi), ramurile economice din 
cadrul sectorului terŃiar (comerŃ, activitate hotelieră şi de alimentaŃie publică, finanŃe, bănci, 
asigurări, învăŃământ, sănătate şi asistenŃă socială, administraŃie publică şi asigurări sociale) şi-
au sporit efectivele, ceea ce pune în evidenŃă o tendinŃă firească de tranziŃie a  sistemului 
ocupaŃional  românesc către cel european.  

Totuşi, este de remarcat  faptul că, specialiştii cu ocupaŃii intelectuale şi ştiinŃifice au 
înregistrat creşteri de efective mai însemnate în special în ramurile economice finanŃate public 
(ca administraŃie publică, învăŃământ şi sănătate) şi nu în  ramurile producătoare directe de 
bunuri şi servicii de piaŃă (ca industria, construcŃiile, agricultura, silvicultura şi pescuitul). Cel 
mai relevant este însă faptul că în ramura considerată cea mai creativă şi care trebuie să stea 
în centrul economiei cunoaşterii şi anume „cercetarea-dezvoltarea, informatica şi alte 
servicii economice” numărul specialiştilor cu ocupaŃii intelectuale şi ştiinŃifice a scăzut 
semnificativ.   

De asemenea, creşterea efectivelor de „lucrători operativi în servicii şi comerŃ” 
predominant în adminstraŃia publică indică un proces de alocare încă deficitară a resurselor de 
muncă. 

 
2. Modificări de conŃinut în ocupaŃiile semnificative pentru diferite activităŃi 

economice 
 

 În afara schimbărilor de tendinŃă la nivelul grupelor ocupaŃionale majore, aşa cum era 
de aşteptat,  procesul de restructurare economică a determinat şi schimbări semnificative în 
tipul şi conŃinutul ocupaŃiilor: au apărut ocupaŃii noi, iar pe de altă parte, conŃinutul multor 
altora a suferit modificări. În anumite ramuri de activitate, unele ocupaŃii au început să grupeze 
efective tot mai mari de populaŃie ocupată, iar altele au suferit un proces de dispariŃie. Pe baza 
acestor observaŃii, în cadrul studiului, s-a construit un alt criteriu de clasificare a sistemului 
ocupaŃional în 3 categorii, astfel: „ocupaŃii dominante”, „ocupaŃii care şi-au schimbat 
semnificativ conŃinutul” şi „ocupaŃii de străpungere”. 

Rezultatele analizei secundare elaborată în cadrul cercetării monografice arată că 
indiferent de tipologia lor, majoritatea ocupaŃiilor au înregistrat schimbări în conŃinutul muncii, 
încercând să se adapteze schimbărilor  produse la nivelul tehnologiilor şi la nivelul noilor 
structuri organizaŃionale ale firmelor. 
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 Dezvoltarea unor sectoare noi, încercarea lor de a pătrunde cât mai adânc pe anumite 
nişe de piaŃă şi de a-şi stabiliza segmentul de beneficiari, explică cotele ridicate ale schimbărilor 
înregistrate de ocupaŃiile „de străpungere”, ocupaŃii noi, slab formalizate, unele necuprinse în 
COR. Regăsim ocupaŃiile dominante cu precădere în sectoare industriale, puternic afectate de 
restructurări economice, organizatorice şi tehnologice. 

Principalii factori cauzatori de schimbare în conŃinutul activităŃilor au fost: adaptarea la 
nevoile clienŃilor, creşterea competiŃiei şi retehnologizările. Dezvoltarea şi extinderea 
sectorului privat, necesitatea acestuia de a-şi stabiliza anumite segmente de piaŃă au determinat 
dezvoltare unor politici „orientate către beneficiar/client” la nivelul firmelor şi, deci, creşterea 
rolului unor factori precum „adaptarea la nevoile clienŃilor” şi „creşterea competiŃiei în 
domeniu”. Retehnologizările au jucat un rol foarte important în modelarea sau redefinirea 
conŃinutului ocupaŃiilor „dominante”, precum şi a celor care „şi-au modificat semnificativ 
conŃinutul”. În administraŃia publică, rolul cel mai important în generarea schimbărilor l-au avut 
modificările repetate ale cadrului legislativ, pe de o parte ca urmare a rolului instituŃiilor 
publice în implementarea şi monitorizarea aplicării noilor reglementări, pe de altă parte datorită 
necesităŃii pregătirii atât a cadrului legal, cât şi a celui instituŃional pentru momentul ianuarie 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În ceea ce priveşte principalele competenŃe asociate cu schimbările în conŃinutul muncii, 

acestea sunt lucrul cu computerul, rezolvarea problemelor apărute, managementul resurselor şi 
comunicare. CompetenŃele trans-sectoriale precum lucrul cu computerul şi cunoaşterea unei 
limbi străine (cu precădere a limbii engleze) sunt şi rămân cele mai importante. Pe lângă 
acestea, datorită extinderii sectorului privat şi a schimbărilor rapide generate de restructurări în 
anumite sectoare şi de extinderea/dezvoltarea activităŃii, orientarea spre profit şi serviciile 
„orientate spre client” în alte sectoare au făcut ca anumite competenŃe precum „rezolvarea de 
probleme”, „comunicarea” şi „managementul resurselor” (cu precădere a celor de timp) să 
devină din ce în ce mai valorizate la nivelul tuturor ocupaŃiilor. 

OcupaŃiile de străpungere se dezvoltă în domenii noi (pe nişe de piaŃă), cu cerinŃe ridicate cu 
privire atât la nivelul cât şi la calitatea competenŃelor necesare, sunt caracterizate de ponderi 
mai ridicate ale lucrului cu program parŃial sau cu contract pe perioadă determinată. Acestea 
reprezintă tendinŃe incipiente ale evoluŃiei către o ocupare flexibilă, de calitate (cu precădere în 
zona serviciilor). 

 
 
 

Rolul diferiŃilor factori în schimbările de conŃinut ale ocupaŃiilor investigate în 

ultimii 10 ani, (medii obŃinute din notele acordate pe o scală de la 1 la 4 unde 

1=puŃin imp. şi 4=f. imp.)
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ActivităŃile fizice sunt importante pentru realizarea activităŃilor specifice ocupaŃiilor 

„dominante”, caracteristice sectoarelor tradiŃionale, din industrie, şi în cea mai mare parte cu 
valoare adăugată scăzută, efortul fizic fiind extrem de răspândit. 

Nivelul ridicat de stres este asociat majorităŃii ocupaŃiilor. Dintre acestea, ocupaŃiile „de 
străpungere” şi cele din administraŃia publică manifestă cotele cele mai înalte. 

Dintre condiŃiile nefavorabile de muncă se detaşează „zgomotul”, cu o răspândire 
semnificativă la nivelul tuturor sectoarelor şi grupelor de ocupaŃii.  AgenŃia Europeană pentru 
Sănătate şi Securitate în Muncă, împreună cu InspecŃia Muncii România dezvoltă o campanie 
de conştientizare a incidenŃei şi efectelor zgomotului. 

 
 
3. IncidenŃa schimbărilor tehnologice şi organizaŃionale din ultimii 5 ani asupra 

mediului de afaceri din firmele româneşti 
 
În contextul dinamic al dezvoltării firmelor, planul/strategia de dezvoltare se constituie 

într-un indicator al capacităŃii unei firme de a-şi planifica activitatea şi de a-şi proiecta 
dezvoltarea viitoare.  Din totalul firmelor investigate prin ancheta reprezentativă naŃional, cele 
care îşi elaborează un plan propriu de dezvoltare reprezintă doar 45%. Profilul acestor firme are 
următoarele caracteristici: sunt firme mari şi foarte mari, din industrie extractivă, energie 
electrică, termică, gaze şi apă, firme care au încheiat exerciŃiile financiare anterioare cu profit, 
din regiunile Vest, Sud-est şi Bucureşti. 

42% dintre reprezentanŃii firmelor cred că, la nivelul propriilor firme, au avut loc 
importante schimbări în ultimii 5 ani în plan tehnologic şi un procent similar estimează că 
vor avea loc importante schimbări în următorii 5 ani. Totuşi, trebuie subliniat faptul că mai mult 
de jumătate dintre firmele investigate nu au avut schimbări tehnologice importante, şi nu 
estimează realizarea acestora pe termen mediu. Mai mult decât atât, marea majoritate a celor 
care au realizat deja investiŃii, estimează o continuare a demersurilor începute (67%), în vreme 
ce, cei 58,5% care nu au realizat investiŃii în tehnologie nici nu intenŃionează să o facă în 
perspectiva următorilor 5 ani, acestea provenind în special din sectorul terŃiar (hoteluri şi 
restaurante, tranzacŃii imobiliare şi comerŃ), dar şi din industria extractivă, unde procesele de 
restructurare se ştie că vor continua.  

Modernizarea tehnologică a fost percepută cu precădere în firmele din domeniul 
industriei prelucrătoare, transport, depozitare şi comunicaŃii şi industriei extractive. În 
firmele din comerŃ şi tranzacŃii imobiliare s-a identificat în mai mică măsură manifestarea 
schimbărilor tehnologice. 

O altă dimensiune esenŃială a schimbărilor cu care s-au confruntat firmele româneşti, o 
constituie cele ce natură organizatorică. Deşi amploarea schimbărilor în modalitatea de 

CompetenŃe necesare în desfăşurarea activităŃii, pe tipuri de ocupaŃii (medii 
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organizare pare a fi comparabilă cu cea a schimbărilor din domeniul tehnologic, totuşi, putem 
identica sectoarele agricultură şi silvicultură, extractiv şi energie electrică şi termică, gaze şi apă 
cu accent mai mare pus pe schimbări de natură organizatorică (restructurări de personal). 

Firmele din Nord-Est şi Sud-Est estimează într-o proporŃie mai mare că vor avea loc 
schimbări tehnologice importante în următorii 5 ani. Angajatorii din domeniile “energie 
electrică şi termică, gaze şi apă”, “transport, depozitare şi comunicaŃii” şi din “industria 
prelucrătoare” sunt mai optimişti decât cei din alte domenii în ceea ce priveşte apariŃia unor 
schimbări tehnologice importante pe termen mediu (5 ani) în aceste domenii de activitate. De 
asemenea, reprezentanŃii firmelor cu peste 50 de angajaŃi întrevăd în proporŃie mai mare 
schimbări tehnologice importante în următorii 5 ani.  

Incidenta schimbarilor tehnoclogice in ultimii 5 ani si estimari 

cu privire la incidenta acestora in urmatorii 5, pe regiuni de 
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Evaluarea de către angajatorii din eşantionul reprezentativ la nivel naŃional cu privire la 

competenŃele personalului propriu,atât pentru cel cu studii medii şi postliceale, cât şi pentru cel 
cu studii superioare, în condiŃiile manifestării schimbărilor tehnologice din ultimii ani, relevă 
nivele mai scăzute pentru competenŃele privind:  

o cunoaşterea şi utilizarea limbilor străine, mai pronunŃat în industria extractivă, 
agricultură, energie electrică, gaze şi apă, construcŃii; 

o managementul şi organizării, cu nivele sub media pe Ńară în industria extractivă, 
construcŃii  şi transport şi depozitare; 

o utilizarea tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor (calculator internet, etc.) cu 
nivele mai scăzute  decât media pe Ńară în domeniile industrie extractivă, construcŃii  
şi agricultură . 

 
 
4. PotenŃialul de ocupare a firmelor româneşti în prezent şi în perspectiva următorilor 

ani 
 
Analizând comportamentul firmelor şi a variaŃiei fenomenelor investigate, extragem 

următoarele elemente relevante cu privire la problematica abordată:  
1. Regiunile Sud şi Sud-Est se remarcă prin cele mai ridicate rate de creare de noi locuri de 

muncă indicând tendinŃe clare de dezvoltare şi dinamism accentuat la nivelul firmelor. Mai mult 
decât atât, firmele care activează în aceste regiuni ies în evidenŃă şi prin volumul de forŃă de 
muncă angajată în cursul anului 2005 care-l depăşeşte, în mod semnificativ, pe cel de forŃă de 
muncă pierdută prin plecarea angajaŃilor din firme. În cadrul regiunii Sud, crearea de noi locuri 
de muncă se regăseşte, cu precădere, la nivelul firmelor micro ce activează în sectorul 
serviciilor, fapt pentru care această regiune nu excelează şi la nivelul performanŃelor economice 
înregistrate la finele anului 2005 sau la nivelul investiŃiilor realizate. Totuşi, în mod evident, 
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cele două regiuni au potenŃial de dezvoltare şi se găsesc în ascensiune economică, nefiind 
caracterizate de fluctuaŃii mari de personal. Firmele din regiunea Nord-Est însă se diferenŃiază 
puternic în profil regional prin ratele cele mai mari, dar sensibil egale, de angajare şi de pierdere 
de personal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La polul opus, Centrul şi Bucureşti-ul au intrat într-o fază de stagnare, fiind caracterizate 

de ritmuri „încetinite” de dezvoltare la nivelul agenŃilor economici investigaŃi. Firmele de aici 
au înregistrat cele mai reduse rate de creare de noi locuri de muncă, cel mai redus dinamism la 
nivelul personalului, precum şi cele mai scăzute rezultate economice, atât în privinŃa profitului 
obŃinut, cât şi în cea a investiŃiilor realizate în cursul anului 2005 de către agenŃii economici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celelalte regiuni, în mod special Nord-Vestul şi Vestul se confruntă cu probleme mari la 

nivelul ofertei forŃei de muncă. Ratele de plecare ale personalului le depăşesc pe cele de 
angajare, în ciuda performanŃelor economice ale firmelor. Dacă Nord-Vestul se plasează în 
preajma mediei naŃionale, atât în privinŃa ponderii firmelor care au încheiat anul precedent cu 
profit, cât şi în cea a celor care au realizat investiŃii, firmele din Vest obŃin cele mai bune 
rezultate economico-financiare dintre toate regiunile. În mod evident, fenomenul  migraŃiei 
pentru muncă în străinătate afectează, în mod semnificativ, piaŃa forŃei de muncă din această 
zonă aducând dificultăŃi majore pentru agenŃii economici care îşi desfăşoară activitatea aici şi 
care manifestă probleme de retenŃie de personal.  

 
Rata de creare a noi locuri de munca, pe regiuni de dezvoltare
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Performanta economica a intreprinderilor, in anul 2005, pe 

regiuni de dezvoltare (%)
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2. La nivelul anului 2005, cele mai multe firme creatoare de noi locuri de muncă activează 

în construcŃii şi sectorul serviciilor. Aceleaşi activităŃi ale economiei naŃionale sunt 
caracterizate de cele mai mari diferenŃe între volumul de forŃă de muncă angajată şi cel de forŃă 
de muncă plecată din firme, în favoarea celei dintâi, plasând aceste sectoare în zona celor cu cel 
mai mare potenŃial de dezvoltare economică.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Astfel, firmele din construcŃii obŃin cele mai ridicate scoruri la majoritatea capitolelor: 

creare de locuri de muncă, atragere şi retenŃie de personal, profit în anul precedent. De 
asemenea, cele din comerŃ, transport şi depozitare înregistrează performanŃe la toate aceste 
nivele cu singura excepŃie existentă la nivelul firmelor din comerŃ care au realizat investiŃii în 
cursul anului 2005 în pondere foarte mică. 

Domeniul hotelurilor şi restaurantelor este caracterizat de o rată de angajare mult 
superioară celorlalte ramuri economice, fiind, în acelaşi timp, caracterizat de cea mai mare 
pondere a firmelor care au investit în cursul anului 2005 şi, în consecinŃă, de cele mai puŃine 
firme care au înregistrat profit (investiŃiile realizate în imobiliare necesitând perioade lungi de 
amortizare). În acelaşi timp, hotelurile şi restaurantele au suferit cele mai mari pierderi de 
personal (majoritatea plecărilor au fost la iniŃiativa angajaŃilor) dintre toate ramurile. Astfel, pe 
ansamblu, această ramură întruneşte premisele necesare unei evoluŃii pozitive pe termen mediu 
din punct de vedere economic. Şi firmele din tranzacŃiile imobiliare manifestă un comportament 
aparte, în sensul că deşi sunt caracterizate de o rată mare de creare de noi locuri de muncă, ele 
înregistrează fluctuaŃii înalte de personal, însoŃite de o pondere a firmelor cu profit pe 2005 
situată sub media naŃională.   
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Ramurile economice cu cele mai ridicate performanŃe economice ale firmelor sunt transportul, 
construcŃiile, industria prelucrătoare şi comerŃul, însă atractivitate pentru forŃa de muncă 
prezintă doar cele din zona cu valoare adăugată ridicată unde salariile reuşesc să atingă un nivel 
convenabil. PerformanŃele scăzute legate de ocupare ale firmelor din industria extractivă şi 
energie electrică, gaze şi apă se explică prin faptul că acestea se află în proces de restructurare.  
 

Performanta economica a intreprinderilor, in anul 2005, pe sectoare de 
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3. FluctuaŃiile cele mai importante de personal (intrări şi ieşiri/plecări din firme) se 

manifestă cu precădere în cazul unor ocupaŃii care nu necesită nivel înalt de educaŃie sau 
calificare, scorurile cele mai ridicate obŃinându-le ocupaŃiile de: muncitor necalificat, 
confecŃioner, agent pază, etc. Acestea sunt de fapt ocupaŃii de tranziŃie, neatractive din punctul 
de vedere al pachetului salarial şi al condiŃiilor de muncă. Ele se regăsesc şi în „top-ul” 
ocupaŃiilor pentru care s-au creat în cele mai multe locuri de muncă. De fapt, este vorba despre 
ocupaŃii trans-domenii sau de ocupaŃii provenind din ramuri cu valoare adăugată scăzută pentru 
care deşi există o nevoie semnificativă de forŃă de muncă pe piaŃă nu are loc creştere a 
„preŃului” forŃei de muncă, respectiv a salariilor.  

Dezvoltarea economiei se realizează de fapt în sectoare pentru care există dificultăŃi în 
stabilizarea forŃei de muncă, fapt ce indică o problemă suficient de acută a firmelor, care, îşi 
extind activitatea, fie fără a conştientiza deficitul de forŃă de muncă adecvat calificate, fie fără a 
conştientiza necesitatea dezvoltării unor noi politici de recrutare, motivare, stimulare a forŃei de 
muncă. PercepŃia angajatorilor, conform căreia ar exista ofertă de muncă abundentă şi că nu 
există probleme de înlocuire a pierderilor suferite, par astfel departe de realitate, din ce în ce 
mai multe firme confruntându-se cu dificultăŃi în recrutarea personalului mai mult sau mai puŃin 
calificat.  
 

4. Serviciile agenŃiilor publice de ocupare a forŃei de muncă sunt utilizate, în proporŃie 
destul de mică, de agenŃii economici care caută să angajeze personal, fiind preferate ca 
modalităŃi principale de căutare anunŃurile în presa locală şi recomandările cunoscuŃilor. 
Ponderile firmelor ce solicită serviciile publice de ocupare sunt mai mari în regiunile în care 
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angajatorii întâmpină dificultăŃi la angajare, zone ce se confruntă cu rate ridicate de migrare 
pentru muncă în străinătate. În genere, firmele româneşti valorizează modalităŃile informale de 
recrutare de personal, manifestând încredere scăzută în mecanismele formalizate/publice de 
mediere între cerere şi oferta pe piaŃa muncii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Deficitul de personal calificat, măsurat prin locurile de muncă libere neocupate este 
minim şi semnifică atât existenŃa unui deficit de calificare pe piaŃa muncii, cât şi existenŃa unor 
locuri de muncă total neatractive pentru forŃa de muncă. Astfel, aproape 6% dintre firmele din 
România au avut locuri de muncă neocupate mai mult de 3 luni, pe parcursul anului 2005.  

Calculând, o rată a acestor locuri de muncă prin raportarea lor la volumul de locuri de 
muncă ocupate la finele anului 2005, constatăm că cele mai mari scoruri sunt obŃinute de 
firmele ce provin din Sud Est,  Nord Vest, Sud şi Vest. Aşa cum am mai precizat, Sud Estul şi 
Sudul înregistrează o creştere  a potenŃialului de ocupare sub aspectul ratei de angajare şi a celei 
de creare de noi locuri de muncă şi, deci, o creştere a cererii de forŃă de muncă, în vreme ce atât 
Nord Vestul, cât şi Vestul sunt regiuni ce încep să se confrunte cu deficite de forŃă de muncă pe 
fondul incidenŃei ridicate a migraŃiei pentru muncă în străinătate. 

 

Deficitul de calificări pe regiuni de dezvoltare (număr posturi libere 

mai mult de 3 luni în 2005 în total posturi ocupate)
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Analiza deficitului de personal calificat la nivelul firmelor în profil sectorial pune în 

evidenŃă cele două explicaŃii majore ale acestui fenomen. Avem pe de o parte, ponderea mare a 
firmelor cu posturi neocupate mai mult de 3 luni care se înregistrează în activităŃi economice 
precum hoteluri şi restaurante şi construcŃii, ramuri aflate în proces de dezvoltare şi care, aşa 
cum am văzut, sunt caracterizate de o cerere mare de forŃă de muncă calificată (rata de intrare 
de personal o depăşea pe cea de ieşire) şi pe care piaŃa nu o poate satisface în întregime. Pe de 
cealaltă parte, industria prelucrătoare include şi ea o pondere semnificativă de firme cu locuri 
de muncă neocupate, reprezentând, de fapt, locuri de muncă neatractive (ratele de plecare de 
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personal le depăşesc pe cele de intrare în aceste firme). Totuşi, nu putem să nu remarcăm rata 
mare a deficitului de personal provenind din categoria generic numită „altele” care include, în 
mare parte, firme de mici dimensiuni din sectorul serviciilor care se luptă să reziste pe piaŃă şi 
care oferă locuri de muncă puŃin atractive şi caracterizate de fluctuaŃie mare de personal.  

 

Deficitul de calificări pe activitati ale economiei  (număr posturi libere 

mai mult de 3 luni în 2005 în total posturi ocupate)
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Deficitul de personal variază invers proporŃional cu dimensiunea firmei. În mod evident, 

cu cât creşte mărimea firmei cu atât creşte şi probabilitatea ca acea firmă să aibă un 
departament de resurse umane care să dezvolte politici de personal Ńintite pe problemele 
specifice cu care se confruntă. Micro-firmele sunt caracterizate de o rată mult superioară 
celorlalte categorii, provenind, în principal, din ramuri economice cu deficit mare de personal 
aşa cum sunt hotelurile şi restaurantele şi comerŃul. Astfel, deşi nevoia de personal înalt 
calificat creşte odată cu dimensiunea firmei, în cazul acestei distribuŃii factorul explicativ pare 
să fie atractivitatea scăzută a locurilor de muncă în firmele mici şi, mai ales, micro. 
Instabilitatea crescută a acestui sector de micro-firme care se manifestă şi prin fluctuaŃiile 
existente de personal este percepută de forŃa de muncă care (aşa cum numeroase studii au 
arătat) se află, de fapt, în căutarea unor locuri de muncă stabile.    

 

Deficitul de calificari pe clase de marime  (număr 

posturi libere mai mult de 3 luni în 2005 în total posturi 

ocupate)
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De altfel, principalul motiv pe care 83% dintre reprezentanŃii firmelor care se confruntă 

cu  problema locurilor de muncă libere în 2005 şi 2006 l-au invocat este lipsa de personal 
calificat adecvat. PuŃin peste 7% dintre reprezentanŃii firmelor au recunoscut că au găsit 
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persoane corespunzătoare cerinŃelor posturilor, însă acestea au refuzat angajarea, iar aceste 
firme proveneau exclusiv din industria prelucrătoare şi din categoria „altele”, acolo unde 
pachetele salariale sunt puŃin atractive. Restul celor 10% care se distribuie în mod egal între 
„alte motive” şi „nu ştiu/nu răspund”. Trebuie subliniat, totuşi, caracterul dezirabil al 
răspunsului la această întrebare. Aşadar, cel puŃin prin prisma percepŃiilor reprezentanŃilor 
firmelor, problema posturilor care nu se ocupă pe termen lung se datorează, în principal, unui 
deficit la nivelul ofertei de forŃă de muncă de pe piaŃă în raport cu cererea. În realitate, deşi 
deficitul identificat este minor, îngrijorător este faptul că el înregistrează anumite „concentrări” 
care reunesc categorii de firme ce nu reuşesc să îşi ocupe posturile, în principal, pentru că 
activează în regiuni/sectoare economice afectate de migraŃia forŃei de muncă spre zone mai 
atractive. În secundar, firmele care provin din sectoarele cu potenŃial ridicat de dezvoltare (din 
sectoarele construcŃiilor şi serviciilor) întâmpină probleme în a găsi personal înalt specializat, 
ceea ce reprezintă un deficit de calificare la nivelul ofertei de forŃă de muncă.   

DeficienŃele majore care se înregistrează în alocarea forŃei de muncă pe posturi pun de 
fapt în evidentă o altă faŃetă a deficitului de calificare, precum şi a problemelor existente în 
sistemul de certificare a competenŃelor deŃinute de angajaŃi. Neadecvarea încadrării pe post a 
personalului în conformitate cu calificarea obŃinută prin absolvirea unei şcoli se regăseşte în 
cadrul unui număr semnificativ de firme. 

Astfel, analizând concordanŃa între calificarea obŃinută prin absolvirea unei şcoli şi 
încadrarea pe post, remarcăm existenŃa unor ponderi semnificative de firme care declară că toŃi 
sau majoritatea angajaŃilor lor cu studii medii nu sunt încadraŃi pe post în conformitate cu 
calificările lor certificate. Acest fenomen este prezent la aproximativ 16% din totalul firmelor 
cuprinse în eşantion dintre care: 

� în 45,8 % dintre acestea: personalul cu studii medii este încadrat pe posturi care necesita 
o calificare superioara (cu preponderenŃă în construcŃii şi tranzacŃii imobiliare – 
activităŃi economice caracterizate de cerere mare de personal calificat) 

� în 41,3 % dintre acestea: personalul cu studii medii este încadrat pe posturi care necesita 
o calificare inferioară (cu preponderenŃă în comerŃ, industrie extractivă şi transport). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NeconcordanŃa între calificarea dobândită prin şcoală şi încadrarea pe post este ceva mai 
redusă în cazul personalului cu studii superioare, însă este prezentă la o zecime dintre firmele 
investigate care declară că toŃi sau majoritatea angajaŃilor cu studii superioare nu sunt 

Gradul de neadecvare a calificarii dobandite prin scoala cu 
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încadraŃi pe posturi în conformitate cu calificarea certificată. De fapt, în 60,2 % dintre aceste 
firme, personalul cu studii superioare este încadrat pe posturi care necesita o calificare 
inferioară, cu preponderenŃă în activităŃi economice precum tranzacŃiile imobiliare, comerŃul şi 
construcŃiile (locuri de muncă cu salarii atractive). 

 
4. Impactul schimbărilor tehnologice asupra nevoii de pregătire a personalului 
 
Dintre firmele investigate în cadrul anchetei reprezentative la nivel naŃional, s-au desfăşurat 

în anul 2005 programe de pregătire profesională adresate personalului firmei în doar 32,7%. 
Numărul de participanŃi la programele de pregătire profesională adresate angajaŃilor firmelor a 
fost de 27878 persoane. 

Pe sectoare de activitate, firmele din energie electrică, termică, gaze şi apă, cele din sănătate 
şi asistenŃă socială, sectorul financiar şi de asigurări au desfăşurat programe de pregătire 
profesională în mai mare măsură decât au sesizat manifestarea schimbărilor tehnologice. În 
general, ponderi mari a firmelor care au desfăşurat programe de pregătire a personalului se 
constată în intermedieri financiare şi de asigurări (83,3% din total), energie electrică, termică, 
gaze şi apă (59,1% din total), sănătate şi asistenŃă socială (54,5% din total). În schimb, ponderea 
cea mai redusă a programelor de pregătire profesională se regăsea în anul 2005 în comerŃ 
(18,6% din firme au desfăşurat programe de pregătire profesională). 

După tematica de pregătire, cele mai multe cursuri desfăşurate în anul 2005 au fost de 
însuşire/perfecŃionare cunoştinŃe tehnice/tehnologice (42,4%), urmate, la mare distanŃă de 
cursuri de însuşire/perfecŃionare cunoştinŃe de control a calităŃii produselor (24,2%) şi de 
cursuri de însuşire/perfecŃionare abilităŃi de lucru cu echipamente informatice (21,7%). Cea mai 
mică pondere o deŃin cursurile de însuşire/perfecŃionare a cunoştinŃelor de limbi străine (5,3%). 

Motivele pentru care firmele nu au desfăşurat programe de pregătire profesională au fost 
mulŃumirea cu privire la pregătirea angajaŃilor (56,1%) şi argumentul că “meseria se învaŃă la 
locul de muncă” (31,1%). La nivel regional, mulŃumirea faŃă de nivelul de pregătire al 
angajaŃilor (cuprinsă între 36% în Nord-Vest şi 62,9% în Sud-Vest) argumentează în cea mai 
mare măsură ne-desfăşurarea de programe de pregătire profesională. Al doilea motiv de ne-
desfăşurare de programe de pregătire profesională în reprezintă afirmaŃia că “meseria se învaŃă 
la locul de muncă” (între 32,2% în Nord-Est şi 12,9% în Sud-Vest).  

Pe activităŃi economice, mulŃumirea cu privire la pregătire angajaŃilor a fost în măsură mai 
mare invocată ca motiv pentru ne-desfăşurarea de programe de pregătire în transport, depozitare 
şi comunicaŃii (56,9%). 

ArgumentaŃia că “meseria se învaŃă la locul de muncă” susŃine în mai mare măsură 
nedesfăşurarea de programe de pregătire în firmele cu capital majoritar românesc (27,3%) şi în 
mai mică măsură în cele publice (4%). Lipsa resurselor financiare ca motiv de ne-desfăşurare a 
programelor de pregătire este în mai mare măsură percepută de firmele mixte (23,5%) şi în mai 
mică măsură de firmele cu capital străin (5,1%). 
Pe tipuri de programe de pregătire profesională se observă următoarele caracteristici: 

o Programe de pregătire pentru însuşirea/perfecŃionarea cunoştinŃelor tehnice-
tehnologice s-au desfăşurat în mai mare măsură în sănătate şi asistenŃă socială 
(66,7%) şi în mai mică măsură în financiar-asigurări (14,3%). 

o Programe de însuşire/perfecŃionare a abilităŃilor de lucru cu echipamente informatice 
s-au desfăşurat în mai mare măsură în tranzacŃii imobiliare (35,7%) şi în mai mică 
măsură în industria prelucrătoare (15%). 

o Programe de pregătire pentru însuşirea/perfecŃionarea de cunoştinŃe de control a 
calităŃii produselor s-au organizat în mai mare măsură în industria prelucrătoare 
(31,7%) şi în mai mică măsură în industria extractivă şi sănătate (16,7%). 
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o Programe de însuşire/perfecŃionare a cunoştinŃelor de limbi străine s-au desfăşurat în 
mai mare măsură în  financiar-asigurări (26%)şi nu s-au desfăşurat deloc în 
agricultură, comerŃ şi sănătate. 

Pentru ridicarea competenŃelor personalului cu studii medii şi postliceale este necesară 
organizarea de cursuri de pregătire pentru cunoaşterea şi utilizarea limbilor străine (în special 
engleza), organizare şi utilizarea tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor în special în ramurile 
unde aprecierea angajatorilor este mică.  

Din totalul firmelor care au identificat schimbări tehnologice în ultimii 5 ani, 62,2% au 
desfăşurat cursuri de pregătire în  2005. Remarcăm faptul că valoarea de maxim a relaŃiei între 
schimbările tehnologice şi pregătirea personalului se regăseşte la nivelul firmelor mijlocii. Pe 
activităŃi ale economiei naŃionale, percepŃia necesităŃii pregătirii profesionale ca răspuns la 
schimbările tehnologice, plasează angajatorii la niveluri înalte (între 100% în sectorul financiar-
asigurări şi 56% în tranzacŃii imobiliare). 

La nivel regional, percepŃia cu privire la implicaŃiile schimbărilor tehnologice asupra 
necesarului de formare/calificare a personalului existent valorizează pozitiv şi înalt  necesitarea 
instruirii personalului (între 61% în Bucureşti şi Nord-Est şi 77% în Nord-Vest). Pe locul doi se 
situează opŃiunea angajării de personal care să răspundă noilor nevoi tehnologice (între 11% în 
Nord-Vest şi 29% în Nord-Est). 

 
 

5. ProiecŃia structurii ocupaŃionale pentru anul 2010 
 
Elaborarea de scenarii cu privire la evoluŃia sistemului ocupaŃional la orizontul anului 2010 

se constituie într-un instrument important de fundamentare a deciziei politice. Prin utilizarea 
unor modele econometrice s-au realizat trei variante de scenarii: una pesimistă, una moderată şi 
una optimistă. Principalele observaŃii şi recomandări sunt: 

o Dacă scenariul pesimist (şi nici chiar cel pesimist moderat) nu este de dorit să se 
întâmple, este greu de crezut că scenariul optimist (chiar şi doar cel din varianta A) se 
va produce pentru orizontul de timp prognozat.  

o Este cel mai probabil ca scenariul moderat să aibă şanse de realizare, dacă desigur 
sunt respectate ipotezele (creşterea economică, volumul investiŃiilor, structura 
economiei).   
Structura ocupaŃională în ipoteza scenariului moderat este mai echilibrată, fiind mai 

favorabilă grupelor ocupaŃionale cu nivel mai ridicat de educaŃie. 
 

 
 

Dinamica structurii ocupaŃionale pe grupe ocupaŃionale în 2004 şi 2010 (scenariul 

moderat)
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Din punct de vedere al modificărilor structurale, cele mai semnificative mutaŃii se 
prefigurează că se vor petrece în agricultură în sensul reducerii populaŃiei ocupate în grupa 6 
((agricultori şi lucrători calificaŃi în agricultură, silvicultură şi pescuit) şi grupa 9 (muncitori 
necalificaŃi) şi creşterea populaŃiei ocupate în grupa 7 (meşteşugari şi lucrători calificaŃi în 
meserii de tip artizanal, de reglare şi întreŃinere a maşinilor şi instalaŃiilor), în servicii, respectiv 
grupa 5 (lucrători operativi în servicii, comerŃ şi asimilaŃi) şi în administraŃie, respectiv grupa 4 
(funcŃionari administrativi).  

 

 
 

 
o Rezultatele obŃinute în ancheta din firme arată elemente comune între proiecŃiile 

realizate pe baza metodelor econometrice în cazul scenariului moderat şi proiecŃia 
angajatorilor pe termen scurt. Grupele ocupaŃionale cu potenŃial de dezvoltare sunt 

�  meşteşugari şi lucrători calificaŃi în meserii, ceea ce arată o încercare de 
acoperire a deficitului ocupaŃional anterior. 

� lucrători operativi în servicii şi comerŃ ,  
� tehnicieni, maiştri  
� specialişti cu ocupaŃii intelectuale. 

 
 
 

6. ConcordanŃa dintre cererea şi oferta de forŃă de muncă la agenŃiile locale de ocupare 
 
Din analiza concordanŃei cerere-ofertă de forŃă de muncă la agenŃiile locale de ocupare, 
calculată pe baza înregistrărilor zilnice culese în cele 2 săptămâni de referinŃă, au rezultat 
următoarele concluzii: 

o există o pondere mare a angajatorilor care nu au declarat necesitatea absolvirii unei 
forme de învăŃământ (57,2%) pentru persoanele pe care le căutau şi numai 2,9% dintre 
angajatori au declarat că au nevoie să angajeze absolvenŃi de studii superioare  

o cei mai mulŃi dintre angajatori au solicitat persoane calificate pentru domeniile 
corespunzătoare grupelor „meşteşugari şi lucrători calificaŃi în meserii de tip artizanal, 
de reglare şi întreŃinere a maşinilor şi instalaŃiilor”, „operatori la instalaŃii şi maşini şi 
asamblori de maşini, echipamente şi alte produse” şi „muncitori necalificaŃi” 

o în general, s-a înregistrat exces de locuri de muncă în regiunile Vest (1938), Nord-Vest 
(369) şi Bucureşti-Ilfov (1810) şi deficit de locuri de muncă în regiunile Nord-Est (-
112), Sud-Est (-272), Sud (-490), Sud-Vest (-1127) şi Centru (-1071); la nivel naŃional 
în cele 2 săptămâni s-a înregistrat per ansamblu exces de locuri de muncă 

o cele mai mari deficite de locuri de muncă identificate în cele 2 săptămâni au fost 
„tehnicieni, maiştri şi asimilaŃi”, „agricultori şi lucrători calificaŃi în agricultură, 
silvicultură şi pescuit”,  „meşteşugari şi lucrători calificaŃi în meserii de tip artizanal, de 
reglare şi întreŃinere a maşinilor şi instalaŃiilor” şi „muncitori necalificaŃi” 

Structura 

existentă în 2004

Structura 

proiectată în 2010 

(scenariul 

moderat) 

Modificări 

structurale
grupa 1 2,8 2,9 0,1
grupa 2 8,4 9,3 0,9
grupa 3 9,0 9,5 0,5
grupa 4 4,4 5,6 1,2
grupa 5 9,2 10,9 1,7
grupa 6 26,8 21,6 -5,2
grupa 7 17,7 19,5 1,8
grupa 8 11,7 11,9 0,2
grupa 9 9,8 8,8 -1,0
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o cele mai mari excese de locuri de muncă identificate în cele 2 săptămâni au fost 
„funcŃionari superiori”, „specialişti cu ocupaŃii intelectuale”, „funcŃionari 
administrativi”. „lucrători operativi în servicii, comerŃ şi asimilaŃi” şi „operatori la 
instalaŃii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse”.  

o la nivel regional, s-a înregistrat tendinŃe spre cerere mică sau inexistentă pentru 
muncitori necalificaŃi în agricultură, lăcătuşi mecanici, tâmplari universali, mecanici 
auto 

o în schimb tendinŃe ofertă mică sau inexistentă s-au înregistrat pentru agenŃi de pază şi 
confecŃioneri-asamblori articole textile 

o excesele şi/sau deficitele regionale sunt determinate pe de o parte de lipsa coerenŃei 
dintre oferta educaŃională şi cerinŃele pieŃei muncii, pe de altă parte de un surplus al 
forŃei de muncă ce are anumite calificări, sau chiar de o fluctuaŃie foarte mare a 
personalului din respectivele domenii de activitate datorită poate fie faptului că nivelul 
de calificare certificat al forŃei de muncă, profilul de competenŃe certificate ale 
persoanelor aflate în şomaj, în căutarea unui (alt) loc de muncă nu corespund cerinŃelor 
specifice ale angajatorilor fie faptului că persoanele nu sunt mulŃumite de salariile 
oferite de către angajatori pentru posturile proaspăt ocupate. 

 

Executive summary 
 
A. Research regarding occupations evolution on the labour market  

 

I. Premises, concepts and instruments   

Globalization process had an important impact on the occupational structure of the Romanian 
economy also, emerged new occupations,  for others the content changed; in different economic 
sectors some occupations became first rang ones and some others disappeared. 

Was developed a monographic research on a sample of 105 occupations, from the 
occupational area of Romanian economy, in order to reveal the mains changes in theirs contents 
and correlation between, as such: 

• „dominants”: „traditional” occupations in the structure of a specific occupational area, 
with significant percentage from the total persons employed in and their disappearance   
having a major impact on the occupation from the related sectors; 

• „significantly contents changed”: occupations with a powerful changed content within 
the last years restructuring economy process.  

• „piercing”: new occupations, emerging in new sectors, with a high added value and an 
inside evolution potential.  

 
Was used an instrument combining the techniques of a semi-structured interview with a 
questionnaire one, the key respondents being executive directors, heads of human resources 
departments, team units and production departments, selected workers.  

The investigation was centered on: 
⇒ The nature of the activity and the working duties. 
⇒ The content of the activities, technological, organizational, legislative 

specificities, clients, beneficiaries demands, a.s.o. 
⇒ Knowledge, competences and skills necessary to the occupation  
⇒ Specific working conditions  
⇒ Evaluation of changes in the work content and the necessary vocational training 
⇒ Identification of related occupation  – networking of occupations 
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The main difficulty was the extreme broadly confusion on wording regarding: profession, 
occupation and function. Also the poor utilization of COR produced difficulties on field 
identification of the occupation to be investigated. 
 
II. Monographic research results  
 
The key-respondents are aware that the integration within the UE area will be a determinant 
factor for changes in Romanian economic sectors and, implicitly, on occupations. The 
evaluation of the new restructuring process impact is difficult to asses, regardless of sector or 
occupation. 

On competences necessaries to practice the investigated occupations, the biggest scores were 
obtained by the sub domains: communication and media, clients work, psychology, computers 
and IT, maths, legislation, English language.  

On characteristics of the specifics activities occupations: 
• The dominants imply monotones and boring activities. 
• The piercing are very stressing, less physically exhausting and not monotones at all 
• The significantly content changed are combining stressing activities with monotones 

ones 

On changes, more than 80% of the respondents evaluated that was made changes in the contents 
of developed activities in the last 5 years  but on the future only 73% estimate changes for the 
next 5.  

For the piercing occupations are estimated the most significant changes, yet combined with a 
high incertitude on their evolution forecast (high percentage of no responses - aprox.25%). 

Within the public and mix sectors was identified a higher degree of awareness on future 
changes. 25% of the respondents from private ownership firms sector or foreign capital are nor 
capable to asses the future development of the firm.   

III. Remarks on vocational training needs, gender stereotypes and COR utilization.  

The highest vocational training needs are encountered in the case of piercing occupations 
(71,43%) (new occupations, poor formalized) followed by the significantly content changed 
(55%):  

• 50-60% from the respondents are aware of the need of short terms courses; 
• The need of long term courses are perceived in the case significantly content changed in 

the last 10 years ones. 

On the future – it is a strong correlation between the amplitude of the forecast changes and the 
LLL necessity evolution, especially for the new sectors and theirs occupations.  

More than a third of the respondents are associating some occupations with gender, the gender 
stereotypes appraisals are equally made by men and women. 

The good utilization of COR is quite reduced, only 30% of the respondents can describe or 
know the COR numeric code related to the specific occupations.  The COR numeric code is less 
used in small, private or with mix capital ownership firms. 

IV. Relevance for DPFM/MMSSF activity  

• Poor utilization of the COR numeric code is representing an important concern on Labour 
Code implementation; 

• The greatest need regarding vocational training on piercing occupations from the SME 
enterprises sector; 



 38

• Development of vocational training courses for competences and skills needed by piercing 
occupations, as: computer work, communication, human resources management, English 
language. 

 
B. Employment   

 
Main data sources: Labour force Survey on households (AMIGO)”, developed by the Statistics 
National Institute and the administrative data of the National Agency of Employment  

1. Labour force situation in Romanian economy 2001- 2006 

The activity, employment and unemployed rates for the working age population of 15-64 
years had registered since 2001 slights successively rising and decreasing values, attending for 
2005 the level of 62, 4% for activity rate and 57, 7% for employment rate. 
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Source: NIS 

Others data regarding positives structural tendencies aspects of Romanian economy are: 
- Reduced employment in agriculture; 
- Significant raise of employment in service sector 
- Increasing percentage employment in private sector and decreasing one in public sector. 

 

The 2004 was the first year from 2000-2004 periods when was registered in the service sector a 
biggest value of the employment rate than in agriculture and industry sectors (over 5,6 % in 
agriculture and over 6,0 % than in industry). The first trimester of 2006 maintained these 
tendencies. 

In 2005, the ILO unemployment rate decreased with 0, 8 percentage points in comparison 
with 2004 (7,2% in 2005 and 8% in 2004) also the registered unemployment rate decreased 
in 2005 ((5,8% in 2005 and 6,8% in 2004). It is to be pointed out that the difference between 
ILO unemployment rate and the registered unemployment rate decreased to a 0, 4 
percentage points in 2005 from 0, 6 percentage points in 2004. In 2006, end of September, the 
registered unemployment rate was 5,0%. 

Also, in 2005, the ILO unemployment rate of the 55-64 age bracket and long term 
unemployed is decreasing in comparison to 2004’s.  

Also, it cannot be made a strict linkage between the registration as unemployed and the 
possibility to receive the unemployment indemnity. In fact, according to the NAE’s records in 
2004, around 60% out of the registered unemployed were not receiving the unemployment 
indemnity. 
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A special feature is registered in case of 15-19 age bracket where the unemployment rate is 
increasing again to 28.8% in 2004, after a decrease in 2003 by 2.3 percentage points in 
comparison to the 27.4% rate of 2002.  

2. Continuing Vocational Training (CVT)  situation in 2005-2006 

In 2005, as NIS data show, was registered a decreasing number of persons participating in a 
training course outside the educational system; from 73730 persons in the first trimester 
(7,5% from the active population) at 41994 persons in the last trimester (4,3% from the active 
population), from which cca. 50% participating in professional trainings.  

In the first trimester of 2006 48779 persons participated in a training course outside the 
educational system. 

The NAE implement annually its national Plan for Continuing Vocational Training.  In 2005, 
16096 persons were employed after graduating courses financed by the unemployment 
insurance fund and 6748 in the first 5 months of 2006. 
 
3.  Wage policy  
One of the government priorities regarding the acceleration of public administration reform is a 
new policy for public function. In 2006 was the medium average wage was increased by 12%.                    
 
In the competitive sector the minimum wage warranted paid was set up at: 

• 310 RON monthly in 2005 (plus 10,7% in comparison to 2004); 
• 330 RON monthly in 2006 (plus 6,5% in comparison to 2005).  

4. Employment abroad in 2005 and 2006 through OMFM 

In 2005: 
• 42.758 Romanian workers was employed in Spain, Germany, Switzerland, Qatar; 
• 3. 858 Romanian citizens worked out in (Italy, UK, Cyprus, Hungary, and 

Austria). 
In 2006: 

• 42.382 Romanian workers was employed in Spain, Germany, Switzerland, Qatar; 
France; 

• 2.815 Romanian citizens worked out in (Cyprus, Italy, Germany, UK, and 
Hungary). 

5. Undeclared work employment  

Labour Inspection is the main body controlling also the undeclared work employment.  

Undeclared work employment aspects: agreement between employer and employed, trial period 
without employment legal basis; use of domestic personnel; use of daily base or season 
personnel. 

Categories of persons find out on undeclared work employment: persons with low level of 
qualification, unemployed persons; young persons; persons working in „grey” (employed 
people with a second undeclared job); pensioners; foreign citizens; children. 
 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2006 

September 
Number of persons find out on 
undeclared work employment 

19.228 33.519 11.651 13.031 10.446 8.492 
 
12377 

For over 50% of these persons the employers concluded afterwards individual contracts. 

The Labour Inspectorate intent to develop a huge activity on prevention of the phenomenon. 
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CĂTRE O CULTURĂ A GRUPURILOR DE 
ÎNTRAJUTORARE 

 
Viorel PRELICI 

 
 
 
 
 

ABSTRACT. Volunteerism is considered to be the thirds sector, besides the 
business and governmental ones. The development degree of the third sector is 
part of democracy. An improvement alternative of the welfare state crises is 
foreseen as a consequence of excessive fiscality and lack of efficient service 
provision.   

Of the various forms of volunteerism, self help groups will be analysed. 
They valorise their experience unlike professionals that are relying on their 
expertise.  

The initiative of the first self help group belongs to the alcoholics. The 
Anonymous Alcoholic Groups (A.A) are among the most known, but others 
followed their example, too. The support provided by self help groups interacts 
with the support of social workers and other professionals. On the other hand, 
social workers should support the initiative of this volunteer category, without 
hindering them. Romania has also AA Groups as well as other social categories 
that initiated self help groups.  

 
 
 
 

Sectorul de voluntariat – salvarea statului bunăstării 
Sectorul de voluntariat reprezintă o activitate socială ce îşi are originea în iniŃiativele 

filantropice de ajutare a persoanelor cu neputinŃă de a-şi rezolva problemele satisfacerii 
trebuinŃelor şi a funcŃionării sociale.  

Ca urmare a faptului că viaŃa socială a devenit din ce în ce mai complexă, trebuinŃele 
umane diversificându-se şi devenind tot mai complexe, activităŃile filantropice, cunoscute şi sub 
numele de voluntariat, au căpătat o amploare din ce în ce mai mare. Prin voluntariat se înŃelege 
„mobilizarea şi utilizarea unor persoane sau grupuri neplătite, care oferă oamenilor servicii 
independent de agenŃiile guvernamentale.” (Barker, R., L., 1991, p.249). 

Voluntariatul presupune o anumită filosofie, valori şi structuri organizatorice, cu 
caracter laic sau religios. Se vorbeşte despre un sector al voluntariatului care cuprinde 
organizaŃii, agenŃii, asociaŃii. Termenul de voluntar, potrivit definiŃiei, după cum am văzut mai 
sus, presupune activităŃi neplătite. În acest sens, foarte apropiat cu acest termen este cel de 
nonprofit. Am putea spune că ele sunt echivalente. Se mai utilizează şi termenul de organizaŃie 
pentru beneficiul public.  

Voluntariatul se consideră al treilea sector, pe lângă celelalte două, de afaceri şi 
guvernamental. 
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OrganizaŃiile din sectorul al treilea au următoarele caracteristici: 

- sunt create pentru beneficiul public; 
- au entitate legală, se supun legilor statului, regulamentelor; 
- au structură de guvernare proprie; 
- nu oferă profit membrilor, dar restituie organizaŃiei surplusul de fonduri; 

(Brillant, E., L., 1995, p.2470). 
În ciuda faptului că pot avea în componenŃa lor aspecte de natură formală (bugete 

remarcabile, structuri organizatorice ample, sisteme birocratice), organizaŃiile din sectorul 
neguvernamental îşi păstrează acest caracter de voluntariat. 

După cum a fost remarcat, activitatea de voluntariat este un element fundamental al 
democraŃiei. Premisele acestei vocaŃii a cetăŃenilor se regăsesc, de exemplu, în primele 10 
amendamente ale ConstituŃiei americane, în care sunt prevăzute drepturile de liberă exprimare, 
de a se aduna şi libertatea religioasă (Brilliant, E.,L, 1995,  p.2469). 

Într-adevăr, sectorul voluntar se articulează mai bine cu ceea ce poartă denumirea de 
împuternicire. 

  Pe de altă parte, acest sector terŃiar este întrezărit ca o alternativă pentru redresarea 
statului bunăstării, acesta din urmă compromis prin crize fiscale şi lipsă de eficienŃă în 
furnizarea serviciilor sociale. Este vorba de trecerea la ceea ce a fost denumit revoluŃia 
comunităŃii (Vlăsceanu, M., 1995, p.83). Trebuie subliniat că sectorul voluntar nu înseamnă 
simplism filantropic perpetuat la condiŃiile vieŃii moderne. Ne aflăm în faŃa unui angrenaj 
complex de iniŃiative şi interacŃiuni, care au darul de a depăşi competitivitatea excesivă, 
scăderea capacităŃii statului în managementul diversificat al problemelor sociale majore etc.  
 Ilustrativă în acest sens este prezentarea de mai jos a lui Vlăsceanu M.: 

Profil FuncŃii RelaŃia cu Guvernul Aria de extensii 
(teritorialitate sau 
adresabilitate) 

OrganizaŃii 
birocratice 

Distributive (oferite de 
servicii sociale 
specializate deja, 
consacrate) 

Participări la elaborarea şi 
aplicarea politicilor publice 
(guvernamentale)  
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IniŃiatoare de 
noi servicii 

Antreprenoriale Se afirmă în sectoarele pentru 
care nu au fost încă elaborate 
politici publice, deşi există nevoi 
reale (sociale sau persoanle) 

AsociaŃii Oferte de servicii 
specializate 

Pot sau nu să colaboreze la 
elaborarea şi aplicarea politicilor 
publice 

- Globale 
- Comunitare 

(Vlăsceanu, M., 1995, p.91) 
 

Până în 1990, asistenŃii sociali au acordat puŃină atenŃie voluntariatului pe plan 
intenaŃional. După această dată, tema poate fi regăsită, mai ales, în legătură cu dezvoltarea 
comunitară.  

Se remarcă, de asemenea, interesul Ńărilor vest-europene pentru dezvoltarea 
voluntariatului, indicator al democraŃiei din Ńările est-europene.  

Dar, totodată, să nu uităm că voluntariatul nu este scutit de insuficienŃe privitor la 
resurse prea puŃine pentru satisfacerea masivă a trebuinŃelor la nivel macrosocial, respectiv 
ancorarea într-un anumit „particularism”, precum paternalism şi amatorism. 

Referitor la aceste insuficienŃe, a fost remarcat faptul că ele nu estompează virtuŃile 
voluntariatului, ci le pun într-o lumină ce le dă caracter complementar cu cel al serviciilor 
publice: „slăbiciunile sectorului voluntar sunt virtuŃi ale sectorului guvernamental şi invers” (L. 
Salamon, apud.M. Vlăsceanu, 1995, p.91).  

Sectorul nonprofit reprezintă obiect de cercetare. Astfel, în SUA, există 35 de centre de 
cercetare care vizează acest al treilea sector. Surprinzător, însă, domeniul voluntariatului nu 
reprezintă o temă prioritară de cercetare pentru învăŃământul universitar. Potrivit lui Brilliant, 
E., L., 1995, p., doar două centre americane din cele menŃionate mai sus colaborează cu 
facultăŃi de asistenŃă socială.  

Creşterea potenŃialului oferit de către ceea ce devine sectorul terŃiar a augmentat ideea 
parteneriatului între serviciile publice, guvernamentale şi cele neguvernamentale, bazate pe 
voluntariat.  

Dar, parteneriatul, foarte seducător pentru rezonanŃele sale democratice, nu este 
infailibil şi poate afecta sectorul nonprofit. Astfel, finanŃarea publică a iniŃiativelor 
neguvernamentale prezintă riscuri: deturnarea misiunii organizaŃiei, diminuarea sau pierderea 
independenŃei, ambele cauzate de dependenŃa şi insecuritatea financiară. Pe de altă parte, 
interferenŃa şi controlul de către sectorul guvernamental duc la birocratizare, 
„supraprofesionalizare” şi, ca urmare, pierderea flexibilităŃii sectorului neguvernamental, bazat 
pe voluntariat. Nu este, însă, mai puŃin adevărat că temerile celor care oferă finanŃarea, referitor 
la lipsa unor mecanisme adecvate de răspundere şi control, sunt îndreptăŃite.   

În România, după 1990, pe temeiul unei legislaŃii antebelice, neactualizate, s-a înfiinŃat 
un mare număr de organizaŃii nonprofit (pe bază de voluntariat). Mare parte din ele nu au 
urmărit activităŃi filantropice sau comunitare. Caracterul nonprofit al acestor organizaŃii a fost deturnat 
pentru activităŃi profitabile, cum ar fi scutirea de impozite pentru maşini second hand importate. 

 
Grupurile de întrajutorare: exemplaritate a iniŃiativelor de voluntariat 
Grupului de întrajutorare i s-au identificat următoarele caracteristici: 

- asociaŃie voluntară; 
- membrii: persoane neprofesioniste; 
- participanŃii au trebuinŃe şi probleme comune; 
- activitatea se desfăşoară pe bază de întâlniri pentru perioade mai lungi; 
- activitateta constă în schimb de informaŃii şi găsirea de resurse pentru rezolvarea 

problemei; 
- independenŃă în raport cu profesioniştii. 

(Barker, L.,R., 1991, p.210). 
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  Aşa cum remarcă T.J.Powell, grupurile de întrajutorare îşi pun în valoare experienŃa, 
spre deosebire de profesionişti care se bazează pe expertiză. Ca atare, perspectiva participanŃilor 
la grupul de întrajutorare este fenomenologică, preponderent subiectivă (Powell, T.,J., 1995, 
p.2117). Ca atare, după opinia noastră, este oarecum firesc faptul că cele două categorii de 
actori implicaŃi în ajutare, voluntarul şi profesionistul, să utilizeze limbaje diferite, să vizeze 
realitatea din unghiuri diferite. Credem că este chiar recomandabilă o anumită graniŃă de 
diferenŃiere între aceste două perspective. Se vorbeşte în acest sens de riscul „colonizării de 
către profesionişti a limbajului celor ce se ajută între ei”. (Powell, T., J., 1995, pp.2117-2118). 
  Pentru grupurile de întrajutoare, componenta cea mai activă este cea de implicare umană 
(empatie, amplificarea propriei personalităŃi prin acordarea ajutorului pentru cel de-o seamă cu 
tine, a-Ńi găsi rostul, a valorifica propria experienŃă de viaŃă etc.).     

  Grupul de întrajutoarare îndeplineşte anumite funcŃii care îi îndreptăŃesc legitimitatea şi 
care se referă la cei în discuŃie şi la cauza celor ce se grupează: 

- funcŃia de sprijin acordat în cadrul întâlnirilor grupului, cât şi în afara lui, în acest al 
doilea caz fiind vorba mai ales de însoŃire şi încurajare. În acest caz, funcŃia se 
adresează celui în cauză; 

- funcŃia de advocacy care se referă, de această dată, la cauza pentru care luptă cei ce se 
grupează. Ceea ce caracterizează funcŃia de advocacy pentru grupurile de întrajutorare 
este faptul că cei în cauză pledează pentru însăşi cauza lor, spre deosebire de aceeaşi 
activitate efectuată din perspectiva exterioară a profesionistului; 

- funcŃia de răspândire a informaŃiei, prin afişe, programe, broşuri, pliante, prin mass 
media şi discuŃii directe ce se referă la cauza celor ce se grupează.  

  Implicarea umană are, drept urmare, un dublu avantaj: punerea în valoare a voluntarului 
şi beneficiul financiar în favoarea unei cauze ca urmare a activităŃii de voluntariat.  
 
   
  Alcoolicii Anonimi (A.A.) 
  Este primul grup de întrajutorare, înfiinŃat în 1935 în S.U.A. de către doi alcoolici. 
OrganizaŃia numără în prezent 17 000 grupuri. Principiile grupului sunt în bună măsură 
spirituale, prezentate sub formă de paşi. 
  Cei 12 paşi: 

1. Am admis că eram neputincioşi în faŃa alcoolului – că nu mai eram stăpâni pe viaŃa 
noastră. 

2. Am ajuns la credinŃă ca o Putere superioară nouă înşine ne-ar putea reda sănătatea 
mentală. 

3. Am hotărât să ne lăsăm voinŃa şi viaŃa în grija unui Dumnezeu aşa cum şi-L închipuia 
fiecare dintre noi. 

4. Am făcut fără teamă, un inventar moral amănunŃit al propriei persoane. 
5. Am mărturisit lui Dumnezeu, nouă înşine şi unei alte fiinŃe umane natura exactă a 

greşelilor noastre. 
6. Am consimŃit, fără rezerve, ca Dumnezeu să ne scape de toate aceste defecte de 

caracter. 
7. Cu umilinŃă, I-am cerut să ne îndepărteze defectele. 
8. Am întocmit o listă cu toate persoanele cărora le-am făcut necazuri şi am consimŃit să 

reparăm aceste rele. 
9. Ne-am reparat grşelile direct faŃă de acele persoane, acolo unde a fost cu putinŃă, dar nu 

şi atunci când le-am fi putut face vreun rău, lor sau altora. 
10. Ne-am continuat inventarul personal şi ne-am recunoscut greşelile de îndată ce ne-am 

dat seama de ele. 
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11. Am căutat, prin rugăciune şi meditaŃie, să ne întărim contactul conştient cu Dumnezeu, 
aşa cum şi-l închipuia fiecare dintre noi, cerându-I doar să ne arate voia Lui în ce ne 
priveşte şi să ne dea putere s-o îndeplinim. 

12. După ce am trăit o trezire spirituală ca rezultat al acestor paşi, am încercat să transmitem 
acest mesaj altor alcoolici şi să putem pune în aplicare aceste principii în toate 
domeniile vieŃii noastre. 
Pornind de la A.A., grupurile de întrajutorare au cunoscut o mare diversificare. 
 

  Diversitatea grupurilor de întrajutorare 
 

OrganizaŃie Serviciu oferit pentru 
Ajutor pentru femei abuzate în situaŃie de criză  SoŃii bătute şi alte femei abuzate 
Alcoolicii Anonimi Alcoolicii adulŃi 
Anonimi cu tulburări Persoane cu tulburări de emoŃie 
AsociaŃia americană pentru diabetici Cluburi pentru diabetici, familiile şi prietenii lor 
AsociaŃia celor care nasc prin cezariană Cele care urmează să nască prin cezariană 
AsociaŃia mişcării pentru libertatea celor adoptaŃi Cei adoptaŃi care-şi caută părinŃii naturali 
Cei care au suferit arsuri, recuperaŃi Victimele arsurilor 
Cei fără teamă de zbor Persoane cărora le e teamă să zboare cu avionul 
Cluburi pentru cei care au suportat comoŃie Cei care au avut comoŃie şi familiile lor 
ConferinŃa Naim Persoane văduve 
ConferinŃa NaŃională a BâlbâiŃilor Persoane cu logonevroză 
Controlul anonim Persoane cu datorii 
Depresivii anonimi Persoane depresive 
DivorŃaŃii anonimi Persoane divorŃate 
EmoŃionaŃii anonimi Persoane cu tulburări emoŃionale 
Familii anonime cu persoane deŃinute Familii cu persoane deŃinute 
Fiecare zi contează Persoane cu cancer şi familiile lor 
Game – Anon Familiile celor care participă la jocuri de noroc 
Grupul de întrajutorare pentru Phobia Persoane cu Phobia 
Grupul de sprijin pentru cei cu tumori pe creier Persoane cu tumori pe creier sau cei care-i 

îndrăgesc 
Mensa  Persoane cu I.Q. ridicat 
Noi ajutăm Persoane separate şi divorŃate 
OrganizaŃia NaŃională pentru Femei Drepturile femeilor 
Panterele gri Grup intergeneraŃional 
PărinŃii anonimi PărinŃi care îşi abuzează copiii 
Rezolv Persoane infertile 
Societatea Soarta Cei care au jignit şi familiile lor 
SperanŃa luminii PărinŃi cu copii ce suferă de cancer 
Supraponderalii anonimi Persoane supraponderale 
SupravieŃuitorii celor care au căzut victimă sinuciderilor Rudele şi prietenii celor care au căzut victimă sinuciderilor 
Uniunea părinŃilor naturali interesaŃi de a-şi oferi copilul spre 
adopŃie 

PărinŃii care îşi oferă copiii spre adopŃie 

(după Zastrow, Ch., 1999, p.127) 
Se estimează că în SUA 7,5 de milioane de persoane participă la grupuri de 

întrajutorare. De remarcat că, de asemenea, în acestă Ńară au apărut primele grupuri de acest 
gen. Faptul nu este întâmplător. Încă în 1840, francezul Alexis de Tocqueville, vizitând SUA, 
remarcă vocaŃia americanilor de a se asocia (Brilliant, E.,L., 1995, p.2469). 
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Pe un teren favorabil democraŃiei, SUA a reprezentat, în bună măsură, avangarda şi, 
totodată, sursa de inspiraŃie pentru ceea ce se numeşte, generic, voluntariat. Dar, în acelaşi timp, 
un alt motiv al asocierii în grupuri de întrajutorare îl constituie discriminarea.  

Mişcarea grupurilor de întrajutorare este vizibilă şi în România. Semnificative în acest 
sens sunt grupurile de A.A. 

Alcoolicii Anonimi în România 
- Grupul Unu (Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”, Pavilionul 17, şos. 

Berceni nr. 10-12); 
- Grupul InternaŃional (limba engleză; Universitatea Populară Bucureşti, sala “I.C. 

Brătianu”, str. Biserica Amzei nr.5-7); 
- Grupul “Radu Vodă” (Mănăstirea “Radu Vodă”, str.Radu Vodă nr.24A, Seminarul 

Teologic Ortodox, sala “Paraclis”); 
- Grupul Cristiana (Spitalul de UrgenŃă “Sf. Pantelimon”, secŃia externă, şos. Pantelimon 

nr.27, etaj 2, Capelă). 
Alte grupuri funcŃionează în Arad, Baia Mare, Cluj, Craiova, Deva, Hunedoara, 

Miercurea Ciuc, Piatra NeamŃ, Roznov, Târgu Mureş şi Timişoara. 
Se poate observa tendinŃa de polarizare a grupurilor de A.A. în vestul României şi 

Bucureşti. În acest sens, Vlăsceanu M. observă că „dinamica teritorială a înregistrărilor poate fi 
pusă în relaŃie cu gradul de conştientizare a unor necesităŃi şi cu tendinŃe de asociativitate. 
Autoarea vede în Bucureşti „o forŃă de iradiere sau difuziune dinspre «centru»” (Vlăsceanu, M., 
1995, p.85). 

 
AsistenŃa socială şi grupurile de întrajutorare 
Din punctul de vedere al asistenŃei sociale, se susŃine că grupurile de întrajutorare 

potenŃează sau au rol complementar în raport cu cel al profesioniştilor. Putem spune că 
asistenŃii sociali stimulează o formă de activitate considerată din categoria celor care vizează 
organizarea şi dezvoltarea comunitară sau contribuie la revigorarea credinŃelor religioase etc, 
după cum asistentul social poate face activitate de lobby în favoarea membrilor grupului de 
întrajutorare sau poate împleti asemenea iniŃiative cu cele ale grupului.  

Asistentul social se pune în slujba participanŃilor la grupul de întrajutorare, nu şi invers, 
neputând fi vorba aici de parteneriat. Sau, de fapt, în spiritul unei înŃelegeri potrivit modelului 
tranzacŃional, şi grupul de întrajutorare şi asistentul social urmăresc un scop comun, acela de a 
reintegra social pe cel ajutat de către cei care împărtăşesc aceleaşi probleme. După cum nu este 
exclus ca intervenŃia asistentului social care efectuează activitatea de consiliere sau un 
psihoterapeut pot intra în concurenŃă cu ceea ce se face în grupul de întrajutorare. 

De asemenea, a fost remarcat faptul că grupul de întrajutorare este un cadru potrivit de a 
satisface trebuinŃe pe care profesioniştii nu le pot îndeplini. De exemplu, diminuarea percepŃiei 
stereotipizante, stigmatizarea, discriminarea, prevenirea marginalizării şi izolării etc. Asistentul 
social poate contribui la sporirea sentimentului de împuternicire, sentiment care, la rândul lui, 
este potenŃat şi de apartenenŃa la grupul de întrajutorare. 

 
 
Rolurile jucate de asistentul social în grupurile de întrajutorare 

  Maguire (apud Kirst – Ashman, Karen, K., and Hull, Jr., Grafton, H., 2001, p.98) 
vorbeşte în acest sens de următoarele roluri: 

- să prevadă locul întâlnirii; 
- să se ocupe de fonduri; 
- prevede informaŃiile oferite membrilor; 
- să antreneze membrii ca lideri; 
- a direcŃiona oamenii către grup; 
- acceptarea direcŃionării din partea grupului; 
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- să faciliteze credibilitatea din partea grupului; 
- să faciliteze credibilitatea în comunitatea profesională; 
- să amortizeze impactul dintre grup şi organizaŃii; 
- să ofere sprijin emoŃional şi social conducătorului grupului. 

 
  AtribuŃiile asistentului social în cazul grupului de întrajutorare 
  Ajutorul acordat de grupurile de întrajutorare interacŃionează cu ajutorul acordat de 
asistenŃii sociali şi alŃi profesionişti. De aceea, asistentul social trebuie să fie familiarizat cu 
ceea ce reprezintă grupul de întrajutorare. 
  Perspectiva grupului de întrajutorare este mai subiectivă în raport cu cea a asistentului 
social. Problema sau situaŃia este analizată de către asistentul social „din afară”, pe când 
membrii grupului de întrajutorare o analizează „de dinăuntru”. Din cele două puncte de vedere, 
chiar limbajul este diferit. AsistenŃii sociali nu trebuie să-şi impună propria terminologie 
profesionistă. Cei din grupurile de întrajutorare folosesc de multe ori termeni proprii. 
  Persoanele din grupul de întrajutorare au fost în situaŃia noului asistat, oferind un alt fel 
de ajutare decât asistentul social. Cel din grupul de întrajutorare vorbeşte din perspectiva 
experienŃei trăite şi are o relaŃie de la egal la egal cu ajutatul. Este mai uşor să primeşti ajutor de 
la cineva care ştii că, la rândul lui, a fost ajutat. 
  Există riscul ca terapeuŃii să-şi recruteze clienŃii din rândul grupurilor de întrajutorare. 
De asemenea, unii terapeuŃi au împrumutat cei 12 paşi, deturnând postulatul întrajutorării. În 
alte cazuri, profesioniştii preiau iniŃiativa organizării propriilor grupuri de întrajutorare. 
Desigur, iniŃial, asistenŃii sociali pot avea asemenea iniŃiative, dar, ulterior, ei trebuie să se 
retragă pentru a oferi iniŃiativa actorilor înşişi din cadrul grupului de întrajutorare. 
  Trebuie făcută diferenŃierea între grupul de întrajutorare şi alte câteva asemănătoare. 
Există organizaŃii care efectuează activităŃi de advocacy, dar pentru alŃii. Grupul de întrajutorare 
efectuează activităŃi pentru propria cauză. De asemenea, trebuie făcută diferenŃierea între 
grupurile de întrajutorare şi cele de îngrijire, grupuri de sprijin sub conducerea profesionioştilor, 
grupuri de terapie conduse de specialişti, grupuri de dezvoltare comunitară. 
 
 
 
 
  Concluzii 
  Este important ca, în general, diferite categorii de minorităŃi să fie antrenate la 
activitatea grupurilor de întrajutorare, fără ca autorităŃile sau alte categorii de profesionişti să le 
diminueze iniŃiativa. Virtutea organizaŃiilor voluntare constă în ceea ce a fost denumit 
particularismul lor, adică preocuparea pentru a satisface trebuinŃe specifice, a unor grupuri 
minoritare.  
  În condiŃiile societăŃii româneşti, este important să se stimuleze iniŃiativa iniŃierii unor 
asemenea grupuri în zone în care ele sunt puŃin cunoscute. 
  Este necesar ca diferitele categorii de profesionişti (asistenŃi sociali, medici, psihologi) 
să fie sensibilizaŃi faŃă de necesitatea unor asemenea iniŃiative ale diferitelor categorii de 
bolnavi şi asistaŃi, să-i ajute să se poată adresa grupurilor de întrajutorare. 
  În condiŃiile în care se vorbeşte de o „cultură a grupurilor de întrajutoarare”, unii 
vizionari optimişti întrevăd posibilitatea ca toate serviciile de sănătate şi psihosociale 
profesioniste să se articuleze cu cele ale grupurilor de întrajutoarare, considerându-se că cei 
care frecventează aceste grupuri se regăsesc printre cei care se adresează profesioniştilor. 
(Lieberman, M.,A., Snowden, L., apud. Powell, T.,J., 1995, p.2117). 
  Se vorbeşte chiar de două culturi separate, de o cultură a întrajutorării, în opoziŃie cu 
cea a ajutării, fiecare dintre ele cu tot ceea ce le incumbă: mod de a înŃelege lucrurile, limbaj 
etc. (Prelici, V., 2002, p.51).  
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  Pentru a evita unele greşeli strategice, este important pentru asistenŃii sociali să înveŃe, 
ca o componentă a educaŃiei lor profesionale, cum să faciliteze participarea asistaŃilor la 
grupurile de întrajutorare. 
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ABSTRACT. The disapperarance of the totalitarian regime in the former 
Yugoslavia occured against the background of ethnic and religious secession. At 
the same time (1989-1991), in the two developed provinces of Yugoslavia, 
Slovenia and Croatia, the anticommunist reaction ant the process of civil society 
organization led to the emergence of some truly democratic political parties.  

On July 23, 1990, the Slovenian Parliament passed a law stating the idea 
of Slovenia’s sovereignty. At the same time, the provincial Parliament in 
Kossovo, later and disabended, proclaimed „The Kossovo Republic”. Between 
1989 – 1990, the secessionist force a made a superposition of the administrative 
borders of the federation and the state borders of some republics that intended 
to be sovereign and proclaimed the inviolability of their borders.  

At the beginning of 1991, the clashes generalized in Yugoslavia, either 
between various separatist forces in the republics and the federal authorities or 
between democratic  forces in the capital of Yugoslavia and the same state 
authorities. The entire Yugoslavia was heading toward civil war, which broke 
aut in summer.  

 
 

 
Religia constituie o componentă esenŃială a societăŃii umane, indiferent de epocă şi de 

civilizaŃie. În ciuda procesului de laicizare, de secularizare a lumii moderne şi contemporane, 
începând cu epoca Luminilor,  fenomen accentuat în sec. XX, factorul religios continuă să joace 
un rol important, în anumite situaŃii decisiv în sfera vieŃii economice, sociale, politice, chiar a 
relaŃiilor internaŃionale. 6  

Religia reprezintă şi astăzi un factor major de potenŃial conflict în concertul statelor de 
pe glob. În multe situaŃii, conflictele economice, politice şi militare au şi un substrat religios. 
Aceasta, deoarece religia oferă suportul ideologic, justificarea morală, este un instrumentum 
regni al politicii de agresiune în sfera relaŃiilor internaŃionale. 7  

În mod normal, politica şi religia ar trebui să fie separate. În statul modern, democratic, 
religia este separată de stat, de politică, constituind o chestiune de conştiinŃă, o problemă 
intimă, personală a individului, de relaŃie a lui cu divinitatea. Este viziunea liberală asupra 
raportului dintre putere şi confesiune. 8  

În statele islamice, cu excepŃia Turciei, care este un stat laic, religia este indisolubil 
legată de desfăşurarea vieŃii politice, joacă un rol esenŃial, uneori decisiv în procesul de luare a 
deciziilor politice. În statele fundamentaliste islamice, nu există o constituŃie propriu – zisă, 
raporturile din interiorul puterii şi din societate fiind determinate de prescripŃiile Coranului. 9 

Studiul nostru se focalizează pe analiza conflictelor religioase declanşate după 1989 în 
spaŃiul balcanic al fostei Yugoslavii, constituind un excelent studiu de caz din perspectiva 
aplicării teoriilor liberale (enunŃate de Haberbas şi Welfare) în contextul  elaborării soluŃiilor de 
pacificare, de rezolvare acestora.  

                                                           
6 Paul Johnson, O istorie a lumii moderne, Editura Humanitas, Bucureşti, 2005, p. 567-589.  
7 Ibidem, p. 598-599.  
8 Serge Berstain; Pierre Milza, Istoria secolului XX,  vol. I, Editura ALL, Bucureşti, 1998, p. 34-37.   
9 ***Istoria universală, vol. III, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006, p. 775-781.  



 49

De ce după  anul 1989? Deoarece, 1989,  conform opiniei avizate a  unor reputaŃi 
specialişti în ştiinŃele politice şi în relaŃiile internaŃionale, marchează un punct de turnură, un 
important moment de discontinuitate în raporturile internaŃionale din Europa şi nu numai.10  
Anul 1989 este un moment de răscruce în istoria Europei şi a lumii deoarece jalonează sfârşitul 
războiului rece, sfârşitul confruntării între Vest şi Est, între „lagărul comunist”, condus de 
URSS şi lumea democratică, liberă, occidentală, în frunte cu Statele Unite ale Americii. 11   

Este un moment de turnură în istoria relaŃiilor internaŃionale deoarece a marcat sfârşitul 
bipolarismului, în contextul dezintegrării interne a uneia dintrre cele două superputeri – URSS 
– care dispare în 1991, lăsând locul Rusiei. Statele Unite ale Americii rămân singura 
superputere mondială, dar cu responsabilităŃi imense în ceea ce priveşte asigurarea şi garantarea 
ordinii şi dreptului internaŃional.12   

1989 a însemnat şi o renaştere a sentimentului religios, atât în Europa creştină, cât 
mai ales în lumea islamică. Această evoluŃie este cu atât mai importantă cu cât ea are loc în 
zona cea mai turbulentă a planetei şi priveşte Ńări care deŃin o parte considerabilă din bogăŃiile 
petroliere ale acesteia. Nucleu în plină efervescenŃă al unui curent islamic care nu încetează să 
înregistreze progrese în Africa de Nord, regiunea care se întinde între Ńărmurile africane ale 
Atlanticului şi Oceanului Indian este la ora actuală un creuzet de fuziune între tensiunile 
politice şi perturbaŃiile economice.13  

Fundamentalismul islamic este la putere în Iran, din 1979, a dominat în anii *80 şi *90 
în Afganistan iar curentele radicale islamice au antrenat şi conflictele din spaŃiul ex-iugoslav, 
din Bosnia – HerŃegovina şi provincia Kossovo. Oricum s-ar manifesta, renaşterea islamică 
subliniază vitalitatea unui „model” moştenit de la tradiŃiile străvechi şi care se vrea a fi la fel de 
îndepărtat de marxism, cât şi de construcŃiile ideologice şi culturale ale Occidentului 
democratic.14   
 Anul 1989 a însemnat şi recrudescenŃa naŃionalismului în spaŃiul balcanic dar şi pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. Se vorbeşte tot mai mult, în cercurile diplomatice, dar şi în lucrările 
de specialitate de apariŃia unui „naŃionalism arab”, xenofob, agresiv, intolerant, care caută să 
manipuleze masele, să atragă mai ales tinerii, în acŃiuni ostile împotriva Occidentului în 
general, Statelor Unite în mod special.15    
 După  1989, terorismul internaŃional, mai ales cel de factură fundamentalistă islamică, a 
cunoscut o intensitate fără precedent în istoria relaŃiilor relaŃiilor internaŃionale, culminând cu 
atacurile de la 11 septembrie 2001, împotriva turnurilor gemene din New York.  
 Analiza noastră se focalizează pe abordarea tipului de conflict care a sfâşiat şi 
dezintegrat Yugoslavia, după 1990, culminând cu intervenŃia americană din 1999 şi separarea 
de Yugoslavia a CraoŃiei, Sloveniei, Bosniei – HerŃegovina.  Conflictul din fosta Yugoslavie are 
valenŃe naŃionaliste, în primul rând din partea Serbiei, dar considerăm că factorul decisiv care a 
alimentat războiul dintre CroaŃia şi Yugoslavia în 1991-1992, războiul din Bosnia – 
HerŃegovina şi conflictele din Kossovo dintre sârbi şi albanezi, este cel religios. 16  

Balcanii, în opinia noastră, reprezintă un exemplu clasic de conflict religios interstatal, 
deoarece aici s-au înfruntat 3 mari religii: catolicismul (croaŃii, slovenii, inclusiv cei din Bosnia 
HerŃegovina), ortodoxia (sârbii şi muntenegrenii), musulmanii (din Bosnia _ HerŃegovina, dar şi 

                                                           
10 Constantin Hlihor, Balkans between Crisis, Peacekeeping and Peacebuilding, în vol. East – Central Europe 
and the Great Powers Politics (19th – 20th Centuries), edited by Veniamin Ciobanu, Editura Junimea, Iaşi, 
2004, p. 253 – 257.  
11 Henry Kissinger, DiplomaŃia, Bucureşti, 1997, p. 443-448.  
12 Ibidem, p. 452-454.  
13 Serge Berstain,; Pierre Milza, op. cit.,vol. III,  p.248 – 251.   
14 Ibidem, p. 251. 
15 Guy Hermet, Istoria naŃiunilor şi a naŃionalismului în Europa, Bucureşti, 1993, p. 222-226.  
16 Ernest Weibel, Histoire et geopolitique des Balkans du 1800 a nos jours, Paris, 2002, p. 570- 573.  
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albanezii islamici din Kossovo, sprijiniŃi de Alabania, singura Ńară din Europa unde populaŃia 
musulmană depăşeşte 80% din totalul populaŃiei Ńării). 17  

Nu este vorba atât de o ciocnire a civilizaŃiilor, ci mai degrabă de un conflict religios 
între fundamentalismul islamic şi „fundamentalismul  ortodox”. Problemele în Balcani vin din 
evul mediu, fiind datorate în principal a doi factori: doctrina jihadului islamic şi politica de 
colonizare a elementelor musulmane în Balcani, organizată de Imperiul Otoman p parcursul 
sec. XVI – XIX şi de asimilare parŃială la islamism a populaŃiei creştine, în schimbul anumitor 
avantaje.18  

Doctrina jihadului islamic (a războiului sfânt împotriva necredincioşilor) este susŃinută 
astăzi ca o politică oficială a grupărilor radicale ale fundamentaliştilor islamici. Ea a fost 
elaborată în evul mediu, în liniile majore, de către Mahomed (570 – 632) şi desăvârşită sub 
urmaşii săi. Ideologia războiului sfânt la musulmani poate justifica orice război de agresiune, 
orice atac terorist împotriva Occidentului şi a americanilor în speŃă. 19 A justificat şi acŃiunile 
brutale ale allbanezilor UCEKA în Bosnia sau Kossovo.  

Jihadul implică noŃiunea de „război religios”, care legitimează cucerirea, prada, jaful 
unui teritoriu, uciderea populaŃiei civile ca fiind realizate în numele şi la porunca lui ALLAH.  
Dacă una dintre traducerile cuvântului jihad este „război împotriva necredincioşilor”, aceasta nu 
înseamnă că un astfel de război era dus numai din raŃiuni religioase. 20 

Istoric vorbind, conflictele armate declanşate între Islam şi Creştinătate aveau, în primul 
rând cauze de ordin politico – militar şi economico – financiar, cele religioase căzând pe plan 
secund sau fiind folosite ca pretexte, ca justificare sau motivaŃie a războiului. Jihadul este astăzi 
un mijloc de propagandă, un „instrument politic şi militar” prin care Islamul îşi poate afirma 
pretenŃia de universalitate, iar religia musulmană pe cea de religie ecumenică.21   

Jihadul (= efortul pe calea lui Allah) îmbrăca, din punct de vedere semantic şi haina 
războiului dus împotirva necredincioşilor care nu acceptaseră convertirea – şi în Balcani sunt 
mulŃi sârbi care au păstrat ortodoxia- sau măcar dominaŃia Islamului. Însuşi Mahomed a 
susŃinut necesitatea derulării războiului sfânt până când toate popoarele şi toate statele vor fi 
acceptat convertirea sau cel puŃin dominaŃia Islamului.22  

Astăzi, jihadul islamic a ajuns să justifice moral şi spiritual terorismul internaŃional, ca 
modalitate de atingere a unor scopuri politice, militare şi economice. Inclusiv fostul lider 
irakian, Saddam Husein a apelat la ideologia jihadului în contextul celor două războaie pierdute 
cu americanii, din 1991 şi 2003, pentru a mobiliza populaŃia propriei Ńări şi pentru a câştiga 
suportul politic şi diplomatic al Ńărilor arabe. 23  

Astăzi, talibanii şi fundamentaliştii islamici ameninŃă Statele Unite ale Americii şi pe 
oricine i-ar ataca, cu războiul sfânt – jihadul. Ei invocă legile sfinte ale Coranului pentru a 
justifica luarea vieŃilor omeneşti, totul în scopul propăşirii religiei musulmane, a victoriei lui 
Allah peste necredincioşii creştini sau mozaici.19 

 Mai mult, ultrareligioşii islamici invocă aceleaşi legi sfinte pentru a justifica, ba chiar a 
recomanda, sacrificiul suprem, renunŃarea la propria viaŃă pentru a o curma pe cea a duşmanului 
într-ale religiei.20 Jihadul face parte din retorica familiară societăŃilor musulmane de orice tip, 

                                                           
17 Allan Little, Yugoslavia: Death of a Nation, Penguin, USA, 1997, p. 112-117.  
18 Misha Glenny, The Balkans: Nationalism, War and Great Powers. 1809 – 1999, Penguin, USA, 2001, p. 
234-237.  
19 Viorel Panaite, Pace , război şi comerŃ în Islam, Editura All, Bucureşti, 1997, p. 82-83.  
20 Ibidem, p. 85-87.  
21 Halil Inalkic, The Ottoman Empire, Princeton, 1997, p. 111- 116.  
22 Viorel Panaite, op. cit., p. 89- 91.  
23 ***Istoria universală, vol. III, p. 799-801; Paul Johnson, op. cit., p. 703.  
19 Ma ry Kaldor, Războaie noi şi vechi. ViolenŃa organizată în epoca globală, Editura Antet, Bucureşti, 1999, p. 
47-53.  
20 Ibidem, p. 67.  
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însă impactul său este dat tocmai de manipularea şi mutilarea textelor sfinte ale Coranului de 
exegeŃii ce –şi doresc legitimitatea pentru propovăduirea jihadului.21  

Fundamentaliştii au găsit în exprimările belicoase la adresa musulmanilor 
necredincioşi izvorul pentru a interpreta Coranul şi a-l îndrepta contra tuturor celor pe care îi 
consideră  duşmani întru credinŃă. „LuptaŃi cu cei care vi se opun. Dacă şi ei trec la luptă, 
luptaŃi în continuare. Dacă încetează, opriŃi-vă şi voi. FiŃi ostili faŃă de oricine vă este ostil” 
(Coran, 2, 190). Dacă imaginea arhetipală în Biblie este omul sărac, în Coran prototipul 
credinciosului este omul jihadului, cel care luptă cu forŃă împotriva duşmanului intern şi 
extern. Dar lupta sfântă nu justifică decât legitima apărare drept context pentru război – „nu 
vă luptaŃi cu cei care nu v-au făcut nici un rău”(Coran, 60, 8).  

Pentru istorici şi pentru teologii reformatori ai Islamului, lupta armată este rezervată 
exclusiv războaielor Profetului şi ale însoŃitorilor săi, pentru a se apăra, în sec. VII, în timpul 
persecuŃiilor. Din punct de vedere istoric, singura justificare este autoapărarea  împotriva 
ravagiilor comise de cruciaŃi împotriva musulmanilor şi evreilor. 22 

Este cunoscut faptul că un text poate semnifica orice dacă se aleg doar textele ce servesc 
unei teze sau alteia, dacă îl scoatem din contextul istoric şi dacă ne facem că ignorăm orientarea 
generală.  Coranul are însă o orientare foarte clară: ikraha fid – din – adică libertatea de a-Ńi 
alege credinŃa. Surata 2 afirmă că Allah nu impune nimic sufletului care să nu-i depăşească 
propiile capacităŃi.  

Această atitudine alungă în afara Islamului orice manifestare de obscurantism şi de 
violenŃă, orice formă de regresie spirituală care ar impune individului altceva decât respectul 
pentru aproapele său şi faŃă de el însuşi. Fundamentaliştii însă se folosesc de Coran pentru a-şi 
justifica jihadul antioccidental şi antiamerican. 23 

Conflictele din Balcani au rădăcini adânci în Evul mediu, în politica demografică şi 
confesională promovată de sultanii otomani, care viza colonizarea de populaŃie turcă în Basnia 
– HerŃegovina, pentru a asigura un suport social şi politic stăpânirii otomane. 24 O parte a 
populaŃiei25 creştine din Bosnia s-a convertit la mahomedanism, fiind persecutată de biserica 
ortodoxă deoarece era eretică (îmbrăŃişase erezia bogomilă, dualistă care susŃinea că Dumnezeu 
şi Satana sunt fraŃi, că Satana a creat lumea materială iar Dumnezeu pe cea spirituală).  

Ostilitatea bosniecilor deveniŃi musulmani faŃă de ortodocşi şi catolici este o 
reminiscenŃă a epocii medievale, este determinată de persecuŃiile la care au fost supuşi, atât de 
biserica ortodoxă, cât şi de cea catolică, pentru că au fost consideraŃi eretici, bogomili. 26  

Convertirea la Islam a însemnat pentru populaŃia bosniacă o serie de avantaje materiale 
(scutirea de anumite impozite) dar şi accederea la funcŃii şi demnităŃi publice în ierahia politico 
– administrativă a Imperiului Otoman. Albanezii creştini, s-au convertit masiv la islam, din 
raŃiuni politice, pentru a ocupa demnităŃi importante în statul otoman şi a beneficia de scutiri 
fiscale şi alte avantaje.   

Destrămarea Yugoslaviei după 1989 a fost favorizată de prăbuşirea lagărului comunist, 
de recrudescenŃa naŃionalismului sârb, croat şi albanez, dar mai ales de profundele falii 
religioase care i-au divizat pe ortodocşi de catolici şi musulmani.27 Marea problemă a 
Yugoslaviei a fost că nu exista o religie majoritară, ortodocşii fiind majoritari doar în anumite 

                                                           
21 Josef Joffe, Viitorul marilor puteri,  Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 2000, p. 89-95.  
22 Ibidem, p.97-101.  
23 Mary Kaldor, op. cit.. p. 88-91.  
24 Halil Inalcik, op. cit., p. 330-334.  
25 Guy Hermet, op. cit., p. 321.  
26 Misha Glenny, op. cit., p. 117-121.  
27 Raico Cornea, Kosovo – Reportaje de război : Cântecul trist al mierlei, 1998 – 2000, Editura SapienŃia 
Bucureşti, 2001, p. 123-127.  



 52

regiuni (Serbia, Muntenegru), catolicii fiind preponderenŃi în CroaŃia şi Slovenia iar 
musulmanii în Bosnia – HerŃegovina şi Kossovo.28 

La 25 iunie 1991 Slovenia îşi declară independenŃa faŃă de Yugoslavia iar în acelaşi an 
confruntări interetnice şi interconfesionale de amploare se produc în CroaŃia, între populaŃia 
majoritară (croaŃii) şi populaŃia minoritară (sârbii). Monopolul politic al sârbilor în cadrul 
Yugoslaviei este pretutindeni contestat, cu excepŃia Republicii Muntenegru.29 În ianuarie 1992, 
Comunitatea Economică Europeană recunoaşte independenŃa celor două republici catolice din 
fosta Yugoslavie: CroaŃia şi Slovenia. 

 În luna martie 1992, Bosnia – HerŃegovina a votat pentru independenŃă iar confruntările 
dintre armata sârbă şi forŃele militare şi paramilitare ale republicilor secesioniste s-au 
intensificat şi amplificat, căpătând un tot mai pronunŃat caracter religios, deoarece sunt 
devastate şi incendiate  biserici ortodoxe şi catolice, moschei islamice, sunt profanate şi  
distruse cimitire ortodoxe şi catolice. 30  

Ura faŃă de populaŃia musulmană din Balcani s-a materializat prin internarea a zeci de 
mii de islamici bosnieci în zona controlată de sârbi din Bosnia – HerŃegovina. Confruntările 
militare şi religioase continuă şi în anii următori, în 1994 Sarajevo (capitala Bosniei) este 
bombardată de armata sârbă, fapt care determină intervenŃia căştilor albastre, care, sub mandat 
ONU, iau sub protecŃie zona capitalei provinciei. Se produce rapid enclavizarea Yugoslaviei, în 
funcŃie de criterii religioase şi etnice.31 

 La 21 noiembrie 1995, prin medierea americană, a preşedintelui Bill Clinton, se ajunge 
la un acord de pace în Yugoslavia, semnat la Dayton (Ohio, SUA), între sârbii, croaŃii şi 
bosniecii musulmani, prin partajarea Bosniei – HerŃegovina în  Republica Sârbă din Bosnia şi 
FederaŃia Croato – Musulmană din Bosnia.32  

Kossovo – leagănul formării poporului şi statului sârb – este astăzi locuit în majoritate 
covârşitoare de musulmani, ca o consecinŃă firească a politicii de colonizare a Imperiului 
Otoman, care a favorizat penetrarea elementului albanez islamic în detrimentul sârbilor 
ortodocşi. 33   

În iulie – octombrie 1998, minoritatea albaneză din provincia Kossovo, este persecutată 
de miliŃiile sârbe; se produc numeroase atrocităŃi iar NATO ameninŃă cu intervenŃia militară 
aeriană pentru a pedepsi încălcarea flagrantă a drepturilor omului, atât civile cât şi religioase.  

Escaladarea conflictului religios între sârbii ortodocşi şi albanezii musulmani din 
Kossovo determină în cele din urmă NATO, în primăvara anului 1999,  să bombardeze centrele 
strategice şi industriale ale Serbiei conduse de dictatorul comunist Slobodan Miloşevici. În cele 
din urmă, trupele yugoslave evacuează Kossovo, teritoriu care este administrat de ONU.34  

Anul 2001 a adus în Balcani un eveniment de mult anticipat: războiul de secesiune al 
separatiştilor albanezi musulmani din Macedonia. Remarcabile sunt, în acest caz, nu numai 
caracterul extrem de previzibil al evenimentelor, ci şi totala lipsă a mizei. Radicalii albanezi 
islamici doresc crearea unei republici a lor în interiorul Macedoniei, fie oficial, fie în virtutea 
privilegiilor obŃinute în urma presiunilor externe.  Pentru a salva aparenŃele, NATO a încercat 
să dezarmeze UCK, condiŃionând orice gest mărunt de aşa – numita reformă constituŃională a 
Macedoniei. Ramura din Macedonia a UCK a apelat intens la terorism. 35 

Astăzi este cunoscută legătura dintre Alija Izedbegovici (fostul preşedinte islamist al 
Bosniei, favoritul nr. 1 al Washingtonului) şi Ayman Al – Zawahiri, strategul militar al luzi 

                                                           
28 Jean Cot, Derniere guerre Balcanique? Ex – Yugoslavie: temoignages, analyses , perspective, Paris, 1996, p. 
173-176.   
29 Henri Leblanc – Ginet, Chronologie de L’Historie Mondiale, Paris, 2003, p. 280 – 281.  
30 Allan Little, op. cit., p. 234-239; Raico Cornea, op. cit., p. 133-139.  
31 Mary Kaldor, op. cit., p. 217.  
32 Misha Glenny, op. cit., p. 214.  
33 Ibidem, p. 182-183.  
34 Jean Cot, op. cit., p. 177-179.  
35 Ibidem, p. 198-201.  



 53

Osama ben Laden şi mâna lui dreaptă. Tabăra de la Ropotovo a extremiştilor albanezi este 
astăzi un centru pentru teroriştii afgani şi algerieni. Tabăra se află nu  numai în Kossovo ci chiar 
în zona de responsabilitate a contingentului american din cadrul K. F. O. R. 36 

Din perspectiva teoriilor liberale (Haberbas şi Welfare)  ale relaŃiilor internaŃionale, 
conflictele religioase pot fi soluŃionate având în vedere următoarele alternative şi postulate:  

1. În primul rând, este necesară deconfesionalizarea conflictelor 
internaŃionale, pentru a introduce un element de normalitate şi raŃionalitate 
a conflictelor. Conflictele trebuie rezolvate prin deplasarea accentului de la 
religie la sfera dreptului internaŃional, a respectării legislaŃiei internaŃionale, 
printr-o abordare laică, lipsită de dogmatism şi prejudecăŃilor,37 a litigiilor 
teritoriale sau politice. Numai o astfel de abordare are şanse să aducă o pace 
stabilă, de durată, în regiunea Balcanilor, bântuită de atâtea conflicte etnice şi 
religioase. 38 Dreptul internaŃional trebuie să prevaleze în faŃa prejudecăŃilor 
de sorginte medievală, a doctrinei jihadului, a dogmatismului de orice fel, 
care împiedică o abordare raŃională a litigiilor în sfera relaŃiilor 
internaŃionale. Fanatismul religios, fie creştin sau musulman, trebuie 
eliminat ca modalitate de acŃiune în relaŃiile internaŃionale. 

2. Abordarea conflictelor religioase având în vedere şi componenta etno-
demografică. Liberalismul înseamnă în primul rând respectarea drepturilor 
individului dar şi a comunităŃilor, din perspectiva asigurării şi garantării 
dreptului omului. Sârbii au invocat şi invocă şi astăzi tradiŃia istorică, 
dreptul istoric asupra unui teritoriu ( în speŃă asupra statelor secesioniste 
CroaŃia, Slovacia, Bosnia – HerŃegovina, dar mai ales în cazul Kossovo). 39 
TradiŃia istorică nu poate justifica apartenenŃa la un stat a unui teritoriu în 
care populaŃia majoritară este de altă etnie şi religie decât cea majoritară în 
restul statului respectiv. Organizarea unor referendumuri, sub tutela 
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, pentru a consulta voinŃa efectivă a populaŃiei, 
este o modalitale liberală de rezolvare a conflictelor religioase, acordând 
dreptul populaŃiei respectivă să-şi decidă singură soarta, să-şi decidă viitorul 
politic.40   

3. Respectarea drepturilor omului, respectiv asigurarea şi garantarea 
drepturilor minorităŃilor etnice şi religioase. Este vorba în primul rând, 
asigurarea autonomiei culturale şi religioase, de posibilitatea  ca cetăŃenii 
să-şi poată practica cultul religios în mod liber, fără oprelişti şi obstacole de 
nici un fel, fie că este vorba de musulmani într-un stat creştin, fie că este 
vorba de o minoritate ortodoxă sau catolică într-un stat musulman. 41 
Moscheea ca instituŃie de cult, dar şi biserica ca locaş de închinare pentru 
creştini trebuie respectate ca atare şi nu profanate. În timpul conflictelor 
religioase din fosta Yugoslavie, au fost asasinaŃi oameni nevinovaŃi în 
biserici şi moschei. Purificarea etnică şi religioasă, aşa cum a fost aplicată 
de fostul preşedinte al Serbiei, Slobodan Miloşevici, în regiunile unde sârbii 

                                                           
36 Mary Kaldor, op. cit., p. 144.  
37 Vezi şi precizările aduse de Roland Paris, International Peace Building and the Mission Civilisatrice, în 
„Review of International Studies”, nr. 28, 2002, p. 637 – 657.  
38 Ibidem, p. 648-649.  
39 John Paul Lederacte, Preparing for Peace. Conflict Transforamtion Accesss Cultures,  University Press, 
Syracuse, 1995, p. 20-26.  
40 Roland Paris, op. cit, p. 643.  
41 Vezi şi perspectiva americană asupra drepturilor minorităŃilor religioase şi etnice la Kenneth Janda, Jeffrey 
Berry,, Jerry Goldman, The Challenge of Democracy. Government in America, Second Edition,  Boston, 
Dallas, Geneva, Princeton, 1989, passim; Alan R. Gitelson, Robert L. Duddley, Melvin J. Dubnick, American 
Governement,  Second Edition, Boston, Dallas, Geneva, Princeton, p. 654-662.  
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erau minoritari, este condamnată vehement de comunitatea internaŃională şi 
contravine flagrant dreptului şi legislaŃiei internaŃionale. 42 

4. Implementarea unei mentalităŃi democratice, liberale, pluraliste, 
crearea unei culturi democratice. Marea problemă a popoarelor din 
Balcani este lipsa unei tradiŃii democratice, a unei culturi politice 
democratice, care însă se formează în timp, prin activităŃi educative, 
culturale şi civice susŃinute. Mentalitatea balcanică este arhaică, de sorginte 
medievală, impregnată de confesionalism, dogmatizată adeseori, lipsită de 
valenŃa înŃelegerii şi respectării aproapelui. 43 

5. Intensificarea mişcării ecumenice, care poate aduce o apropiere între 
marile religii monoteiste ale lumii (creştinismul, islamismul, mozaismul), 
este o soluŃie de perspectivă pentru eliminarea divergenŃelor confesionale şi 
crearea unei atmosfere de toleranŃă în Balcani.44  

6. O soluŃie de perspectivă, integrarea statelor balcanice în Uniunea 
Europeană, ar stinge, pe termen lung, conflictele religioase şi interetnice. 
Unele state balcanice s-au integrat deja în Uniunea Europeană: CroaŃia, 
Slovenia, Bulgaria.  

 
În nici un caz, forŃa, războiul, soluŃiile impuse prin utilizarea forŃei nu pot rezolva 

conflictele religioase din Balcani, „butoiul cu pulbere al Europei”, ci doar soluŃii impuse prin 
negocieri, prin consultarea democratică a populaŃiei, prin respectarea drepturilor individului şi 
ale minorităŃilor religioase şi etnice, prin crearea unei mentalităŃi liberale, pluraliste, pot aduce o 
pace durabilă, pe termen lung în regiune, putând constitui un model de reglementare a crizelor 
internaŃionale religioase şi în alte regiuni ale lumii (în Kaşmir de pildă), pentru instaurarea unei 
păci globale, mondiale  durabile, în contextul funcŃionării normale a instituŃiilor şi organizaŃiilor 
internaŃionale euro – atlantice.   
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ABSTRACT.The article wants to present the main aspects about practise the 
roles in the reconstituted family, who’s frequency increase in our society, in 
which at least one of the couple was married before. I refer to the status and role 
of the stepmather and stepfather, to the difficulty of family adaptation wich all 
the family members meets.  
A special attention must give to the brothers group, to the alliances or conflicts 
among them. The paper refer to the social relations of this kind of family (with 
the origin family, ex-partners and her social network). It is important to know 
the characteristics of this vulnerable family, to understand her difficulty. 

 
 
 

1. Aspecte privind dificultăŃile de exercitare a rolurilor în familia 
reconstituită 

 
 În general statusul reprezintă poziŃia unui individ în cadrul grupului; fiecare dintre noi 
deŃine o multitudine de statusuri concomitent. Căsătoria/recăsătoria este rezultatul unei alegeri 
individuale, care aduce cu sine un statut nou, acela de soŃ/soŃie sau chiar de părinte, în cazul 
familiei constituite după recăsătorie. Dobândirea unui statut presupune eforturi personale şi este 
însoŃită de anumite costuri personale, iar în cazul unui părinte vitreg acestea sunt uşor de 
constatat.  
 Rolul defineşte comportamentul aşteptat de la cel care posedă un anumit statut, 
presupune exercitarea drepturilor şi îndatoririlor date de acesta din urmă. Majoritatea 
comportamentelor de rol sunt exercitări inconştiente ale modelelor de rol socializate, după cum 
subliniază Ioan Mihăilescu (2003). Deseori partenerii nu sunt conştienŃi că eşecul căsătoriei se 
datorează pregătirii neadecvate pentru rolurile de soŃ/soŃie. Eşecul poate apărea din absenŃa 
pregătirii pentru rol sau dintr-o pregătire ce nu mai corespunde noilor exigenŃe de rol 
configurate prin dinamica modelelor familiale.      

Căsătoria şi parentalitatea sunt surse majore ale identităŃii şi statutului social. 
Recăsătoria oferă o sursă alternativă de identitate şi poziŃie socială în mod special pentru femei. 
Deseori atitudinile noastre faŃă de rolul de părinte sunt depăşite de schimbările din structura 
familiei care nu pot fi evitate. Ideile tradiŃionale cu privire la rolul părinŃilor ne oferă o marjă de 
securitate într-o lume schimbătoare şi nesigură. MulŃi sociologi se referă la transformarea ori 
evoluŃia rolului femeii în societatea de astăzi, în timp ce alŃii au demonstrat că multe aspecte ale 
vieŃii femeilor s-au schimbat foarte puŃin în realitate (Burgoyne, 1985); ele rămân personajele 
care se ocupă de copii şi gospodărie, fiind frecvent dependente din punct de vedere economic 
de bărbaŃi.  

Studiile subliniază încă o puternică reproducŃie socială a segregării de roluri în sarcinile 
casnice (spălat vase, gătit, curăŃenie, creşterea fraŃilor mai mici etc.); de asemenea, gestiunea 
bugetului familial cade predominant în sarcina femeii, ceea ce dovedeşte că ea cunoaşte cel mai 
bine necesităŃile cotidiene ale grupului domestic, indiferent de specificul acestuia. 

Socializarea la vârsta adultă se focalizează pe familie şi profesie; aceasta presupune 
asimilarea rolului de soŃ/soŃie, mamă/tată şi formarea capacităŃii de a exercita aceste roluri 
evitând crizele majore ale etapelor ciclului familial. Se învaŃă nu numai poziŃii şi roluri, dar şi 
cum pot fi ele conciliate, cum se rezolvă constrângerile şi tensiunile legate de rolurile multiple 
pe care în mod normal un adult le deŃine simultan. De pildă, uneori, pentru o femeie rolurile de 
soŃie şi mamă nu sunt complementare; dar dacă mai adăugăm şi responsabilităŃile profesionale?  

Dacă în contemporaneitate căsătoriile se fac după criterii liberale, familia de origine şi 
raŃiunile economice neavând un rol dominant în selectarea partenerului, căsătoria bazată pe 
dragoste devine regulă în loc de excepŃie (comparativ cu societatea tradiŃională) iar acest aspect 
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se reflectă în rata crescândă a divorŃurilor, după cum subliniază Petru IluŃ (1993). Unele dintre 
aceste constatări nu mai sunt valabile cu privire la recăsătorie, mai ales dacă facem referire la 
femeile divorŃate care se recăsătoresc, căutând un partener care să le satisfacă nevoia de 
siguranŃă, de securitate (fizică, emoŃională, materială). ExperienŃele familiale îi determină pe 
oameni să-şi schimbe criteriile de selectare a noului partener dar şi să renunŃe ulterior la el (ea) 
dacă este cazul; rezultatul este acelaşi având în vedere numărul mare de divorŃuri în rândul 
celor recăsătoriŃi. Se vorbeşte, în special în spaŃiul american, despre o “filosofie a fericirii”, 
conform căreia cuplurile moderne consideră fericirea un scop al căsătoriei (şi deci şi al 
recăsătoriei); dacă acesta eşuează în a se materializa aşa cum a fost anticipat, divorŃul este 
inevitabil. Oamenii urmăresc realizarea propriilor idealuri, vise, scopuri prin intermediul 
familiei lor, ca sursă generatoare de satisfacŃii; dacă acest mediu nu-i mulŃumeşte, ei optează 
pentru întemeierea altei familii şi astfel circuitul căsătorie – divorŃ – recăsătorie se pune în 
mişcare.     

 
 
2. Rolul mamei vitrege în familia reconstituită 
 

Rolul primordial al mamei, de agent securizant, de iniŃiator, de ghid şi de model în familie 
este unanim recunoscut. Literatura psihopedagogică susŃine ideea că personalitatea maternă 
contribuie la determinarea elementelor statornice din comportamentul copiilor, de aceea îmi 
pun întrebarea în ce măsură această afirmaŃie rămâne valabilă când apar schimbări repetate ale 
figurii materne (în cazul recăsătoriilor repetate).   

 Există asemănări între familia reconstituită şi cea adoptivă, cel puŃin în privinŃa rolului pe 
care părintele vitreg încearcă să-l adopte. Însă în cazul părinŃilor adoptivi ei aleg copilul de 
comun acord, intenŃionând să-i devină părinŃi legali, dar în cazul familiei reconstituite partenerii 
se aleg între ei, unul sau ambii devenind părinŃi vitregi, fiind obligaŃi să accepte copiii 
partenerului. Este un fel de înŃelegere tacită de genul: dacă mă vrei pe mine, îi accepŃi şi pe 
copiii mei; uneori chiar aceasta este modalitatea de a se apropia şi câştiga încrederea viitorului 
partener, atitudine promovată şi susŃinută de mass-media (de pildă în filmele americane). Pe de 
altă parte, respingerea, neagrearea copiilor din mariajele anterioare poate foarte uşor să ducă la 
dizolvarea cuplului. Papernow (1984, citat de Robinson, M., 1993) afirmă că atitudinea 
părintelui vitreg faŃă de copiii partenerului duce adesea la conflicte între aceştia iar Mills (1984, 
citat de Robinson, M., 1993) subliniază că în acest model familial este important dacă se va 
comunica foarte mult, clar, deschis şi realist.   

Să vedem care sunt tipurile de conduite ale mamelor vitrege prezentate în literatura de 
specialitate (Lloyd Saxton,1990; Draughon, 1975). Lipsa experienŃei şi a informaŃiilor despre 
rolul părintelui vitreg crează tensiuni şi confuzii multiple nu doar în familia reconstituită, ci şi 
în rândul celor care au legături cu acest model familial sau au şanse de a trece la acesta. 
Familiile reconstituite cu mamă vitregă sunt mai puŃine numeric pentru că un număr redus de 
taŃi primesc custodia copiilor, chiar dacă acesta este în creştere; numai în unul din zece cazuri 
de separare a părinŃilor copilul este încredinŃat tatălui (Saxton, 1990). Numărul recăsătoriilor 
(chiar succesive) este mai mare la bărbaŃi decât la femei, deci taŃii vitregi sunt mai numeroşi 
decât mamele vitrege. 

Draughon (1975) şi Lloyd Saxton (1990) identifică trei tipuri de conduite ale 
mamelor vitrege:  
• Prima categorie substituie mama biologică, asumându-şi responsabilităŃile şi dreptul de 

control al copiilor, fiind preocupate de creşterea bunăstării lor (fizice şi emoŃionale). 
Această conduită are şanse de reuşită mai mari dacă copilul nu mai întreŃine legături cu 
mama biologică (decedată sau care nu valorifică dreptul de vizită). De cele mai multe ori 
copilul este rezistent la încercările de înlocuire a mamei naturale; el îşi construieşte o 
imagine a mamei naturale ca sursă unică a căldurii, dragostei şi înŃelegerii şi nu doreşte, 
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refuză un înlocuitor matern. Pe mama vitregă “primară” (principală) – numită astfel de 
Draughon (1975) o regăsim în situaŃia în care mama biologică a decedat şi copiii erau foarte 
mici pentru a-şi consolida relaŃia cu aceasta, în familia reconstituită precedată de văduvia 
tatălui. 

• O altă categorie a mamelor vitrege este a celor care încearcă să joace rolul unei alte mame, 
dublând rolul matern pe care mama biologică continuă să-l exercite, pretinzând respectul 
asociat statutului matern şi asumându-şi responsabilităŃile aferente.  
Deseori triunghiul mamă biologică-copil-mamă vitregă poate genera confuzie şi frustrare, o 

reacŃie de apărare a copilului care se manifestă prin stimularea unor conflicte între cele două 
mame şi prin apelul la verdictul tatălui, ceea ce poate deteriora noua relaŃie conjugală.   
• A treia categorie o constituie mama vitregă “prietenă” care încearcă să câştige afecŃiunea 

copilului, dar nu şi să-l disciplineze. Vrea să devină un confident, sfătuitor de încredere, este 
îngăduitoare, evită să judece şi critice comportamentul copilului; este un model greu de 
practicat însă agreat de copii în special la vârsta preadolescenŃei şi adolescenŃei. Deseori 
părinŃii vitregi sunt consideraŃi de către copii un fel de rude, prieteni, parteneri sau tovarăşi.  
Familiile reconstituite în care mama este nou venită se confruntă cu mai multe probleme 

decât celălalt tip (cu tată vitreg), iar rolul acesteia este foarte greu de realizat. Ea trebuie să 
răspundă aşteptărilor sociale care atribuie mamei responsabilitatea vieŃii domestice cotidiene şi 
care fac din relaŃia afectivă mamă-copil esenŃa rolului matern, în condiŃiile în care are de făcut 
faŃă rezistenŃelor copilului şi anturajului. Noii venite în microgrupul familial i se cere să 
manifeste afecŃiune, înŃelegere, însă concomitent este suspectată de incapacitatea de a le oferi, 
câştigând greu încrederea şi afecŃiunea celor din imediata apropiere.  
 Saxton (1990) aprecia că dificultăŃile rolului matern sunt mai mari când vârsta copilului 
depăşeşte opt ani, când este fetiŃă şi când există relaŃii strânse cu mama biologică. Deseori 
mamele vitrege trăiesc un stress deosebit, în speŃă în perioadele de început ale familiei 
compuse; ele încearcă prea devreme să dezvolte o relaŃie de afecŃiune cu copiii vitregi iar când 
nu reuşesc se învinovăŃesc, devin deprimate iar uneori caută ajutor pentru ele însele.     

Atunci când tatăl se recăsătoreşte este foarte probabil ca noua parteneră să fie mai tânără 
decât el. Unele mame vitrege pot fi deja mame dar altele nu, unele chiar n-au fost căsătorite 
înainte sau n-au convieŃuit cu cineva; deci nu numai că se află pentru prima dată în postura de 
soŃie, dar vine într-un sistem familial care-i oferă două statute: acela de soŃie şi cel de mamă. 

 
 

3. Rolul tatălui vitreg în familia reconstituită 
 
Figura paternă se fixează în conştiinŃa copiilor mai târziu decât cea maternă, dar 

contribuie la crearea şi întărirea sentimentului de siguranŃă şi protecŃie, extinde posibilităŃile de 
elaborare şi experimentare a atitudinilor şi comportamentelor socio-afective, lărgeşte gama 
modelelor comportamentale şi  echilibrează potenŃialul psihic al copiilor în general. 
ConvieŃuirea familială se constituie pe un principiu dialectic de simetrie semnalat de unii autori, 
care apare nu numai ca normă a relaŃiilor intrafamiliale, dar şi ca proiectare în conştiinŃa 
copilului a unei realităŃi bipolare umane şi sociale. Tatăl echilibrează relaŃiile intrafamiliale, 
protejează întregul grup şi stabilizează atmosfera acestuia; tatăl reprezintă în familie o ordine a 
realităŃii diferită de aceea pe care o reprezintă mama. Rolul tatălui capătă trăsături specifice pe 
măsură ce personajul patern prinde consistenŃă pentru copil şi aceasta, raportându-l la atitudinea 
pe care o observă la mamă, îi atribuie mai multă importanŃă şi consideraŃie. Tatăl devine un 
personaj central, autoritar, puternic, foarte interesant şi atrăgător.  

Componentele esenŃiale ale rolului patern, din perspectiva copilului ar fi: 
- caracterul intermitent al prezenŃei paterne şi relativa ei raritate; absenŃa îl 

valorizează considerabil şi contribuie la sporirea prestigiului său;  
- contribuŃia deosebită la luarea deciziilor în familie;  
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- rolul de întreŃinător de familie îi conferă un mare prestigiu, deşi în 
contemporaneitate acesta are de suferit, deseori fiind preluat de mamă; 

- copilul este impresionat de forŃa fizică a tatălui, prestanŃa lui, ceea ce are valoare 
protectoare nelimitată;  

- puterea şi agresivitatea, manifestate diferit, constituie trăsături generale atribuite 
figurii paterne. 

Studiile demonstrează că la subiecŃii din grupul socio-economic cu nivelul cel mai 
ridicat puterea imaginii paterne este mai ales de ordin moral şi economic. În opoziŃie, în grupul 
socio-economic cu nivelul cel mai scăzut, puterea paternă se manifestă mai brutal şi frustrant; 
se exprimă prin violenŃă verbală şi/sau fizică, fiind mai puŃin marcată de prestigiu şi de 
autoritate reală; se impune mai mult prin mijloace externe şi mai puŃin prin personalitatea sa.  

Tatăl este pentru copil un punct de referinŃă şi un exemplu; îl învaŃă să se judece şi 
conducă singur, îi arată (la fel ca mama) cum trăieşte şi se comportă un adult, îl orientează mai 
mult decât mama în domeniul obligaŃiilor, principiilor şi legilor sociale generale; are un rol 
important în conturarea idealurilor şi sistemelor de valori ale copiilor. El îi ajută pe copii să se 
instaleze cu naturaleŃe în caracteristicile de gen. De asemenea, are o valoare de exemplu pentru 
băieŃi în ceea ce priveşte rolul său de soŃ.  

Familia cu tată vitreg a fost, de cele mai multe ori, precedată de monoparentalitate; în 
această situaŃie mama deseori s-a fixat din punct de vedere afectiv pe copii, i-a răsfăŃat şi 
supravalorizat sau, dimpotrivă, i-a forŃat să-şi asume responsabilităŃi care Ńin de rolul patern. 
Alteori ea şi-a asumat rolul patern, atitudinea fermă şi severă atribuită acestuia, alterând 
imaginea maternă, aspect dăunător copiilor pentru că severitatea acesteia va fi resimŃită ca o 
respingere sau ca o culpă.    

Tatăl vitreg poate prelua controlul (şi autoritatea, puterea) în familia reconstituită, poate 
fi asimilat familiei conduse de mamă ori poate negocia o poziŃie în grupul mamă – copii, la fel 
cum poate fi respins de aceştia. Lucrurile evoluează în funcŃie de modul în care aşteptările 
partenerilor se corelează, reacŃia copiilor având un rol esenŃial.  

Este dificil de stabilit care este locul fiecăruia dintre cei doi taŃi (biologic şi vitreg). 
După cum subliniază E. Stănciulescu (1997), adulŃii sunt orientaŃi de o logică a substituŃiei 
vechii familii cu noua familie. Noul tată are obligaŃia de întreŃinere a familiei, ca modalitate 
esenŃială de exercitare a rolului patern, sursă şi criteriu de legitimare a puterii paterne. Totuşi se 
permite continuarea contactelor copiilor cu tatăl biologic; noul partener al mamei nu se implică 
(decât ocazional) în educaŃia copiilor acesteia, mai ales dacă are el însuşi copii (Saxton, 1990; 
Segalen, 1996).  

FuncŃionarea sistemului familial este determinată de două subsisteme: subsistemul 
marital şi subsistemul parental. Aceste subsisteme sunt legate între ele şi conflictele se 
răspândesc cu uşurinŃă dintr-unul în celălalt. Tatăl vitreg intră în grupul constituit din mamă şi 
copii; poate fi perceput ca un intrus, preconizându-se ca relaŃia cu acesta să nu fie la fel de 
puternică ca aceea avută cu tatăl natural. Uneori apare tendinŃa de coalizare între copil şi tatăl 
biologic faŃă de cel vitreg.  
         E. H. Erikson (citat de E. Stănciulescu, 1997) distinge patru tipuri de reacŃii sau stadii în 
evoluŃia raporturilor copilului cu noul soŃ al mamei (tatăl vitreg): 

a. La început copilul manifestă antipatie faŃă de acesta (nu-l place ca persoană sau îl 
compară cu tatăl biologic; în acelaşi timp se teme să nu piardă o parte din afecŃiunea 
mamei); 

b. Apoi copilul este distant, dar dornic să intre în contact cu adultul (îşi spune cuvântul 
nevoia de afiliere a copilului, de a fi protejat de adult, puterea obişnuinŃei); 

c. Copilul este gata să-l accepte pe adult ca tată (mai ales la o vârstă mai mică, la care 
nu are încă o imagine paternă constituită); 

d. Copilul (în special la o vârstă mai mare) înŃelege că adultul nou venit este în primul 
rând soŃul mamei şi apoi tatăl său.  
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Wallerstein şi Kelly (1980) cred că dacă copilul îl acceptă pe noul partener al mamei nu 
sunt afectate relaŃiile cu tatăl biologic. Unele studii americane susŃin că al doilea tată este mai 
repede acceptat dacă copilul nu a ajuns la vârsta şcolară şi chiar dacă fetele manifestă atitudini 
de respingere mai puternice decât băieŃii, la vârste mici ele sunt sensibile la admiraŃia şi 
“deschiderea” noului venit. 

Desigur că tatăl vitreg încearcă să stabilească reguli de disciplină iar cei care nu cunosc 
statutul de părinte consideră aceasta o cale de a-şi găsi locul în familia reconstituită, pe când cei 
ce şi-au părăsit copiii se simt adesea vinovaŃi că n-au fost taŃi buni şi încearcă să compenseze 
acest lucru, devenind fermi cu copiii vitregi.   

Un studiu longitudinal realizat tot în spaŃiul american demonstrează că, dacă relaŃia 
dintre parteneri este satisfăcătoare, în timp, cea dintre tatăl vitreg şi copii se poate îmbunătăŃi. 
Autoritatea tatălui vitreg creşte progresiv dar nu faŃă de fete; relaŃia cu acestea, de regulă, 
evoluează negativ iar unii autori (în special psihologii) atribuie acest aspect specificului 
sexualităŃii la adolescenŃă, fanteziilor sexuale care le bântuie etc.  

Opinia publică consideră bărbatul mai puŃin vulnerabil şi mai dispus să se “consoleze” 
după divorŃ într-o nouă relaŃie. Cercetările echipei californiene conduse de Wallerstein par să 
confirme parŃial această părere. Cei mai mulŃi bărbaŃi (mai ales sub 40 de ani) se recăsătoresc, 
unii în primul an, majoritatea în primii trei ani după divorŃ, evaluând noua parteneră ca fiind 
mai sexy, mai puŃin critică, mai înŃelegătoare şi mai generoasă decât fosta soŃie, iar noua familie 
ca excelentă. Pe termen scurt şi mediu, bărbaŃii divorŃaŃi par a fi scutiŃi de tulburările psihice şi 
fiziologice pe care le prezintă frecvent femeile aflate în aceeaşi situaŃie. Având în vedere 
diferenŃele în ceea ce priveşte statusurile şi rolurile pe care modelul cultural le atribuie fiecăruia 
dintre sexe, viaŃa bărbatului divorŃat are mai multă stabilitate, după Wallerstein şi Blakeslee 
(1989). După părerea Elisabetei Stănciulescu (1997), această imagine este inexactă, autoarea 
făcând o fină şi argumentată analiză a costurilor psihologice şi sociale masculine ale divorŃului. 
Cred că opinia publică aprobă mai uşor gestul bărbatului văduv care se recăsătoreşte 
comparativ cu cel divorŃat, cu condiŃia ca acest eveniment să nu aibă loc prea devreme de la 
pierderea partenerei.  

Se presupune adesea că taŃii sunt mai puŃin devotaŃi decât mamele în îngrijirea copiilor 
şi că e nevoie ca ei să dovedească că au competenŃele unui părinte, în vreme ce competenŃa 
maternă este presupusă ca existentă dacă nu se dovedeşte lipsa ei. Însă dorinŃa unui tată de a 
juca un rol activ în îngrijirea copiilor săi poate fi adesea considerată ca o ameninŃare a rolului 
central al mamei, mai degrabă decât o sursă de forŃă şi sprijin pentru ea şi pentru copii. De la un 
părinte vitreg adesea ne aşteptăm să-l înlocuiască pe cel natural, să-i preia responsabilităŃile şi, 
în principal, să ofere sprijinul financiar pentru familie; pe de altă parte poate fi considerat un 
non-părinte, lipsit de anumite drepturi parentale (J. Mason, 1984).  

 
 
 
 
4. Grupul de fraŃi în familia compusă – gelozii, rivalităŃi, alianŃe 
 
Complexitatea familiilor reconstituite compuse şi a rolurilor părinŃilor vitregi poate fi 

înŃeleasă dacă este analizat noul grup de fraŃi; în SUA se estimează că două treimi din numărul 
copiilor implicaŃi într-o recăsătorie au fraŃi vitregi, respectiv trăiesc alături de copiii dintr-o 
căsătorie anterioară a părintelui vitreg sau născuŃi în timpul noului mariaj.  
La copiii din familia reconstituită apare regretul după pierderea familiei anterioare mai ales 
dacă ei consideră că trebuiau consultaŃi înainte de a se dizolva. Acest regret se poate accentua 
sau transforma într-un sentiment de furie faŃă de părinŃi sau părintele vitreg.  

Fratele vitreg vine şi el cu noi experienŃe, apare gelozia, conflictele sau alianŃele între 
fraŃi. MulŃi dintre ei au experimentat un rol (convenabil sau nu) în familia monoparentală. 
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PărinŃii biologici cer şi ei loialitate copiilor, participând destul de frecvent la accentuarea 
tensiunilor din familia reconstituită. În cea complexă, în care ambii parteneri vin cu copii din 
căsătoriile anterioare, vârsta acestora, de cele mai multe ori, este diferită; iată cum se constituie 
un grup eterogen de fraŃi vitregi, cu evoluŃie diferită, aşteptări, dorinŃe, temeri şi mentalităŃi 
diverse, obligaŃi acum să se accepte reciproc, să convieŃuiască, să se adapteze la un nou model 
familial. Geloziile, rivalităŃile, alianŃele se exprimă în forme uneori violente, care pot fi cu greu 
controlate. Copiii nu sunt întotdeauna pregătiŃi să împartă spaŃiul personal, jucăriile, lucrurile, 
dar mai ales atenŃia şi afecŃiunea părintelui cu alŃii. Deseori ei au sentimentul, justificat sau nu 
de conduitele reale ale adulŃilor sau rod al propriilor temeri şi fantezii, de a fi supuşi unui 
tratament diferenŃiat de către părinŃi (Bawin-Legros, 1988; Saxton, 1990). Realitatea 
complexităŃii raporturilor copilului aflat între tatăl (mama) biologic(ă) şi tatăl (mama) social(ă) 
rămâne certă.  

Uneori copiii au puterea de a-i stârni pe fraŃii naturali împotriva părinŃilor şi pe fraŃii de 
un părinte împotriva celorlalŃi fraŃi, după cum constată Ihinger-Tallman şi Pasley, citaŃi de 
Saxton (1990). Pledăm împotriva unor stereotipuri puternic înrădăcinate în conştiinŃa comună 
care se dovedesc a fi false şi periculoase, participând la reproducerea lor.   

 
 
5. RelaŃiile sociale ale familiei compuse. 

RelaŃiile familiei reconstituite cu familiile de origine. Bunici şi bunici vitregi 
 

Chiar dacă acest subiect a fost puŃin studiat, rolul bunicilor pe parcursul divorŃului şi 
recăsătoriei este deosebit în familiile în care această relaŃie a fost cultivată. Ei reprezintă un 
suport emoŃional semnificativ în relaŃia cu nepoŃii, oferindu-le stabilitate şi securitate; mai ales 
bunica este o importantă sursă de linişte, afecŃiune pentru copiii ai căror părinŃi divorŃează, în 
special după pronunŃarea divorŃului.    

Atitudinea bunicilor faŃă de divorŃul propriilor copii rămâne, în general, una tradiŃională, 
în special când acesta este neagreat de religia căreia îi aparŃin. În cazul văduviei propriilor 
copii, bunicii cred doar că e necesar un interval de timp până la găsirea unui nou partener, 
neexcluzând varianta recăsătoriei, uneori considerând-o un fel de “consolare” pentru copilul 
adult şi nepoŃi. În general este dificil să accepte un nou partener al copiilor adulŃi (care pentru ei 
rămân copii), să-i ofere un loc în familie, deseori având tendinŃa de a-l subestima, suspecta de 
tot soiul de incapacităŃi sau defecte ori respinge din start. Dar nu vreau să exagerez pentru că, 
totuşi, atitudinea faŃă de divorŃ s-a schimbat în ultimele decenii, indiferent cine sunt 
protagoniştii. Cert este că divorŃul cere reorganizarea familiei extinse. 

FaŃă de noii nepoŃi (vitregi), bunicii deseori au sentimente de ostilitate (neavând relaŃii de 
sânge cu aceştia), refuzănd să-i accepte în timp ce alŃii înŃeleg complexitatea situaŃiei şi 
promovează relaŃiile cu nepoŃii vitregi. Eu consider că trebuie verificat dacă relaŃiile bunicilor 
cu nepoŃii vitregi au aceeaşi profunzime, stabilitate şi durabilitate ca cele stabilite cu cei “de 
sânge”. De multe ori legăturile acestora cu nepoŃii din partea fiilor (divorŃaŃi) care rămân în 
custodia mamei lor au de suferit; întâlnirile sunt tot mai puŃine, mai scurte, după un program 
anume şi marcate de tensiuni. NepoŃii au o relaŃie mai apropiată cu bunicii din partea părintelui 
custodial, care de regulă este mama, dar această afirmaŃie nu reprezintă o regulă. RelaŃia cu 
familia cosanguină continuă dar cea cu familia afiliată (prin fosta căsătorie) suferă foarte mult, 
uneori chiar se stinge, deşi dreptul bunicilor de a-şi vizita nepoŃii după divorŃul copiilor lor 
există.  

MulŃi bunici însă nu au nici spaŃiul şi nici înclinaŃia necesară de a se ocupa de odraslele 
lor acum mari, iar reînnoirea dependenŃei de proprii lor părinŃi implică o pierdere pentru statutul 
de adult şi afectează respectul de sine. De aceea, în asemenea cazuri, atitudinea părinŃilor faŃă 
de divorŃul propriilor copii şi mai apoi faŃă de nepoŃi este una de indiferenŃă.   
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Dacă bunicii nu aprobă noua uniune (mai ales în familiile în care ei au fost considerabil 
implicaŃi în îngrijirea copiilor între cele două mariaje), deseori cuplul încearcă să îi excludă sau 
să le diminueze influenŃa asupra familiei lor, ori le respectă atitudinea în mod tacit, fiind 
epuizaŃi de tensiunile generate de comentariile şi nemulŃumirile părinŃilor care nu aprobă şi nu 
acceptă noul cuplu.  

 
 
6. RelaŃiile cuplului recăsătorit cu foştii parteneri 
 
Unele studii sociopsihologice au ajuns la concluzia că, dacă copiii nu au contact cu 

părintele biologic absent, riscul este mai mare, pledând pentru menŃinerea legăturii cu acesta. 
Dacă copiii sunt mai mici, părintele vitreg poate deveni un fel de părinte psihologic sau social; 
în această situaŃie familia este asemănătoare cu cea adoptivă, în care copiii au fost adoptaŃi de la 
vârste fragede. Asta nu înseamnă că ei nu doresc să ştie ce s-a întâmplat cu părinŃii lor; chiar se 
simt trădaŃi dacă nu li se spune adevărul despre evoluŃia familiei lor. Alteori este evidentă 
excluderea celuilalt părinte (necustodial) din viaŃa copiilor şi a familiei nou constituite; 
“celălalt” părinte (absent) este de regulă tatăl, pentru că majoritatea copiilor rămân cu mama. O 
treime dintre copiii implicaŃi în divorŃuri pierd contactul cu unul dintre părinŃi, de obicei tatăl, 
curând după ce părinŃii se despart (Mitchell, A., 1985).    
 Unii oameni se recăsătoresc curând după divorŃ; sunt frecvente situaŃiile în care relaŃia 
cu noul partener(ă) a existat încă din perioada declinului cuplului conjugal, sau chiar a fost 
cauză principală a divorŃului. Acest interval relativ scurt îi împiedică să-şi limpezească 
gândurile, să-şi exprime regretul după divorŃ. Primul regret se referă la copii; mulŃi dintre 
aceştia nu renunŃă la speranŃa că părinŃii lor vor fi din nou împreună până când unul dintre ei se 
recăsătoreşte şi abia atunci încep să accepte dizolvarea familiei lor. MulŃi adulŃi aşteaptă 
momentul în care copiii vor înŃelege sensul recăsătoriei în timp ce alŃii refuză să recunoască 
faptul că acest eveniment poate cauza probleme emoŃionale şi relaŃionale copiilor sau chiar 
respingerea părintelui vitreg.  

O altă problemă este aceea a eşecului în a găsi răspuns unor probleme acute din căsnicia 
anterioară. Cei mai mulŃi îşi acuză foştii parteneri, cel puŃin în primele etape ale divorŃului. 
Dacă aceste tensiuni continuă să existe şi după recăsătorie, vor naşte probleme noi care vor fi 
tot mai greu de soluŃionat.  

Atitudinea părintelui vitreg faŃă de nevoia celorlalŃi membrii ai microgrupului de a 
regreta pierderea familiei anterioare este variată; cât de neplăcut poate fi să observi că 
partenerul sau copiii acestuia suferă datorită absenŃei fostului soŃ/soŃie în timp ce tu te 
străduieşti să le fi pe plac, să-Ńi găseşti locul şi liniştea printre ei. În familia reconstituită fiecare 
părinte va acorda timp şi spaŃiu copiilor din căsătoria anterioară, ceea ce implică contactul cu 
fostul partener. 

 Cel mai frecvent conflict între foştii parteneri are în vedere acordarea custodiei şi 
accesul la copii; nemulŃumiŃi de deciziile instanŃei, unii taŃi nu văd nici un rost în a le contesta, 
pentru că sunt convinşi că tribunalele vor favoriza mamele.  
Burgoyne şi Clark (1984, citaŃi de Robinson, M., 1993) observă că părinŃii vitregi sunt reŃinuŃi 
când vin cei naturali în gospodăria lor. Ei descriu trei soluŃii pentru ameliorarea acestor situaŃii: 
• dacă prima căsnicie s-a sfârşit neplăcut este utilă acceptarea unui angajament flexibil care 

permite părintelui necustodial să rămână în contact cu copiii; 
• recunoaşterea poziŃiei cheie a ambilor părinŃi biologici şi acceptarea recăsătoriei lor; 
• în situaŃia familiei binucleare copiii să înveŃe să penduleze între două sisteme familiale, 

modalităŃile de comunicare şi comportament în fiecare dintre cele două familii, chiar dacă 
această variantă deseori îi derutează. 

 Acest model (familia binucleară) este mai puŃin frecvent la noi, fiind o formă custodială 
răspândită mai ales la americani. Cei mai mulŃi copii pot tolera aceste reguli şi se mută fără 



 63

probleme de la un părinte la altul. Este dureros însă pentru ei să-i audă pe părinŃii vitregi 
criticându-i pe cei biologici, ceea ce-i determină să intre în conflict cu ei. Totuşi, vor învăŃa să 
accepte şi chiar să se bucure de diferenŃele dintre cele două sisteme familiale, profitând de cele 
care-i avantajează.  

Ephron (1988, în Robinson, M., 1993) ne descrie un amuzant parcurs al dezvoltării 
relaŃiei cu copilul vitreg pornind de la “lupta” cu apatia afişată de copil până la exercitarea 
rolului de disciplinare a acestuia; întotdeauna tactul şi răbdarea îşi vor aduce contribuŃia. 
Abordarea disciplinei este diferită de la o familie la alta. Cuplurile recăsătorite vor negocia în 
acest sens între ei dar şi cu părinŃii necustodiali şi chiar cu membri ai familiei extinse (de ex. 
bunicii). În mod tradiŃional disciplinarea copiilor revine părinŃilor biologici (şi în special 
tatălui), dar diminuează autoritatea părintelui vitreg şi-i restrânge modalităŃile de exercitare a 
acesteia. Carter (1987, în Robinson, M., 1993) crede că familiile reconstituite stabilesc calea 
spre un anumit gen de negocieri între familii. 
 De asemenea Hetherington (1987, citat de Robinson, M., 1993) concluzionează în 
cercetările ei că cea mai bună strategie adoptată de taŃii vitregi este aceea prin care nu încearcă 
să controleze comportamentul grupului, să modeleze personalităŃile celor din familie în mod 
abuziv şi nu utilizează tehnici autoritare. Noul tată încearcă să stabilească o relaŃie cu copiii 
vitregi şi să fie un sprijin pentru mamă în educarea copiilor. În termeni cronologici familia 
reconstituită este întotdeauna mai tânără decât copilul vitreg dar constituie o alternativă de 
convieŃuire.  

Rolul părinŃilor vitregi este unic, nu trebuie să concureze, nici să 
subaprecieze/supraaprecieze rolul părintelui biologic. Părintele vitreg poate avea un rol 
mediator când tensiunile degenerează în conflicte între părinŃii naturali sau între aceştia şi copii. 
Un punct de vedere detaşat, imparŃial poate aduce o soluŃie utilă pentru ceilalŃi datorită 
diferenŃelor dintre biografiile lor. 
 RelaŃiile cuplului recăsătorit cu foştii parteneri sunt foarte importante pentru evoluŃia 
familiei reconstituite, influenŃând climatul psihoafectiv din acest microgrup. Se constată o 
varietate de tipuri de relaŃii între aceştia, dintre care amintesc: ruperea definitivă sau pentru un 
interval foarte mare de timp a legăturii dintre cuplul recăsătorit şi foştii parteneri; indiferenŃa 
faŃă de viaŃa ulterioară a fiecăruia; promovarea unor relaŃii bazate pe respect reciproc, civilizate, 
de colaborare mai ales în privinŃa aspectelor legate de copii; relaŃii tensionate, conflictuale, 
marcate chiar de violenŃe. Consider că felul în care a decurs divorŃul determină mult specificul 
acestor raporturi, şi, în sens invers, relaŃiile cu foştii parteneri spun multe despre divorŃ, în speŃă 
despre cel emoŃional. Se pledează pentru menŃinerea legăturii cu foştii parteneri dacă există 
copii din mariajul anterior; pe de altă parte, continuarea relaŃiei cu fostul partener o poate 
influenŃa pe cea prezentă, generând gelozii, complexe de vinovăŃie pentru eşecul fostului 
mariaj, sublinierea efectele divorŃului asupra copiilor etc. Este considerată o greşeală 
compararea (inevitabilă şi permanentă) celor doi parteneri (fostul şi actualul) în toate privinŃele; 
evaluarea noului partener se realizează deci prin comparaŃie.  

În ciuda lipsei de contact, taŃii rămân importanŃi pentru copii, unii dintre ei tinzând să se 
învinovăŃească pentru despărŃirea părinŃilor naturali. Deprimarea prelungită şi respectul de sine 
scăzut erau asociate cu obŃinerea de rezultate slabe la învăŃătură, iar unii cercetători au conchis 
că aceşti copii s-ar putea să sufere mai mult datorită pierderii unuia dintre părinŃi decât în urma 
unui conflict continuu între aceştia. MulŃi copii cred că li s-a acordat prea devreme o 
responsabilitate mare, aceea de a sprijini un părinte demoralizat sau a îngriji fraŃi mai mici. Deşi 
aceasta le dă un sentiment de realizare, mulŃi simt că perioada copilăriei şi adolescenŃei lor au 
fost încărcate semnificativ prin preluarea unui rol semi-parental.  

Cercetările efectuate în Anglia, Wales şi ScoŃia arată că cel puŃin 25-30% dintre copii 
pierd legătura cu părintele necustodial foarte curând după separarea părinŃilor (Mitchell, 1985), 
în timp ce în Irlanda de Nord părintele absent pierde contactul cu copiii în aproximativ jumătate 
dintre divorŃurile care implică copii (McCoy şi Nelson, 1983, citaŃi de Robinson, M., 1993). 
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Unii taŃi cred că copiii se vor descurca mai bine dacă ei încetează să-i viziteze, considerând că 
vizitele scurte şi repetate duc la despărŃiri insuportabil de dureroase. E mai uşor să joci rolul 
unui părinte martirizat care renunŃă la încercările de a vedea copiii, decât să te lupŃi să menŃii o 
relaŃie cu ei deseori în faŃa ostilităŃilor celuilalt părinte şi a indiferenŃei uneori profunde din 
partea copilului însuşi. Dar nu putem judeca pe nimeni, cazurile fiind atât de diferite între ele. 
Unele mame se simt în siguranŃă numai dacă reuşesc să se rupă total de partenerul lor anterior, 
mai ales dacă au trecut prin episoade de violenŃă domestică.  

 
 
7. RelaŃiile familiei reconstituite cu reŃelele de sociabilitate 
 
RelaŃiile familiei compuse cu reŃelele de sociabilitate sunt cele specifice şi altor modele 

familiale, poate chiar au o doză de complexitate mai mare; mă refer la relaŃiile stabilite cu 
vecini, prieteni, colegi, rude, raportul cu reŃelele de vecinătate – cartierul, instituŃii educative pe 
care le frecventează copiii (şcoala, grădiniŃa), specialişti (medici, psihoterapeuŃi, psihologi, 
pedagogi, asistenŃi sociali, consilieri maritali) sau instituŃii specializate în diverse tipuri de 
asistenŃă.  

Într-un studiu a lui N. Hart (1976) se constată că jumătate dintre femei şi o treime dintre 
bărbaŃi au fost nevoiŃi să-şi găsească alte locuinŃe după separare. Mutarea departe de mediul 
familiar, de familia de origine (uneori), reŃelele de sociabilitate formate deja amplifică traumele 
adulŃilor şi copiilor aflaŃi în această situaŃie. M. Southwell (1985) a evidenŃiat într-un studiu 
efectuat într-un mare oraş că aproape jumătate dintre copiii din familiile divorŃate au fost 
nevoiŃi să părăsească domiciliul familiei, locuinŃa fiind vândută sau revenindu-i părintelui 
necustodial. Tensiunile şi problemele cauzate de găsirea unei noi locuinŃe şi şcoli pentru copii 
sunt accentuate dacă părinŃii pierd tocmai persoanele (vecini, prieteni, cunoştinŃe, rude) care ar 
fi putut să-i ajute.  

Cei care s-au bazat pe prietenii comune s-au simŃit deosebit de izolaŃi după separare. 
MulŃi au evitat tovărăşia foştilor prieteni şi cunoştinŃe din cauză că se temeau de criticismul şi 
bârfa acestora; evitau să aibă încredere în orice persoană care are contact cu fostul partener. Cei 
care au cunoscut o drastică scădere a standardului de viaŃă ca urmare a separării sunt reŃinuŃi 
pentru că nu doresc să apară în postura de persoană săracă, dependentă de generozitatea altora. 
În aceiaşi ordine de idei, o persoană separată/divorŃată deseori se izolează, se simte stingheră la 
întâlniri mondene, unde de obicei oamenii au parteneri. La fel se întâmplă când ei apar în public 
cu noul partener.  

Construirea unei reŃele sociale noi poate dura până la ani de zile. Familia reconstituită îşi 
clădeşte singură reŃeaua de sociabilitate pornind de la relaŃiile fiecăruia dintre cei doi parteneri, 
dar şi ale copiilor. Încep treptat, încă înainte de recăsătorie, să-şi cunoască reciproc colegii, 
prietenii, cunoştinŃele, vecinii, rudele ş.a. Concomitent, se va face o selecŃie a lor în funcŃie de 
diverse criterii (simpatii, interese comune, similitudini, proximitate etc.). Ei preferă ca reŃeaua 
lor de sociabilitate să fie mai redusă cantitativ, dar superioară din punct de vedere calitativ; 
oarecum încep o viaŃă nouă, cunosc o altă familie extinsă (care devine afiliată), îşi fac şi alte 
prietenii, cunoştinŃe şi reŃele sociale în general.  

 
8. Vulnerabilitatea familiei reconstituite 
 

O serie de aspecte delicate ale rolurilor parentale în familiile compuse sunt legate de 
exercitarea autorităŃii şi impunerea disciplinei; copiii resping autoritatea părintelui vitreg, mai 
ales dacă acesta nu a avut tentative de disciplinare a lor înainte de căsătorie, după opinia lui 
Wallerstein şi Kelly, 1980.  

Structura familială evoluează în sensul democratizării raporturilor de autoritate şi al 
nivelării sarcinilor asumate de fiecare dintre soŃi. DiferenŃierea tradiŃională a rolurilor tinde să 



 65

se estompeze, pierzându-şi vechiul specific, paternitatea şi maternitatea luând o nouă înfăŃişare, 
cu atât mai mult în familia reconstituită. Fiecare se iniŃiază în “meseria” de părinte (şi soŃ/soŃie) 
pornind de la modele profund anacronice în raport cu structura familiei actuale; este înclinat să 
acŃioneze după modele de care este impregnat de la cea mai fragedă vârstă, dar va fi cuprins de 
îndoială şi anxietate când va observa că imaginile vechi nu se mai potrivesc cu împrejurările 
noi. Este vorba de a reinventa rolul de părinte (părinte vitreg), de a-l regândi în condiŃiile 
acestui model familial. Acest lucru naşte mai ales incertitudine manifestată prin conduite 
şovăitoare, prin atitudini incoerente ale părinŃilor, ezitări de pe urma cărora copilul va suferi, 
nesiguranŃă şi nehotărâre în îndeplinirea rolurilor, după părerea lui P. Osterrieth (1973) şi a altor 
specialişti. Dar cred că uneori se exagerează în privinŃa multiplelor “probleme” şi “tulburări” pe 
care le aduce implicarea în aceast model familial; cunoaşterea particularităŃilor ei ajută la 
înŃelegerea acestui model şi la parcurgerea cu succes a etapelor critice, care desigur că există. 
Când apar momente de criză în familie, părintele vitreg îl susŃine pe cel natural şi pe copii 
menŃinând balanŃa delicată a stabilităŃii.  

Familia reconstituită îşi manifestă şi ea nevoia de afirmare. Imboldul spre creativitate, 
spre a deveni părinŃi iubiŃi, ocrotitori este determinat biologic şi psihologic la fel ca dorinŃa de 
perpetuare a speciei. Aceste aşteptări ni se inoculează prin socializare; fiecare speră să creeze 
un nucleu familial, care-i include în cazul de faŃă şi pe copiii vitregi. Confruntarea cu pierderea 
iluziei familiei clasice este tot mai mult estompată.   

Fr. de Singly (1996) consideră că există patru dimensiuni ale paternităŃii: 
- ConcepŃia şi exercitarea autorităŃii care aparŃin tatălui biologic; 
- Asigurarea veniturilor familiei şi dimensiunea relaŃională (personală) care aparŃin 

tatălui vitreg în familia reconstituită.  
Consider că totuşi aceste remarci pot fi completate în privinŃa exercitării autorităŃii, 

dimensiunii relaŃionale şi chiar asigurării unor venituri necesare copilului (copiilor). 
Continuarea relaŃiilor dintre părintele necustodial şi copii presupune implicarea acestuia în 
disciplinarea, educarea, integrarea socială a copilului şi susŃinerea lui financiară. Pe de altă 
parte, tatăl vitreg are şi un rol disciplinar vis-à-vis de copii (ca modalitate de exercitare a 
autorităŃii), fără de care şi-ar pierde prestigiul pe care încearcă să şi-l consolideze în noua 
familie. De pildă, într-o familie reconstituită complexă tatăl îşi exercită rolul parental la fel faŃă 
de copiii biologici şi cei vitregi, chiar dacă în cazul celor din urmă poate interveni şi părintele 
necustodial. Altfel, cred că o comportare diferenŃiată exagerată ar spori conflictele între fraŃi şi 
ar separa ostentativ diversele grupuri de fraŃi. În luarea deciziilor (democratice, colective sau 
ale autorităŃii dictatoriale) intervine dificultatea armonizării intereselor şi preferinŃelor 
membrilor familiei, care sunt diferite şi uneori contradictorii; negocierea nu reuşeşte 
întotdeauna, deseori eşuează într-o ruptură.  

Studierea copiilor care prezintă devieri comportamentale, carenŃe educative sau afective, 
care se implică în acte antisociale a demonstrat că o parte semnificativă dintre aceştia provin 
din familii reconstituite legal sau din familii reconstituite concubine. De multe ori, până la 
urmă, aceştia sunt consideraŃi victimele sistemului familial în care trăiesc iar părinŃii lor (mai 
ales cel vitreg şi cel absent) sunt consideraŃi responsabili şi vinovaŃi de situaŃia respectivă. 
Dintre susŃinătorii acestei teze amintesc pe Bawin – Legros (1988). 

Între anii 70-80 această atitudine de victimizare a copiilor şi de culpabilizare a părinŃilor 
a dispărut iar unele studii (Lefaucheur, Théry, 1987) arată că, după o anumită perioadă de 
acomodare, copiii vitregi nu au mai multe dificultăŃi şcolare, relaŃionale şi de integrare socială 
decât ceilalŃi copii. La sfârşitul anilor 80 cercetătorii observă că mulŃi dintre aceşti copii se 
confruntă cu probleme şcolare şi de integrare mai mari decât ale celor crescuŃi în familii 
conjugal-parentale; pe termen lung, efectele situaŃiei lor particulare se resimt în sentimente de 
abandon, de însingurare, de neîncredere şi vulnerabilitate, resentimente faŃă de părinŃii biologici 
cărora li se reproşează că au pus interesele personale mai presus de nevoile copilului, teama de 
a nu fi din nou trădaŃi etc. (Wallerstein şi Blakeslee, 1989, citaŃi de Stănciulescu, 1997).  
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Multe studii ajung la concluzia că copiii proveniŃi din familii reconstituite au mai multe 
probleme (educaŃionale, relaŃionale, comportamentale, de adaptare şi integrare ş.a.) decât cei 
din familii cu părinŃi nedivorŃaŃi; altele arată că nu sunt diferenŃe de atitudini, concepte sau 
comportamente între copiii care provin din familiile “vitrege” şi cei care provin din familii 
nedivorŃate (familii nucleare clasice). Cert este totuşi că aceşti copii dispun de un set distinct de 
reprezentări şi griji care interferează cu performanŃa lor şcolară, ducând la scăderea 
randamentului şcolar, acesta fiind un simptom al problemelor de natură familială. În literatura 
sociopsihopedagogică se descriu tulburările psihice ale copiilor din familii reconstituite, 
problemele materiale (chiar sărăcia cu care se confruntă aceste familii) însă multe dintre aceste 
eşantioane studiate sunt constituite prin eşec.  

Deseori tocmai bunicii îşi exprimau compasiunea faŃă de nepoŃii lor “care au rămas fără 
părinŃi” (chiar dacă au părinŃi vitregi). Desigur că aceşti copii, cel puŃin în primii ani după 
recăsătoria părinŃilor, sunt dezorientaŃi, confruntându-se cu modele multiple dar nereuşind 
întotdeauna să le evalueze obiectiv; probabil că uneori nici nu poate fi vorba de obiectivitate în 
aprecierea reciprocă a membrilor acestui microgrup.   

Deseori familia compusă a fost comparată cu familia conjugală având în vedere 
următorii parametri: structura, scopurile, sarcinile, natura relaŃiilor din sistemul familial, factorii 
care influenŃează adulŃii şi copiii din familie. Este evident că structura diferă, însă scopurile 
familiilor sunt aceleaşi (creşterea şi educarea copiilor, îmbunătăŃirea relaŃiilor, satisfacerea 
nevoilor de toate felurile ş.a.); dar nevoile membrilor familiei, experienŃele anterioare sunt 
diferite şi au o semnificaŃie deosebită. La fel, posibilitatea procreerii este altfel abordată, mai 
ales unde există o discrepanŃă mare între stadiile ciclului vieŃii familiale parcurse de cei doi 
parteneri şi un grup mai mare de fraŃi vitregi. Dintre partenerii recăsătoriŃi, cei care nu au avut 
statutul de părinte până acum sunt mai interesaŃi să procreeze. De asemenea, sunt evidente 
similitudinile cu sistemul familiei conjugale în privinŃa sarcinilor şi funcŃiilor familiei.   

Cercetările sociale subliniază importanŃa vârstei, stadiului de dezvoltare şi 
particularităŃilor copiilor din familii reconstituite. Se pare că dacă aceştia sunt mai mici se vor 
adapta mai rapid la noul sistem. ApariŃia unui frate pe jumătate poate fi o experienŃă pozitivă 
sau poate determina gelozii. Pe de altă parte, adolescentul poate fi exclus din familie. Dintre 
părinŃii biologici cel puŃin unul cere loialitate exclusivă copiilor; aceştia deseori manifestă 
sentimente de furie faŃă de părintele natural şi/sau vitreg percepuŃi ca dezertori din faŃa rolurilor 
părinteşti.   

Se menŃine tendinŃa de a blama unul dintre parteneri pentru disoluŃia familiei şi a-l privi 
pe celălalt ca pe o victimă, pe baza unei informaŃii limitate provenind, de obicei, de la o singură 
parte. Bătălia dintre părinŃi poate reflecta diferenŃele de concepŃie cu privire la rolurile femeilor 
şi bărbaŃilor în societate şi măsura în care părinŃii separaŃi trebuie să-şi păstreze 
responsabilităŃile unul faŃă de altul şi faŃă de copii.  

Cu deosebire literatura psihologică americană (psihanalitică) subliniază frecvenŃa tulburărilor 
psihice ale copiilor crescuŃi de un părinte vitreg. Pornind de la eşantioane constituite prin eşec (de la 
cazuri patologice) multe anchete asociază aceste tulburări cu sărăcia şi nivelul scăzut de cultură 
şcolară, carenŃe afective şi educaŃionale (Bawin-Legros, 1988).  

Foarte multe variabile trebuie corelate şi controlate atunci când vorbim despre victime şi 
vinovaŃi în familii reconstituite: mulŃi dintre aceşti copii au trăit experienŃa divorŃului cel puŃin 
o dată, situaŃia financiară este afectată, securitatea locului de muncă şi a veniturilor părinŃilor 
este o problemă permanentă, influenŃele externe sunt multiple, natura relaŃiilor dintre părinŃii 
biologici după separare, relaŃiile copilului cu părintele biologic de care a fost separat ş.a.  

Culpabilizarea adulŃilor este produsul unei concepŃii prin care copilul este considerat un 
inocent care nu are puterea de a lua decizii în evoluŃia familiei sale; părinŃii sunt consideraŃi 
egoişti, incapabili să-şi asume până la capăt responsabilitatea căsniciei în care au intrat; mai 
ales în mediul rural femeia este sfătuită chiar de familia de origine “să-şi ducă crucea mai 
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departe”, adică să nu iasă dintr-un mariaj nefericit, de dragul copiilor, pentru a nu-i separa de 
tatăl lor natural. Este ca şi cum ar proceda împotriva naturii, a legilor nescrise ale comunităŃii.  
 Desigur că acest model familial, cu o frecvenŃă atât de mare în societatea contemporană, 
necesită în continuare o atenŃie deosebită din partea sociologilor, psihologilor, pedagogilor sau 
asistenŃilor sociali, pentru cunoaşterea lui profundă şi informarea opiniei publice cu privire la 
evoluŃia acestuia.  
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ABSTRACT. The debate during 1990s over transition in Eastern Europe has generally 
concentrated on transition losers and economic difficulties. The supporters of radical 
reforms have focused on clarifying the issue of property and consequently have argued 
in favour of rapid privatization. Although economically correct, this argument pointed 
to the inconsistencies of the evolutions of Eastern European countries with the Western 
model, but did not answer to the various social problems that countries in transition 
faced.  

On the other hand, supporters of gradual reforms have concentrated on topics 
like production and unemployment, only occasionally bringing the issue of corruption in 
the debate. Some institutional approaches, like that of Joseph Stiglitz, stress the 
problems generated by fast privatization, mainly based on the Russian experience, but 
do not take into consideration growing corruption in the case of gradual reforms.  

Building on Joel Hellmann’s argument regarding the winners of the transition, 
this paper shows that both gradual and radical reform approaches open opportunities 
for corruption. The Russian example speaks very well for the radical reform cases, but 
the Romanian enterprises isolation program is also a good example of how gradual 
reforms could be a source for draining public resources to private pockets. Russia’s 
privatization programme resulted in the creation of the group of “oligarchs,” owners of 
the most profitable enterprises of the Russian economy, based on the political 
connections they had with the political elite in power. In the case of Romania, slow 
reforms helped a certain elite to retain decision power and drain public resources.  

In both cases, economic and political groups of interests have used their public 
positions for private gains. However, gradual reform is more likely to perpetuate 
corruption, as, in the light of Hellmann’s argument, the main risk of transition is 
incomplete reform. In his view, winners of transition tend to delay completion of 
reforms and continue enjoying the advantages they obtain from the distortions of the 
market that accompany this process. Endemic corruption tends to become permanent, 
linking various groups of economic interests to the political elite, which could delay the 
reforms in return for financial support that will keep it in power. Therefore, completion 
of the reforms (that is, completion of privatization and liberalization) is essential in 
order to keep corruption under control.  

 

 

Lucrarea de faŃă analizează câteva abordări ale tranziŃiei, subliniind importanŃa 
introducerii în ecuaŃia acestui proces a fenomenului corupŃiei. Ea argumentează că, iniŃial, 
teoriile care au explicat tranziŃia s-au concentrat pe aspecte economice precum producŃia, 
şomajul sau configurarea unei economii de piaŃă după modelul occidental, analizând prea puŃin 
fenomenul corupŃiei şi riscurile pe care acesta le prezenta pentru completarea procesului de 
tranziŃie. O atenŃie deosebită a fost acordată, în analizele de la începutul anilor ’90, perdanŃilor 
tranziŃiei, fără a fi analizate resorturile care au determinat comportamentul celor care au avut de 
câştigat de pe urma trecerii de la regimul comunist la economia de piaŃă.  

TranziŃia a oferit actorilor sociali mai multe oportunităŃi de corupŃie, fenomen care s-a 
dezvoltat indiferent de viteza procesului de reformă. Reforma radicală, care a inclus o 
privatizare rapidă, a presupus de multe ori subevaluarea întreprinderilor sau desfăşurarea 
privatizării în folosul managementului. Cu toate acestea, reforma graduală nu a eliminat sau 
diminuat corupŃia, prezentând, dimpotrivă, pericolul perpetuării drenării resurselor bugetului de 
stat către satisfacerea unor interese private.    
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SecŃiunea I a lucrării introduce tema dezbaterii, descriind câteva aspecte ale 
schimbărilor instituŃionale presupuse de existenŃa regimului comunist. SecŃiunea II trece în 
revistă argumentele principale în favoarea celor două abordări ale reformei, radicală, respectiv 
graduală. SecŃiunea III descrie mecanismul corupŃiei generat de privatizarea rapidă realizată în 
Rusia. SecŃiunea IV arată pericolul corupŃiei într-un caz de abordare precaută a privatizării, în 
România. SecŃiunea V argumentează că întârzierea reformei (inclusiv a privatizării) induce 
riscul consolidării şi permanentizării corupŃiei. SecŃiunea VI este dedicată concluziilor. 

 

I. Introducere 

 
Dezbaterea între adepŃii reformei radicale şi cei ai evoluŃiei graduale către modelul 

occidental va mai continua cel puŃin atâta timp cât Ńările din fosta URSS vor avea o traiectorie 
economică şi politică nesigură. Este importantă însă şi pentru celelalte Ńări foste comuniste o 
analiză (parŃial retrospectivă) legată de reformele economice întreprinse (sau în curs), cel puŃin 
pentru a învăŃa din greşeli. Desigur, pentru cele deja membre ale Uniunii Europene, o astfel de 
analiză poate părea neinteresantă. Ucraina, R. Moldova, Georgia sau Ńările balcanice ar trebui să 
studieze cu atenŃie experienŃele celor menŃionate anterior, fie şi pentru faptul că acestea sunt 
singurele exemple practice ale traiectoriei pe care elitele politice din aceste Ńări o doresc: o 
evoluŃie către modelul european, o aşa-numită “europenizare”.  

Toate aceste experienŃe au în comun, între altele, un fenomen care a intrat în centrul 
atenŃiei opiniei publice de curând. CorupŃia nu era un subiect de prim interes pentru Europa de 
Est la începutul anilor ’90. ImportanŃa ei a crescut odată ce a devenit clar că fenomenul pune în 
pericol stabilitatea politică şi economică a unei întregi regiuni, prin amploarea pe care a luat-o 
în perioada tranziŃiei. Deşi există mai multe modalităŃi de a defini sau încadra corupŃia, opinia 
dominantă în rândul cercetătorilor este că un comportament corupt este acela care presupune 
folosirea necorespunzătoare (abuzul) a unei poziŃii sau funcŃii publice pentru dobândirea de 
avantaje personale.  

Un factor obiectiv care favorizează apariŃia corupŃiei în perioadele de tranziŃie este 
transformarea instituŃională. În cazul Ńărilor est-europene, tranziŃia a presupus o transformare 
profundă pe mai multe planuri: politic, economic, social. Dacă transformările în plan economic 
pot crea noi oportunităŃi de corupŃie, transformările în plan politic şi social slăbesc mecanismele 
de control al fenomenului, favorizând creşterea sa. Instaurarea regimului comunist şi, ulterior, 
înlăturarea sa, au generat schimbări instituŃionale profunde, de natură să diminueze capacitatea 
de control a corectitudinii deciziilor suspecte de corupŃie.  

Janos Kornai24 explică faptul că instaurarea sistemului economic comunist a presupus 
schimbări instituŃionale fundamentale: ideologia a teoretizat (iar partidul a pus în practică) o 
economie dominată din ce în ce mai mult de proprietatea de stat, care a putut fi cel mai bine 
gestionată de o birocraŃie de stat, coordonată de un sistem de comandă centralizat. În cadrul 
acestui proces, s-a creat o selecŃie naturală, care a favorizat acele instituŃii care se potriveau cu 
natura sistemului, eliminându-le pe cele care îi erau contrare. Cum, de cele mai multe ori, 
instituŃiile din Ńările comuniste îşi aveau originea în organizarea social-economică a URSS, 
Kornai concluzionează că “economia lipsurilor” care caracteriza toate aceste Ńări este rezultatul 
sistemului importat din Uniunea Sovietică. Prin urmare, efortul de a elimina lipsurile din 
economie trebuia să însemne reformarea/înlocuirea instituŃiilor caracteristice economiilor de 
comandă. Procesul de tranziŃie a pornit, astfel, de la  premisa că toate instituŃiile vechiului 
regim (sau, în cel mai bun caz, majoritatea lor) trebuie înlocuite.  

                                                           
24 Janos Kornai, The Socialist System. The Political Economy of Communism, (Princeton: Princeton University 
Press, 1992) 
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Disputa desfăşurată în prima parte a anilor ’90 pe marginea vitezei reformei s-a 
concentrat asupra aspectelor economice, în special a celor legate de producŃie. Ea a pierdut din 
vedere aspectele conexe ale tranziŃiei şi, mai ales, corupŃia în creştere generată de reformele 
parŃiale întreprinse în cele mai multe cazuri în fostele Ńări comuniste. Chiar adepŃii reformei 
radicale au folosit ca argument pentru privatizarea rapidă nu pericolul corupŃiei, ci faptul că 
reforma graduală şi privatizarea etapizată nu ar fi permis dezvoltarea unei “adevărate economii 
de piaŃă” (Ńinta unanim acceptată a procesului de reforme). Dezbaterea a ignorat, o bună 
perioadă de timp, aspectele legate de câştigătorii tranziŃiei, cei care profită de oportunităŃile 
create de schimbarea mecanismelor economice. Dacă aceştia se află în poziŃii de decizie şi pot 
influenŃa viteza reformelor în favoarea lor, eventual în complicitate cu clasa politică, atunci 
situaŃia va ameninŃa chiar evoluŃia către mult-invocata economie de piaŃă.  

 

II. Cele două abordări ale reformei 

 
a) Argumentele clasice în favoarea reformei radicale 

AdepŃii reformelor radicale subliniază inter-relaŃionarea strânsă între fenomenele 
caracteristice procesului de reformă: liberalizarea, stabilizarea macroeconomică şi privatizarea, 
care se influenŃează reciproc. Analizând primele încercări de a reforma economia comunistă, 
Jeffrey Sachs25 arăta că deşi planificarea centralizată a fost eliminată, adevăratele relaŃii de piaŃă 
au întârziat să apară, deoarece întreprinderile, eliberate de controlul de la centru, au fost ferite 
de competiŃie. Deoarece întreprinderile deŃineau, de multe ori, monopolul unui anumit produs, 
statul nu îşi putea permite să renunŃe la acestea, oferindu-le în continuare subvenŃii, chiar dacă 
lucrau în pierdere. Mai mult, directorii de întreprinderi şi muncitorii (sau mai exact liderii de 
sindicat, cu o oarecare putere de decizie) găseau de cele mai multe ori metode de a-şi însuşi 
formele de profit ale întreprinderii, presupunând (în mod corect, după cum s-a văzut în multe 
cazuri) că guvernul va acoperi pierderile de la bugetul de stat. Pe baza acestor observaŃii, Sachs 
concluziona că orice iluzii legate de o posibilă alternativă la economia de piaŃă ar fi trebuit 
eliminate, indicând ca unică soluŃie reforma rapidă a economiilor comuniste. Reforma ar fi 
trebuit să includă liberalizarea preŃurilor, eliminarea barierelor birocratice pentru dezvoltarea 
sectorului privat, bugete echilibrate şi restricŃionarea creditelor oferite întreprinderilor de stat 
pentru asigurarea stabilităŃii macroeconomice.  

Cu privire la privatizare, Sachs admitea că procesul va necesita timp. Cu toate acestea, 
trebuia clarificată în primul rând situaŃia proprietăŃii asupra întreprinderilor, pentru a evita 
eventualele pretenŃii exagerate ale managementului şi muncitorilor.  

Încă din 1989, într-o analiză a economiei poloneze, Lewandowski şi Szomburg26 
subliniau importanŃa problemei proprietăŃii în perspectiva succesului reformei economice. După 
introducerea primelor reforme în Polonia, problemele persistente s-au dovedit a fi absenŃa unei 
îmbunătăŃiri vizibile a performanŃei întreprinderilor, indiferenŃa faŃă de activele acestora, lipsa 
restructurării şi, mai ales, lipsa constrângerilor bugetare. SituaŃia neclară a proprietăŃii favoriza 
persistenŃa acestor aspecte negative.  

Conform opiniei celor doi autori citaŃi, au existat trei opŃiuni pentru Ńările în tranziŃie la 
începutul anilor ’90: un program laissez-faire (care presupunea ridicarea tuturor barierelor din 
calea înfiinŃării de firme private, în speranŃa unei ameliorări spontane a economiei), o cale de 
mijloc între economia de stat şi cea privată (care ar fi încurajat în final trecerea întreprinderilor 
în proprietatea angajaŃilor), sau un program de privatizare rapidă, cu scopul de a aduce 

                                                           
25 Jeffrey Sachs, “What is to be done?”, The Economist, 1990.  
26 Janusz Lewandowski şi Jan Szomburg, “Property Reform as a Basis for Social and Economic Reform,” în 
Communist Economies, Vol. 1, No 3, 1989, pp. 257-268.  
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economia cât mai aproape de modelul occidental. Primul model prezenta riscul supravieŃuirii 
întreprinderilor de stat ineficiente, consumatoare ale bugetului. În linii mari, pentru menŃinerea 
unui buget echilibrat ar fi fost necesară o taxare suplimentară a firmelor private, ceea ce ar fi 
împiedicat practic dezvoltarea sectorului privat. Al doilea prezenta inconvenientul 
imposibilităŃii transferului rapid al proprietăŃii, care ar fi întârziat apariŃia unei pieŃe de capital, 
deci a acumulării capitalului necesar investiŃiilor. Singura soluŃie rămânea, deci, privatizarea 
rapidă a întreprinderilor şi crearea unei pieŃe reale, care să asigure competiŃia corectă.  

Balcerowicz27 semnalează un alt risc, prezent chiar în cazul adoptării reformelor 
radicale. Reforma nu elimină vechea elită politico-economică, gata să profite de pe urma 
nemulŃumirii populare faŃă de reforma radicală. De aceea, cu cât tranziŃia este mai lungă, cu atât 
mai mare este riscul ca, pe baza nemulŃumirii populare, reformele să fie stopate sau chiar să se 
revină la situaŃia iniŃială. Reformatorii trebuie să profite de suportul popular de care se bucură 
imediat după realizarea schimbării politice şi să acŃioneze ferm.  

În acelaşi sens, Anders Aslund28 argumentează că, dacă privatizarea nu este făcuta 
rapid, ea devine ulterior mai problematică. EvoluŃiile din Belarus sau Turkmenistan arată că 
privatizările iniŃiale nu au fost urmate de paşi hotărâŃi în direcŃia reformei. Mai mult, în Ńările în 
tranziŃie există o legătură între privatizare, reforme structurale şi democraŃie, iar lipsa primei le 
pune în pericol pe celelalte două.  

 

b) Argumentele reformei graduale 

Un argument principal în favoarea reformei graduale l-a reprezentat relaŃia dintre şomaj 
şi evoluŃia tranziŃiei. Blanchard şi Aghion29 susŃin că problema cheie a tranziŃiei o reprezintă 
capacitatea sectorului privat de a absorbi forŃa de muncă disponibilizată de către sectorul de 
stat. Cum procesul de absorbŃie a forŃei de muncă necesită timp, reforma radicală pune sub 
semnul întrebării posibilitatea sectorului privat de a crea locuri de muncă într-un timp atât de 
scurt. Şomajul ridicat generează costuri sociale ridicate, determinând statul să ridice nivelul 
taxelor pentru a genera venituri suplimentare, fapt care pune în pericol chiar dezvoltarea 
sectorului privat. 

Stiglitz30 argumentează că adepŃii reformelor radicale au înŃeles greşit nu doar anumite 
aspecte ale economiei de piaŃă, ci mai ales procesele politice şi economice ale tranziŃiei. În 
primul rând, privatizarea trebuie să fie însoŃită de competiŃie. CompetiŃia însă necesită reguli şi 
instituŃii care se pot dezvolta doar în timp. În aceste condiŃii, privatizarea singură poate duce la 
trecerea activelor în proprietatea oligarhilor, fără nici o posibilitate de control. În al doilea rând, 
o economie de piaŃă funcŃională are nevoie de capital şi de personal calificat, de regulă absente 
în Ńările în tranziŃie. De asemenea, economia nu poate funcŃiona doar pe baza intereselor 
individuale, necesitând capital social şi organizaŃional. Capitalul organizaŃional al sistemului 
comunist odată dispărut, crearea altuia nou se poate face doar în timp.  

Stiglitz atrage atenŃia şi asupra corupŃiei, arătând că separarea proprietăŃii de control va 
tenta directorii de întreprinderi (proprietari de fapt în timpul regimului comunist) să paraziteze 
unitatea, având în vedere că le este refuzată posibilitatea de a prelua legal proprietatea asupra 
acesteia.  De aceea, privatizarea ar trebui să îi includă pe cei care deŃin controlul. În fine, 
                                                           
27 Leszek Balcerowicz, “Understanding Postcommunist Transitions,” Journal of Democracy, Vol. 5, No 4, 
octombrie 1994, pp. 75-89.  
28 Anders Aslund, Building Capitalism. The Transformation of the Former Soviet Block, (Cambridge University 
Press, 2002), pp. 295-303.  
29 Phillipe Aghion şi Olivier Blanchard, “On the Speed of the Transition în Central Europe,” în Stanley Fisher şi J. 
Rotemberg (ed.), NBER Macroeconomic Manual 1994, (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1994, pp 283-320).  
30 Joseph Stiglitz, “Whither Reform? Ten Years of Transition,” Washington, DC: Annual World Bank Conference 
on Development Economics, aprilie 1999.  
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stabilirea drepturilor de proprietate în absenŃa unor reglementări ferme şi transparente poate 
duce la trecerea activelor în mâna unui grup de oligarhi: guvernul vinde activele cele mai 
atractive “clientelei” sale politice, care în schimb îl susŃine financiar, controlând totodată cea 
mai mare parte a pieŃei şi împiedicând competiŃia reală. Concluzia lui Stiglitz este aceea că 
reforma, având nevoie de instituŃii şi capital social, poate fi înfăptuita corect doar gradual, prin 
incluziune şi participare populară.  

 

III. Privatizare şi corupŃie în Rusia – un caz al reformei radicale 

 
Ca toate Ńările ex-comuniste, Rusia a trebuit să răspundă provocării privatizării, iar 

guvernul rus a fost conştient că diferitele forme de privatizare prezintă avantaje şi dezavantaje. 
O primă opŃiune era restituirea proprietăŃilor31, adică retrocedarea acestora către proprietarii de 
drept, atunci când preluarea de către stat s-a făcut nelegal sau într-o manieră injustă. 
Argumentul principal pentru acest mod de privatizare a fost cel moral: statul ar trebui să 
corecteze nedreptăŃile făcute în trecut. OponenŃii acestei opŃiuni afirmau că procesul ar dura 
prea mult timp şi ar fi unul selectiv, în sensul că ar fi existat multe alte persoane care au suferit 
moral în timpul regimului comunist, iar acestea nu ar fi fost compensate.  

O a doua posibilitate o reprezenta vânzarea directă, cea mai atrăgătoare din punctul de 
vedere al statului, fiind generatoare de capital.  În acelaşi timp însă, această variantă era şi cea 
mai puŃin transparentă, favorizând corupŃia, în lipsa unor instituŃii şi mecanisme care să asigure 
licitaŃii corecte. Mai mult, lipsa capitalului autohton, lipsa investitorilor străini şi informaŃiile 
insuficiente au făcut ca acest proces să fie greoi. Pregătirea întreprinderilor pentru vânzare şi 
verificarea potenŃialilor cumpărători în acord cu criteriile prevăzute pentru privatizare au 
contribuit la întârzierea privatizărilor de acest gen.  

A treia variantă a constituit-o metoda MEBO (management-employee buyouts – oferirea 
acŃiunilor în mod preferenŃial angajaŃilor). PoziŃia privilegiată a angajaŃilor a făcut ca această 
metodă să pară uşor de înfăptuit şi dezirabilă din punct de vedere politic. Din păcate, această 
variantă avantajează doar angajaŃii întreprinderilor, în raport cu restul populaŃiei, iar 
restructurarea şi eficientizarea întreprinderii rămân nesigure. Mai mult, în cadrul 
întreprinderilor se pot forma grupuri informale de interese (în jurul conducerii, de obicei) care 
ajung să controleze decizia în beneficiul propriu.  

În fine, privatizarea în masă (pe bază de cupoane) a fost în toate cazurile o opŃiune. 
Populară, mai transparentă şi mai cinstită decât altele, avea avantajul că, în primă fază, nu ridica 
problema necesităŃii capitalului autohton. Cu toate acestea, această formă de privatizare, pe 
lângă dispersarea proprietăŃii, s-a făcut într-un cadru legal confuz, în care drepturile de 
proprietate erau prea puŃin reglementate. În Rusia a fost permisă vânzarea cupoanelor către 
terŃi, aceştia putând să subscrie un pachet semnificativ la o anumită întreprindere, diverse 
grupuri de interese putând chiar să obŃină puterea de decizie. Acest fapt a avantajat de cele mai 
multe ori (ca şi în varianta MEBO) pe cei care deŃineau informaŃii mai multe despre 
întreprindere (directorii şi ceilalŃi angajaŃi), ridicând semne de întrebare legate de posibilităŃile 
de corupŃie în procesul de evaluare a întreprinderilor. În alte Ńări, ca România, nu a fost permisă 
vânzarea cupoanelor de către deŃinătorii nominali, dar astfel s-au accentuat problemele generate 
de lipsa informaŃiilor despre întreprinderile privatizate. MulŃi au devenit acŃionari la 
întreprinderi despre care nu aveau nici o informaŃie şi le-a fost practic imposibil să îşi exercite 
drepturile care decurgeau din acest statut.  

                                                           
31 Oleh Havrylyshyn şi Donald McGettigan, “Privatization in Transition Countries: A Sampling of the Literature,” 
International Monetary Fund Working Paper No 6.  
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Unii autori32 argumentau că succesul programului de privatizare în Ńările foste 
comuniste depindea de măsura în care acesta ar fi eliberat întreprinderile de controlul politic, ar 
fi asigurat protejarea intereselor actorilor implicaŃi direct în buna funcŃionare a întreprinderilor 
(muncitori, directori, autorităŃi locale) şi, foarte important, ar fi avut sprijinul opiniei publice, în 
condiŃiile în care opoziŃia vechii elite politice era previzibilă. Deşi vânzarea directă apărea ca 
cea mai bună soluŃie pentru stat, în Rusia, spre exemplu, aceasta opŃiune ridica două probleme 
majore. În primul rând, procesul ar fi necesitat o perioadă lungă de timp, întrucât era vorba de 
cca. 25.000 de întreprinderi mari şi medii care ar fi trebuit privatizate. În plus, ca peste tot, cum 
investitorii străini nu reprezentau o soluŃie atractivă la acel moment, singurii deŃinători de 
resurse pe plan local erau foştii lideri ai aparatului comunist. Astfel, pentru Rusia, problema a 
fost cum să realizeze un program de privatizare rapid, care să aibă susŃinerea publicului.  

Din punctul de vedere al corectitudinii programului de privatizare, problemele au apărut 
încă de la început. Întreprinderile mici au trecut practic în proprietatea autorităŃilor locale. Cele 
care depăşeau un anumit plafon în privinŃa personalului şi activelor au devenit societăŃi pe 
acŃiuni, toate deŃinute iniŃial de guvern. Consiliile de administraŃie ale noilor entităŃi includeau 
reprezentanŃi ai guvernului, ai conducerii întreprinderii (managementul), ai muncitorilor şi ai 
autorităŃilor locale. Pentru a fi privatizate, noile societăŃi trebuia să aibă o valoare de piaŃă, ceea 
ce a atras imediat acŃiunea diverselor grupuri de interese, interesate să ajungă să controleze 
aceste societăŃi plătind un preŃ cât mai mic33. 

Guvernul a ales să decreteze ca valoare de referinŃă valoarea înregistrată în actele 
financiar-contabile ale întreprinderilor în luna iulie 1992. Această măsură a minimalizat 
nepermis importanŃa valorii de piaŃă a unităŃilor care urmau să fie privatizate. În încercarea de a 
elimina controlul politic asupra întreprinderilor, guvernul rus a ajuns la concluzia că este 
necesar să se alieze cu conducerile întreprinderilor şi reprezentanŃii muncitorilor în consiliile de 
administraŃie. Astfel a apărut ideea de a oferi muncitorilor privilegii speciale în cadrul 
programului de privatizare, idee care s-a bucurat, evident, de un mare sprijin popular. Pe de altă 
parte, temându-se de apariŃia unor terŃi în procesul de privatizare, managementul a considerat că 
va ajunge mai uşor la o înŃelegere cu muncitorii, în dorinŃa de a controla complet 
întreprinderile. Diversele lobby-uri care doreau eliminarea străinilor din procesul de privatizare 
au contribuit şi ele la alianŃa între guvern şi management.  

Această schemă de privatizare s-a confruntat însă cu principala problemă, cea a lipsei 
capitalului. Atâta vreme cât deciziile erau luate de management în cooperare cu muncitorii, 
terŃii au evitat să investească, temându-se că interesele celor care luau decizia erau diferite de 
ale lor. Interesul principal al muncitorilor era păstrarea locurilor de muncă, managerii erau 
preocupaŃi de păstrarea puterii de decizie, în timp ce potenŃialii investitori doreau să obŃină un 
profit. SoluŃia găsită la această problemă a fost limitarea controlului angajaŃilor asupra noilor 
entităŃi.  

Nevoia de sprijin popular a determinat guvernul rus să includă, în programul de 
privatizare, un transfer important de acŃiuni către populaŃie, prin cupoane de privatizare. 
Cupoanele puteau fi tranzacŃionate între terŃi şi subscrise şi de către cumpărători, nu doar de 
deŃinătorii nominali. Decizia s-a bucurat de sprijin popular, având în vedere că aceste cupoane 
puteau fi transformate imediat în bani.  

Această politică a determinat două faze ale privatizării. Prima fază, între 1993 şi 1995, a 
fost caracterizată, practic, de un transfer masiv de proprietate de la stat către muncitori şi 
directori de întreprinderi, la preŃuri modice. Mai mult, această fază a fost pusă în practică rapid, 
în condiŃiile unui cadru legislativ insuficient, deoarece guvernul s-a temut că sprijinul popular 
se va diminua în timp. Statul şi-a menŃinut controlul în câteva sectoare cheie. După cum se 
                                                           
32 Maxim Boycko, Andrei Shleifer şi Robert Vishny, Privatizing Russia, Cambridge, Mass: MIT Press, 1995.  
33 Boycko et al., Privatizing Russia.  
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anticipase, sprijinul popular pentru privatizare a început să scadă spre sfârşitul lui 1994. MulŃi 
preferaseră să vândă cupoanele, fapt care a uşurat accesul grupurilor de interese la acŃiunile 
pentru care puteau fi subscrise aceste cupoane. Fără îndoială, este vorba de lipsa informaŃiilor 
pentru cea mai mare parte a populaŃiei, care a preferat să transforme în bani cupoanele oferite 
de stat, pentru a constata apoi că acŃiunile pe care le-ar fi putut obŃine aveau o valoare de piaŃa 
mult mai mare. Acest fapt a întărit percepŃia potrivit căreia doar nomenclatura comunistă şi 
mafia au beneficiat, în mod incorect, de pe urma programului de privatizare.  

Managerii întreprinderilor au utilizat din plin carenŃele perioadei de tranziŃie. Deşi de 
multe ori ei au acŃionat în limitele legii, deciziile luate au urmărit interesul personal, nu pe cel al 
întreprinderii. Astfel, în loc să caute să păstreze controlul cu orice preŃ, ei ar fi putut încuraja 
cedarea unei părŃi a acŃiunilor pentru a obŃine lichidităŃile necesare retehnologizării şi creşterii 
eficienŃei întreprinderii, chiar dacă în cele mai multe cazuri menŃinerea poziŃiei lor nu ar mai fi 
fost asigurată a priori. Acest tip de acŃiune reprezintă un act de corupŃie întrucât, ca directori de 
întreprinderi (de stat), ei ar fi trebuit să caute îmbunătăŃirea performanŃelor acestora. Lipsa 
controlului statului asupra activelor pe care le deŃinea de drept a permis escaladarea corupŃiei în 
procesul de privatizare.  

NemulŃumirea publică a crescut odată cu derularea fazei a doua a privatizării, 
desfăşurate între 1995 şi 1998, când guvernul a vândut acŃiunile păstrate în domeniul celor mai 
profitabile sectoare industriale (exploatarea resurselor energetice şi a materiilor prime). 
Cumpărătorii au fost băncile şi grupurile financiar-industriale cu relaŃii bune în zona politică. 
Economia rusă din anii ’90 a cunoscut frecvent întârzieri la plata datoriilor către stat, dar şi a 
plăŃii datoriilor statului către diverse categorii sociale: salarii pentru muncitorii din sectoarele 
economice deŃinute de stat, pensii, ajutoare sociale. Cum guvernul avea nevoie de lichidităŃi 
înaintea campaniei electorale prezidenŃiale din 1996 pentru a achita aceste datorii, s-a recurs la 
aşa-numita schemă „împrumuturi contra acŃiuni”34. Băncile ruseşti au împrumutat importante 
sume de bani guvernului, care la rândul său a garantat aceste împrumuturi cu acŃiunile deŃinute 
în sectoarele cele mai profitabile ale economiei.  

După alegeri, guvernul nu a putut sau nu a dorit să restituie împrumuturile, preferând să 
treacă în proprietatea acestor bancheri acŃiunile la marile grupuri industriale ale Rusiei, la 
preŃuri mult sub-evaluate. Aşa a apărut mult-discutatul grup al oligarhilor ruşi, proprietari de 
exploatări petroliere sau mine extrem de profitabile. În acest caz, oficialii care au admis acest 
schimb dezavantajos pentru statul rus au acceptat, din poziŃiile pe care le deŃineau, sub-
evaluarea acŃiunilor, în schimbul unor avantaje personale (lichidităŃile financiare folosite în 
campania electorală au dus la realegerea preşedintelui susŃinut de aceşti oficiali, care au putut 
astfel să îşi păstreze poziŃiile în aparatul de stat).  

În esenŃă, programul de privatizare din Rusia a constituit un transfer confuz al 
drepturilor de proprietate asupra principalelor active către un grup de oligarhi, dar şi către 
directorii întreprinderilor, care şi-au folosit poziŃiile pentru a direcŃiona privatizările în folos 
propriu. Oficialii guvernamentali poartă responsabilitatea pentru faptul că întregul proces a fost 
caracterizat de neclarităŃi, lipsit de transparenŃă, ceea ce a întărit percepŃia că acesta a fost 
dominat de corupŃie. AcŃiunilor acestor oficiali au constituit acte de corupŃie, în măsura în care 
ele au urmărit avantaje materiale directe sau păstrarea poziŃiilor oficiale în vederea obŃinerii 
unor beneficii ulterioare.  

 

IV. OportunităŃi de corupŃie în cazul reformei graduale 

 

                                                           
34 Christya Freeland, Sale of the century: the inside story of the second Russian revolution, London: Little, Brown 
and Company, 2000.  
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Odată însă clarificată, după cum s-a văzut mai sus, poziŃia privilegiată a 
managementului întreprinderilor în perioada de tranziŃie, este interesant de analizat dacă 
abordarea graduală a reformei limitează posibilităŃile de corupŃie. Perioada de până în 1996 s-a 
caracterizat în România prin câteva privatizări puŃin semnificative în comparaŃie cu situaŃia din 
Ńări ca Rusia sau Polonia. Practic, după un început mai hotărât, între 1993 şi 1996 România a 
experimentat o reformă graduală. Liderii politici au fost preocupaŃi de menajarea categoriilor de 
populaŃie expuse efectelor negative ale reformei. A fost evitată creşterea şomajului, deşi acest 
lucru s-a făcut cu preŃul menŃinerii activităŃii unor întreprinderi producătoare de pierderi. 

SituaŃia macroeconomică din România decadei trecute este adesea folosită ca argument 
în favoarea reformelor parŃiale. Conform datelor statistice, produsul intern brut (PIB) a scăzut 
în termeni reali între 1990 şi 1992, a cunoscut o creştere între 1993 şi 1996, scăzând din nou 
între 1997 şi 199935. Considerat separat, produsul industrial arată o scădere şi mai accentuată 
comparativ cu 1989, singura perioadă de revenire înregistrându-se între 1993 şi 1996. Cu toate 
acestea, perioada 1993 – 1996 cunoaşte creşterea accelerată a arieratelor, pe baza amânării 
permanente a plăŃii datoriilor la bugetul de stat ale întreprinderilor36. În plus, multe întreprinderi 
primesc credite preferenŃiale şi diverse înlesniri sub pretextul necesităŃii modernizării pentru a 
deveni atractive pentru eventualii investitori. 

Practic, reforma graduală nu şi-a urmat cursul prevăzut iniŃial. În 1993, guvernul a 
iniŃiat un program de izolare a întreprinderilor de stat pentru a întări disciplina bugetară a 
acestora, într-o încercare de a reduce subvenŃiile directe, creşterea arieratelor şi recurgerea de 
către aceste întreprinderi la împrumuturi de la bănci de stat. Programele de izolare, apărute în 
mai multe Ńări foste comuniste (Albania, Armenia, Bulgaria, Macedonia, România), trebuia 
teoretic să ajute la rezolvarea problemei întreprinderilor care lucrau în pierdere. Obiectivele 
programului erau: să forŃeze managerii de întreprinderi să reducă pierderile până la punctul la 
care unităŃile pe care le conduceau reuşeau să producă profit, să evite creşterea arieratelor (care 
acopereau în mod tradiŃional pierderile), să asigure transparenŃa bugetară a guvernului şi să 
minimizeze impactul social al restructurării37. Toate aceste programe prevedeau înfiinŃarea unei 
agenŃii de monitorizare, care ar fi trebuit să evalueze periodic performanŃele întreprinderilor.  

În 1993 a luat fiinŃă în România AgenŃia pentru Restructurare, cu scopul reorganizării 
întreprinderilor cu probleme. Acestea urmau să primească asistenŃa necesară pentru a le 
îmbunătăŃi performanŃele şi pentru a le face în final atractive pentru privatizare. În acelaşi timp, 
Fondul ProprietăŃii de Stat (FPS) a fost abilitat să împrumute bani întreprinderilor din 
programul de izolare, pe baza unui fond special. S-a crezut astfel că separarea agenŃiei care 
realiza monitorizarea de cea care punea la dispoziŃie fondurile va asigura evitarea conflictelor 
de interese şi a corupŃiei.  

Programul iniŃial a inclus în 1993 cca. 300 de întreprinderi de stat care înregistrau 
pierderi, reprezentând aproximativ 70% din pierderile din sistemul de stat. Sub presiunea 
sindicatelor, transformată de multe ori în lobby politic, doar 73 de firme au rămas pe listă în 
aprilie 1994, numărul crescând ulterior din nou până la 147. Între acestea, se aflau 4 din cele 
mai mari 10 producătoare de pierderi, 46 din cele mai mari 100 şi 82 din cele mai mari 300.  

Programul de restructurare a presupus câteva condiŃii. În primul rând, salariile restante 
puteau fi plătite numai după ce întreprinderea producea un venit. O parte a datoriilor puteau fi 
şterse, restructurate sau transformate în acŃiuni. Dacă întreprinderea nu reuşea să producă profit 
la sfârşitul exerciŃiului de izolare, ea urma să fie lichidată.  

                                                           
35 R. Walker, “After Romania’s Wasted Decade, How Many Corners Left to Turn?”.  
36 Walker, “After Romania’s Wasted Decade …”  
37 S. Djankov, “The Enterprise Isolation Program in Romania,” 1999.  
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La început, întreprinderilor li se cerea să elaboreze un plan de restructurare financiară. 
De cele mai multe ori însă, managementul a evitat să treacă la măsuri nepopulare (reducerea 
producŃiei şi reducerea numărului de angajaŃi), deoarece poziŃia sa depindea într-o anumită 
măsură de muncitori (care aveau un cuvânt de spus la alegerea conducerii, prin intermediul 
sindicatului). Dintre întreprinderile aflate iniŃial în programul de izolare, doar 5 au propus 
reducerea producŃiei în vederea eficientizării. Celelalte au prezentat strategii expansioniste 
nerealiste, bazate pe investiŃii şi pe penetrarea unor pieŃe noi, deşi nu reuşeau să vândă nici 
producŃia de la acel moment, cea mai mare parte a acesteia rămânând în stoc.   

În cadrul programului de izolare, întreprinderile aveau acces la fondul special al FPS. 
Acest fond era destinat finanŃării costurilor operaŃionale, finanŃării producŃiei astfel încât 
aceasta să îndeplinească condiŃiile pentru export, precum şi acordării de plăŃi compensatorii în 
cazul disponibilizării unei părŃi a forŃei de muncă. În fapt, pentru cele care prezentau o 
sensibilitate din punct de vedere politic, FPS a ajuns să achite şi facturile curente, în special cele 
legate de energie, pentru evitarea problemelor.  

Rezultatul a fost că acest fond special a ajuns să fie încă o sursă de finanŃare a 
pierderilor. Deşi în teorie trebuia să asigure transparenŃa finanŃărilor din fonduri publice, el a 
reprezentat de fapt un privilegiu la care au avut acces doar întreprinderile din programul de 
izolare. Programul s-a dovedit astfel un eşec complet; întreprinderile aflate în programul de 
izolare au devenit, comparativ cu celelalte, chiar mai puŃin profitabile. Mai mult, chiar dacă au 
avut acces la opŃiunea plăŃilor compensatorii pentru muncitorii concediaŃi, ele au redus mai 
puŃin decât celelalte numărul personalului angajat. Efectele asupra managementului au fost, de 
asemenea, puŃin semnificative: la momentul renunŃării la program, în 1997, doar 7 directori din 
cei 147 fuseseră concediaŃi38.  

Programul de izolare a întreprinderilor aplicat în România reprezintă un exemplu de 
management defectuos al statului în condiŃiile unei reforme graduale şi ale unei privatizări 
precaute. Grupurile de interese economice şi politice au deturnat obiectivele iniŃiale ale 
programului. Directorii de întreprindere au continuat să primească salarii nemeritate pentru 
poziŃia pe care o ocupau, în condiŃiile unor slabe performanŃe ale întreprinderilor. Ei au evitat să 
treacă la măsuri nepopulare fie din interes propriu (temându-se de reacŃia muncitorilor, care le 
putea afecta poziŃia), fie răspunzând comenzii puterii politice39, care a crezut că este necesar să 
evite disponibilizările în perspectiva următoarelor alegeri sau pentru a evita tensiunile sociale. 
În multe cazuri, persoanele cheie din structura de decizie a întreprinderii au „parazitat” 
întreprinderea prin firme intermediare, care drenau profitul în beneficiul lor, lăsând pierderile în 
sarcina întreprinderii de stat. Planurile de relansare economică au constituit, de cele mai multe 
ori, metode de a prelungi activitatea producătoare de pierderi a întreprinderilor.  

 

V. O viziune alternativă asupra tranziŃiei: prelungirea reformelor în beneficiul 
câştigătorilor 

 
Articolul din 1998 al lui Joel Hellman40 oferă o nouă perspectivă asupra paradigmei 

tranziŃiei. El chestionează axioma conform căreia, indiferent de viteza procesului de reformă 
economică, Ńările foste comuniste vor ajunge, într-o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, 
la modelul economic occidental, deci la crearea unei economii de piaŃă funcŃionale. 

                                                           
38 Djankov, “The Enterprise Isolation Program in Romania,” 1999.  
39 Comportament care a urmărit acelaşi interes, de prezervare a propriei poziŃii.  
40 Joel Hellman, “Winners Take All: the Politics of Partial Reform in Postcommunist Transitions,” World Politics, 
No 50.2, 1998, pp 203-234.  
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Analizele anterioare asupra tranziŃiei păreau să indice o convergenŃă a opiniilor în 
legătură cu evoluŃia pe termen lung a economiilor Ńărilor est-europene. Aşa-numita teorie a 
curbei J arăta că, în primă fază, reformele economice generau costuri reprezentate de un şomaj 
ridicat, creşterea preŃurilor şi scăderea PIB, ca rezultat al adaptării economiilor la noul sistem. 
O reformă rapidă ar fi fost caracterizată de înrăutăŃirea bruscă şi semnificativă, pe termen scurt, 
a indicatorilor menŃionaŃi, cu posibilitatea unei recuperări rapide după aceea. O reformă 
graduală asigura un „şoc” mai mic al tranziŃiei, cu probleme mai mici, dar de mai lungă durată, 
până la momentul reluării creşterii economice. Oricum, rezultatul ar fi fost în linii mari acelaşi, 
lasând deoparte decalajul temporal: o economie de piaŃă funcŃională, după modelul occidental.  

Acest tip de analiză s-a concentrat în principal asupra perdanŃilor tranziŃiei, încercând să 
găsească răspunsuri la problema şomajului, a declinului PIB sau a sprijinului politic necesar 
continuării reformelor în condiŃiile unei dezamăgiri a populaŃiei în legătură cu tranziŃia. łările 
foste comuniste prezintă însă un paradox faŃă de această teorie. În primul rând, în Ńările din 
Estul Europei, reformele rapide par să fi generat mai puŃine costuri decât cele graduale. În al 
doilea rând, deşi se considera că reformele vor atrage opoziŃia celor care pierd în urma acestui 
proces, în pofida promisiunilor de câştig pe termen lung, în Europa de Est nu s-a întâmplat aşa. 
Elita politică din Ńările care au întreprins reforme radicale era mai expusă la presiunile 
perdanŃilor perioadei de tranziŃie decât cea din Ńările care au adoptat o strategie de reformă 
graduală. În cazul celor din urmă, sindicatele prea puŃin organizate sau lipsite de putere reală au 
reprezentat un pericol prea mic pentru puterea politica. Fenomenul corupŃiei pare să fie cheia 
acestui paradox.  

Hellman atrage atenŃia asupra celor care câştigă de pe urma tranziŃiei: managerii de 
întreprinderi, care au posibilitatea de a „parazita” unităŃile pentru care lucrează, directorii de 
bănci, care câştigă de pe urma distorsiunilor din sistemul economic apărute în perioada 
tranziŃiei, oficiali ai autorităŃilor locale, capabili să se opună intrării pe piaŃă a unor firme care ar 
putea concura virtualele monopoluri locale, de pe urma cărora au de câştigat. Aceste categorii 
(directori, bancheri, autorităŃi locale), argumentează Hellman, au o poziŃie bine definită în 
cadrul sistemului economiei de comandă comuniste. La finalul tranziŃiei, odată cu instaurarea 
unei pieŃe funcŃionale, ele ar trebui să se adapteze mediului concurenŃial, de asemenea un mediu 
stabil şi predictibil. Perioada dintre aceste două momente, a tranziŃiei, le oferă însă şansa unor 
câştiguri mult mai mari.  

Directorii de întreprinderi au putut specula în interesul lor lipsa reglementărilor cu 
privire la funcŃionarea întreprinderilor de stat. În cazul discutat mai sus, al programului de 
izolare a întreprinderilor din România, ei au folosit subvenŃiile oferite de guvern în interes 
propriu (asigurarea beneficiilor managementului, în detrimentul retehnologizării şi 
eficientizării). Mai mult, ei au profitat de informaŃiile pe care le deŃineau pentru a parazita 
întreprinderile de stat (prin întreprinderi private care le aparŃineau), lăsând doar pierderile în 
seama acestora şi direcŃionând profitul către firmele proprii.  

Directorii de bănci au profitat, în cazul reformelor graduale, pe de o parte de lipsa 
convertibilităŃii monedei, care a dus practic la funcŃionarea a două pieŃe, una controlată de stat 
şi alta liberă, diferenŃa dintre acestea fiind folosită cel mai bine de persoanele din sistem. Pe de 
altă parte, lipsa reglementărilor privind acordarea împrumuturilor sau a suportării pagubelor 
create de împrumuturile neperformante a deschis o altă oportunitate de corupŃie: băncile de stat 
au fost prejudiciate prin oferirea unor împrumuturi neperformante unor entităŃi insolvabile, 
bugetul central trebuind ulterior să acopere pierderile.  

Oficialii locali au avut la îndemână posibilitatea impunerii unor decizii care să 
favorizeze firme sau întreprinderi locale pe care le puteau feri de competiŃie, instituind cvasi-
monopoluri în zona pe care o administrau.  
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Din aceasta cauză, susŃine Hellman, câştigătorii tranzitiei sunt tentaŃi să prelungească 
acest proces, pentru a-şi permanentiza profiturile datorate unui sistem corupt. Ei sunt avantajaŃi 
de realizarea unor reforme parŃiale, care îi pun în avantaj net faŃă de situaŃia anterioară (din 
perioada comunistă), dar doresc stoparea procesului de reformă înainte de completarea acesteia, 
pentru a câştiga de pe urma distorsiunilor de pe piaŃă, în lipsa competiŃiei. Elita politică este 
expusă nu presiunilor perdanŃilor tranziŃiei (sindicate, muncitori în pericol de a-şi pierde 
locurile de muncă), ci mai degrabă presiunilor grupurilor de interese care au de câştigat de pe 
urma tranziŃiei înseşi.  

Reforma graduală prezintă astfel inconvenientul că oferă câştigătorilor perioadei de 
tranziŃie posibilitatea de a-şi consolida şi permanentiza poziŃiile avantajate şi eventual legăturile 
cu clasa politică, care le protejează interesele. Din aceasta cauză, completarea şi încheierea 
procesului tranziŃiei poate fi pusă sub semnul întrebării. Thomas Carothers41 susŃine această 
idee, contrazicând paradigma tranziŃiei politice, care susŃinea că noul val de democratizare va 
aduce Ńările din Europa de Est la stadiul de democratizare al Ńărilor occidentale. La aproape 15 
ani de la schimbările din 1989-1991, susŃine Carothers, doar o parte din aceste Ńări s-au 
democratizat. Altele plutesc în incertitudine, în timp ce o a treia categorie a revenit la 
experienŃa regimului autoritar (Belarus şi fostele republici sovietice din Asia Centrală).  

 

VI. Concluzii 

 
Prea puŃin analizată în primii ani ai tranziŃiei, corupŃia a devenit un fenomen de 

amploare în multe Ńări din Europa de Est, solicitând atenŃia şi acŃiunea hotărâtă a autorităŃilor. 
Teoriile predominant economice care au încercat să explice tranziŃia în anii ’90 s-au concentrat 
în primul rând pe problemele legate de producŃia economică şi de şomaj. AdepŃii reformei 
graduale au fost preocupaŃi de reducerea perioadei de timp caracterizate de scăderea produsului 
intern brut şi de creştere a şomajului, principalii indicatori economici ai stării generale a 
societăŃii.  

AdepŃii reformei radicale, pe de altă parte, au sesizat iniŃial doar neconcordanŃele între 
societăŃile în tranziŃie şi modelul capitalist către care acestea tindeau. Ei insistă (corect, dacă 
judecăm retrospectiv) pe clarificarea situaŃiei proprietăŃii, dar acest lucru nu oferă un răspuns 
problemelor sociale cu care se confruntă Ńările în tranziŃie. Astfel privatizarea ajunge să fie 
privită ca un deziderat imediat al Occidentului, o axiomă a reformei care nu e sprijinită de un 
argument îndeajuns explicat. 

Abordarea instituŃională a lui Stiglitz, bazată în bună măsură pe experienŃa rusă, 
subliniază problemele generate de privatizarea rapidă din această Ńară. Vidul instituŃional a ieşit 
în evidenŃă chiar de la începutul procesului de privatizare din Rusia, prin lipsa unui mecanism 
de evaluare a activelor care urmau să fie trecute în proprietate privată. Lipsa mecanismelor de 
privatizare şi timpul scurt în care aceasta s-a produs a lăsat loc corupŃiei la diferite niveluri, 
ducând la apariŃia aşa-numitului grup al oligarhilor, cei care au preluat cea mai profitabilă parte 
a economiei ruse, pe baza relaŃiilor cu mediul politic. Privatizarea întreprinderilor mici şi medii 
a fost de asemenea caracterizată de corupŃie, întrucât directorii de întreprinderi au folosit 
împrejurările în care s-a derulat programul de privatizare pentru a-şi asigura controlul absolut 
asupra deciziei, în detrimentul găsirii, spre exemplu, al unor investitori care să asigure 
lichidităŃile necesare retehnologizării şi creşterii eficienŃei întreprinderilor.  

Pe de altă parte, programul de izolare al întreprinderilor implementat în România arată 
că abordarea precaută a privatizării nu scuteşte o Ńară aflată în tranziŃie de fenomenul corupŃiei. 
Directorii de întreprinderi, care controlează de facto aceste entităŃi şi deŃin cele mai importante 

                                                           
41 Thomas Carothers, “The End of the Transition Paradigm,” Journal of Democracy, 2002. 
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informaŃii despre sistemul în care activează, folosesc aceste poziŃii privilegiate pentru a extrage 
beneficii personale.  

Hellman codifică într-o explicaŃie coerentă acest tip de fenomene, întâlnite în 
majoritatea Ńărilor foste comuniste. Cei care au de câştigat de pe urma tranziŃiei, datorită 
poziŃiilor privilegiate pe care le ocupă în această perioadă, doresc prelungirea situaŃiei de 
provizorat caracteristică acestui proces. Altfel spus, doresc oprirea tranziŃiei în stadiul în care 
piaŃa nu este complet funcŃională, stadiu în care ei îşi maximizează profiturile datorate 
distorsiunilor din sistem.  

Argumentul lui Hellman nu contrazice apariŃia corupŃiei în cazul unei privatizări rapide. 
Cu toate acestea, corupŃia caracteristică fenomenului privatizării (care înseamnă, în fapt, 
trecerea activelor statului în proprietate privată la preŃuri foarte avantajoase pentru cumpărători) 
se produce o singură dată, iar dacă reforma este completă, piaŃa va funcŃiona ulterior, 
selectându-i pe cei mai performanŃi. Întârzierea reformelor (în primul rând a privatizării), în 
schimb, deschide posibilitatea unei corupŃii cu tendinŃe de permanentizare, care poate pune sub 
semnul întrebării finalizarea procesului de reformă, consolidând relaŃii clientelare între 
„câştigătorii” tranziŃiei şi clasa politică.  
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TENDINłE ALE CĂSĂTORIEI ŞI NUPłIALITĂłII ÎN 
ROMÂNIA 

 
 Melinda BREBAN 

 
 

ABSTRACT.This article attempts to demonstrate that there is a clear tendency 
towards the decrease over time of precocious nuptiality figures under the age of 
25. Starting with 1995 we may speak of nuptiality increase above the age of 30 
as Romania gradually adopts the Western European type of marriage .The 
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intensity decrease of this phenomenon may be the result of a unique process for 
Romania. This process consists of a passage towards a cohabitation model with 
several supporters in Western countries, a model in which marriage-based 
family does not hold supremacy any more. 

 
 
 

1. InstituŃia căsătoriei 
 
 Din păcate, foarte puŃine lucruri pot fi aflate despre familia europeană din perioada 
preclasică. Analiza ne este limitată la popoarele care cunoşteau scrierea. În Grecia exista 
zestrea, femeile primeau dotă şi deveneau moştenitoare în absenŃa fraŃilor, moştenitoarea 
trebuia să se mărite cu fiul fratelui tatălui său pentru a păstra proprietatea în cadrul clanului. 
Sistemul de dotă roman era astfel conceput pentru a oferi o siguranŃă femeii în faŃa gravelor 
consecinŃe economice determinate de divorŃ. Aceeaşi situaŃie o întâlnim în societatea islamică şi 
în cea iudaică până în zilele noastre, ea fiind fără îndoială asociată culturilor în care căsătoria nu 
este considerată ca fiind definitivă. Dota îndeplinea cu siguranŃă această funcŃie în Ńările în care 
divorŃul era permis dar există şi în Ńări precum India în care căsătoriile rareori luau sfârşit altfel 
decât prin deces. Oricum şi în caz de deces zestrea (sau moştenirea) avea rolul de a susŃine 
material văduvele şi de a le oferi o relativă independenŃă faŃă de rudele lor de sânge sau prin 
alianŃă (Goody, 2003). 
 Sistemul zestrei a continuat să domine căsătoriile în Europa chiar şi atunci când, practic, 
divorŃul a dispărut. ExistenŃa zestrei şi înzestrarea paralelă a bărbaŃilor arătau că membrii 
cuplului se separau în mod clar de familiile în care se născuseră, de unde şi înzestrarea lor cu 
nişte fonduri conjugale asupra cărora aveau un relativ control. 
 În epoca romană timpurie căsătoriile în familie (endogamia) era acceptată. Căsătoriile 
între rude, fie ele de sânge sau prin alianŃă, prezentau două motivaŃii economice posibile. 
Căsătoriile între veri păstrau proprietatea în „familie”. Alte asemenea căsătorii se încheiau 
pentru a evita mezalianŃa în cazul unei femei cu zestre mică, adică se urmărea menŃinerea 
statutului familiei (Goody, 2003). 
 În mare parte din teritoriul vechii Europe, precum şi în zonele neconvertite la creştinism 
din Mediterana, asemenea uniuni nu erau doar permise, ci şi în unele cazuri chiar preferate. 
Timp de secole, tipul de căsătorie favorit la musulmani a fost cea cu fiica fratelui tatălui, care 
după standardele creştine era „incestuoasă”. Nu este întâmplător faptul că aceasta era tipul de 
căsătorie pe care grecii îl preferau în cazul unei moştenitoare căreia îi revenea averea părinŃilor, 
deoarece astfel proprietatea se păstra în familie ( Giddens, 2001). 
 Odată cu apariŃia creştinismului, Biserica a introdus noi reguli ale căsătoriei, care le-au 
modificat pe cele deja existente. Ele interziceau căsătoria cu rudele apropiate, nu doar cu cele 
consanguine, ci şi cu rudele prin alianŃă şi mai târziu cu cele spirituale, dobândite prin botez sau 
cununie. InterdicŃiile care au afectat Europa par să fi debutat cu interzicerea căsătoriei cu fratele 
soŃului (levirat), apoi a urmat interzicerea accesului la funcŃiile clericale celor care se căsătoreau  
soŃiei de rudenie, în special în cadrul grupurilor de rudenie. Biserica avea interesul să slăbească 
aceste legături mai extinse, fie ele de clan sau de rudenie, deoarece îi puteau periclita controlul 
din ce în ce mai puternic asupra populaŃiei, precum şi posibilitatea de a obŃine donaŃii de la 
oameni. Căsătoria între veri sau între rude putea să le facă pe amândouă deoarece, în loc să 
fragmenteze legăturile şi să fărâmiŃeze proprietăŃile, ea menŃinea cu fermitate familia unită şi 
averea laolaltă. Prin urmare, Biserica descuraja în permanenŃă aceste căsătorii, spre deosebire 
de practicile mai vechi, care le permiteau. Căsătoriile respective erau condamnate ca „incasta”, 
incestuoase. Interzicerea căsătoriei între rudele apropiate nu a fost singura schimbare introdusă 
de creştinism. Biserica a interzis şi divorŃul din motive care nu sunt cu totul clare. Totuşi, 
începând cu secolul al XVII-lea, Biserica a dat tot mai multe dispense pentru căsătoriile între 
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rude apropiate (de exemplu, în perioada 1926-1950 Corsica prezenta o rată de 8,2% de astfel de 
căsătorii, mai mult decât în orice altă provincie franceză) (Goody, 2003). 
 Lawrence Stone distinge trei faze în evoluŃia familiei între 1500 şi 1800. La începutul 
acestei perioade, principala formă de familie era cea de tip nuclear, care locuia în gospodării 
destul de mici, dar cultiva relaŃii puternice în interiorul comunităŃii, inclusiv cu alte rude. 
Această structură familială nu era clar separată de comunitate. După părerea lui Lawrence Stone 
(deşi a fost contrazis de unii istorici) în acea vreme nu trăiau şi nu căutau intimitatea emoŃională 
pe care o asociem astăzi cu viaŃa de familie. Sexul în cadrul căsătoriei nu era privit ca o sursă de 
plăcere ci ca o necesitate, în vederea procreării. 
 Libertatea individuală de alegere în căsătorie şi în alte aspecte ale vieŃii de familie era 
subordonată intereselor părinŃilor, ale altor rude sau ale comunităŃii. În afara cercurilor 
aristocrate, unde era uneori încurajată, dragostea erotică sau romantică era privită de moralişti şi 
teologi ca fiind o boală. În această perioadă familia era „o instituŃie deschisă, fără repere, 
neemoŃională şi autoritaristă… Ea avea de altfel şi o durată destul de scurtă, fiind adesea 
dizolvată prin decesul soŃului sau soŃiei sau prin decesul sau plecarea timpurie de acasă a 
copiilor”. (Stone1977 citat de Giddens 2001, p 156) 
 Acestui tip de familie i-a urmat o formă de tranziŃie, care a durat de la începutul secolului 
al XVII-lea până la începutul secolului al XVIII-lea. Acest tip era răspândit mai ales în rândul 
păturilor sociale superioare. Familia nucleară a devenit o entitate distinctă, dincolo de alte 
legături de rudenie şi de comunitatea locală. Se punea tot mai mult accentul pe importanŃa 
dragostei părinteşti şi maritale deşi se manifesta o creştere a puterii autorităŃii din partea taŃilor. 
 Tipul de sistem familie cu care suntem obişnuiŃi astăzi a apărut treptat iar principalele 
caracteristici sunt faptul că în acest grup funcŃionează legături emoŃionale puternice, se bucură 
de un grad sporit de intimitate şi se preocupă de creşterea copiilor. Ea este marcată de sporirea 
individualismului afectiv, formarea legăturilor maritale pe baza selecŃiei personale, condusă de 
atracŃia sexuală sau dragostea romantică. Aspectele sexuale ale dragostei au început să fie 
valorificate în interiorul căsătoriei în locul relaŃiilor extramaritale. Familia a început să se 
orienteze spre consum, mai degrabă decât spre producŃie. 
 <În Europa premodernă, căsătoria începea de regulă ca un aranjament în privinŃa 
proprietăŃii, continua cu creşterea copiilor şi se termina cu dragostea. PuŃine cupluri se 
căsătoreau în realitate „din dragoste”, dar multe ajungeau să se iubească în timp, în vreme ce 
conduceau împreună gospodăria, creşteau copii şi împărŃeau experienŃele vieŃii. 
 Aproape toate epitafurile păstrate dovedesc o profundă afecŃiune faŃă de soŃul decedat. 
Prin contrast în cea mai mare parte a Occidentului modern, căsătoria începe din dragoste, 
continuă cu creşterea copiilor (acolo unde există) şi se termină (adesea) cu probleme referitoare 
la proprietate, punct în care dragostea este absentă sau doar o amintire îndepărtată.> (Boswell 
1995, p. 21, citat de Giddens 2001, p. 156) 
 Aşadar, funcŃiile familiei s-au deplasat de la cele economice la cele expresiv emoŃionale, 
alegerea partenerului făcându-se pe baza sentimentelor de dragoste. 

Tabelul de mai jos redă foarte bine diferenŃele dintre familia în societăŃile tradiŃionale şi 
familia în societăŃile moderne.  
 
Tabelul 1. Caracteristici ale familiei în societăŃi tradiŃionale şi societăŃi moderne. 
 
NR. 

CRT. 
 

SOCIETĂłI 
TRADIłIONALE 

SOCIETĂłI 
 MODERNE 

1 
Numărul de 
parteneri conjugali 
concomitenŃi 

Unul (monogamie) 
Mai mulŃi (poligamie) 

Unul (monogamie) 

2 
Alegerea 
partenerului 

Alegerea făcută de părinŃi sau 
rude pentru a întări puterea 

Alegerea relativ liberă făcută de 
parteneri 
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familiei consangvine 

3 RezidenŃa 
Patrilocală, matrilocală, 
ambilocală, anvuncolocală 

Nelocală 

4 RelaŃiile de putere 
Diferite grade de dominaŃie a 
bărbatului (patriarhale) 

O mai mare apropiere de putere 
bărbat-femeie 

5 
RelaŃia părinŃi-
copii 

Autoritate şi dominanŃă 
părintească 

Mai mare toleranŃă şi egalitate 
părinŃi-copii 

6 FuncŃiile familiei 
Concentrarea pe protecŃia 
grupului de rudenie ca întreg 
(neam) 

Specializate pentru a oferi un 
mediu de siguranŃă creşterii 
copiilor şi suport emoŃional 
membrilor familiei conjugale 

7 Structura Extinsă Nucleară 

8 Grad de stabilitate Ridicat 
-Mult mai scăzut 
-Creşte semnificativ 
divorŃialitatea 

9 
Ponderea în 
ansamblul societal 

Foarte mare 
Se practică alternative 
nonmaritale (coabitare, celibat, 
etc) 

 
SURSA: Petru IluŃ (2005, p. 88). 
 

2. EvoluŃia nupŃialităŃii în Europa 
 

În studierea nupŃialităŃii – frecvenŃa căsătoriilor în cadrul unei populaŃii – credem că este 
oportun să aducem în discuŃie teoriile privitoare la tipurile de căsătorie. Conform lui Hajnal 
(1965, citat de Trebici şi Ghinoiu, 1986) există două tipuri europene ale căsătoriei: „European 
Pattern”, aparŃinând zonelor Europei de vest, nord şi sud având ca şi caracteristici de bază 
vârsta medie înaintată la căsătorie (26-27 ani) şi proporŃia mare de celibatari din rândul 
populaŃiei şi „Eastern European Pattern”, aparŃinând zonelor Europei de est, caracterizat prin 
vârsta medie mult mai scăzută la căsătorie (21-21,5 ani) şi proporŃia foarte scăzută a 
persoanelor care nu se căsătoresc. 

În ceea ce priveşte „explozia nupŃială” (Hajnal, 1965, citat de Trebici şi Ghinoiu, 1986, 
p.82) este vorba de o schimbare a obiceiurilor legate de căsătorie în Europa. Hajnal considera 
că procentul persoanelor care vor rămâne necăsătorite va scădea sub 5% datorită creşterii bruşte 
a ratelor de nupŃialitate, ajungând chiar la concluzia că „tipul european” urma să dispară. Pentru 
Europa de est, cel puŃin până la căderea comunismului , căsătoria şi-a păstrat intensitatea mare, 
însă începând cu anul 1990 asistăm la o scădere drastică a numărului de căsătorii, proces însoŃit 
de o creştere constantă a vârstei la căsătorie (Rotariu, 2003,p.217). 

Pentru a ilustra scăderea drastică a numărului căsătoriilor mai ales în a 2-a jumătate a 
secolului XX  în Europa este extrem de util tabelul 2. 
 Observăm, cel puŃin pentru Ńările din fostul bloc comunist – Bulgaria, Ungaria, Polonia, 
România şi Cehia o scădere bruscă a nupŃialităŃii după 1990, precum şi o scădere drastică a 
intensităŃii acestui fenomen în Ńările occidentale, fenomen care începe în jurul anului 1970. 
Această veritabilă „criză” a căsătoriei în societăŃile occidentale a fost însoŃită şi de o scădere 
continuă a fertilităŃii. 

Specialiştii consideră că această scădere a intensităŃii nupŃialităŃii însoŃită de creşterea 
vârstei la căsătorie (într-un ritm destul de alert), produsă în a 2-a jumătate a secolului XX, poate 
fi pusă şi pe seama schimbărilor survenite în statutul femeii, a schimbărilor în ceea ce priveşte 
durata şcolarizării, lucruri care au influenŃat cu siguranŃă şi comportamentul marital (Rotariu, 
2003). 
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Tabelul 2. EvoluŃia indicelui sintetic de nupŃialitate pe sexe, în câteva Ńări europene, 
între anii 1970-2000 ( căsătorii la 1000 de persoane de sex masculin sau feminin). 

1970 1980 1990 2000 łARA 
M F M F M F M F 

Germania 919 978 675 693 593 640 517 582 
Austria 858 913 689 675 540 578 487 538 
Danemarca 763 817 494 534 563 595 687 727 
Suedia 584 625 487 525 522 553 493 528 
FranŃa 915 920 690 707 552 564 598 624 
Grecia 1070 1049 870 867 730 730 492 521 
Portugalia 1442 1211 889 787 872 76 687 725 
Bulgaria 962 971 923 970 898 903 490 516 
Ungaria 989 967 766 894 770 774 473 491 
Polonia 1007 908 830 903 838 911 631 628 
România 897 841 888 1016 942 916 602 638 
Cehia 899 914 795 899 1009 1017 483 497 
SURSA: J.P. Sardon reprodus în Rotariu (2003, p. 215) 

Iată cum este formulată teza lui Hajnal privind „explozia nupŃială” (Hajnal, 1965, citat 
de Trebici şi Ghinoiu, 1986, p. 81): „În ultimele două decade o bună parte din Europa a 
înregistrat un proces asemănător cu o revoluŃie în obiceiurile legate de căsătorie („marriage 
habits”). 
Oamenii se cāsātoresc în numār mai mare şi mai devreme decit altādatā. Procentul persoanelor 
care rāmîn celibatare, în special în rîndul femeilor sub 30 de ani, este în prezent mult mai redus 
decît în <tipul european> anterior, iar numārul persoanelor care rămân necăsătorite definitiv s-a 
micşorat considerabil şi va ajunge sub 5% în viitorul apropiat. < Tipul european > pare să 
dispară”. 

Este adevărat că în Ńările Europei de Est–şi datorită regimurilor comuniste–căsătoria şi-a 
păstrat forma tradiŃională, caracterizată printr-o intensitate mare, însă începând cu 1990 indicii 
de nupŃialitate de moment au scăzut dramatic. Acest proces a fost însoŃit de o creştere constantă 
a vârstei la căsătorie (Rotariu, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. EvoluŃia nupŃialităŃi în România 
 
 Analizând recensămintele din 1899, 1912, 1956, 1966 şi 1977 din perspectiva nupŃialităŃii 
se constată (Trebici şi Ghinoiu 1986, p. 87) că apartenenŃa României la tipul est european de 
nupŃialitate este foarte clară. Căsătoriile se încheie timpuriu, vârsta medie la prima căsătorie la 
femei având valori cuprinse între 20,23 ani şi 21,71 ani. ProporŃia femeilor rămase necăsătorite 
până la 45-49 ani este foarte redusă, reprezentând un procent de 2,8-4,3%. 
 După nivelul său maxim de 11-12 căsătorii la 1000 de locuitori în 1959, nupŃialitatea are o 
perioadă de scădere în perioada 1959-1969, atingând nivelul de 7 căsătorii la 1000 de locuitori 
în 1969. urmează o perioadă de redresare , în 1970 valoarea maximă la care ajunge nupŃialitatea 
pe plan naŃional fiind de 9 căsătorii la 1000 de locuitori, perioadă de creştere care îşi găseşte 
explicaŃia în politica statului din acea perioadă, schimbări în legislaŃia avortului şi incitare a 
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natalităŃii. În perioada 1979-1984 urmează o a doua perioadă de scădere a numărului 
căsătoriilor ajungând din nou la 7 căsătorii la 1000 de locuitori. 
 În cea ce priveşte vârsta medie la prima căsătorie, a existat o tendinŃă de scădere a vârstei 
medii la căsătorie până în 1960 când se evidenŃiază o uşoară creştere a vârstei medii la prima 
căsătorie, la bărbaŃi, de la 25,12 ani (1961) până la 25,42 ani (1976) şi o nouă scădere până în 
1984. (Trebici şi Ghinoiu 1986, p. 93). 
 Ceea ce ne surprinde analizând informaŃiile cuprinse în tabelul 3 este diferenŃa dintre 
vârsta medie la prima căsătorie dintre sexe. Această vârstă medie variază între 3,09 ani şi 3,55 
ani pe o perioadă de 23 ani (1961-1984), fiind surprinzător de stabilă. 

În anii 1990 şi 1991 nupŃialitatea cunoaşte un trend ascendent, probabil sub influenŃa 
schimbării petrecute în 1989, schimbare de regim care a influenŃat cu siguranŃă populaŃia în 
ceea ce priveşte speranŃa pentru o viaŃă mai bună. Fenomenele care au urmat acestei perioade, 
creşterea ratei şomajului, scăderea nivelului de trai au influenŃat scăderea intensităŃii 
nupŃialităŃii în România. Vârsta medie la prima căsătorie a rămas relativ constantă în anii ,90 – 
25 ani la bărbaŃii şi 22 ani la femei, apărând totuşi modificări în 1995 şi 1996 când aceasta 
creşte cu un an pentru ambele sexe (Mureşan, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 3. Rata totală de nupŃialitate, vârsta medie pe sexe. Grupa de vârstă 15-49 ani. 
(prima căsătorie). 
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SURSA: Trebici şi Ghinoiu 1986, p. 92. 
 

Tabelul 4. Rata totală de primonupŃialitate şi vârsta medie la prima căsătorie. 
Rata totală de primonupŃialitate Vârsta medie la prima căsătorie DiferenŃa ANI 
M F M F M-F 

1980 0,908 1,030 25,1 22,2 2,9 
1990 0,948 0,942 25,0 22,0 3,0 
1991 0,900 0,886 25,0 22,0 3,0 
1992 0,874 0,850 25,2 22,1 3,1 
1993 0,817 0,796 25,4 22,2 3,2 
1994 0,755 0,750 25,6 22,4 3,2 
1995 0,736 0,744 26,0 22,8 3,2 
1996 0,698 0,716 26,0 22,8 3,2 
SURSA: . Mureşan (1999, p.115),pentru diferenŃa între vârstele medii, calcule proprii. 

 
 
 
 
 
 
 

Rata totală de 
nupŃialitate 

Vârsta medie DiferenŃa 
Anii 

M F M F M – F 
1961 980 1067 25,12 22,03 3,09 
1962 1005 1093 25,14 21,89 3,25 
1963 949 1035 25,17 21,79 3,38 
1964 922 984 25,22 21,83 3,39 
1965 910 943 25,18 21,79 3,39 
1966 982 988 25,12 21,73 3,39 
1967 948 914 25,15 21,63 3,52 
1968 927 876 25,14 21,59 3,55 
1969 878 828 25,17 21,66 3,51 
1970 891 841 25,14 21,71 3,43 
1971 900 849 25,13 21,74 3,39 
1972 920 872 25,17 21,83 3,34 
1973 965 925 25,15 21,79 3,36 
1974 974 948 25,24 21,87 3,37 
1975 993 998 25,28 22,06 3,22 
1976 981 1018 25,42 22,29 3,15 
1977 999 1061 25,30 22,20 3,10 
1978 985 1073 25,35 22,12 3,23 
1979 955 1072 25,35 21,98 3,37 
1980 895 1017 24,87 21,49 3,38 
1981 912 1034 25,26 21,85 3,41 
1982 880 994 25,32 21,82 3,50 
1983 834 885 25,37 22,11 3,26 
1984 852 871 25,30 22,13 3,17 
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Cornelia Mureşan (1999, p.190) remarcă faptul că nupŃialitatea regională în România nu 
este foarte diferită faŃă de modelul naŃional, observând totuşi existenŃa unui număr mai mare de 
căsătorii la grupa de vârstă 20-24 ani în Moldova. 

Conform datelor furnizate de Institutul NaŃional de Statistică (2004), în anul 2003 rata 
nupŃialităŃii a crescut la 6,2 căsătorii la 1000 locuitori faŃă de 5,9 căsătorii la 1000 locuitori în 
2002, numărul total al căsătoriilor fiind de 134 mii. 

Tabelul 5. Rata nupŃialităŃii pe sexe şi grupe de vârstă în perioada 2000-2003 (căsătorii 
la 1000 locuitori). 
 Sub 

20  
20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-
54 

55-
59 

60-
64 

65-
69 

70-
74 

75 
+ 

M 5,5 47,4 2,2 21,0 10,0 5,7 4,0 2,9 2,1 1,7 1,0 0,8 0,5 2000 
F 37,5 63,3 31,3 12,8 5,8 3,6 2,5 1,8 1,1 0,6 0,4 0,2 0,1 
M 4,9 42,7 49,8 20,4 9,9 6,0 4,0 2,9 2,3 1,5 1,2 0,8 0,5 2001 
F 33,3 59,8 31,7 12,7 5,7 3,6 2,6 1,8 1,1 0,7 0,5 0,2 0,1 
M 3,2 43,3 55,2 20,6 11,0 6,1 4,1 2,9 2,1 1,5 1,2 0,8 0,5 2002 
F 20,8 63,1 35,9 13,0 6,8 3,6 2,7 1,9 1,2 0,6 0,4 0,2 0,1 
M 4,5 42,2 58,5 23,6 11,7 6,6 4,3 3,2 2,2 1,6 1,2 0,8 0,5 2003 
F 31,1 64,1 39,9 14,6 7,5 4,1 2,9 1,9 1,1 0,6 0,4 0,2 0,1 

SURSA: INS (2004, p.70) 
 
Analizând ratele specifice de nupŃialitate pe grupe de vârstă şi sexe observăm că în anul 

2003, ca şi în anii anteriori, cele mai mari valori s-au înregistrat la grupa de vârstă  20 –24 ani 
pentru femei şi 25 – 29 ani pentru bărbaŃi. Ratele au crescut la majoritatea grupelor de vârstă 
comparativ cu anul 2002, cele mai mari creşteri înregistrându-se la persoanele sub 20 ani. (INS, 
2004,p. 43). 

Tabelul 6. Vârsta medie la prima căsătorie pe sexe şi medii, în perioada 1992-2003. 
 - ani - 

 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003 
MASCULIN 
URBAN 
RURAL 

 
25,4 
25,0 

 
25,8 
25,4 

 
26,2 
25,8 

 
26,6 
26,1 

 
27,0 
26,7 

 
27,4 
26,9 

 
27,6 
27,1 

 
27,9 
27,4 

FEMININ 
UBAN 
RURAL 

 
22,9 
21,3 

 
23,2 
21,5 

 
23,6 
21,8 

 
24,0 
22,1 

 
24,4 
22,5 

 
24,7 
22,8 

 
25,0 
22,9 

 
25,3 
23,1 

SURSA: INS, 2004, p.71. 
 
Vârsta medie la prima căsătorie a urmat aceeaşi tendinŃă de creştere din ultimii ani, 

ajungând în 2003 la 27,7 ani la bărbaŃi şi 24,4 ani la femei, comparativ cu 27,3 ani la bărbaŃi şi 
24,1 ani la femei în 2002 ( Anuarul Statistic al României, 2003, p.79). 

Analiza nupŃialităŃii pe medii rezidenŃiale demonstrează că mărimea ratei nupŃialităŃii 
din mediul urban a fost în 2003 mai mare decât cea din mediul rural. 

Deşi rata nupŃialităŃii a crescut atât în urban cât şi în rural, creşterea numărului de 
căsătorii s-a înregistrat doar în urban, aceasta datorându-se unei structuri pe vârste şi pe sexe 
mai dezavantajoase în rural. 

În mediul rural, atât bărbaŃii cât şi femeile s-au căsătorit la o vârstă medie mai mică 
decât în urban, aşa cum se observă foarte bine analizând tabelul 6. 

În profil teritorial cea mai mare valoarea acestui indicator la bărbaŃi s-a înregistrat în 
judeŃul Caraş - Severin (32,1 ani), iar la femei în Municipiul Bucureşti (28,5 ani). Cea mai 
scăzută valoare a vârstei medii la căsătorie la bărbaŃi s-a înregistrat în judeŃul Botoşani (28,0 
ani), iar la femei în judeŃele Botoşani şi Satu Mare (24,4 ani) (INS; 2004,p.44). 
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Aşa cum am arătat, vârsta medie la prima căsătorie a fost în 2003 de 27,7 ani la bărbaŃi 
şi 24,4 ani la femei, fapt care confirmă tendinŃa tinerilor de amânare a încheierii primei 
căsătorii, tendinŃă care a apărut după 1990. În rural tinerii încheie prima căsătorie la o vârstă 
mai mică decât în urban  (Tabelul 6). 

Tabelul 7. Vârsta medie la prima căsătorie, pe sexe. 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
M 26,2 26,4 26,5 26,9 27,2 27,3 27,7 
F 22,9 23,2 23,3 23,6 23,9 24,1 24,4 
SURSA: INS (2003,p.79), pentru datele din 2003 INS (2004, p.42). 
 

Indicatorul conjunctural al primonupŃialităŃii  a crescut în 2003 faŃă de anul 2002 la 
ambele sexe, înregistrând însă o valoare mai ridicată la femei decât la bărbaŃi (INS,2004). În 
absenŃa unor factori social-economici favorizanŃi, tinerii amână tot mai mult căsătoria, uniunile 
consensuale, se pare, fiind preferate. Majoritatea persoanelor se căsătoresc pentru prima oară 
înainte de 30 de ani, deşi ponderea lor a avut o tendinŃă de scădere în ultimii ani. Reducerea 
ponderii căsătoriilor la vârste tinere a fost însoŃită de amânarea încheierii căsătoriilor la vârste 
mai mature. 
Conform datelor furnizate de Institutul NaŃional de Statistică (INS,2004,p.46) în anul 2003 cea 
mai mare pondere au deŃinut-o căsătoriile în care soŃii au avut acelaşi nivel de instruire (trei 
cincimi din total); cea ce este interesant e faptul că numărul căsătoriilor în care soŃia a avut un 
nivel de instruire superior soŃului au reprezentat 20% în creştere faŃă de anii precedenŃi. 
 Dacă analizăm nupŃialitatea pe judeŃe, vom observăm că există diferenŃieri însemnate de 
la un judeŃ la altul .În 2003 rata nupŃialităŃii oscilează între 4,7 0/00 ( judeŃele Giurgiu şi 
IalomiŃa) şi 8,0 0/00  (judeŃul Caraş Severin). Comparativ cu 4,1 0/00 (judeŃul Giurgiu) şi 7,1 0/00  
(judeŃul Satu Mare). FaŃă de anul 2002 nupŃialitatea a crescut în 34 judeŃe (cel mai mult în 
Giurgiu ), a scăzut în 4 judeŃe (semnificativ în Satu Mare) şi a rămas constantă în 4 judeŃe 
(Bihor, Botoşani, IalomiŃa, Prahova) (INS, 2004,p.47). 
 
 

4. ConsideraŃii finale 
 

 Cu o rată a nupŃialităŃii de 6,2 căsătorii la mia de locuitori, România se situează printre 
Ńările europene cu o nupŃialitate mai ridicată decât media europeană, având în vedere că ratele 
celorlalte Ńări oscilează în jurul valorilor de 4-5  (INS, 2004). 
 Specialiştii susŃin (Mureşan, 1996) că există o tendinŃă clară de diminuare în timp a 
ratelor de nupŃialitate precoce, sub vârsta de 25 de ani, şi cu începere din 1995, o creştere a 
nupŃialităŃii după 30 de ani, România optând tot mai clar pentru modelul vest european de 
căsătorie. Scăderea intensităŃii fenomenului s-ar putea datora şi unui proces inedit pentru 
România, şi anume trecerea spre un model de convieŃuire în care familia bazată pe căsătorire nu 
mai deŃine supremaŃia, model care are adepŃi numeroşi în Ńările occidentale (Rotariu, 2003). 
 Începând cu anii 70 s-a înregistrat o scădere a numărului de căsătorii în Europa, poate şi 
pentru că autonomia individuală era percepută ca un câştig. ContracepŃia a permis existenŃa 
unei vieŃi sexuale şi afective şi în afara căsătoriei. Cu toate acestea, viaŃa în cuplu şi mai ales, 
căsătoria, continuă să aibă o valoare simbolică foarte mare. Căsnicia oferă, printre altele, 
siguranŃă. Scepticii au susŃinut multă vreme că şi-a pierdut din importanŃă dar s-au înşelat, 
pentru că, cu toate că survine de cele mai multe ori mai târziu, poate chiar după o perioadă de 
coabitare, căsătoria reprezintă încă  simbolul împlinirii şi al reuşitei. 
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COMMUNICATIVE FORMS OF SOCIAL INFLUENCE 
 
ABSTRACT. The essay examines the way in which communication is theorized 
from the perspective of existence of the human being as a world of significances 
and of cohabiting with the other. The examination leads to the idea that speaking 
about communication cannot be done without speaking about community, the 
two concepts are related, being determined reciprocally in their significance.  
Starting from this point, in the second part of this essay there is a survey of the 
ways in which communication, as a link that creates the community, is also an 
instrument through which the convergence of the individual behaviour in 
relation to the members of the community is achieved. The analysis of 
communication from this perspective is achieved in a system of axis, 
circumscribed by argumentation, persuasion and manipulation as forms of the 
social influence. 
The result of this intercession is that through communication we understand a 
process through which at least two beings establish a relationship which implies 
an exchange in order to achieve an objective, a relationship that occurs within a 
context, within a given historical, cultural or psychological situation, and 
communication is a process that refers to relating to, building interpersonal 
relationships.  

 
 
 

 
 

I. Ceva despre comunicare 
 

Omul contemporan se situează sub paradigma a lui „a comunica”. Întreaga sa activitate, 
începând de la acŃiunea cotidiană şi până la preocupările sale „înalte” par a se desfăşura în jurul 
provocării lansate de acest nou zeu al omenirii. Undeva pe la începutul istoriei filosofiei – ca 
demers ce se naşte din mirare, din conştientizarea existenŃei de către om – un sofist celebru, 
Gorgias a lansat o trilemă ce pare a se aşeza pe destinul reflecŃiei umane: „Nimic nu există, 
dacă există ceva nu putem cunoaşte, iar dacă putem cunoaşte nu putem comunica”42, trilemă pe 
care întreaga istoriei a gândirii a încercat să o surmonteze, pas cu pas. 

                                                           
42 În expresia lui Gorgias, trilema este formulată astfel: „Nimic nu există, întrucât NefiinŃa nu există prin definiŃie, 
iar FiinŃa, ca substanŃă ascunsă sub aparenŃe, nu este decât un cuvânt, oricum niciuna dintre ele nu ne sunt date în 
experienŃă. Tot astfel nu există relaŃiei între ele, căci judecata ar deveni imposibilă. Chiar dacă ar exista n-am 
putea cunoaşte, căci realitatea sensibilă nu este inteligibilă şi, pe de altă parte, ceea ce ar fi inteligibil nu este dat 
în experienŃă, deci nu există. Chiar dacă am putea cunoaşte n-am putea comunica, întrucât limbajul este arbitrar, 
iar cuvintele, care au mai multe sensuri, trădează gândirea, care este unică” – apud. CODOBAN, Aurel, 
Introducere în filosofie, Editura „Argonaut”, Cluj Napoca 1998, pag. 167 – 168.  
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Astfel, o bună perioadă din demersul teoretic al gândirii europene – acest mod de a fi 
care este filosofia este unul care se naşte şi se dezvoltă în spaŃiul european, pornind din Grecia – 
a stat sub semnul lui „a fi”, mai precis în zodia încercării de a răspunde la prima provocare 
lansată de Gorgias, că mai degrabă există ceva decât neantul. Acest demers îl putem urmări 
până în epoca gândirii pe care o numim modernă (odată cu celebrul Cogito ergo sum a lui 
Descartes), când reflecŃia se îndreaptă (fără însă a găsi un răspuns satisfăcător la prima 
provocare!) spre cea de-a doua parte a trilemei şi anume cunoaşterea, încercându-se a se 
demonstra că omul are capacitatea de a cunoaşte lumea. Această perioadă stă sub semnul lui „a 
cunoaşte”.  

Deşi temporar această a doua perioadă este mai scurtă nu este nici ea lipsită de 
controverse mai ales cele născute din temeiul cunoaşterii: raŃional sau empiric, fiind la fel de 
complexă ca şi epoca precedentă. Deşi, din nou nu se ajunge la un răspuns satisfăcător, odată cu 
Hegel – cel care pune ca temei subiectul – se anunŃă şi începe să se configureze o nouă 
paradigmă cea a lui „a comunica”. Subiectul este cel care produce lumea, producere cel implică 
şi pe „a fi” şi pe „a cunoaşte”, lumea astfel „născută” nu capătă realitate dacă nu este 
împărtăşită. 

La scurt timp „a comunica” devine noul idol al reflecŃiei şi aşa cum se s-a întâmplat şi 
cu celelalte provocări – deşi încă el nu a apus – controversele privind sensul şi înŃelesul său 
jalonează reflecŃia.  

Ce înseamnă a comunica? – este o întrebare ce a făcut să curgă râuri de cerneală fără a 
se ajunge la un numitor comun asupra acestui aspect al existenŃei umane. Chiar şi încercările de 
a constitui un tablou al definiŃiilor comunicării a fost contestat, ca să nu mai vorbim de 
diversele definiŃii date de cei care s-au preocupat sau se preocupă de acest domeniu. Mihai 
Dinu, în lucrarea sa Comunicarea arată, în acest sens, că încercarea cercetătorilor americani 
Frank E.X. Dance şi Carl E. Larson de a aduna definiŃiile date comunicării într-o singură 
lucrare a fost contestată încă înainte de a apărea această lucrare, obiecŃiile fiind legate de 
selecŃia făcută de aceştia şi care nu-i satisfăcea pe specialiştii în domeniul comunicării43.  

SituaŃia teoriei comunicării nu este cu nimic diferită de cea a filosofiei, care deşi are o 
existenŃă milenară şi a contribuit esenŃial la dezvoltarea omenirii nu a ajuns să ofere un răspuns 
satisfăcător la întrebarea „ce este filosofia?”, ea apărând ca „un teren de veşnice dispute, unde 
toate ideile sunt controversate de oameni docŃi, astfel că nimic nu pare adevărat” după cum 
remarca Descartes în al său Discurs asupra metodei.  

Termenul de comunicare este folosit într-o mulŃime de accepŃiuni, de la sensuri 
particulare, specializate (specifice unor domenii ale cunoaşterii) până la accepŃiuni generale, a 
căror extensiuni este largă, dar cu un conŃinut sărac. Pe de altă parte, la fel ca mulŃi termeni ai 
limbajului, şi cel de „comunicare” comportă o mulŃime de sensuri, fiind polisemic.  

Franck E. X. Dance într-un articol apărut în Journal of Communication – The „concept” 
of communication – la începutul anilor 1970 enumera nu mai puŃin de cincisprezece sensuri ce 
pot fi asociate termenului de comunicare: (1) schimb verbal de gânduri sau idei; (2) proces prin 
care noi îi înŃelegem pe alŃii şi alternativ, ne străduim să fim înŃeleşi de ei; (3) interacŃiune 
(chiar la nivel biologic); (4) proces care ia naştere din nevoia de a reduce incertitudinea, de a 
acŃiona efectiv şi de a apăra sau întări eul; (5) proces de transmitere a informaŃiilor, a ideilor, 
emoŃiilor sau priceperilor prin folosirea simbolurilor (cuvinte, imagini, figuri, diagrame etc.); 
(6) transfer, schimb, transmiterea sau împărtăşire; (7) proces care uneşte părŃile discontinue ale 
lumii vii; (8) proces care face comun mai multora ceea ce este monopol al unuia sau al unora; 
(9) totalitatea mijloacelor de transmitere a mesajelor militare, a ordinelor etc. (telefon, telegraf, 
radio, curieri); (10) proces de îndreptarea a atenŃiei către o altă persoană în scopul reproducerii 
idelor; (11) răspuns discriminatoriu (sau constant) al unui organism la un stimul; (12) 
transmitere a informaŃiei (care constă în stimuli constanŃi) de la o sursă la receptor; (13) proces 
prin care o sursă transmite un mesaj către un receptor cu intenŃia de a-i influenŃa 
                                                           
43 DINU, Mihai, Comunicarea – repere fundamentate, EdiŃia a II-a, Editura Algos, Bucureşti, pag. 8.   
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comportamentele ulteriore; (14) proces de tranziŃie de la o situaŃie structurală în general la o 
altă situaŃie, aflată într-o formă perfectă; (15) mecanism prin care se exercită puterea44. 

La acest fapt se adaugă şi „dorinŃa” fiecărui autor care s-a aplecat asupra acestui proces 
de a oferi o definiŃie, pe care el o crede a fi cea mai adecvată. Iată câteva dintre acestea: 

Edward O. Wilson: „comunicarea este o acŃiune a unui organism sau a unei celule care 
alterează modelele probabile de comportament ale altei celule, într-o manieră adaptabilă pentru 
unul sau pentru ambii participanŃi”45 

Carl I. Hovland, Irving I. Janis şi Harold H. Kelly: „comunicarea este un proces prin 
care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei, verbali) cu scopul de a schimba 
comportarea altor indivizi (auditoriul)”46 

Denis McQuail şi Sven Windahl în lucrarea Modele ale comunicării constată şi ei că 
definirea comunicării s-a făcut în multe feluri, fiecare autor având abordări diverse ale 
conceptului, şi se opresc asupra următoarelor definiŃii: comunicarea este „transmiterea 
informaŃiilor, ideilor şi atitudinilor sau emoŃiilor de la o persoană la altă persoană sau de la un 
grup la altul, în mod esenŃial prin intermediul simbolurilor” (Theodorson and Theodorson); 
„comunicarea are loc ori de câte ori un sistem – sursa – influenŃează alt sistem – destinatarul – 
prin utilizarea diverselor simboluri transmise prin canalul care leagă cele două sisteme” 
(Osgood); „interacŃiune socială prin intermediul mesajelor” (Gerbner).47  

J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen definesc comunicarea ca „un proces 
prin care un emiŃător transmite informaŃie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de 
a produce asupra receptorului anumite efecte”48 

John Fiske constată în lucrarea sa Introducere în ştiinŃele comunicării că putem 
subsuma definiŃiile date comunicării sub semnul a două şcoli: şcoala proces şi şcoala semiotică. 
Şcoala proces (reprezentată de autori ca C. Shannon şi W. Weaver, G. Gerbner, Lasswell, 
Newcomb) înŃelege comunicarea ca transmitere a mesajelor, în timp ce şcoala semiotică 
(reprezentată de Pierce, F. Sausurre) înŃelege comunicarea ca producŃiei şi schimb de 
semnificaŃii49. Ambele şcoli oferă definiŃii ale comunicării plecând de la înŃelegerea acesteia ca 
interacŃiune prin intermediul mesajelor. Aşadar, comunicarea presupune un schimb ce are loc 
între indivizi, legătură care este înŃeleasă diferit: şcoala proces defineşte interacŃiunea ca fiind 
procesul prin care o persoană creează o legătură cu o altă persoană sau îi afectează 
comportamentul, starea mentală sau reacŃiile emoŃionale, în timp ce şcoala semiotică defineşte 
interacŃiunea ca fiind ceea ce constituie individul ca membru al unei culturi specifice sau al unei 
societăŃii. 

Aceeaşi idee o regăsim şi în lucrarea Concepte fundamentale din ştiinŃe comunicării şi 
studiile culturale a lui Tim O`Sullivan şi colab.: „există două mari tipuri de definiŃii ale 
comunicării. Prima vede comunicarea ca fiind un proces prin care A transmite un mesaj lui B, 
mesaj care are efect asupra acestuia. Cea de-a doua vede comunicarea drept negociere şi schimb 
de semnificaŃii, proces în care mesajele, persoanele determinate cultural şi <realitatea> 
interacŃionează astfel încât să ajute înŃelesul să fie produs, iar înŃelegerea să apară”50  

Aşa cum se poate vedea din definiŃiile de mai sus, fiecare autor spune ceva despre 
comunicare, mai mult chiar, fiecare spune altceva sau diferit de ceilalŃi, adăugând noi 

                                                           
44 Apud. CHELCEA, Septimiu, IVAN, Loredana, CHELCEA, Adina, Comunicarea nonverbală: gesturile şi 
postura: cuvintele nu sunt de-ajuns, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2005, pag. 13 – 14. 
45 Apud. DINU, Mihai, Comunicarea – repere fundamentate, pag. 8 – 9. 
46 Idem, pag. 9.  
47 McQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven, Modele ale comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2001, pag. 11 
– 12.  
48 VAN CUILENBURG, J.J., SCHOLTEN, O., NOOMEN, G.W., ŞtiinŃa comunicării, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2004, pag. 24.  
49 FISKE, John, Introducere în ştiinŃele comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pag. 16 – 19.  
50 O`SULLIVAN, Tim, HARTLEY, John, SAUNDERS, Danny, MONTGOMERY, Martin, FISKE, John, 
Concepte fundamentale din ştiinŃe comunicării şi studiile culturale, Editura Polirom, Iaşi, 2001, pag. 74.   
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semnificaŃii sau nuanŃe, accentuând o anumită componentă pe care el o consideră ca fiind 
definitorie sau măcar specifică comunicării. În acest proces a lui „unum dicit …, aliad …, aliad 
…. Novatores omnes, quisque aliad dicunt”51 („Una spune …, alta …, alta…. Novatori toŃi, 
spun fiecare altceva”), am fi tentanŃi de a considera disputele asupra definiŃiei comunicării ca 
un bellum omnium contra omnes din care nu putem extrage un învingător, adică o definiŃie 
unanim acceptată. 

Totuşi, dincolo de diversitate se pot identifica anumite constante pe care le-am putea 
identifica printr-o abordare a definiŃiei comunicării din perspectiva naturii etimologice a 
conceptului, care poate lumina substratul conceptului dincolo de diferenŃele de abordare sau 
note conjuncturale date de un context istoric sau altul. 

Termenul de „comunicare” provine din limba latină: „communicare”, „communis” care 
înseamnă „a pune de acord”, „a fi în legătură cu”, „a fi în relaŃie”, el circulând şi cu sensul de „a 
transmite şi celorlalŃi”, „a împărtăşi ceva celorlalŃi”. Se presupune că la temelia formării 
verbului latin „communico”, „communicare” ar sta adjectivul „munis” al cărui înŃeles era „care 
îşi face datoria, îndatoritor, serviabil”.  

„Communis” a dat naştere unei familii lexicale bogate, el regăsindu-se în rădăcina unor 
termeni precum: „comun”, „comuniune”, „comunicare”, „cuminecare”, „comunitate” etc.  În 
toŃi aceşti termeni regăsindu-se sensul de „împărtăşit de toŃi sau cu toŃi”.  

Mihai Dinu discutând sensurile etimologice ale termenului de „comunicare” observă că 
în limba română acesta este un neologism, el fiind prezent în cultura românească tradiŃională în 
înŃelesul ecleziastic, cultual de „cuminicare”, ceea ce conjugat cu sensul laic al neologismului 
„comunicare” construieşte o ambivalenŃă a procesului: comunitară şi sacră52.  

Etimologia termenului de „comunicare” ilustrează situarea sa în centrul procesului de 
socializare (ce implică nu numai aspectul laic ci şi pe cel sacru, după cum am văzut), de altfel, 
din aceeaşi familie lexicală făcând parte şi termenul „comunitate”. 

Comunitatea este de natura omului, afirma Aristotel în încercarea sa de a defini, de a 
diferenŃia omul de celelalte existente. În Politica cercetează faptul-de-a-fi-împreună al omului 
şi Stagiritul analizează modul în care este posibil faptul comunităŃii. Premisa de la care pleacă 
Aristotel este că omul este prin natura sa o fiinŃă a cetăŃii (Politica, 1253, a 2-3), omul este o 
fiinŃă socială, destinată prin natură vieŃii în comun (Etica Nicomahică, I, 5, 1097, b11), altfel 
spus omul este zoon politikon. Politeea este termenul grecesc similar comunităŃii, el 
semnificând „constituŃie”, „structură”, „regim” dar şi „a sta cu”, „a fi pus cu alŃii”, „a fi legat 
împreună”53  

Comunitatea este înŃeleasă de Stagirit ca un întreg compus din părŃi, nu un amestec al 
cărui componente ar forma o entitate nouă. Este o sinteză, o uniune de elemente simple ce 
subzistă ca atare în interiorul compusului. Fiind un întreg, comunitatea se compune din 
elemente neasemănătoare, dintre care unele conduc iar altele sunt conduse, ceea ce ne induce 
ideea de putere ce subzistă şi structurează comunitatea. PărŃile, adică indivizii care o alcătuiesc, 
sunt în raport cu comunitatea în acelaşi mod şi relaŃie ca şi părŃile oricărui întreg faŃă de acel 
întreg.  

Plecând de la indicaŃiile din Etica Nicomahică şi Politica Jean Aubonnet indică 
sensurile comunităŃii la Aristotel: 

- comunitatea se compune din cel puŃin două fiinŃe umane, diferite unele de altele, care, 
în general, nu sunt unele faŃă de altele în relaŃia instrument – finalitate, excepŃie făcând 
comunitatea din sclav şi stăpân; 

                                                           
51 Îl parafrazăm aici pe Descartes care într-o scrisoare adresată prietenului său Isaac Beeckam îşi exprima astfel 
tulburarea faŃă de părerile contradictorii ale filosofilor în ceea ce priveşte definirea acesteia. Apud. DUMITRIU, 
Anton, Homo universalis, Editura Eminescu, Bucureşti, 1990, pag. 11.   
52 DINU, Mihai, Op. Cit. pag. 15 – 16.  
53 DUMITRIU, Anton, Eseuri. ŞtiinŃă şi comunicare. Aletheia. Cartea întâlnirilor admirabile, Editura Eminescu, 
Bucureşti, 1986, pag. 105.  
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- aceste fiinŃe posedă bunuri şi le pot schimba; fără schimb reciproc nu există 
comunitate;  

- cele două părŃi se unesc în vederea unei acŃiuni comune; comunitatea implică un 
scop.54 

Potrivit aceluiaşi Aristotel stă în natura omului de a fi fiinŃare vorbitoare (zoon ehon 
logon) alături de faptul  de a fi împreună. Logos înseamnă în limba greacă nu doar „cuvânt” ci 
şi „raŃiune”, astfel datul vorbirii îl defineşte pe om ca fiinŃare raŃională, dar această esenŃă a 
omului este dependentă de fiinŃarea sa socială (politică).  

Aristotel defineşte omul prin două caracteristici ce se condiŃionează reciproc, ele 
neputând fiecare singură să-l definească pe om ca om şi anume socializarea (faptul de a fi 
împreună) şi vorbirea (comunicarea). 

 Conjugând sensurile comunităŃii şi comunicării observăm că procesul de comunicare 
presupune anumite trăsături ce Ńin de comunitate, după cum şi reciproca este valabilă. Aceste 
trăsături le regăsim explicit sau implicit şi în definiŃiile date de specialiştii din zona teoriei 
comunicării, cum ar fi:  

- pentru a fi în prezenŃa unei comunicări trebuie să existe cel puŃin două fiinŃe (lucru 
care este valabil şi în cazul intracomunicării – comunicarea realizată de fiecare individ la 
nivelul sinelui, deoarece, şi în acest caz, asistăm la o sciziune, la un dia-log ocultat, „eu” discut 
cu „mine”); 

- comunicare se realizează atunci când intervine un schimb (de mesaj), în lipsa unui 
schimb nu suntem în prezenŃa comunicării; 

- schimbul se realizează în vederea unui scop – pentru a determina un comportament, o 
starea mentală sau anumite reacŃiile emoŃionale;   

- comunicarea se realizează într-un context, altfel spus are loc într-un spaŃiu determinat 
(psihologic, cultural, fizic, temporal etc.). 

Comunicare este aşadar, un proces prin care cel puŃin două fiinŃe stabilesc o relaŃiei ce 
implică un schimb în vederea atingerii unui obiectiv, relaŃiei care are loc în cadrul unui context, 
a unei situaŃii date istoric, cultural şi psihologic. Comunicare este un proces ce vizează 
relaŃionarea, construirea relaŃiilor interumane. 

Acest mod de a concepe comunicarea ne conduce la problema comportamentului, 
atitudinii sau a acŃiunii care se obŃine în urma comunicării şi mai puŃin la înŃelegerea 
comunicării drept transmitere de informaŃii. Acest ultim sens al comunicării – de transmitere de 
informaŃii descrie primele teorii ale comunicării (mai ales cele elaborate de şcoala proces) – 
pune accentul pe mesaj, pe modul în care acesta este transmis şi receptat fiind preocupat de 
acurateŃea, de eventualele perturbări ce ar putea interveni şi mai puŃin de efectul pe care mesajul 
îl are asupra actorilor comunicării.  

Mergând mai departe cu paralelismul dintre relaŃiile din comunitate şi cele implicate în 
procesul de comunicare, adică dintre elementele ce interacŃionează unele cu altele în aceste 
cadre putem observa că aceste relaŃii sunt de două feluri: 

- relaŃii de putere – atunci când una din părŃi se situează pe o poziŃie de superioritate faŃă 
de cealaltă parte sau celelalte părŃi; 

- relaŃii de egalitate – atunci când părŃile sunt la acelaşi nivel, niciuna neavând un 
ascendent în faŃa celeilalte. 

Dacă analizăm schemele proceselor de comunicare din această perspectivă observăm că 
primele modele propuse (modelele şcoli proces – cum sunt cele ale lui C. Shannon şi W. 
Weaver, G. Gerbner, de exemplu) sunt tipice relaŃiilor de putere, emiŃătorul având o poziŃie de 
superioritate faŃă de receptor. PoziŃia de superioritate ce vine din faptul că emiŃătorul este cel 
care iniŃiază procesul de comunicare potrivit cu intenŃiile sale, iar receptorul este privit ca un 
simplu receptacul care înmagazinează informaŃia transmisă de emiŃător, fiind lipsit de reacŃie 
(care ulterior a fost adăugată în diversele modele de comunicare dezvoltate pornind de la 
                                                           
54 ARISTOTEL, Politica, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, pag. 214.  



 95

modelul lui C. Shannon şi W. Weaver sub denumirea de feed-back, dar şi acesta având un rol 
minimal). 

Acest punct de vedere matematic – aşa cum l-au conceput cei doi cercetători de la Bell 
Telephone – a fost criticat pentru liniaritatea şi unidirecŃionalitatea sa.  

Teoriile ulteriore au propus o „nivelare” a relaŃiilor de comunicare prin punerea 
semnului de egalitate între emiŃător şi receptor. Mai mult pentru a sublinia acest raport  s-a 
renunŃat la a-i mai numi ce cei doi actori prezenŃi în procesul de comunicare „emiŃător” 
respectiv „receptor”, propunându-se numele de „interpret”, ambii fiind pe poziŃii egale 
(asemenea modele sunt cele ale lui W. Schramm şi a lui C. E. Osgood). Nu este numai o 
schimbare de titulatură a părŃilor implicate în comunicare ci calitatea de interpret asigură 
părŃilor drepturi egale, oricare dintre ele putând iniŃia comunicarea.  

Acest model bidirecŃional şi simetric conduce – după părerea unor autori – la o abordare 
ideală, deoarece, în practică, „comunicarea este, foarte adesea, vizibil asimetrică în ceea ce 
priveşte poziŃia pe care o deŃin participanŃii, accesul la resurse şi la canalele de comunicare”55 

 
 

II. Forme comunicaŃionale ale influenŃei sociale: 
argumentare, persuasiune, manipulare 

 
Procesul de comunicare susŃine în sine un proces de influenŃare; comunicarea este 

iniŃiată în vederea atingerii unui scop, în vederea unor interese, fiind orientată spre schimbarea 
atitudinii celuilalt, a deciziilor celuilalt, a atitudinii sau comportamentului celuilalt. În cadrul 
acestui proces partenerii se află într-o înfruntare care se stinge când unul dintre parteneri poate 
să conducă într-o oarecare măsură şi suficient de sigur comportamentul celuilalt, conduita sa.  

Acest proces se desfăşoară în contextul comunităŃii care presupune o convergenŃă a 
comportamentelor, faptul că indivizii se îndreaptă în aceeaşi direcŃie pentru a crea grupul. 
Comunicarea apare ca liantul ce creează comunitatea fiind instrumentul prin care se realizează 
convergenŃa comportamentului individual în raport cu membrii grupului.  

Comunicarea a devenit importantă în spaŃiul cultural european odată cu apariŃia 
individualismului care este o „descoperire” a Greciei antice ce s-a propagat în întreaga istorie a 
civilizaŃiei europene şi a constat într-o evoluŃiei îndelungată până la forma în care îl găsim 
astăzi. Până la momentul în care individul devine important în ecuaŃia comunităŃii, realizarea 
acesteia din urmă se baza pe un anumit instinct afectiv al comportamentului, fiind nevoie de 
puŃină comunicare. De altfel, dezvoltarea ideii individualismul a condus la apariŃia în Grecia 
antică a unei şcoli filosofice – sofiştii – care îşi propunea tocmai educarea celor care doreau a 
conduce comunitatea prin arta cuvântului, retorica.  

Elaborarea individualităŃii, însoŃită de libertatea presupusă a individului şi de 
responsabilitatea lui a condus la creşterea în importanŃă a comunicării şi au început să fie 
dezvoltate o serie de tehnici, dar şi de delimitări conceptuale, legate de crearea acelei 
convergenŃe afective necesară creării şi menŃinerii colectivităŃii. Astfel îşi face intrarea în scenă 
argumentarea şi persuasiunea. 

InteracŃiunea dintre indivizi se realizează prin intermediul limbii, al propoziŃiilor, dar şi 
al gestului, postura, mimica etc. (comunicarea nonverbală). Comunicarea prin intermediul 
limbii, a cuvintelor conduce la construcŃia de argumente care au rolul de a susŃine o anumită 
afirmaŃie dar şi de a convinge pe ceilalŃi de spusele noastre. 

 
 
 
 
 

                                                           
55 McQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven, op. cit., pag. 25.  
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II. 1. Argumentarea şi persuasiunea 
 
 În domeniul cunoaşterii umane regăsim o preocupare asupra modului în care sunt 
construite argumentele, preocupare ce s-a născut odată cu mirarea, cu întrebarea primă pe care 
omul şi-a pus-o în faŃa existenŃei. Încă din antichitate eforturile celor care s-au preocupat de 
modalităŃile omului de a cunoaşte şi de a investiga această lume au avut în vedere problema 
corectitudinii demersului cognitiv. Astfel s-a născut logica ce are în vedere regulile unei gândiri 
concrete. Dar aceasta investigare a modului în care premisele conduc la concluzie, a validităŃii 
termenilor folosiŃi şi a modului în care se construieşte raŃionamentului se face „în sine, ca 
expresie a raŃionalităŃii pure, dintr-o perspectivă statică, decupată parcă din mediul în care se 
manifestă practic (…) Ea este o încercare cu privire la ceea ce trebuie să fie”56  
 Constantin Sălăvăstru arată că există şi o „logică în acŃiune” care este argumentarea, ce 
investighează latura dinamică şi aplicativă a raŃionamentului, „argumentarea  este logica 
folosită în situaŃiile în care omul intră în relaŃie cu semenii săi pentru ai convinge. Din acest 
motiv, cu siguranŃă, ea a fost asociată unei logici a cotidianităŃii, în măsură să explice, dar şi să 
eficientizeze relaŃiile discursive ale individului cu cotidianul.”57 
 Scopul unui argument este de a convinge, de a ne convinge pe noi dar şi pe alŃii de 
adevărul concluziei. Astfel concluzia devine o „problemă în dezbatere” ce se poate soluŃiona 
doar prin intermediul comunicării.  
 Aşadar, în desfăşurarea procesul de comunicare identificăm un punct zero, cel al 
argumentării pure – logica, urmat îndeaproape de argumentare, care aduce în plus în câmpul 
discursiv şi anumite aspecte ce Ńin de natura omului. Logica sau argumentarea pură nu se lasă 
influenŃată de figuri de stil sau sentimente. Acest mod de a raŃiona nu apare niciodată (poate 
doar în cazuri excepŃionale) între oameni, deoarece prin natura sa fiinŃa umană se defineşte în 
două dimensiuni raŃional-logic şi emotiv-intuitiv, ci el este specific limbajului maşină, 
algoritmului ce îl regăsim în programul de calculator. În acest caz „argumentarea produce 
cunoaştere pentru că „limbajul maşină” este informaŃie pură, ce produce imediat acŃiune”, „ e 
un grad zero, pentru că nu implică nimic uman, perceptibil sau de descoperit”58.  
 Aurel Codoban pune pe acelaşi plan, din acest punct de vedere, „limbajul maşină” cu 
logos-ul divin59, deoarece şi acesta din urmă produce imediat acŃiune. Omul, neavând natura 
maşinii şi nici pe aceea a divinităŃii decât într-un anumit grad, foloseşte în interacŃiunea sa cu 
ceilalŃi argumentarea de gradul întâi, adică acea argumentare ce implică şi natura sa emotiv-
intuitivă.  
 Toate aceste lămuriri conceptuale le putem situa într-un sistem de axe, în care punctul 
zero este argumentarea pură, treapta zero a comunicării. Pe treapta următoare se situează 
argumentarea ce urmăreşte convingerea în virtutea unor considerente pragmatice sau interese 
acŃionale. 

Argumentarea este un demers orientat către celălalt, ea are un anumit destinatar. Ea se 
realizează prin intermediul comunicării, care, aşa cum am văzut este iniŃiată în vederea atingerii 
unui scop, în vederea unor interese, fiind orientată spre schimbarea atitudinii celuilalt, a 
deciziilor celuilalt, a atitudinii sau comportamentului celuilalt. Argumentarea este o folosire a 
limbajului (înŃelegem atât limbajul actelor de vorbire cât şi limbajul nonverbal), o folosire 
discursivă care este un fenomen de comunicare.   

Odată ce argumentarea îmbracă forma discursului şi nu mai este o comunicare simplă, 
în care se schimbă informaŃii, ea devine persuasiune, deoarece ea nu mai naşte cunoaştere ci 

                                                           
56 SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Teoria şi practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003, pag. 34. 
57 Ibidem. 
58 CODOBAN, Aurel, Manipulare, seducŃie şi ideologie ostensivă, în Journal 
for the Study of Religions and Ideologies, Year 2003 Vol: Issue: 4, pag. 126. 
http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI/html%20version/index/no_4/aurel_codoban-articol.html 29.06.2005 
59 Idem, pag. 127.  
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credinŃă. „Persuasiunea este o activitate de influenŃare a atitudinilor şi comportamentelor unor 
persoane în vederea producerii acelor schimbări care sunt în concordanŃă cu scopurile sau 
interesele agenŃiei iniŃiatoare (persoane, grupuri, instituŃii, organizaŃie politică, socială 
comercială, etc.). Persuasiune se realizează in condiŃiile în care Ńine cont de caracteristicile de 
receptivitate şi reactivitate a persoanelor influenŃate. Este o activitate de convingere bazată pe o 
astfel de organizare a influenŃelor încât să ducă la o adoptare personală a schimbării aşteptate 
fiind opusul impunerii sau forŃării unei opŃiuni.”60  

Primii care au sesizat utilizarea persuasiunii şi au numit-o retorică au fost sofiştii care au 
înŃeles că persuasiunea era extrem de importantă pentru toŃi cetăŃenii, întrucât aceştia trebuiau 
să se reprezinte pe ei înşişi şi interesele lor în faŃa celorlalŃi cetăŃeni şi a tribunalelor greceşti. 
Polisurile greceşti erau organizate democratic iar cetăŃenilor li se îngăduia să dezbată 
problemele cotidiene. Filosofii greci au încercat să descrie ce se întâmplă atunci când intervine 
fenomenul persuasiunii, iar majoritatea constatărilor în această privinŃă rămân şi astăzi valabile.  

Cel mai de seamă dintre teoreticienii antici a fost Aristotel care a definit retorica ca fiind 
„acea facultate de a sesiza în orice situaŃie mijloacele existente pentru a convinge”.61 După 
părerea lui Aristotel, persuasiunea este alcătuită din argumente artistice şi nonartistice.  

Conform teoriei aristotelice persuasiunea se poate baza pe credibilitatea sursei (ethos) 
pe apelul emoŃional (pathos) sau pe cel logic (logos) ori pe o combinaŃie a acestora. Aristotel 
credea că strategia convingerii e mult mai eficientă atunci când se bazează pe temeiurile 
comune existente între agentul persuasiv şi pacientul persuadat, permiŃându-i primului să 
pornească de la unele supoziŃii cu privire la opiniile şi convingerile auditorului.  

Cei care au analizat, teoretizat şi practicat arta persuasiunii în Roma antică au adăugat 
propriile aprecieri cu privire la conŃinutul vorbirii persuasive. Oratorul roman Cicero a 
identificat cinci elemente ale acesteia: invenŃia sau descoperirea argumentelor, organizarea lor, 
stilizarea artistică, memorarea şi, în sfârşit, vorbirea meşteşugită. Un alt teoretician roman, 
Quintilian, a adăugat că un orator (agent persuasiv) trebuie să fie un om de o calitate cel puŃin 
egală cu  talentul său oratoric.  

Retorica lui Aristotel este considerată ca fiind cea mai importantă lucrare din 
antichitate, consacrată studiului discursurilor. Aristotel şi-a dezvoltat teoria observând în situaŃii 
concrete mai mulŃi agenŃi persuasivi din Atena – în forurile de judecată, în administraŃie şi în 
agora. Retorica se axează pe problemele demonstraŃiilor artistice sau stimulilor pe care un 
agent persuasiv îi poate crea ori manipula (în sensul de stăpânire, de techne). Bunăoară, agentul 
persuasiv poate să inducă anumite dispoziŃii emoŃionale prin alegerea anumitor cuvinte şi 
imagini, poate să intensifice trăirile cu ajutorul tonului vocii, ritmului rostirii şi al volumului 
glasului. DemonstraŃiile neartistice sunt cele care nu se află sub controlul agentului persuasiv 
(de pildă factorii situaŃionali precum locul unde se produce persuasiunea ori înălŃimea sau 
înfăŃişarea plăcută a vorbitorului).  

Aristotel vorbeşte de trei tipuri de demonstraŃii artistice, denumindu-le ethos, pathos şi 
logos. A identificat şi aşa-numiŃii topoi (locuri comune sau teme care pot furniza stimuli 
persuasivi logici) şi a apreciat că stimulii emoŃionali constituie virtuŃiile pe care le apreciau 
greci. 

a) Ethos-ul – primul element din teoria aristotelică asupra persuasiunii presupune 
multiple dimensiuni. Chiar înainte de a întreprinde un demers persuasiv orice persoană este 
percepută într-un anumit fel de către public. Deşi agentul persuasiv este complet necunoscut 
audienŃei, membrii acesteia trag concluzii referitoare la el/ea plecând de la ceea ce văd – forma 
trupului, înălŃime, fizionomie, felul în care se mişcă şi vestimentaŃia. În cazul cunoaşterii 
agentului persuasiv, acesta are o reputaŃie, de exemplu, de om cinstit, instruit sau experimentat 
sau cu simŃul umorului. Astfel de observaŃii privitoare la ethos pot fi făcute în legătură cu 
diverşi candidaŃi, produse şi/sau servicii.  
                                                           
60 ZAMFIR, Cătălin, VLĂSCEANU, Lazăr, DicŃionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993,  p.429 
61 Great Books of the Western World, The works of Aristotle, Vol.II, 1994, p.595. 
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Caracteristicile suplimentare ies în evidenŃă pe măsură ce mesajul este transmis verbal 
adăugându-se ori distrăgând atenŃia de la ethos; de pildă, calitatea vocii, inteligenŃa 
argumentării, grija în alegerea cuvintelor, contactul vizual, gesturile etc. În zilele noastre se 
folosesc o mulŃime de mijloace de amplificare a ethos-ului vorbitorului în faŃa audienŃei, 
precum punerea în circulaŃie a unor materiale prin intermediul presei, consultanŃă de imagine, 
fotografiile flatante. De pildă, un agent poate folosi un limbaj expresiv, figuri de stil sau gesturi 
premeditate strategic. Vorbitorul îşi atinge Ńelul folosindu-şi privirea pentru a capta atenŃia unei 
părŃi din public sau se poate uita direct la camera de luat vederi. Toate aceste alcătuiesc ceea ce 
se numeşte imaginea unei persoane, carisma ori ethos-ul. 

Uneori un singur element al ethos-ului iese în evidenŃă. ReputaŃia individului reprezintă 
din când în când un factor critic. De exemplu, aceea înveterată a lui Bill Clinton de „afemeiat” 
i-a jucat de multe ori feste în carieră. ReputaŃia liderului politic Nelson Mandela de om de 
culoare închis pe nedrept a influenŃat cu certitudine venirea sa la putere după douăzeci de ani de 
închisoare. Aşadar ethos-ul sau credibilitatea reprezintă o însuşire fluctuantă, depinzând de 
factorii conjucturali ori de sinceritate, experienŃă şi dinamism. 

În cazul ethos-ului cineva impune argumentele sale nu numai pe calea logicii ci şi 
datorită stilului său de viaŃă, a ethos-ului – are un stil de viaŃă care îl ridică deasupra celui pe 
care urmează să-l convingă: argumentării adăugându-i-se şi o superioritate etică sau morală.  

      b) Pathos-ul se află în strânsă legătură cu emoŃiile. El presupune apel la pasiune şi 
voinŃă. Persuasiunea Ńine de punctele noastre sensibile, emoŃionale. În terminologia 
contemporană pathos-ul este echivalentul stimulilor psihologici. AgenŃii persuasivi evaluează 
starea emoŃională a publicului şi imaginează stimuli adecvaŃi acesteia. Aristotel enumeră o listă 
de valori consacrate sau virtuŃi ce stimulează emoŃiile:  

1. JustiŃia presupune respectarea legilor, dreptul oamenilor de a intra în posesia a ceea ce li 
se cuvine, toleranŃă şi atribuitele înrudite.  

2. PrudenŃa se asociază cu oferirea de sfaturi şi un mod corect de a raŃiona.  
3. Generozitatea presupune o atitudine altruistă acasă, la serviciu, în sânul comunităŃii, în 

guvern sau în relaŃiile internaŃionale.  
4. Curajul înseamnă a face ceea ce apreciezi ca drept, chiar şi atunci când întâlneşti 

obstacole – să nu dai înapoi în faŃa problemelor sau atitudinilor nepopulare.  
5. Cumpătarea  include autocontrolul şi moderaŃia în toate aspectele legate de conduita 

umană. O persoană cumpătată îşi înfrânează emoŃiile şi dorinŃele. Asemenea oameni au 
vederi largi şi bunăvoinŃa de a cerceta toate aspectele unei situaŃii, manifestând 
înŃelegere faŃă de punctul de vedere al celuilalt.  

6. Mărinimia este capacitatea de a ierta şi a uita, dorinŃa de a căuta noi căi către o lume 
mai bună şi puterea de a te ridica deasupra problemelor mărunte. A şti să pierzi şi să 
câştigi cu eleganŃă înseamnă tot mărinimie. Politicienii, atleŃii şi o serie de alŃi oameni 
trebuie să deŃină această calitate – când câştigă să îşi complimenteze adversarii, iar când 
pierd, să îi felicite şi să garanteze susŃinerea învingătorului.  

7. Omagierea reprezintă capacitatea de a susŃine valorile fiinŃei umane şi a încuraja 
cultivarea lor.  

8. ÎnŃelepciunea presupune mai mult decât cunoaştere şi inteligenŃă; ea este asociată 
judecăŃii sănătoase, caracterului şi experienŃei.  
Aşadar în cazul pathos-ului – argumentării i se adaugă emoŃiile pe care cel care 

transmite mesajul le arată, le trăieşte, le manifestă, ele producând o convingere. 
c) Logos-ul se referă la stimulii intelectului sau la latura raŃională a fiinŃei umane. El se 

sprijină pe abilitatea publicului de a prelucra date statistice, exemple sau mărturii într-un mod 
logic, trăgând diferite concluzii. Agentul persuasiv trebuie să anticipeze cum va realiza audienŃa 
acest lucru şi deci să estimeze modelele pe baza cărora aceasta prelucrează şi ia hotărârile. De 
cele mai multe ori, informaŃiile sunt combinate silogistic.  
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  Agentul persuasiv îi sugerează  interlocutorului o direcŃie de acŃiune. Utilizând în 
argumentare demonstraŃie, agentul trebuie să prevadă felul în care publicul va asambla logic 
informaŃia.  

Evident capacitatea de a identifica aceste modele de prelucrare a informaŃiilor, de a 
schiŃa argumente şi de a le utiliza eficient reprezintă o demonstraŃie artistică. Stimulii logici pot 
fi întâlniŃi acŃionând şi în viaŃa cotidiană. Politicienii fac uz de statistici şi exemple pentru a 
persuada si a convinge publicul să adere la un program ori să voteze într-un anumit fel. 
Creatorii de reclame folosesc graficele şi tabelele ca să convingă consumatorul aleagă tipul de 
maşină prezentat de ei ori să faceŃi o nouă achiziŃie. În fiecare dintre aceste genuri, agentul 
persuasiv mizează pe o prelucrare logică şi previzibilă a informaŃiei din partea celui vizat. În 
toate cazurile a existat o colaborare în crearea sensului prin utilizarea formei silogistice de 
raŃionament.  

În cazul logos-ului – ceea ce acŃionează în transformarea argumentării în persuasiune 
este prestigiul logicii sau al ştiinŃei – ştiinŃa sau raŃionalitatea este persuasivă prin calitatea ei de 
raŃionalitate – adică i se atribuie de la început o preeminenŃă în raport cu celelalte atitudini 
umane. 

În conceptul de persuasiune aristotelic – cel care persuadează este pe poziŃia regalităŃii, 
altfel spus are o situare superioară în interiorul relaŃiei de comunicare şi anume: 

- din perspectiva ethos-ului – cel ce persuadează e cel ce duce o viaŃă superioară, adică 
argumentele sale sunt însoŃite de calitatea vieŃii pe care o duce; 

-  din perspectiva patos-ului – este omul de acŃiune care este capabil să se emoŃioneze de 
ceea ce este prezentat în argumentare. 

- din perspectiva logos-ului – cel ce raŃionează deŃine logica sau cunoaşterea ştiinŃifică, 
care îi conferă o superioritate; 

Din această perspectivă putem defini persuasiunea ca fiind o acŃiune prin intermediul 
cuvintelor, ce vizează status-ul efectiv al individului în grup impus prin intermediul 
comunicării. În grupurile umane angajate în comunicare, oamenii sunt convinşi, persuadaŃi mai 
degrabă de poziŃia celui care vorbeşte. Iar în comunicarea inter-individuală ceea ce iese în 
evidenŃă este capacitatea, calităŃile efective de bun vorbitor a celui ce vorbeşte. 

Aşa cum se observă primele teoretizări şi definiŃii ale persuasiunii s-au focalizat asupra 
sursei mesajului şi a măiestriei agentului persuasiv în conceperea discursului. DefiniŃiile 
moderne ale persuasiunii scot în evidenŃă modificările generate de persuasiune insistând asupra 
efectelor pe care le are aceasta la nivelul celui care este supus acest proces. De exemplu, 
definiŃia lui Winston Brembeck şi William Howell, descrie persuasiunea ca fiind „o încercare 
conştientă de a schimba gândurile şi acŃiunile, manipulând motivaŃiile oamenilor în raport cu 
Ńeluri predeterminate”.62 În cea de a  doua ediŃie a cărŃii lor, Brembeck şi Howell schimbă 
definiŃia persuasiunii, prezentând-o ca pe „o comunicare prin care se intenŃionează să se 
influenŃeze alegerea”.63 

 Pe la mijlocul anilor ’60, Wallace Fotheringam identifica persuasiunea cu „acel 
complex de efecte asupra receptorilor”64 provocat de mesajul agentului persuasiv. Raportate la 
acest standard, chiar şi mesaje neintenŃionate cum ar fi o bârfă auzită din întâmplare în autobuz, 
pot fi persuasive dacă schimbă atitudinile, convingerile sau acŃiunile receptorilor. 

Kenneth Burke, defineşte persuasiunea ca o folosire artistică a „resurselor ambiguităŃii” 
pentru a se crea sentimentul de identificare. Burke consideră că esenŃială este măsura în care cel 
persuadat simte modalitatea de adresare ca fiind cât mai apropiată de limbajul propriu al 
pacientului persuadat. În teoria lui Burke, când apare identificarea adevărată, agenŃii persuasivi 
acŃionează, cred şi vorbesc la fel ca auditoriul. Continuând definiŃia lui Burke, Charles U. 
Larson defineşte persuasiunea ca fiind „crearea împreună a unei stări de identificare între sursă 

                                                           
62 LARSON U. Charles, Persuasiunea, receptare şi responsabilitate, Polirom, Iaşi, 2003, p.24. 
63 Idem, p.26. 
64 Idem, p.27. 
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şi receptor, ca urmare a utilizării simbolurilor”.65 El continuă spunând că „odată ce te identifici 
cu o lume pe care un agent persuasiv doreşte să o îndrăgeşti – să spunem, Marlboro Country -, 
persuasiunea s-a produs. Probabil nu vei fuma niciodată dar s-a produs o schimbare. łinutul 
Marlboro a devenit atrăgător pentru tine. PoŃi să dai curs chemării şi să apreciezi valori precum 
duritatea şi individualismul ori poŃi să încerci a propaga stilul vestimentar şi Ńinuta călăreŃului 
din Ńara Marlboro ori să votezi un candidat care adoptă atitudinea Marlboro”.66  

În definiŃia propusă de Larson persuasiunea nu este focalizată pe sursă, mesaj sau 
receptor, ci pe toate acestea în mod egal. Ele cooperează pentru a crea un proces persuasiv. 
Ideea de a crea împreună procesul persuasiv înseamnă că ceea ce se petrece în mintea 
receptorului este la fel de important ca şi intenŃia sursei sau conŃinutul mesajului, dintr-un 
anume punct de vedere orice mesaj presupune autopersuadarea – arareori suntem persuadaŃi 
dacă nu luăm parte efectiv la acest proces. Persuasiunea rezultă întotdeauna din eforturile 
combinate ale sursei şi receptorului.  

ApariŃia şi dezvoltarea mijloacelor de comunicare în masă, a mediilor a amplificat 
studiile asupra persuasiunii, a manipulării mai ales datorită faptului că prin intermediul acestor 
mijloace, emiŃătorul – care aşa cum am văzut, încă de la Aristotel, se afla în postura regalităŃii – 
se adresează unei mase de indivizi, implicaŃiile putând fi foarte mari.  

Evaluarea efectelor influenŃei mass-media asupra indivizilor în societate a constituit, 
fără îndoială, o preocupare majoră a cercetătorilor în ştiinŃele comunicării. Psihologi, 
psihosociologi, sociologi, antropologi sau lingvişti s-au aplecat rând pe rând asupra acestei 
probleme, cu atât mai arzătoare cu cât ea este în strânsă legătură cu viaŃa noastră de zi cu zi şi 
ne priveşte pe toŃi într-o măsură mai mare sau mai mică.67 

Odată conştientizată puterea mediilor în propagarea unor idei sau comportamente s-a 
trecut la folosirea „mass media în prezentarea de mesaje proiectate deliberat pentru a provoca 
forme specifice de acŃiune din partea publicului. Tipice pentru asemenea acŃiuni – remarcă 
Melvin DeFleur şi Sandra Ball-Rokeach – sunt votarea pentru un candidat politic, cumpărarea 
unui bun de consum, donarea pentru o cauză meritorie, sau îndeplinirea în alt mod a cerinŃelor 
de acŃiune pe care un comunicant doreşte să le provoace.”68 

Efectele persuasive ale mediilor au fost explicate în cadrul mai multor curente ale 
teoriilor comunicării dintre care amintim: 

a) Teoria determinismului tehnologic – care susŃine că tehnologia unei epoci e 
răspunzătoare pentru structurile şi modelele culturale ale acesteia. Această teorie a fost 
dezvoltată de  Marshall McLuhan afirma în lucrarea sa Understanding Media că: „Mesajul 
oricărei tehnologii sau al oricărui mijloc este modificarea dimensiunilor, ritmului şi modelelor 
acŃiunilor fiinŃei umane” sau mai pe scurt, „media sunt mesajul” (the media is the message)69. 
În contemporaneitate, tehnologia dominantă este comunicarea electronică prin intermediul 
televiziunii, radioului, telefonului, înregistrărilor, faxului, telefoanelor celulare, e-mail-urilor, 
computerului şi Internetului. Acest tip de media înlesneşte accesul la un volum uriaş de 
informaŃii şi experienŃe împărtăşite ceea ce duce la „experienŃa comună” a unor indivizi care 
altfel nu ar avea nimic în comun. Din cauza puterii şi răspândirii mass-media electronice, 
receptorii au devenit vulnerabili la persuasiunea în masă prin stimuli activând informaŃii şi 
experienŃe comune. Fiecare din noi reprezintă o Ńintă pentru creatorii de reclame, politicieni, 
purtători de cuvânt ai religiei, demagogi şi alŃi agenŃi persuasivi.  

                                                           
65 Ibidem. 
66 Idem, p.28. 
67 BERTRAND, Claude-Jean, O introducere în presa scrisă şi vorbită, Editura Polirom, Iaşi, 2001, pag.176.  
68 DEFLEUR, Melvin, BALL-ROKEACH, Sandra, Teorii ale comunicării de masă, Editura Polirom, Iaşi, 1999, 
pag. 272. 
69 SEVERIN, J. Werner, TANKARD Jr., W. James, Perspective asupra teoriilor comunicării: originile, metodele 
şi utilizarea lor în mass media, Editura Polirom, Iaşi, 2004, pag. 283 – 284.. 
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Tehnologia curentă nu numai că pune la dispoziŃie tezaurul iconilor culturali, dar 
stabileşte un mod de a concepe aceste lucruri – chiar cele abstracte. James Carey a demonstrat 
că o dată cu inventarea telegrafului şi apoi a aparatului de radio, timpul a devenit problema 
crucială a omenirii. Desigur timpul nu este singurul concept modificat de tehnologia 
electronică. Sunt indivizi, astăzi, care fac cumpărături şi investesc online. Se economisesc bani 
din convorbirile telefonice la mare distanŃă cu ajutorul unui computer care face legătura cu un 
satelit apoi cu un alt computer din oraşul în care locuieşte interlocutorul. Modificările de ritm, 
dimensiuni şi modele ne influenŃează ca pacienŃi persuadaŃi, schimbându-ne modalitatea de a fi 
afectaŃi de mesaje şi, probabil, crescându-ne vulnerabilitatea. Într-o oarecare opoziŃie cu 
efectele multiple generate de determinismul tehnologic, există o tendinŃă bine documentată a 
receptorilor dornici să se angajeze într-o selectivitate individuală şi nu de masă. Astfel, deşi este 
adevărat că mediile electronice domină epoca actuală, că numărul de cărŃi citite pe cap de 
locuitor a scăzut dramatic şi în aceeaşi situaŃie se află şi cifra referitoare la cititorii de ziare ori 
reviste săptămânale, tot atât de adevărat este că oamenii au devenit extremi de selectivi în 
alegerea media electronice sau tipografice. Un drum scurt până la cel mai apropiat punct de 
difuzare a presei ne confirmă acest lucru. Se pot găsi orice tip de publicaŃie pentru domeniul de 
presă cel mai specializat. Aceeaşi creştere a gamei de opŃiuni se înregistrează şi în media 
electronice, odată cu apariŃia posturilor de televiziune prin cablu, a antenelor parabolice, a 
programelor sau filmelor înregistrate pe casetă video ş.a.m.d. Proliferarea acestora a dus la 
conceptul de difuzare limitată, presupunând un design special al mesajelor electronice destinate 
grupurilor centrate pe aceleaşi interese, hobbyuri sau domenii de activitate. Deşi tehnologia ne 
modifică ritmul, dimensiunile şi modelele vieŃii din ce în ce mai mult, ea ne oferă simultan 
şansa alegerii dintre mai multe alternative.  

b) Teoria utilizării şi satisfacŃiilor este o altă abordare a efectelor persuasive ale mass-
media. Ea se axează pe receptorul comunicării, susŃinând că publicul este mai curând utilizator 
activ al conŃinutului mass-media decât un receptor pasiv. Până la introducerea acesteia s-a 
acordat puŃină atenŃie rolului receptorului în teoria sau cercetarea comunicării mass-media. Se 
pornea preponderent de la premisa receptorului ca „burete” absorbant al informaŃiilor, 
captându-le până în momentul în care era motivat să acŃioneze şi pleacă în oraş pentru a 
cumpăra, a vota sau a se alătura unor grupuri conform sugestiilor făcute de mass-media. În 
esenŃă teoria presupune că receptorul are nevoi variate, de la cele de bază precum mâncarea, 
amenajarea unui cămin şi sexul, până la cele complexe, de tipul identităŃii de sine. Există mai 
multe modalităŃi pentru a le veni în întâmpinare şi receptorii optează pentru o variantă sau alta. 
Câteva – de fapt cele mai multe – presupun utilizarea mass-media. În consecinŃă un anumit tip 
de mass-media intră în competiŃie cu metode mediatice sau nu pentru satisfacerea nevoilor 
publicului.  

Jay G. Blumler unul dintre întemeietorii teoriei utilizării şi satisfacŃiei, împreună cu 
Denis McQuail, a evidenŃiat patru tipuri de nevoi70, orientând motivarea oamenilor către media.  

Pe prima a numit-o supraveghere, nevoia de a fi atenŃi la ceea ce se petrece în mediul 
înconjurător. Urmărim mass-media pentru a descoperi acolo ceva în folosul nostru.  

Al doilea tip este curiozitatea, nevoia de a afla informaŃii noi. De obicei în publicaŃiile 
de senzaŃie conŃinutul ştirii nu se ridică la nivelul extrem de incitant al titlului, dar faptul acesta 
nu îl deranjează pe cititorul curios. 

Cel de-al treilea tip identificat de este diversiunea. Avem nevoia de evadare dintr-o 
varietate de presiuni şi acŃiuni de rutină ale vieŃii de zi cu zi şi utilizăm mass-media ca pe o 
formă de evadare. Necesitatea acestei evadări se satisface prin modalităŃi mediatice şi 
nonmediatice, cum ar fi lectura romanelor poliŃiste, urmărirea show-urilor TV ori a filmelor la 
cinematograf.  

În sfârşit, Blumler identifică nevoia identităŃii de sine, strâns legată de conceptul de sine 
al lui Rokeach. Mass-media ne ajută cine suntem prin lectură, audiere şi vizionare. Blumler şi 
                                                           
70 SEVERIN, J. Werner, TANKARD Jr., W. James, op. cit, pag. 308 şi urm. 
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colegii săi au constatat o diferenŃă fascinantă între mass-media scrise şi cele electronice. De 
exemplu, persoanele sigure pe ele însele, extrovertite, sociabile şi interactive au tendinŃa de a 
afla cine sunt din lecturi, în timp ce oamenii mai puŃin încrezători în forŃele proprii descoperă 
acest lucru cu ajutorul emisiunilor TV receptate ca substitut al activităŃilor sociale. Sensul 
identităŃii provine de la persoanele model pe care le urmăresc la televizor, din perspectivele 
politice prezentate fie în presa scrisă ori dintr-un anumit gen de muzică pe care dorim să o 
identificăm cu propriul stil de viaŃă.  

Abordarea utilizării şi satisfacŃiilor pentru persuasiunea prin mass-media plasează 
consumatorul sau receptorul în centrul actului persuasiv. Acesta optează pentru alternative 
mediatice ori nonmediatice ca să îşi satisfacă necesitatea de supraveghere, curiozitate, 
diversiune şi identitate de sine.  

c) Teoria cultivării. O altă explicaŃie ştiinŃifică a efectelor mass-media e oferită de opera 
lui George Gerbner şi a colegilor săi. Aceştia afirmau „Televiziunea este un sistem centralizat 
de spus poveşti. Ea este parte integrantă a vieŃii noastre…Televiziunea cultivă de la o vârstă 
fragedă exact acele predispoziŃii şi preferinŃe care anterior erau preluate din alte surse 
primare…televiziunea a devenit sursă de bază a socializării”71. Cu alte cuvinte, în marea masă a 
experienŃelor comune, în mijlocul fluxului copleşitor de mesaje, se găsesc imagini şi structuri 
pe care le percepem reflectând realitatea. Odinioară ele erau învăŃate de la părinŃi, de la semeni, 
comunitate, de la şcoală, Biserică sau din alte surse. O dată cu miracolul televiziunii, au fost 
înlocuite cu poveşti, personaje evenimente din buletinele de ştiri ori informaŃi puse la dispoziŃie 
de acest „corn al abundenŃei”. Teoria cultivării prevede că, cu cât o persoană se uită mai mult la 
televizor, cu atât ea va fi convinsă că ceea ce vede reflectă cu adevărat realitatea. Astfel, 
privitorii înrăiŃi trăiesc ca şi cum acea realitate există şi se manifestă în „lumea reală”. În plus 
„realitatea” televizată descrie multe valori şi prejudecăŃi sociale. Majoritatea personajelor sunt, 
bunăoară, atrăgătoare din punct de vedere fizic. Aspectul cel mai important este reprezentat de 
tendinŃa televizomanilor de a se comporta în conformitate cu acea realitate televizată pe care o 
urmăresc. Astfel apar, se dezvoltă şi durează valorile sociale, înclinaŃiile şi stereotipurile. 

 
II. 2. Manipularea 

 
Dacă persuasiunea lucrează în câmpul conştiinŃei, asupra conŃinuturilor efective ale 

acesteia, manipularea vizează ceea ce nu este conştient (nu neapărat inconştientul în sens 
freudian). Acest fapt este relevat de majoritatea definiŃiilor date manipulării, iată câteva 
exemple: 

Potrivit DicŃionarului de Sociologie manipularea este „acŃiunea de determinare a unui 
actor social (persoană, grup, colectivitate) să gândească si să acŃioneze într-un mod compatibil 
cu interesele iniŃiatorului, iar nu cu interesele sale, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune 
care distorsionează intenŃionat adevărul, lăsând insă impresia libertăŃii de gândire şi decizie.”72 

DicŃionarul Enciclopedic propune pentru manipulare următoarea definiŃie: „InfluenŃare a 
opiniei publice printr-un ansamblu de mijloace (presă, radio, televiziune) prin care fără a se 
apela la constrângeri se impune acestuia anumite comportamente, cultivându-i-se impresia că 
acŃionează în concordanŃă cu propriile interese.”73 

Cristian Florin Popescu spune că manipularea este „o formă de comunicare alterată 
folosind în doze variabile argumentarea tendenŃioasă, minciuna, informaŃii trunchiate, 
„aranjate”, puse în scenă inclusiv prin balon de încercare, zvon diversiune – aflată în 
proximitatea (sau în slujba) propagandei, (deci în proximitatea sau folosind persuasiunea) (…) 
prin care se urmăreşte crearea la un individ, grup, clasă, a unor opinii eronate, fiind bazate pe 

                                                           
71 SEVERIN, J. Werner, TANKARD Jr., W. James, op. cit, pag. 278 – 283. 
72 ZAMFIR Cătălin, VLĂSCEANU Lazăr, op.cit., pp.336-337. 
73 DicŃionar Enciclopedic, Vol. IV, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p.245. 
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informaŃii incorecte, a unor atitudini, acŃiuni contrare intereselor lor. Manipularea este o formă 
de înşelătorie.”74 

Stefan Buzărnescu în Sociologia opiniei publice defineşte manipularea în următoarea 
manieră: „acŃiunea de a determina un actor social (persoană, grup, colectivitate) să gândească şi 
să acŃioneze într-un mod compatibil cu interesele iniŃiatorului, iar nu cu interesele sale, prin 
utilizarea unor tehnici de persuasiune care distorsionează intenŃionat adevărul, lăsând însă 
impresia libertăŃii de gândire şi de decizie. Spre deosebire de influenŃa de tipul convingerii 
raŃionale, prin manipulare nu se urmăreşte înŃelegerea mai corectă şi mai profundă a situaŃiei, ci 
inocularea unei înŃelegeri convenabile, recurgându-se atât la inducerea în eroare cu argumente 
falsificate, cât şi apelul la palierele non-raŃionale. IntenŃiile reale ale celui care transmite 
mesajul rămân insesizabile primitorului acestuia”.75   

Dacă argumentarea şi persuasiunea se situează în planul influenŃării atitudinii, 
comportamentului şi deciziei în care cel vizat se află în cunoştinŃă de cauză, în cazul 
manipulării ne aflăm într-un al plan, şi anume, obŃinerea aceloraşi atitudini, comportamente sau 
decizii prin constrângere. Constrângerea este un exerciŃiu al violenŃei ce se manifestă în două 
planuri: fizic-vizibil şi simbolic. Manipularea se situează, din această perspectivă în planul 
simbolic, motiv pentru care ea mai este numită şi „violenŃă simbolică”.  

Omul trăieşte într-o lume cu o dublă articulaŃie în distanŃa faŃă de realitate şi anume: 
- primul nivel sau o lume constituită din stimuli, indicii şi semnale 
- al doilea nivel sau lumea semnificaŃiilor ce se constituie prin limbaj.  
Ceea ce îl defineşte, însă pe om este lumea sau planul simbolic după cum arată Ernst 

Cassirer care defineşte omul drept „animal simbolic”: „Omul nu trăieşte într-un univers pur 
fizic, ci într-un univers simbolic. Limba, mitul, arta religia […] sunt diferite fire ce alcătuiesc 
Ńesătura simbolică […] Orice progres uman în gândire şi experienŃă întăreşte această Ńesătură 
[…] DefiniŃia omului ca animal raŃional nu şi-a pierdut deloc valabilitatea […] dar e lesne de 
văzut că această definiŃie este doar o parte dintr-un întreg. Pentru că alături de limbajul 
conceptual există şi un limbaj al sentimentului, alături de limbajul logic sau ştiinŃific, există 
limbajul imaginaŃiei poetice. La început, limbajul nu exprimă gânduri sau idei, ci sentimente şi 
afecte”.76 

Individul uman este o fiinŃă ce reacŃionează mai degrabă la semnificaŃii decât la stimuli, 
aceasta datorită faptului că este o fiinŃă educabilă şi nu dresabilă. Această „natură” face ca omul 
să fie programabil şi influenŃabil la nivelul semnificaŃiilor şi nu la cel al stimulilor, aşa cum se 
întâmplă în cazul animalelor.  

Constrângerea ca modalitate de exercitarea a puterii parcurge o anumită istorie în 
dezvoltarea societăŃii omeneşti, ea putând fi regăsită sub forma a trei „tehnologii ale puterii” 
după cum arată Michel Foucault în lucrarea sa A supraveghea şi a pedepsi: tehnologia clasică 
ce se prezintă sub forma ecuaŃiei suveran – însemn – ceremonie – inamic înfrânt; tehnologia 
iluministă – reprezentată de ecuaŃia corp social – semn – reprezentare – recalificarea subiectului 
şi tehnologia modernă – reprezentată de ecuaŃia aparat administrativ – urmărire – exerciŃiu – 
constrângere77.  

Dezvoltarea acestor tehnologii ale puterii modifică şi raportul în interiorul relaŃiilor de 
comunicare şi a modului în care se încearcă modificarea atitudinilor, comportamentelor şi 
deciziilor. Dacă în epoca clasică, se păstrează poziŃia regalitatea a emiŃătorului, iar modalităŃile 
de comunicare erau dominate de cele interpersonale directe – adică emiŃătorul şi receptorul se 
                                                           
74 POPESCU, Cristian Florin, DicŃionar explicativ de jurnalism, relaŃii publice şi publicitate, Editura Trironic, 
Bucureşti, 2002, p.210. 
75 Apud. TRAN, Vasile, Teoria comunicării, Editura SNSPA – Facultatea de Comunicare şi RelaŃii Publice, 
Bucureşti, 2001, pag. 172.   
76 Apud. SARTORI, Giovanni, Homo Videns: imbecilizarea prin televiziune şi post-gândirea, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2005, pag. 17. 
77 CZOBOR-LUPP, Mihaela – Michel Foucault, A supraveghea şi a pedepsi, în *** DicŃionar de scrieri politice 
fundamentale¸ Editura Humanitas, Bucureşti, 2000, pag. 109.  
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aflau faŃă în faŃă, odată cu epoca modernă asistăm la o schimbare a modalităŃilor de comunicare 
şi ca urmare şi a mijloacelor de influenŃarea a atitudinilor, comportamentelor şi deciziilor 
celorlalŃi. 

Prin apariŃia mijloacelor de comunicare în masă, receptorul nu mai este individualul, aşa 
cum se întâmpla în societatea clasică, ci el este masa. De fapt trecerea de la persuadare la 
manipulare se face odată cu epoca modernă când principiul constitutiv al lumii nu mai este unul 
formă sau substanŃă ci subiectul. G. H. Hegel este cel care schimbă paradigma şi constituie 
subiectul în instanŃa care produce lumea (în imaginaŃie, în cunoaştere, în comunicare) şi nu 
principiul substanŃial sau formal. 

Mai mult subiectul hegelian nu este individualul ci masa, ea fiind cea care este 
principiul lumii şi al istoriei.  

Persuasiunea este posibilă numai când există o relaŃie directă cu vorbitorul, când 
indivizii sunt în grupuri umane sau în relaŃii inter-individuale, când pot fi convinşi prin logos, 
ethos sau pathos. Masa nu poate fi persuadată decât într-o mică măsură, deoarece prin 
mijlocirea comunicării cele trei elemente de formă şi de forŃă ale persuasiunii îşi pierd din 
puterea de a acŃiona, şi mai mult, pot fi amplificate sau diminuate prin mijloace tehnologice. 

Persuasiunea vizează o structură piramidală a comunicării sociale, păstrând regalitatea 
celui care emite mesajul – el se adresează celorlalŃi pentru a le pretinde să se ridice la nivelul 
său – este vorba de o comunicare elitară între indivizi care au relaŃii interpersonale. Ea este 
specifică vechii structuri ontologice platoniciene [până în epoca modernă] 

Odată cu modernitatea odată cu tematizarea comunicării nu mai există lideri pe verticală 
– nu mai există verticalitate ontologică, ci numai orizontala cunoaşterii sau a comunicării; 
modernitatea a impus egalitatea din naştere ce a condus la masă [nu există ierarhii]. Lider nu 
mai este omul superior al vechilor elite, ci exponentul, cel mai mare divizor comun.  

Pentru a putea schimba atitudinile, comportamentul şi deciziile masei este nevoie de a 
acŃiona asupra structurilor constitutive ale acestora. Aurel Codoban arată că: „a delimita logic 
manipularea de orice alte forme comunicaŃionale de influenŃare a comportamentului” este 
nevoie „de a face recurs la ceea ce este limbajul de programare, specific computerului. În cazul 
conştiinŃei, noi suntem în situaŃia în care suntem acum cu Window-ul în cazul calculatorului. 
Adică noi vedem de fapt ceea ce ne lasă programele să vedem. Nu vedem însăşi programele, 
„limbajul maşină”. Cu DOS-ul, vechiul sistem de operare, (…) vedem limbajul maşină şi 
puteam programa în limbajul maşină. Dincoace avem interfeŃe. ConştiinŃa este o interfaŃă care 
ne îngăduie să programăm prin intermediul ei ceea ce este mai profund în noi.”78  

Manipularea urmăreşte depăşirea nivelului conştiinŃei şi a conŃinuturilor conştiente. În 
acest sens, manipulatorul face apel la palierele non-raŃionale, la sfera emoŃiilor şi sentimentelor. 
Ea putându-se realiza doar prin scurtcircuitarea câmpului conştiinŃei, „înşelarea” câinelui de 
pază. 

Luând modelul celor trei instanŃe: Sine, Eu şi Supra-Eu a lui Freud unde "Sinele" este 
un rezervor primitiv şi neorganizat de impulsuri, izvorul emoŃional al impulsurilor şi al 
dorinŃelor impulsive, locul reprezentărilor şi comportărilor arhaice şi al refulărilor; "Eul" se 
găseşte la limita între conştient şi inconştient, este instanŃa trecerii la acŃiune, a funcŃiei de 
adaptare la realitate şi de investigare a realităŃii. "Eul" derivă din "Sine" şi reprezintă "Sinele" în 
viaŃa reală conştientă, cu alte cuvinte, modulează necesităŃile impulsive într-o formă adaptată la 
realitate, iar "Supra-Eul" este instanŃa superioară, domeniul conştiinŃei, al valorilor, al 
                                                           
78 CODOBAN, Aurel, Manipulare, seducŃie şi ideologie ostensivă, în Journal 
for the Study of Religions and Ideologies, Year 2003 Vol: Issue: 4, pag. 129 - 130. 
http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI/html%20version/index/no_4/aurel_codoban-articol.html 29.06.2005 
78 BERNE, Eric.  Transactional Analysis in Psychotherapy.  Grove Press, Inc., New York, 1961. pag 4. sau 
http://www.ericberne.com/transactional_analysis_description.htm  14.07.2005. 
78 McQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven, Modele ale comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2001., pag. 
25.  
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idealurilor, al preceptelor şi interdicŃiilor, al reprezentărilor morale; observăm că manipularea 
vizează atingerea zonelor mai puŃin controlabile ale personalităŃii umane, încercând a ocoli 
domeniul valorilor, perceptelor şi structurilor raŃionale acumulate. 

Eric Berne, fondatorul analizei tranzacŃionale, preocupându-se de jocurile de limbaj, 
reluându-l pe Freud, afirmă existenŃa a trei instanŃe ale eu-lui care ne constituie şi anume 
părintele (echivalentul supraeu-lui freudian), adultul (eu-l) şi copilul (sinele). Conform lui 
Berne „părinte, adultul, şi copilul nu sunt concepte, cum sunt Supraeul, Eul şi Sinele (freudian), 
şi nici în sensul jungian, ci realităŃi fenomenologice”79. Aceste trei instanŃe fenomenologice se 
suprapun parŃial în cazul iniŃierii comunicării. Comunicarea este, de fapt, realizată prin aceea că 
una din instanŃele noastre vorbeşte cu instanŃele celuilalt individ sau a mulŃimii; adică părintele 
se adresează copilului sau părintele se adresează adultului sau adultul se adresează adultului sau 
părintele se adresează părintelui sau copilul se adresează părintelui.  

Atunci când părintele (supraeul) se adresează adultului (eu-lui) suntem în prezenŃa 
persuasiunii, adică avem o comunicare pe verticală în care partenerii sunt de puteri aproximativ 
egale, deşi există o ascendenŃă de forŃă a părintelui (supraeului); atunci când adultul (eu-l) se 
adresează adultului (eu-lui) suntem în prezenŃa argumentării – situaŃie rară având în vedere că 
„comunicarea este, foarte adesea, vizibil asimetrică în ceea ce priveşte poziŃia pe care o deŃin 
participanŃii, accesul la resurse şi la canalele de comunicare”80; iar când părintele (supraeul) se 
adresează copilului (sinelui) suntem în prezenŃa manipulării. 

Aşadar, manipularea Ńine mai mult de comunicare, de semne şi de interpretare decât de 
psihologie∗ şi ea se realizează prin accesul la codurile şi  modalităŃile de semnificare prin 
ocolirea sistemului raŃional de constituire a acestora şi potenŃarea structurilor primare ale eu-lui.  

Practicile manipulative realizate prin comunicare vizează „deturnarea potenŃialului 
semantic spre scopuri dorite de sursă”81 şi dintre acestea amintim: 

- zvonul – care este o afirmaŃie prezentată drept adevărată fără a exista posibilitatea să 
i se verifice corectitudinea. Ele sunt puse în circulaŃie cu o dublă funcŃie: de a 
explica şi de a atenua anumite tensiuni emoŃionale; 

- intoxicarea – este „o acŃiune insidioasă asupra spiritelor, tinzând să acrediteze 
anumite opinii, să demoralizeze, să deruteze”; 

- dezinformarea – acŃiunea de modificare deliberată a mesajelor vehiculate, cu scopul 
de a determina la receptori (numiŃi Ńinte în teoria dezinformării) anumite atitudini, 
reacŃii, acŃiuni dorite de cel care iniŃiază procesul; 

- propaganda – activitate sistemică de transmitere, promovare sau răspândire a unor 
doctrine, teze sau idei de pe poziŃiile unor anumite grupări sociale şi ideologii, în 
scopul influenŃării, schimbării, formării unei concepŃii, atitudini, opinii, convingeri 
sau comportament.82  

 
 
 
 
 
 

                                                           
79 BERNE, Eric.  Transactional Analysis in Psychotherapy.  Grove Press, Inc., New York, 1961. pag 4. sau 
http://www.ericberne.com/transactional_analysis_description.htm  14.07.2005. 
80 McQUAIL, Denis, WINDAHL, Sven, Modele ale comunicării, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2001., pag. 
25.  
∗ Desigur există şi tehnici de manipulare ce Ńin de structurile noastre psihologice, unde manipularea apare posibilă 
ca o consecinŃă a activităŃii de decizie, a angajamentului. Tehnici ce speculează acest fapt sunt: amorsarea, 
piciorul-în uşă sau uşa-în nas.  
81 TRAN, Vasile, op. cit. pag. 174. 
82 Idem, pag. 185. 
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ABSTRACT. The paradigm of the social systems in prospect of the sociological 
functionalism is simply transposed into social actions of the institutionalized 
power that reacts in a positive or negative way to the new values that enter the 
social system. In case the institutions of the state reject the new values, it results 
non-social attitudes (the corrupted administrative/judicial or political societies) 
or even dictatorial/totalitarian attitudes (the reactivity of the political, military 
or communist system) that leads to the forming of true multisocial tensions. It is 
the most efficient sociological approach which describes the means through 
which there might be or not, social and political culture. On this terms when we 
speak about the active citizenship and about manners, the society remains active 
and the individual acts as a citizen who succeeds in imposing the will for an 
active participation. Thus, at a particular time, the conflicts end.   

 

 

Drumul înspre societate trece prin limbaj şi cultură. Metodele de studierea ale societăŃii 
se înscriu în câteva paradigma esenŃiale prin care se încearcă descoperirea stilului identitar, ori 
se doreşte înŃelegerea reală a aspectelor iraŃionale ale acŃiunilor umane. În acest sens, prima 
delimitare care trebuie realizată în orice cercetare presupune descoperirea fundamentelor şi 
temeiurilor individului şi ale colectivităŃilor umane. Fără să demonstrăm existenŃa măcar a unui 
singur om nu putem să gândim nimic despre esenŃe şi adevăr. S-ar putea spune atunci că ne 
întoarcem la filosofare. Nimic mai fals! Doar analiza prudentă a unui singur element este o 
caracteristică a oricărui individualism metodologic şi ştiinŃific. Sinteza prin extrapolare, 
generalizare, prin sorisme sau prin abstractizări, prin sofisme sau prin inducŃie experimentează 
metode specifice gândirii moderne. Dar omul nu este încă întemeiat. Nici măcar cartezian, 
deoarece îndoiala este o intuiŃie a posibilităŃii şi nicidecum a certitudinii. Ce ne mai rămâne? 
Cultura prin raportare la tradiŃii selective ori naŃionale? Societatea prin ancorarea ei în demersul 
instituŃional: democratic sau nedemocratic, laic sau religios, european sau noneuropean, politic 
sau ideologic, administrativ sau cutumiar? ŞtiinŃa prin unificarea ei separată prin graniŃele 
definiŃiilor şi ale unui univers perfect instabil? Axiologia prin impunerea unor valori ale 
cetăŃeanului social-participativ, numai bun de „colonizat” pe Marte? Etica prin dezvoltarea unor 
imperative ale timpului marcat de consumul publicitar sau de simbolul gândirii pozitiv-
bancare? Estetica prin reinventarea frumosului ca negare delirantă a interpretării operelor 
trecute? Sau comunicarea, ca fenomen pragmatic, prin care ajungem să stăpânim în modalităŃi 
eficiente premisele gândirii Celuilalt? Oricum, întemeierea existenŃei unui singur om este o 
premisă a funcŃionalităŃii propriei gândiri. Iar gândirea nu exprimă constant o îndoială 
metodică, aşa cum se iluzionează idealiştii care se autodefinesc drept intelectuali, ci afirmă o 
constanŃă a limbajului. ExistenŃa umană este identică cu sine (se autoîntemeiază) prin limbaj. 
Iar limbajul este structurat fie diacronic, fie sincronic pe trei niveluri: ale stabilităŃii absolute 
(orice este acelaşi şi azi şi mâine şi ieri); ale predictibilităŃii (dacă a apărut x, urmează cu 
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necesitate Z întotdeauna); şi ale terŃiarităŃii (între stabilitate şi predictibilitate poate să apară 
incertitudinea ori creativitatea). 
 În sinteză, sociologia, ca ştiinŃă, reprezintă un studiu al comportamentului social, al 
asocierii umane şi al rezultatelor acestor acŃiuni83. Indiferent de criteriile utilizate în legătură 
cu definirea studiului sociologic: ca analiză a particularului cel mai condensat, a factorului 
uman, în general84, ca surprindere a acŃiunilor sociale în contextul lumii trăite85, prin subtextul 
simbolurilor, ca teorie a acŃiunii sau ca întemeiere a faptelor sociale, sociologia are un obiect 
de studiu aflat în permanentă schimbare, fie că este vorba despre societate în întregul ei, fie că  
este vorba despre indivizii sunt observaŃi prin manifestările lor sociale. 

Sociologia urmăreşte studiul vieŃii umane, al grupurilor şi al societăŃilor. „Este un 
demers îndrăzneŃ şi de mare responsabilitate, întrucât subiectul ei este rezultatul propriului 
nostru comportament ca fiinŃe sociale”86. 

Ca studiu iniŃial şi eficient din punct de vedere diacronic al sociologiei, funcŃionalismul 
sociologic a fost iniŃiat de către Durkheim, ca procesualitate şi ca metodă de gândire, a fost 
continuat de către Robert K. Merton şi, pe un plan superior, de către Talcott Parsons. 

R. K. Merton a propus înŃelegerea funcŃională a câmpului complex al faptelor sociale 
prin introducerea distincŃiei dintre funcŃiile manifeste şi funcŃiile latente ale relaŃionărilor 
sociale. 

� FuncŃiile manifeste fac trimitere la activităŃile intenŃionate şi cunoscute într-o 
societate. 
� FuncŃiile latente apar drept consecinŃe ale activităŃilor intenŃionale directe, dar de 
care participanŃii nu sunt conştienŃi87. 
În unitate, rolul sociologiei constă în a explica funcŃiile latente ale societăŃii prin 

înŃelegerea consecinŃelor care rezultă în urma activităŃilor instituŃionalizate ale sistemelor 
sociale sau prin evaluarea consecinŃelor care apar în urma activităŃilor neinstituŃionalizate ale 
societăŃii civile.  

Analiza funcŃiilor manifeste înseamnă a conştientiza şi a inventaria faptele sociale 
dintr-o comunitate umană. 

Analiza funcŃiilor latente semnifică recunoaşterea disfuncŃiilor care există într-o 
societate (dacă există efecte latente care sunt negative, fiindcă pot să apară şi efecte pozitive). 

Este o consecinŃă a înŃelegerii funcŃiilor latente faptul că, de exemplu, în societăŃile 
industrializate, coeziunea socială este mai slabă decât în cadrul societăŃilor neindustrializate, 
deoarece se vorbeşte despre lipsa relaŃionărilor directe (oameni care se cunosc mult mai puŃin) 
sau a comunicării afective (situaŃia „străinului” din cadrul oraşelor civilizate”). 

Pe de altă parte, Talcott Parsons credea că sociologia, ca ştiinŃă, trebuie să ajungă la 
înregistrarea (cantitativă) a faptelor sociale dar şi la interpretarea lor într-un  limbaj sociologic 
general. Problema centrală era aceea  a formării unor structuri conceptuale, printr-un limbaj 
specific, care să întemeieze teoria generală în sociologie88. 

Teoria lui Parsons este definită ca o teorie structural-funcŃionalistă (asemănătoare cu cea 
a lui Robert Merton). „În concepŃia lui Parsons, societatea este un sistem bine integrat şi relativ 
stabil ai căror membri sunt, în general, de acord în privinŃa valorilor fundamentale. Societatea 
tinde să fie un sistem în echilibru sau stabilitate.”89 

                                                           
83 Norman Goodman, Introducere în sociologie, Editura Lider, Bucureşti, 1992, pag. 486. 
84 Achim Mihu, Introducere în sociologie, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992. 
85 Ioan Biriş, Sociologia civilizaŃiilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, pag. 8. 
86 Antony Giddens, Sociologie, Editura Bic All, Bucureşti, 2000, pag. 10. 
87 Un exemplu plastic pe care Merton îl propune este cazul indienilor Hopi care execută ceremonia dansului pentru 
aducerea ploii. Această ceremonie are în sine o funcŃie manifestă. FuncŃia latentă care rezultă din ea este aceea de a 
întări coeziunea şi solidaritatea din cadrul comunităŃii Hopi.  
88 Talcott Parsons în Robert Martin et al., Sociology To-day, New-York, Harper, 1959, pag. 5 şi urm. 
89 Norman Goodman, op. cit. pag. 22. 
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În mod sintetic, Parsons indică patru funcŃii pe care, manifest ori latent, toate societăŃile 
trebuie să le îndeplinească: 

1. FuncŃia de adaptare, prin economie, care arată necesitatea ca societatea să  se 
adapteze la mediul fizic în care trăieşte. 

2. FuncŃia de realizare a obiectivelor prin care sunt indicate trebuinŃa de îndeplinire 
a obiectivelor esenŃiale în plan intern (autoconservare) sau în plan extern 
(politica relaŃiilor internaŃionale). 

3. FuncŃia de integrare – ca relaŃionare a elementelor şi a indivizilor societăŃii – 
care prin colaborare formează un sistem în care exemplul cel mai bun este cel al 
familiei care prin relaŃiile de rudenie îndeplineşte, în mod nemijlocit, acest 
obiectiv. 

4. FuncŃia de latenŃă ca menŃinere a sistemului social prin valori, norme, identitate 
comună (tradiŃie, cultură, obiceiuri ş.a.). 

În consecinŃă se realizează o analiză integrativă, astfel încât, prin teoria acŃiunii propusă 
(Talcott Parsons şi Edward Shils), sunt cuprinse atât mecanismele acŃiunii individuale, cât şi 
cele ale relaŃionării sociale. 

Teoria acŃiunii este concepută ca o schemă conceptuală prin care sunt studiate 
comportamentelor organismele vii. Redusă la câteva paradigme structurale această teorie se 
bazează pe următoarele afirmaŃii: 

� Conceptul operaŃional de acŃiune este elementul cel mai semnificativ. EsenŃial 
pentru „conceptul de acŃiune este faptul că trebuie să existe o orientare normativă”90. 
� Orice acŃiune aparŃine unui actor social.  
� Fiecare acŃiune este contextualizată, deoarece este percepută în tradiŃie sociologică 
prin faptul că are lor într-o situaŃie care constă din obiecte. 
� Obiectele sunt alŃi actori sau sistemul de lucruri din realitate. 
� Individualizat, actorul social are un „sistem de orientări”91 care exprimă relaŃionarea 
sa cu obiectele. 
� Obiectele ca sisteme de orientări pot fi: scopuri, resurse, condiŃii sau simboluri care 
sunt, într-o analiză pragmatică, afective, devenind catexe (dorite sau nu) şi pot primi 
diferite semnificaŃii, fiind în mod normal individualizare în funcŃie de specificitatea 
diferiŃilor actori. 
AcŃiunile actorilor apar ca sisteme sociale, de personalitate şi culturale. Sistemele 

sociale urmăresc înŃelegerea acŃiunilor motivate la nivel relaŃionat (Ego-AlterEgo) sau la nivel 
interrelaŃionat (Ego- colectivitate).  

Sistemele de personalitate caută să înŃeleagă acŃiunile motivate ale indivizilor care, la 
nivel interiorizat, formează hărŃile cognitive din perspectiva psihologiei cognitive. Sistemele 
culturale sunt definite drept sisteme de pattern-uri simbolice care se dezvoltă sub forma unor 
modele culturale de bază şi care se transmit prin difuziune în sistemele sociale şi prin învăŃare 
în sistemele de personalitate. 

Sistemul cultural are cel mai important rol în societate. Prin intermediul lui sunt 
transmise şi organizate cele trei elemente ale sociabilităŃii: valorile predominante (specificitatea 
culturilor), normele impuse (reglementările normative şi legislative) şi simbolurile acceptate 
(tradiŃii şi instituŃii). Rezultă un triunghi funcŃional în care socialul se dezvoltă prin sistemul de 
valori (idealuri), prin sistemul de credinŃe (imperativele sociale) şi prin sistemul de simboluri 
comunicative şi expresive (imagini şi reclame afişate). 

Dar Talcott Parsons şi Edward Shils pun în prim plan sistemul de standarde de valori, 
pattern-urile orientărilor spre valori ca modalităŃi şi criterii de selecŃionare. Tipurile ideale 
atunci când sunt „instituŃionalizate în sisteme sociale şi interiorizate în sisteme de personalitate, 

                                                           
90 Codreanu Dumitrescu, Sistemul sociologic al lui Talcott Parsons, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1973, pag. 6. 
91 Jeffrey C. Alexander, Steven Seidman (coord.), Cultură şi societate. Dezbateri contemporane, articolul lui 
Talcott Parsons şi Edward Shils, Valori şi sisteme sociale, Institutul European, Iaşi, 2001, pag. 40. 
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îndrumă actorul atât în ce priveşte scopurile, cât şi în ce priveşte reglementarea normativă a 
mijloacelor şi activităŃilor expresive, ori de câte ori nevoile actorului îi permit o opŃiune în 
aceste probleme”92. 

Procesul cel mai eficient prin care actorul se adaptează în mod constant la realităŃile şi 
cerinŃele sociale este comunicarea prin care Ego reacŃionează adecvat faŃă de AlterEgo. Pattern-
ul este consistent şi complet când devine un tip ideal de acŃiune. Sunt dezvoltate standardele de 
evaluare, morale, de comunicare pe care orice actor tinde să le atingă, deşi în realitate aceste 
tipuri ideale sunt imposibil de realizat. Din această cauză „instituŃionalizarea adaptativă”93 este 
cea mai bună formă prin care valorile ideal-tipurilor pot fi introduse în mecanismul cognitiv al 
individului sau colectiv al societăŃii. 

Deşi, în general, sistemele sociale sunt prinse într-o dilemă fundamentală, deoarece: „Pe 
de o parte, ele pot trăi într-un sistem de valori instituŃionalizate, fără de care membrii săi trebuie 
serios legaŃi şi la care trebuie să adere în acŃiunile lor. Pe de altă parte, trebuie să fie capabile să 
accepte compromisuri şi ajustări, să tolereze acŃiuni care – din punctul de vedere al propriilor 
valori dominante – sunt greşite”94. 

Paradigma sistemelor sociale este transpusă simplu în acŃiuni sociale ale puterii 
instituŃionalizate care reacŃionează pozitiv sau negativ la noile valori care pătrund în sistem. În 
cazul respingerii noilor valori de către instituŃiile puterii statului rezultă atitudini nesociale 
(exemplul societăŃilor corupte administrativ/ judecătoresc sau politic) sau chiar 
dictatoriale/totalitare (exemplul reactivităŃii sistemului politic de tip militar ori comunist) ceea 
ce conduce la formarea unor adevărate tensiuni multisociale, care, în condiŃiile în care 
societatea devine civilitate, iar individul se transformă în cetăŃean se sfârşesc la un moment dat, 
în mod necesar. 

Toate paradigmele expuse au constituit pretexte pentru a înŃelege societatea ca un 
conglomerat complex, într-o anumită măsură postmodern, prin care relaŃionările indivizilor, ori 
interrelaŃionările sociale să poată să facă faŃă contextului demografic mijlocit95 într-o relativă 
expansiune, mediului politic aflat într-un proces continuu de democratizare, inclusiv în cadrul 
Uniunii Europene96, societăŃii civile în păstrarea, dar, şi în alterarea identităŃilor culturale, 
nucleului informatic şi comunicativ al comunităŃilor actuale. 

Traseul comunicării şi societăŃii, al elementelor de sociologie generală aplicate în cadrul 
funcŃionalismului sociologic vin să argumenteze premisele explicite ale dezvoltării sociabilităŃii 
umane, ale cunoaşterii perspectivelor istorice simple şi naive de apariŃie a sociologiei, ale 
înŃelegerii premiselor de dezvoltare socială a imaginilor şi câtorva concepte de bază social-
politice instituŃionale şi administrative, ale interpretării motivaŃiilor individuale ori colective 
prin care civilitatea actuală s-a dezvoltat ori se autocaracterizează. Societatea are un rol de 
îndeplinit din punctul de vedere al generaŃiilor ulterioare, dar caracteristicile fundamentale ale 
acŃiunilor ei converg înspre perceperea şi mai accentuată a egoismului social din punctul de 
vedere al limitelor ei individuale. Societatea este limitată de propriul limbaj însă prin 
comunicare tinde să se scufunde şi mai mult în simbolismele virtuale. Poate acestea constituie 
chiar elementul de bază al supravieŃuirii dar tot aşa de bine poate să  constituie şi ultima formă 
de amăgire a individului.  
 

 

 

                                                           
92 Ibidem, pag. 41. 
93 Ibidem, pag. 45. 
94 Ibidem, pag. 46. 
95 Cel puŃin din perspectiva imigranŃilor şi nu a sporului natural european. 
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96 Care în ziua de astăzi reacŃionează într-un mod autoritar, interesat economic, social şi politic faŃă de noile state 
membre (contextul 25+2). 
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STATUL TOTALITAR SI GENOCIDUL. 
FENOMENUL ISLAMIC – FURNIZOR AL UNEI 

SITUATII GENOCIDARE 
 
 

Oana MATEI 
 
 

ABSTRACT.The genocides of the Twentieth Century were genocides of the 
plural societies. The totalitarianism is considered to be the wound of the 
Twentieth Century. The idea of genocide was bound by the idea of 
totalitarianism. Even if the groups use to live together, it is allways mentained 
the idea of difference (differences between religions, between cultures, a history 
of conflicts,etc.). Race, ethnic background or religion are determiners for a 
certain group’s identity. The only one guilt that can be imputated to one group is 
the guilt to exist, the guilt to be born. This is the justification in the name of 
which one state blames a group, this guilt being necessary for justifying the 
immoral “punishment”. The genocide does not destroy individuals, but groups. 
One’s death sentency is written in the name of his/her affiliation to the group. 
The victim can not fight against a whole mechanism of mass-distruction.  
 The genocides of the Twentieth Century implied christhian populations 
(except Cambodgia, Rwanda. Burundi). At the end of the Twentieth Century 
moslems are implied in many more violent acts between groups than other 
civilizations.  
 The conflict which has take place on the ex-Yugoslavian territory was not 
a conflict between religions or between ethnical groups. That conflict was 
between nations. Its goal was drawing the frontiers and the relocation of people. 
The hate and the fear that generated that conflict were determinated by the 
nationalist discourses accompanied  by massacres and distruction.  
 

 
 
 

Statul totalitar şi genocidul. 
Fenomenul Islamic – furnizor al unei situaŃii genocidare. 

 

Ovidiu Pecican, în introducerea ediŃiei în limba româna a cărŃii lui Yves Ternon, Statul 
criminal. Genocidurile secolului XX (Institultul European, 2002), spune că “ statul care 
plănuieşte şi practică genocidul nu este decât un aparat în care anarhistii şi-au găsit structura 
reprezentativă”. Tot autorul este cel care respinge, însa, imediat această idee, argumentând ca 
anarhismul este cel care respinge însăsi ideea de stat. Prin urmare, cei care  populează 
structurile unui stat genocidar sunt mai degrabă “anti-anarhisti cu mobiluri etatice şi metode 
anarhice” deoarece, ceea ce urmaresc ei este tocmai întărirea unui stat, făcând uz de 
instrumentele odioase ale “curăŃirii entice”. Un asemenea proiect vizează corectarea naturii, a 
însăsi creaŃiei lui Dumnezeu. Principala “vina” a victimelor este aceea de “a exista”.  
 Deşi pentru unii autori genocidul este esenŃialmente caracterizat nu prin inumanitatea 
uciderii, ci prin faptul ca sentinŃa la moarte este redactată în baza faptului că victimele sunt ceea 
ce sunt sau sunt considerate a fi, statul este cel care este întotdeauna responsabil de genocid. 
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Crimele umanităŃii nu trebuie sa îmbrace neapărat forma genocidului. Pot fi masacre, dar în 
acest caz, responsabilitatea nu este implicit asumată statului. Masacrele pot fi atribuite unor 
grupuri, unor bande ucigaşe. Genocidul este crima de stat, reprezintă executarea voinŃei unui 
stat suveran. Eliminarea unui grup sau încercarea de eliminare a unui grup implică mai mulŃi 
factori, acŃionând coroborat, în vederea punerii în aplicare a planului ucigaş ( printre aceşti 
factori pot fi enumeraŃi : clasa politică aflată la conducere, participarea organelor statului – 
aparatul birocratic, complicitatea, supunerea, tăcerea lor).  
 Nu orice tip de stat este sau poate fi responsabil de genocid. Statul poate fi garantul 
libertăŃilor, al societăŃii civile, poate avea conştiinŃa faptului ca individul dispune de drepturi 
inalienabile. Sau, poate exista situaŃia în care interesele naŃionale şi strategia geopolitică 
primează în raport cu valorile şi principiile, statul se consideră izvor al drepturilor individului, 
protecŃia drepturilor omului este percepută ca o funcŃie a statului, iar individul nu poate căuta 
repararea injustiŃiei decât în preajma autorităŃilor propriului său stat. Atunci totul devine posibil, 
chiar şi genocidul.  
 Genocidurile secolului XX au fost genocidurile societăŃilor plurale. Chiar dacă grupurile 
trăiesc împreună, este menŃinută mereu o diferenŃiere: menŃinerea diferenŃelor religioase şi 
culturale, sedimentarea în mentalul colectiv al unui trecut istoric conflictual, etc. Există grupuri 
a căror identitate este fondată pe rasă, etnie, religie. Singura vină imputabilă a unui grup este de 
a exista, de a se fi născut. Acesta este fundamentul în virtutea căruia un stat învinovăŃeşte un 
anumit grup, culpabilitatea sa fiindu-i necesară pentru a-şi justifica actele. Victima nu are 
capacitatea de a se sustrage acestui determinism biologic. Dar genocidul nu distruge indivizii, ci 
grupurile. Condamnarea sa la moarte este semnata în virtutea apartenenŃei la un anumit grup. 
Victima nu are nici o şansă de scapare.  Ea nu poate lupta cu o întreagă aparatură birocratică a 
unui stat.  
 Totalitarisumul s-a considerat a fi tara secolului XX. “Europa înseamnă drepturile 
omului […] dar Europa a descoperit, de asemenea, statul totalitar, principiul conducătorului, ea 
a înecat libertatea persoanei în marea colectiviŃătii, fie şi în numele naŃiunii, poporului, al clasei 
sau al masei.”97 Genocidul în secolul XX a fost legat de ideologie şi totalitarism. “Modernitatea 
genocidului” este dată de ideologia totalitara. Ideologiile nu sunt în mod obligatoriu totalitare 
dar, aşa cum aminteşte Hannah Arendt, acestea au în comun cu totalitarismul trei caracteristici 
specifice: au pretenŃia sa explice totul în materie de istorie ( înlănŃuirea evenimentelor , ca şi 
cum acestea s-ar supune unei legi formulate pornind de la o idee); ideologiile sunt refractare la 
orice experienŃă şi “gândirea ideologică ordonează faptele printr-o procedură absolut logică ce 
porneşte de la o premisă – luată ca axiomă – de aici deducându-se restul. Altfel spus, ea 
acŃionează cu o coerenŃă care nu există nicaieri în spaŃiul realităŃii.”98   
 Sistemele totalitare întreŃin o ambiguitate : ele îşi afirmă voinŃa de a rupe legaturile cu 
trecutul în numele moralei şi al Binelui, iar acestă voinŃă de bine determină transformarea în 
Rău absolut. Ele Ńin un discurs dublu, cel al misticii şi cel al tehnicii, al planificării şi al ştiinŃei. 
O dată cu progresul tehnologic şi cu radicalizarea ideologiilor au fost create simultan mijloacele 
şi dorinŃa de a distruge grupurile umane. ExecuŃia unui genocid s-a extins asupra unui lanŃ de 
servicii în care responsabilităŃile sunt diluate, iar intenŃia este greu de separat de realitate. 
ViolenŃa structurală creează o atmosferă criminală care detremină ca principiul unei distrugeri 
masive să fie atât de normal încât indivizii, care practică această violenŃă, nu se gândesc la 
actele lor şi nu reflectează la intenŃie : problema nu constă în dificultatea de a demonstra ce 
semnifică, psihologic vorbind, intenŃionalitatea, ci mai curând în lipsa de atenŃie acordată 
acestor procese de distrugere care, deşi ample, sunt atât de sistematice şi sistemice si, în 
consecinŃă, par atât de “normale” încât majoritatea indivizilor nu resimt nevoia de a-şi moraliza 
hotărârea sau chiar de a reflecta asupra consecinŃelor actelor lor.  

                                                           
97 Dolf Sternberg, Komponenten der geistigen Gestalt Europas, in Merkur, nr.382, 1980. p.236 
98 Hannah Arendt , Originile totalitarismului, Humanitas, buc., 2006, p.427 
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 Friedrich (Sartori, Polirom, 2001) distinge cinci elemente esenŃiale pe care trebuie să le 
îndeplinească un anumit sistem politic pentru a fi un sistem totalitar. Acestea sunt :  

• ExistenŃa unui partid unic, de masă, controlat de o oligarhie; 
• O ideologie oficială; 
• Un sistem de poliŃie terorist; 
• Monopolul guvernamental al industriei de armament; 
• Monopolul guvernamental al mass-media. 
O ultimă caracteristică, un “sistem de economie dirijată de la centru”, se adugă celor cinci 

anterioare, cu specificarea că a fost proprie doar sistemului totalitar bolşevic, nu şi nazismului. 
Acestea fiind trăsăturile specifice ale unui stat totalitar, execuŃia crimei genocidare într-un 
asemenea cadru poate fi riguros implementată.  
 Neinsistând foarte mult pe condiŃiile economico-politico-sociale preexistente 
implementării sistemelor totalitare în Germania (genocidul evreilor şi Ńiganilor), respectiv 
Uniunea Sovietica (fosta Rusie Ńarista – genocidul populaŃiei ucrainene), ideologiile totalitare 
precum şi sitemele politice care le însoŃeau au fost rodul voinŃei poporului. Hitler a ajuns la 
putere în urma unor alegeri democratice şi, dacă Revolutia din 1917 este considerată a fi fost 
înfaptuită de poporul rus, atunci ea a fost expresia voinŃei populare realizate prin forŃă. În optica 
teoriei democraŃiei, în conformitate cu care alegerile exprimate prin vot universal, liber produc 
alegeri reprezentative pentru majoritatea populaŃiei, rezultă ca Hitler a fost produsul voinŃei 
majoritătii poporului german interbelic.  Cum a fost posibil ca un instrument cantitativ destinat 
să producă rezultate calitative să determine o selecŃie atât de proastă? Sau, mai bine zis, proastă 
pentru cine? Pentru poporul german, pentru evreii din Germania (iniŃial), pentru umanitate? În 
ultimele doua cazuri răspunsul este evident.  
 Modernitatea europeană a fost aspru criticată de Nietzsche, care a atacat statutul 
individului şi a ridicat o problema legată de trăirea în societate, aceea a măstii, a imaginii false. 
DemocraŃia burgheză este sărăcită de substanŃă, ea este, forma istorică a decadenŃei statului, în 
timp ce socialismul radical ajunge la despotism. Aceste două mişcări determină, prin acŃiunea 
lor conjugată, o depreciere a omului, transformarea sa în “animal de turmă”. “DemocraŃia 
reprezintă necredinŃa în marii oameni şi în societatea bazată pe elite: ‘Fiecare este egalul 
celuilalt’ ‘ de fapt noi toŃi suntem o gloată de brute egoiste’.”99 “Resping socialismul pentru că 
visează în mod cu totul naiv la ‘Bine, Adevar, Frumos’ şi la drepturile egale’.”100 În acest fel, 
membrii cultivaŃi ai clasei superioare şi cei ce aparŃin clasei inculte a celor stăpâniŃi sunt 
antrenaŃi într-un proces de uniformizare, fapt care nu poate oferi o bază pentru reînnoirea 
culturii. Individul nu mai constituie în sine o valoare, o voinŃa, el este “egalul” celuilalt, actul 
său trebuie să coboare şi să urmeze acele valori instituite ca absolute, dincolo de care nu se mai 
poate afla nimic. Nivelarea democratică a maselor este un fenomen care, pe de-o parte, 
depreciază fiinŃa umană, dar care, pe de altă parte, permite formarea unei caste a “oamenilor 
puternici”. 
“Sclavii” lui Nietzsche sunt “masele” de care vorbeşte Hannah Arendt. Regimurile totalitare s-
au sprijinit pe adeziunea maselor. “Masele” au fost responsabile de ajungerea la putere a lui 
Hitler, fenomen legal datorită faptului ca s-a bucurat de sprijinul majorităŃii populaŃiei. Stalin 
nu şi-ar fi putut menŃine autoritatea asupra unei Ńări cu populaŃie numeroasă, nu ar fi putut 
rezista crizelor interne şi externe, dacă nu s-ar fi bucurat de încrederea “maselor”. Mişcările 
totalitare urmăresc sa organizeze masele, nu clasele sau cetăŃenii, în vreme ce formaŃiunile 
politice dintr-un sistem politic concurenŃial depind de forŃe proporŃionale, mişcările totalitare 
depind de forŃa brută a mulŃimii. Mişcările totalitare sunt posibile oriunde se găsesc mase. 
Masele nu sunt menŃinute laolaltă prin conştiinŃa unui interes comun. Hannah Arendt consideră 
că factorul care a caracterizat avântul mişcării naziste în Germania şi al mişcărilor comuniste în 
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Europa dupa 1930 este faptul ca şi-au recrutat membrii din masa oamenilor oarecum indiferenŃi, 
la care toate celelalte partide renunŃaseră, considerându-i prea apatici sau prea stupizi pentru a 
le da atenŃie.  
 “Numai plebeea şi elita pot fi atrase de dezlănŃuirea totalitarismului însuşi; masele 
trebuie sa fie câştigate prin propagandă.”.101 Propaganda va fi înlocuită în scurt timp de 
îndoctrinare iar apoi de teroare. Statul totalitar (aşa cum îl prezintă Friedrich) deŃine toate 
instrumentele pentru a parcurge toate aceste etape. Dacă propaganda iniŃiala va fi promovată 
prin intermediul mass-media, totalmente controlată de stat, îndoctrinarea va fi realizată prin 
inetrmediul “şcolii de partid” şi al ideologiei aferente, iar teroarea va fi implementată cu 
ajutorul poliŃiei teroriste. PoliŃia teroristă nu actionează doar asupra grupului ce se doreşte a fi 
eliminat, ci şi asupra tuturor cetăŃenilor statului totalitar. Propaganda şi îndoctrinarea îi vizează 
doar pe cetăŃenii statului totalitar, nu şi pe membrii gruplui ce se doreşte a fi eliminat. 
Propaganda totalitară a ridicat caracterul ştiinŃific al ideologiei şi tehnica sa profetică la un nivel 
nemaiîntâlnit de eficienŃă a metodei şi de absurditate a conŃinutului, pentru că, vorbind la modul 
demagogic, nu există o altă cale mai bună de a evita discuŃiile decât să elimini un argument de 
sub controlul prezentului şi a afirma că doar viitorul îi poate dovedi meritele. Masele nu mai 
cred în nimic vizibil, în realitatea propriei lor experienŃe. Ceea ce este în măsură să convingă 
masele nu sunt  faptele, ci doar coerenŃa unui sistem din care se presupune că ele fac parte.  
 Cea mai eficientă ficŃiune a propagandei a fost invenŃia unei conspiraŃii mondiale 
evreieşti. Concentrarea asupra propagandei antisemite constituie un procedeu comun al 
demagogilor încă de la sfârşitul secoului al XIX-lea. Propaganda nazistă a fost atât de 
ingenioasă în a transforma antisemitismul într-un principiu de autodefinire, încât l-a sustras 
astfel fluctuaŃiilor unui simplu curent de opinie: “…antisemitismul nu mai era o chestuine de 
opinii cu privire la cei diferiŃi de majoritate, sau o chestuine de politică naŃională, ci 
preocuparea intimă a oricărui individ în existenŃa sa persolnală; nimeni nu putea fi membru al 
partidului dacă al său ‘arbore genealogic’ nu era în ordine, şi cu cât rangul era mai înalt în 
ierarhia nazistă, cu atât mai departe trebuia urmărit acest arbore genealogic.”102 Propaganda 
nazistă a folosit persuasuinea demagogiei de masă doar ca o măsură pregatitoare şi nu i-a 
subevaluat influenŃa durabilă, nici în discurs, nici în publicaŃii. Acest lucru procura indivizilor 
nedefinibili, instabili şi ineficienŃi un mijloc de autodefinire şi de identificare, în masură sa le 
restaureze respectul de sine dar şi să le creeze un fel de instabilitate înşelatoare. 
 Acesta era terenul pe care s-a produs execuŃia crimei: statul totalitar cu instrumentele 
sale (propaganda, îndoctrinarea, teroarea). O ideologie uniformizatoare. PrezenŃa omului-masa, 
ieşit din modernitate, dezgolit de valori, în căutarea unei identităŃi pe care să şi-o asume.  
 Primul pas pe care l-a făcut statul totalitar în execuŃia crimei sale a fost suprimarea 
identităŃii victimei. Acest pas a fost desăvârşit prin cuvinte (propaganda). Statul a manipulat 
limba aşa cum a procedat şi cu istoria. Discursul politic şi propaganda au desemnat grupul tinta, 
pregătind sacrificiul printr-un artificiu verbal : dezumanizarea. Pentru a distruge un grup uman 
este obligatoriu să-l denaturezi mai întai, să-l determini să rămână la un nivel inferior celui 
uman. Recurgerea extremă la distrugerea sa îşi găseşte justificarea în această dezumanizare. 
Pentru a se apăra de acuzaŃia că ucide oameni, asasinul foloseşte în privinŃa acestora limbajul 
celui care dezinfectează. El aseptizează, tratează, vindecă. Distrugerea nu mai este autorizată, ea 
este impusă. Prin acest gest, asasinul îşi asigura salvarea, a sa şi alor săi. Falsificarea limbajului 
conduce la o inversare a gândirii : războiul devine pace, sclavia libertate, moartea o vindecare. 
Aceasta oculteaza realitatea şi faciliteaza execuŃia crimei. BirocraŃia foloseşte artificiile 
propagandei pentru a aplana calea şi a transforma, prin intermediul jargonului şi al 
eufemismului, crima în terapie.  
 Selectia se face în virtutea apartenenŃei unui individ la un grup, ceea ce înseamnă o 
condamnare în sine. Fie ca această apartenenŃă este voluntară sau prin nastere, aceasta îl 
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identifică intr-o comunitate. ApartenenŃa face din el purtătorul unor gene sau apărătorul unui 
sistem de credinte sau valori care ofensează sau ameninŃă concepŃia despre lume, care este cea a 
statului totalitar. Victimele alese pentru genocid sunt selecŃionate în funcŃie de ceea ce 
reprezintă ele. SelecŃia fiind operată, totul este pregatit pentru exterminare. Dupa ce au fost 
identificate “asa cum sunt” victimele sunt împinse din anonimatul grupului înspre exterminare.  
Planificarea execuŃiei crimei urmează aceleaşi etape ale asasinatului, fie ca sunt sau nu 
formulate într-un document : “ MenŃinerea secretului, eventuala dezarmare a grupului Ńintă, 
dezrădăcinarea, apoi regruparea sa, sechestrarea bunurilor victimei, o a doua eventuală selecŃie 
a celor care vor fi ucişi imediat, a celor care vor fi folosiŃi curând ca mâna de lucru şi a celor 
care vor fi excluşi din proces, condamnarea la moarte, dispariŃia cadavrelor, negarea 
asasinatului.”103  
 Un element important al acestui proces de asasinat în masă îl reprezintă instrumentele 
la care apelează statul criminal. BirocraŃia şi tehnologia reprezintă două instrumente care 
facilitează execuŃia crimei genocidare. BirocraŃia supraveghează derularea diferitelor etape din 
programul genocidului. Ea are ca funcŃie esentială să-i protejeze pe executanŃi de influenŃele 
externe, închizându-i într-un cocon moral în care valorile par apărate.  Membrii unui sistem 
birocratic sunt preocupaŃi de menŃinerea sau dezvoltarea acestui sistem care reprezintă pentru ei 
un scop în sine. Structura ierarhică permite fiecăruia să se considere o rotiŃă, iar împărŃirea 
muncii în sarcini speciale diluează conştiinŃa răspunderii. Între cel care decide şi cel care ucide 
se inserează serviciile. Amoralitatea este astfel raŃionalizată, frontierele depăşite, fără să 
brutalizeze conştiinŃele. Tehnologia amplifică şi accelerează puterea distrugerii. Ea îi ajută pe 
asasini furnizându-le instrumente din ce în ce mai performante şi creând o distanŃă fizică şi 
emotională mai mare între ucigaş şi victimele sale. Caracterul de rutină al asasinatului îl 
încurajează pe funcŃionarul conştiincios să se concentreze asupra aspectului etnic al actului sau 
mai mult decât asupra semnificaŃiei. Punându-i la îndemană instrumente performante, 
tehnologia îi oferă ucigaşului mijlocul ideal de a scăpa de inhibiŃii, estompând  “dura realitate” 
a asasinatului.  
 Toate etapele genocidului poartă amprenta negatiei. Statul criminal îşi camuflează 
crima sub acoperirea unei legalitaŃi de excepŃie: starea de asediu, starea de urgenŃă, legea 
marŃială. Încă de la programarea asasinatului, statul criminal fabrică elementele dezinformării 
care vor forma trama viitorului său sistem de apărare. Pentru a ajunge aici, el utilizează 
mijloacele tradiŃionale ale sistemelor totalitare : obŃinerea de mărturii false, prin tortură, crearea 
sau exploatarea incidentelor, înregistrarea de documente false în arhivă, distrugerea ordinelor 
de condamnare la moarte. Statul criminal exploatează reacŃiile victimei sale pe care o incită la 
revoltă pentru a putea să o reprime şi să avanseze argumentul cel mai mic al dialecticii negării : 
să acuzi victima că este călau.  
 Cei care execută un ordin criminal nu acŃionează nici prin constrângere, nici de frică, 
nici din ură, nici din spirit de răzbunare. Ei fac ceea ce li se spune sa facă. Sentimentele care au 
inspirat statul în hotărârea sa de a ucide şi pe care conducatorii le-au împărtăşit maselor nu mai 
sunt, în stadiul de îndeplinire a actului, acelea care îl însufleŃeau pe executant. VoinŃa de a 
distruge este aceea a unui grup criminal pe care îl susŃine un popor întotdeauna umilit. Când 
pregătirea ideologică a fost suficientă, genocidul se realizează cu acordul unei mari parŃi a 
majorităŃii. Unii acŃionează, ceilalŃi îl susŃin tacit, o mare parte rămân pasivi. Doar o mică parte 
se ridică împotrivă. Evantaiul comportamentelor merge de la participarea entuziastă până la 
revolta activă, însă majoritatea rămâne pasivă şi indiferentă.  
  Executantul este aproape întotdeauna un om normal. El nu face altceva decât să se 
supună ordinelor pe care le consideră conforme cu idealul sau. Genocidul este un act normal 
executat de oameni normali. Se vor găsi mereu, în toate Ńările, în toate civilizaŃiile, oameni 
docili care să participe la un asasinat în masă şi chiar fanatici care să facă mai mult decât li se 
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ordonă. Cu atât mai mult într-un stat totalitar unde propaganda şi îndoctrinarea au doborât 
barierele realităŃii. Ideologiile totalitare fabrică idoli cărora oamenii le vor sacrifica viitorul lor. 
 Fiecare om este capabil sa săvârşească o crimă cu condiŃia ca incitarea să îi neutralizeze 
inhibiŃiile. Ideal este ca această sarcină să fie încredinŃată unui grup de oameni selecŃionaŃi în 
urma unei pregătiri ideologice, cărora li se oferă cu acest preŃ înfăptuirea viziunilor despre lume 
şi, pentru care viaŃa celuilalt încetează să mai aibe un preŃ ridicat. Oricare sistem totalitar ajunge 
să facă din om o maşină de ucis, însă operaŃia reuşeşte când s-a realizat în numele principiilor 
morale, adică a unei ideologii fondate pe egalitatea tuturor ( ex. Majoritatea membrilor 
Einsatzgruppen erau intelectuali care i-au masacrat pe evrei, Ńigani în cel de-al Doilea Război 
Mondial, la polul opus, mekong-ii şi yotear-ii care au asasinat populaŃia cambogiană erau băieŃi 
şi fete între 11 şi 18 ani).104 
 ExecutanŃii sunt militari, soldaŃi sau birocraŃi. Ei vin şi incită la omor sau, mai curând, 
se adaptează refugiindu-se în spatele ordinelor. Complicii, în ceea ce-i priveşte, nu-şi 
murdăresc mâinile, însă, într-un mediu criminal, ei contribuie la dezvoltarea mentalităŃii 
genocidare, cu alte cuvinte, consimŃirea progresiv dobandită de o societate pentru a se angaja în 
uciderea în masă a membrilor unui grup. Prin consimŃământul lor, aceşti complici favorizează 
escaladarea violenŃei care începe prin formularea unei ideologii a victimizării pentru a se 
încheia prin punerea în practică a unei politici de exterminare. 
 ReprezentanŃii anumitor discipline sunt mai direct implicaŃi : filosofi, educatori, 
sociologi, juristi furnizează suportul ideologic al genocidului, în timp ce tehnicienii permit 
crearea şi difuzarea mijloacelor necesare industriei exterminarii. Frica, teama de a nu-şi pierde 
locul de muncă, libertatea sau chiar viaŃa poate explica această resemnare, însă distincŃia dintre 
complice şi executant este relativă, iar, complicele, după circumstanŃe, poate deveni actor. 
Resemnarea acestuia i-a pregătit adaptarea la crimă. Oricât de mică ar fi contribuŃia sa la 
întreprinderea distrugerii, complicele este o rotiŃă în sistem: pentru că aceasta functionează, 
sistemul merge, dacă refuză să acŃioneze, complicele blochează maşina, chiar dacă pentru 
scurtă vreme.  
 Cel mai adesea, majoritatea populaŃiei unui stat criminal asistă pasiv la execuŃia unui 
genocid. Martorul distrugerii celuilalt poartă o grea responsabilitate. IndiferenŃa şi apatia sa 
contribuie la crearea unui climat moral necesar savârşirii crimei. Chiar fără risc, chiar fără 
teama de persecuŃie sau de sancŃiune împotriva sa sau a familiei sale, el nu-şi manifestă 
indignarea. Statul, care atunci când este vorba de un individ, defineşte în codul său penal non-
asistarea persoanei aflate în pericol şi o sancŃionează, îşi încurajează proprii cetăŃeni sa ignore 
soarta celor pe care îi persecută şi îi incită sa obŃina avantaje din nefericirea lor, să se 
îmbogătească cu bunurile lor, din situaŃia lor. Statul îi convinge că a fi spectator înseamnă să 
renunŃi la a-i ajuta pe duşmanii astfel declaraŃi şi că, cei care îi vor ajuta pe duşmani, vor fi la 
rândul lor, sancŃionaŃi. Tăcerea echivalează cu o aprobare, discreŃia cu o încurajare. Izolarea 
facilitează organizarea negaŃiei, în timp ce mobilizarea opiniei publice împotriva crimei 
permite, dupa stadiu, prevenirea, întreruperea, izolarea criminalului, graŃie formidabilului 
impact al societăŃii spectacol. 
 Genocidurile secolului XX au implicat populaŃii creştine ( mai putin cazurile 
Cambogiei, Rwanda, Burundi). De ce la sfârşitul secolului XX musulmanii sunt implicaŃi în 
mai multe violenŃe între grupuri decât cei care aparŃin altor civilizaŃii?105 Huntington găseşte 
trei explicaŃii pentru violenŃa între musulmani şi non-musulmani: 

• Islamul a fost de la început o religie a sabiei, glorificând virtuŃile militare  (Islamul îşi 
are originile în “triburile beduine nomade de războinici şi originea sa violentă este 
marcată chiar de fondarea sa “106);Mohamed însuşi este prezentat drept un mare 
luptator. Doctrinele Islamului pretind război împotriva necredincioşilor. Coranul şi alte 
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declaraŃii de credinŃă musulmane conŃin puŃine interziceri ale violenŃei şi un concept de 
non-violenŃa este absent din doctrina şi practica musulmană.  

• Islamul, originar din Arabia, s-a răspândit în Africa de Nord, o mare parte a Orientului 
Mijlociu, Asia Centrala, Subcontinent, Balcani, ceea ce i-a pus pe musulmani în contact 
direct cu multe popoare diferite pe care le-au cucerit şi convertit. 

• AbsenŃa unui stat nucleu107 sau a mai multor state de acest tip în Islam. În lipsa unui stat 
de nucleu recunoscut, Islamul şi-a intensificat conştiinŃa comună însă a construit doar o 
rudimentară structură politică comună. Islamul este o sursă de instabilitate pentru că îi 
lipseşte un centru dominant. Statele care aspiră să fie la conducerea Islamului, cum ar fi 
Arabia Saudita, Iranul, Pakistanul, Turcia, Indonezia se află în competiŃie pentru 
influenŃă în lumea musulmană. Nici unul dintre aceste state nu are o poziŃie atât de 
puternică încât să medieze conflictele din lumea Islamului; nici unul nu este capabil sa 
acŃioneze autoritar în numele Islamului pentru a soluŃiona conflictele între grupurile 
musulmane şi cele non-musulmane. 

Un ultim factor, poate cel mai important, este explozia demografică din societăŃile 
musulmane şi disponibilizarea unui mare număr de bărbaŃi cu vârste cuprinse între 15 – 30 
de ani sunt surse naturale ale instabilităŃii şi violenŃei, atât în interiorul Islamului, cât şi 
împotriva non-musulmanilor.  
 Cum violenŃa creşte, problemele iniŃiale ce formau miza tind să fie redefinite mult mai 
exclusiv, ca “noi” împotriva “lor” şi coeziunea de grup este întărită. Liderii politici îşi 
extind şi îşi întăresc chemările la loialităŃile etnice şi religioase, iar conştiinŃa de civilizaŃie 
capătă puteri în raport cu alte identităŃi. O “dinamică a urii” se naşte, comparabilă cu dilema 
de securitatae din relaŃiile internaŃionale, în care temerile reciproce, neîncrederile şi ura se 
alimentează una pe cealaltă.  
 Huntington introduce o noŃiune, aceea a “războaielor de falie”108 , astfel de conflicte 
desfăşurându-se în interiorul statelor-naŃiune sau la graniŃele între diferite state-natiune, 
implicând în conflict grupuri cu identităŃi diferite. Întărirea identităŃilor civilizationale a 
avut loc în rândul participanŃilor la războaiele liniilor de falie aparŃinând altor civilizaŃii, 
însă a fost predominantă în rândul musulmanilor. Un război al liniilor de falie îşi poate avea 
originea în conflictele de familie, de clan sau tribale, însă, deoarece identităŃile din lumea 
musulmană tind să fie într-o continuă afirmare, pe măsură ce luptele progresează, 
participanŃii musulmani caută să-si extindă rapid identitatea şi apelul adresat întregului 
Islam.  
 “NaŃionalismul musulman devine mai extremist. El nu Ńine acum seama de alte 
sensibilitaŃi naŃionale; el este proprietatea, privilegiul şi instrumentul politic al noii naŃiuni 
predominant musulmane. Principalul rezultat al acestui nou naŃionalism musulman este o 
mişcare spre omogenizarea naŃională. Din ce în ce mai mult, fundamentalismul religios 
Islamic predomină în ceea ce priveşte determinarea intereselor naŃionale musulmane.”109 
 Pe măsură ce razboaiele de falie se intensifică, fiecare parte îşi demonizează adversarii, 
descriinu-i adesea ca fiind inumani şi legitimând, în acest fel, omorârea lor. Musulmanii duc 
un război împotriva Occidentului datorită faptului ca ei vad în Occident, nu neapărat un 
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pericol din punct de vedere geopolitic, ci pentru că vad lumea occidentala ca o lume care nu 
îşi respecta valorile religioase. 
 Chiar dacă toate aceste elemente par a fi în măsură să ducă războiul de falie în situaŃia 
unui război total ( cazul în care conflictul nu vizează doar armata adversară, ci războiul se 
duce şi împotriva populaŃiilor neînarmate) mai degrabă decât în situaŃia unui genocid, pot fi 
surprinse câteva elemente specifice unei situaŃii genocidare. Chiar dacă organizările politice 
din statele musulmane nu sunt neapărat sisteme totalitare, forma de guvernământ este un soi 
de autocraŃie sau oligarhie. Nu poate fi vorba de o democraŃie în care grupurile se află într-o 
competiŃie reala. Întâlnim ideologia care , de data aceasta nu este una eminamente politică, 
ci una fondată pe religie. Statele musulmane (cu exceptia Turciei care este stat laic) sunt 
state în care sistemul de drept este întemeiat pe religie (ummah). Renaşterea Islamică, 
fenomen care a găsit soluŃia nu în ideologiile occidentale, ci în Islam, întruchipează 
acceptarea modernitătii, respingerea culturii occidentale şi reîntoarcerea la Islam ca ghid de 
viaŃă pentru lumea modernă. Renaşterea Islamică reprezintă o mişcare intelectuală, 
culturală, socială şi politică predominantă în toată lumea islamică. Fundamentalismul 
Islamic, conceput în general ca un Islam politic, este doar o componentă a renaşterii mult 
mai extinse a ideilor, practicii şi retoricii islamice şi a reîntoarcerii la Islam a populaŃiilor 
musulmane.  
 In manifestările sale politice, Renaşterea Islamică prezintă unele asemănări cu 
marxismul: o viziune asupra societăŃii perfecte, încrederea în schimbarea fundamentală, 
respingerea puterii şi a statului naŃiune. Iată baza doctrinară şi ideologică pe care se 
desfăşoară actualul conflict dintre civilizaŃii. Toate aceste idei coroborate cu o populaŃie 
“masa” caracterizată de o explozie demografică ce furnizează forŃa de luptă, uşor 
manipulabilă datorită nivelului de educaŃie relativ scăzut, situaŃiei economice precare, căreia 
i se promite (nu doar politico-ideologic, ci şi religios) un viitor fantasmagoric, vor fi în 
măsură să ducă razboaie totale cu alte civilizaŃii cu care intra în contact.  “Când o cultura 
puternică şi o cultură slabă se întâlnesc, în mod invariabil dispare cea slabă, fiindcă 
incompatibilitatea dintre formele societăŃii şi economie este totală (indienii din America, 
aborigenii din Australia).”110 Acelasi lucru s-a întâmplat cu secole în urmă când imperiile 
occidentale au dezvoltat colonii în Asia şi Africa. O dată cu dispariŃia colonialismului şi 
înfiinŃarea statelor-natiune, statele occidentale au trasat graniŃe geopolitice în Asia şi Africa 
fără a Ńine cont de diferenŃele culturale dintre populaŃiile ce se aflau pe teritoriile respective. 
Dezvoltarea economică şi ideologică a acestor popoare a declanşat conflictul dintre “noi” şi 
“ei”. Islamul este o mişcare capabilă să lupte împotriva civilizaŃiei occidentale şi nu numai 
(ex. Nigeria). Lupta pe care o desfăşoară astăzi încă nu a îmbrăcat forme genocidare, dar o 
poate face. Atâta vreme cât fundamentalismul Islamic, acceptat şi promovat de mase este 
îndreptat esenŃialmente împotriva altor culturi (altele decât cea islamică), având suportul 
unei religii prozelite, lupta poate degenera în crime colective cu intenŃia de a distruge 
grupuri umane în întregime, situaŃie genocidară. 

 

“Ciocnirea civilizaŃiilor” în fosta Iugoslavie. 

Fosta Iugoslavie a fost locul celui mai complex, mai confuz şi mai complet set al 
războaielor “liniilor de falie” de la începutul anilor ’90. Conflictul care s-a desfăşurat pe 
teritoriul fostei Iugoslavii nu a fost un conflict interetnic, nici un conflict religios, cu atât 
mai putin unul rasial. Războiul despre care vorbim opune naŃiuni. El are ca scopuri 
delimitarea frontierelor şi deplasarea populaŃiei. Dacă ura şi frica l-au cauzat şi l-au 
întreŃinut, acestea nu au apărut decât la începutul secolului XX, o dată cu războiul balcanic 
din 1913. Ura şi teama au fost trezite de discursurile naŃionaliste, pecetluite prin masacre şi 
propovăduite până au ajuns obsedante. 
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 Serbia viseaza să restabilească un stat care a existat acum şase secole, dincolo de 
limitele care erau atunci ale sale. Majoritatea sîrbilor, susŃinuŃi de Biserica ortodoxă sirbă 
care a colaborat la revizuirea istoriei şi la învăŃarea urii, se află pradă pasiunii 
panslavismului care a rupt toate barierele morale. În această manipulare, argumentul 
genocidului a fost folosit pentru a-i convinge pe sîrbi şi lumea că acest popor a fost victima 
unui genocid şi că, ceea ce ar putea să pară o agresiune, nu este alceva decât  apărarea 
împotriva unei ameninŃări. Totuşi, dacă faptele demonstrează responsabilitatea iniŃială a 
sîrbilor în conflict, croaŃii şi musulmanii bosniaci nu pot fi disculpaŃi.  
 Majoritatea actorilor acestei drame sunt slavi. Ei aparŃin unor naŃiuni diferite, pe care 
mişcările imperiilor le-au separat, apropiat sau amestecat. Ele practică religii diferite : 
ortodoxă, catolică şi islamică, respectând tradiŃiile culturale legate de aceste religii. Regatele 
slave se constituie în secolul al IX-lea pe teritoriul viitoarei Iugoslavii. Înca din secolul al 
XIII-lea, croaŃii cad sub stapânirea Ungariei. Ei rămân până în secolul XX incluşi în 
Imperiul Austro-Ungar şi sunt integraŃi în aria latino-catolică. Regatul Serbiei, care s-a 
format în aria bizantino-ortodoxă, dispare  la sfârşitul secolului al XIV-lea si, pentru cinci 
secole, sîrbii sunt incluşi în Imperiul Otoman. Vechea Serbie este populată de albanezi şi, în 
Bosnia-HerŃegovina, o parte a populaŃiei slave se converteşte la Islamism. Dintre cei care 
rămân sîrbi şi ortodocsi, unii emigrează în CroaŃia unde dispun, la marginea Imperiului 
Austro-Ungar de zone libere, krajina; grăniceri fiind, ei apară imperiul de atacurile 
otomane. AlŃii se retrag în MunŃii Negri- Muntenegru- unde reuşesc să îşi păstreze 
independenŃa.  
 In secolul al XIX-lea, Imperiul Otoman se destramă în Balcani. SusŃinut de Rusia, 
naŃionalismul sirb se trezeste violent, iredentist şi intolerant. În 1878, la Congresul de la 
Berlin, Serbia îşi obŃine independenŃa, în timp ce Austro-Ungaria administrează Bosnia-
HerŃegovina “în numele Sultanului”. Înca de pe atunci, regatul Serbiei visează la Serbia 
Mare. SocietăŃile secrete organizează acŃiuni teroriste pentru susŃinerea revendicărilor 
naŃionaliste. În cursul razboaielor balcanice, masacrarea albanezilor şi a macedonenilor 
inaugurează ciclul urii reciproce.  
 Criza începe în Kosovo. Mitul sirbesc face din această regiune un pamânt sfânt, Vechea 
Serbie. Acolo, în 1389, ultimul regat sirb a fost înfrânt de otomani. Este centrul medieval al 
sîrbilor  si, pâna în secolul al XVIII-lea, sediul patriarhilor. După migrarea sîrbilor spre 
nord, petrecută în această perioadă, albanezii, primii ocupanŃi ai regiunii, neslavi şi 
islamizati, sunt majoritari în Kosovo, unde constituie 80-90% din populaŃie. Sîrbii nu au 
acceptat niciodata această situaŃie. În 1913, apoi în 1915, sate albaneze au fost distruse, iar 
locuitorii lor au fost ucişi de sîrbi. În 1937, într-un memoriu redactat de unul din 
conspiratorii atentatului de la Sarajevo, a fost pezentat un scenariu genocidar pentru 
Kosovo.111 Acesta propunea curăŃarea Serbiei de elementele străine, prin deportarea 
populaŃiei din Kosovo spre Albania şi Turcia. În primavara 1981, o manifestaŃie albaneză, 
care revendica statutul de republică pentru Kosovo, este calificată drept contrarevoluŃionară, 
fiind pus în practică un program de represiune şi discriminare. Inca din 1981, sîrbii îi acuză 
pe albanezi că ar vrea să săvârşească un genocid împotriva lor, o manevră de intoxicare al 
cărei efect-ricoşeu îl exploatează. Aceasta logică o vor relua în CroaŃia, în 1991, pentru a 
justifica agresuinea : asasinul se prezintă ca victima unui genocid – fie ca această afirmaŃie 
se bazează pe faptele trecute, ca în CroaŃia, sau că este o afirmaŃie care se bazează pe fapte 
recente, ca în Kosovo.  

Sîrbii nu au cedat , gândindu-se ca o dată ce Kosovo capătă dreptul de secesiune, chiar 
ar face aşa ceva şi probabil ar fi absorbită de Albania. Potrivit sîrbilor, discriminarea, 
persecuŃiile şi violenŃa împotriva sîrbilor s-au intensificat dupa aceea. “Un preot protestant 
observa ca ‘in Kosovo, începând cu sfârşitul anilor ’70 au avut loc incidente violente care 
au inclus avarieri ale proprietăŃilor, pierderi de locuri de muncă, hărŃuiri, răpiri, lupte şi 
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omoruri’. În consecinŃă, ‘sîrbii au pretins că ameninŃările la adresa lor au luat proporŃii de 
genocid şi că ei nu ar putea tolera pentru mult timp aşa ceva’“.112 
 Dezmambrarea Iugoslaviei a început în 1991, după ce Slovenia şi CroaŃia îşi proclamă 
independenŃa ( în cele două Ńări în 1990 se organizează alegeri iar, dupa un referendum, în 
23 decembrie 1990, Slovenia îşi proclamă independenŃa iar, în 29 mai 1991, CroaŃia îşi 
proclamă independenŃa). Însă Krajina, enclava sirba a CroaŃiei, se separă de CroaŃia şi 
biocotează referendumul. Germania se grăbeşte să recunoască cele doua state (Huntington 
este de părere ca replica Germaniei este argumentată prin conexiunea catolică existentă între 
aceste state). Germania a făcut ulterior presiuni ca Uniunea Europeană să recunoască 
independenŃa celor doua state, lucru care s-a întâmplat în ianuarie 1992. Aceasta 
recunoaştere este realizată în momentul în care explozia URSS în 15 state independente, 
pune capăt Războiului Rece şi permite Occidentului să certifice independenŃa republicilor 
iugoslave, fără să ameninŃe ordinea inetrnaŃională. Dupa ce a intervenit în Slovenia, în iunie 
şi iulie, armata federala se retrage. În CroaŃia însă, ea atacă în forŃă în partea orientală a Ńării, 
acolo unde sîrbii reprezintă 50% din populaŃie. Krajina si-a proclamat separaŃia de 
Republica Croată, iar sîrbii din Slavonia îşi proclamă autonomia. Din august 1991, până în 
ianuarie 1992, armata federală, care s-a orientat deschis spre tabăra sîrbilor şi care 
colaborează cu miliŃiile sîrbe de extremă dreapta, pune în practică această purificare etnică. 
Orase, mai ales Vukovar, sunt distruse în întregime.  
 In interiorul federaŃiei iugoslave, Bosnia-HerŃegovina era un soi de Iugoslavie mai mică. 
Multă vreme zonă de frontieră între Imperiul Otoman şi Imperiul Austro-Ungar, Bosnia-
HerŃegovina este un loc al întretăierii civilzatiilor. łara este constituită dintr-o reŃea de 
munŃi şi trecători. Caile de acces sunt puŃine, iar controlul unui pod sau al unei şosele îl 
asigură şi pe cel al unui canton sau al unei văi, uneori pe cel al unei întregi regiuni. Bosnia-
HerŃegovina şi-a păstrat în timp unitatea, deşi ea nu aparŃine nici unei naŃiuni. Locuitorii ei 
sunt musulmani, sîrbi ortodocsi şi croaŃi. Ei trăiesc separat “etnic” pe spaŃii restrânse, sau 
amestecaŃi în oraşe şi cantoane, în aşa fel încât repartizarea acestei “linii entice” este 
inextricabilă. A identifica geografic cele trei grupuri înseamnă a taia harta în confetti. 
MigraŃiile şi încrucişarea demografică au inversat raportul numeric dintre sîrbi şi 
musulmani: ultimii au devenit mai numeroşi. Pe de altă parte, populaŃia musulmană este, de 
cele mai multe ori urbană şi mai fixă, în raport cu populaŃia sirbă şi croată, Ńărănească, mai 
sensibilă la exodul rural şi care migrează spre Serbia şi CroaŃia. Musulmanii trăiesc exclusiv 
în Bosnia-HerŃegovina. Chiar dacă sunt gata să se alieze cu croaŃii, refuză dominaŃia sîrbă. 
Şi în acest caz, refularea unui trecut, îngropat în tăcere şi mitizat, explică explozia violenŃei.  
Cele cinci secole de dominaŃie otomană s-au constituit într-o serie de masacre, de jafuri, de 
sclavie, de deportări sau de exil a populaŃiei creştine. Sîrbii ortodocsi au văzut în 
concetăŃenii lor musulmani nişte adversari înverşunaŃi, legaŃi de privilegiile acordate de 
legea islamică sharia, care le consacrase dominaŃia asupra creştinilor. La alegerile din 
noiembrie 1990, partidele naŃionale obŃin votul unei largi majorităti. Afirmarea polarizării a 
trei grupuri naŃionale a distrus orice perspectivă de viaŃă comună. Bosnia-HerŃegovina nu 
poate fi un stat independent si, dacă  doreşte păstrarea unitatii sale, trebuie mai întâi ca 
reprezentanŃii celor trei grupuri să fie adusi la masa negocierilor. În caz contrar, se vor 
declanşa presiuni naŃionaliste. Sîrbii din Bosnia, precum sîrbii din CroaŃia, cer autonomia 
regiunilor unde aceştia sunt majoritari, înainte ca Parlamentul bosniac să proclame, în 
octombrie 1991, suveranitatea şi retragerea din federaŃia iugoslavă. Ei boicotează votul 
Parlamentului bosniac şi proclamă, în aprilie 1992, Republica Sirbă autonomă din Bosnia-
HerŃegovina, cu capitala la Sarajevo. Un conflict de suveranitate apare între cele două state, 
atunci autoproclamate, constituite pe două principii opuse: multinaŃional, pentru Bosnia-
HerŃegovina; etnic pentru Republica Sirbă autonomă a Bosniei-HerŃegovina. Şantajul 
sîrbilor este clar: dacă Bosnia-HerŃegovina îşi menŃine independenŃa, este război. Exemplul 
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CroaŃiei ar trebui să servească drept avertisment. Sîrbii din Republica autonomă, ca şi cei 
din Krajina şi din Slavonia occidentală, sunt naŃionalişti. Ei se identifică cu Partidul 
Democrat Sîrb al lui Radovan Karadzici, cu Belgradul întreŃin relaŃii ambigue: aceşti 
naŃionalişti extremişti se simt destul de puetrnici pentru a destabiliza regimul naŃional-
comunist al lui Milosevici, care trebuie să cadă la învoială cu ei. Sîrbii bosniaci 
bombardează Sarajevo şi îşi pun imediat în aplicare strategia care vizează încercuirea 
regiunilor cu majoritate musulmană şi unirea- între ele şi cu Serbia vecină- a zonelor sîrbe, 
prin coridoare, La această situaŃie se ajunge rapid deoarece ei au o armată şi pentru ca 
adversarii lor nu sunt organizaŃi militar. 
 Opinia publică mondială descoperă, aproape în direct, ce înseamnă purificare etnică. 
Mărturiile adunate de comisiile mandatate ONU şi CSCE sau de rapoartele ONG-urilor sunt 
copleşitoare: sate sunt distruse, iar populaŃia este în întregime masacrată, dupa ce a fost 
torturată de bandele sîrbe – “Vulturii albastri”, “Tigrii” – care rivalizează în cruzime. În 
întreaga Bosnia-HerŃegovina sunt deschise lagăre de concentrare – în aprilie 1992 sunt 
numărate 94 de asemenea locuri, violarea sistematică a femeilor musulmane urmareşte 
naşterea copiilor sîrbi în scopul slăbirii capitalului genetic musulman – dar aceste acte sunt 
urmate adesea de moartea femeilor musulmane violate; în sfârşit, populaŃia masculina este 
triată în funcŃie de o sigură probă: circumcizia. Aceste crime împotriva umanităŃii sunt 
săvârşite în faŃa lumii de către miliŃii formate din bărbaŃi şi femei care îşi afişează cu cinism 
voinŃa de a duce la capăt acest plan genocidar.  
 Îndată ce Bosnia a devenit independentă, presedintele Izetbegovici a promovat un stat 
multietnic în care musulmanii ar fi grupul dominant, cu toate ca nu au o majoritate 
confortabilă. Pe măsură ce războiul se desfăşura, sîrbii şi croaŃii bosniaci se retrăgeau din 
zonele controlate de către guvernul bosniac şi cei care rămâneau erau gradual exclusi din 
posturile care şi le doreau şi de la participarea la instituŃii sociale. NaŃionalismul musulman , 
opus naŃionalismului multicultural bosniac, s-a exprimat din ce în ce mai mult în mass-
media. ÎnvăŃământul religios s-a extins în şcoală şi noi manuale au subliniat beneficiile 
ocupaŃiei otomane. Limba bosniacă a fost promovată ca fiind distinctă de sîrbo-croată şi din 
ce în ce mai multe cuvinte turce şi arabe au fost încorporate în ea. Căsătoriile mixte au fost 
atacate de demnitarii guvernamentali. Guvernul a încurajat religia musulmană şi a acordat 
preferinŃă musulmanilor la salarii şi la promovări. Armata bosniacă a devenit islamizată, 
musulmanii constituind 90% din personalul sau.  
 La 3 iulie 1992, croaŃii din Bosnia-HerŃegovina proclamaseră “comunitatea Herceg-
Bosna” care reunea teritoriile Bosniei-HerŃegovina cu majoritatea croată într-un stat croat 
separat. La ConferinŃa de la Geneva privind ex-Iugoslavia, care începuse în august 1992, 
divergenŃele între croaŃii din Bosnia, favorabili unei “ConfederaŃii a trei state” şi 
musulmanii legaŃi de ideea unei Bosnii unite, se fac simŃite abia în septembrie. Un Raport 
CSCE arătase la data respectivă că cele trei comunitaŃi înfiinŃaseră lagare de detenŃie în 
Bosnia. Începând din decembrie 1992 (reîncepe un nou război), în timp ce frontul sîrbesc 
rămâne relativ stabil – deoarece sîrbii bosniaci îşi realizaseră planul în privinŃa teritoriilor pe 
care le revendicau – începe un război în mişcare, cu cortegiul său de purificări entice, în 
centrul şi sudul Bosniei-HerŃegovina. Timp de mai bine de zece luni, croaŃii distrug cu o 
ploaie de obuze orasul Mostar, rad de pe faŃa pământului sate, masacrându-le locuitorii şi 
folosesc prizonierii musulmani din lagarele lor de detenŃie drept detectori de mine sau 
scuturi umane în primele linii. Musulmanii întreprind, la rândul lor, epurarea etnica a 
croaŃilor, iar sîrbii din Bosnia observă cu satisfacŃie această supralicitare a violenŃei care-i 
distruge pe partenerii vechiului stat. Extinderea practicilor criminale la toate părŃile aflate în 
conflict restabileşte confuzia împărtăşita un moment doar de atrocităŃile sîrbilor, şi pare să 
dea dreptate susŃinătorilor tezei “luptelor tribale ancestrale”; răvăşeşte opinia publică – 
victimele nu mai sunt inocente deoarece culpabilităŃile sunt împărŃite – şi serveşte drept scut 
non-intervenŃiei comunitaŃii internaŃionale. Războiul croato-musulman se încheie, la 15 
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martie 1994, cu semnarea la Washington, a unui acord care prevede crearea unei federaŃii 
croato-musulmane formată din mai multe cantoane, legată de CroaŃia prin legături 
confederale. Prin acordul de la Washington, musulmanii pierd definitiv cea mai mare parte a 
teritoriilor aflate sub control sîrbesc. Semnat sub presiunea exercitată de S.U.A. asupra 
musulmanilor şi de Germania asupra CroaŃiei, acest acord atribuie noii entitaŃi federale 58% 
din teritoriile Bosniei şi nu 51% cum prevedea un alt acord peliminar semnat cu două zile 
înainte la Geneva, de către toate părŃile. 
 Semnarea acestui acord fragil pune capăt celui de-al doilea război bosniac, în schimb, 
reaprinde primul război şi relansează batalia căilor de comunicaŃie – un acord asupra a 58% 
din teritoriu ar semnifica pierderea coridorului din jurul localităŃii Brcko care leagă Serbia 
de Bosnia sîrbă şi de Krajina.  
 Războiul din Bosnia a fost un război al civilizaŃiilor. Cei trei participanŃi primari 
proveneau din civilizaŃii diferite şi erau aderenŃi la religii diferite. Cu o excepŃie parŃială, 
participarea actorilor secundari şi tertiari113 a urmat exact acelaşi model civilizaŃional. 
Statele şi organizatiile musulmane s-au raliat cu bosniacii musulmani şi s-au opus croaŃilor 
şi sîrbilor. łările şi organizaŃiile ortodoxe i-au sprijinit pe sîrbi şi s-au opus croaŃilor şi 
musulmanilor. Guvernele şi elitele occidentale i-au sprijinit pe croaŃi, i-au criticat aspru pe 
sîrbi şi au fost în general indiferenŃi fata de musulmani. Pe măsură ce războiul continua, ura 
şi clivajele între grupuri se adânceau, iar identităŃiile lor religioase şi civilizationale se 
intensificau, cel mai frecvent în rândul musulmanilor. În general, lecŃiile date de războiul 
bosniac au fost, în opinia lui S.P. Huntington în primul rând că participanŃii la razboaiele 
liniilor de falie pot conta pe primirea de ajutor care poate fi substanŃial de la ruda lor  
civilizaŃională, în al doilea rând, că un asemenea ajutor  poate afecta semnificativ cursul 
războiului şi în al treilea rând, că guvernele şi popoarele ce fac parte dintr-o civilizaŃie nu 
risipesc eforturi materiale şi armate pentru a-i ajuta pe cei dintr-o alta civilizaŃie.  
 ExcepŃia parŃială o constituie Statele Unite, ai cărei lideri au fost în favoarea 
musulmanilor. De ce Statele Unite au fost singura Ńara non-musulmană care au promovat 
interesele bosniacilor musulmani şi care au lucrat cu Ńările musulmane în favoarea  
acestora? 
 Huntington vorbeşte despre trei posibilităŃi. O posibilitate ar fi o realpolitik  
civilizaŃionlă calculată cu grijă. Situându-se de partea bosniacilor şi propunând  fără succes, 
încetarea embargoului, Statele Unite au încercat să reducă influenŃa Ńărilor musulmane 
fundamentaliste, cum ar fi Iranul şi Arabia Saudita, înlocuind-o cu cea a bosniacilor ce 
fuseseră în prealabil laici şi orientati către Europa. O explicaŃie alternativă a 
comprtamentului american este aceea ca  guvernul S.U A. a fost supus presiunii din partea 
prietenilor săi din lumea musulmană, în special Turcia şi Arabia Saudita şi a consimŃit la 
dorinŃele lor, cu scopul de a menŃine relaŃii bune cu aceste Ńări. În timp ce consideraŃiile 
legate de realpolitik  poate ca au jucat un oarecare rol în formarea atitudinilor americane, 
alŃi factori par să fi fost mult mai influenŃi. Americanii vor sa se identifice cu forŃele binelui 
în orice conflict. AtrocităŃile comise de sîrbi la începutul războiului au facut ca aceştia sa fie 
descrişi ca fiind “băieŃi răi” ce ucid inocenŃi şi se angajează în declanşareă unui genocid, în 
timp ce bosniacii au fost capabili să-şi promoveze o imagine de victime lipsite de orice 
ajutor. Elitele americane au fost de asemena favorabile bosniacilor deoarece le surâdea idea 
unei Ńări multiculturale si, în primele etape ale războiului, guvernul bosniac a promovat cu 
succes aceasta imagine. Pe toată durata războiului, politica americană a rămas înverşunat 

                                                           
113 Samuel P Huntington  consideră că într-un conflict al liniilor de falie există trei niveluri: la primul nivel se află 
“părŃile care lupta şi se omoară una pe alta….Acestea pot fi state [ India şi Pakistan; Israelul şi vecinii sai]….pot fi 
şi grupuri locale care nu sunt state sau sunt state în faza embrionară [Bosnia]”; la al doilea nivel se află “…state 
legate direct de primele părŃi, cum ar fi guvernele Serbiei şi CroaŃiei în fosta Iugoslavie”; iar la la treilea nivel se 
află “… statele terŃiare, retrase mai demult din actualele lupte, având însă legaturi civilizationale cu participantii, 
cum ar fi Gremania, Rusia şi statele islamice in legatură cu fosta Iugoslavie…” Samuel P. Hungtington, op.cit.,p. 
406. 
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devotată unei Bosnii mutietnice, în ciuda faptului ca sîrbii şi croaŃii din Bosnia au respins-o.  
Crearea unui stat multietnic era imosibilă dacă un grup etnic comite un act de genocid 
împotriva unui alt grup. 
 “Razboaiele dintre comunităŃile religioase din Balcani pot descreşte în intensitate chiar 
se pot opri temporar, însă nici unul nu se poate solda cu o victorie decisivă iar nici o victorie 
nu înseamnă sfârşitul. Războiul bosniac este un episod mai sângeros în ciocnirea 
civilizaŃiilor ce se petrece în momentul de faŃă.”114 
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CREAREA SISTEMULUI COMERCIAL SOCIALIST 
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ABSTRACT. From 1955 to 1990, the international economic relations of the 
Eastern European states were dominated by the Council for Mutual Economic 
Assistance (COMECON or CMEA) which was officially established in 1949, at 
the height of confrontation between West and East and of the division of Europe 
during the Cold War. Together with Cominform (established in 1947) that 
activated on the ideological front and Warsaw Pact (1955-1991) that operated 
on the political and military front, COMECON contributed to the strengthening 
of cohesion and “international solidarity of proletariat” within Soviet Camp. 
Although COMECON disintegrated in the years 1990-1991, the COMECON 
experiment deserves attention at least from two reasons: first, because in 1984 
COMECON member states were responsible for a third of the world industrial 
production and, with its 455 millions inhabitants (385 millions from the 
European member states), 10% from the total world population; and second, 
representing the only major attempt of non-capitalist integration, COMECON 
showed the advantages and disadvantages of capitalist and non-capitalist 
approaches of international integration. 

The purpose of this article is to analyze from both a historical and 
economic perspective the evolution of the strategies of development and 
economic cooperation experimented by COMECON during its existence of 
almost half a century. In order to capture the key elements of this evolution I 
used several works of economic history published mainly in Western Europe and 
the United States both before and after 1989. I attempted to support the theses 
formulated in these works as well as my own ideas with statistical data 
published both in Western Europe and in the former Communist countries. 
Although the fall of the Iron Curtain allowed publishing several data that were 
secret before 1989, there is still a lot to do in the field of economic history of the 
Communist Eastern Europe.  

 
 
În anul 1952 Stalin declara: “Dezintegrarea pieŃei mondiale unice şi atotcuprinzătoare 

trebuie privită ca fiind cea mai importantă consecinŃă de ordin economic a celui de-al doilea 
război mondial… ConsecinŃele economice ale existenŃei a două blocuri opuse sunt că… acum 
avem două pieŃe mondiale paralele, care la rândul lor se confruntă între ele.”115 Oricare ar fi 
criticile care ar putea fi aduse analizei lui Stalin, realitatea este că după război s-au cristalizat 
două blocuri comerciale antagonice. 

Aceste două sisteme au fost iniŃiate de către cele două mari puteri învingătoare în cel de-
al doilea război mondial: Statele Unite şi Uniunea Sovietică. Ruptura survenită în evoluŃia 
economiei mondiale în urma războiului, precum şi capacităŃile de care dispuneau fiecare din 
aceste două puteri, le-au permis să organizeze după propria voinŃă activitatea comercială din 
cadrul sferelor lor de influenŃă. Deşi ar fi putut să organizeze activitatea comercială pe aceleaşi 
baze, ele au ales să o structureze în moduri cu totul diferite. Astfel, Statele Unite au creat un 
sistem de schimburi comerciale bazat pe “specializare, comerŃ multilateral liber şi diviziunea 
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internaŃională a muncii” care a fost codificat în ceea ce este cunoscut sub numele de General 
Agreement on Trade and Tariffs (GATT). La rândul ei, Uniunea Sovietică a creat un sistem de 
schimburi comerciale bazat pe autarhie economică şi pe comerŃul bilateral controlat de stat. 
Schimburile comerciale din cadrul blocului socialist au fost puse sub coordonarea unui 
organism specializat: Consiliul pentru Ajutor Economic Reciproc (CAER). Acesta a fost creat 
în ianuarie 1949, membrii originali fiind: Bulgaria, Ungaria, România, U.R.S.S. şi 
Cehoslovacia. 

Pentru a înŃelege mai bine evoluŃia în timp a acestei organizaŃii, cred că este necesar să 
înŃelegem motivele care au stat la baza deciziei de a crea CAER-ul şi de-al înzestra cu o 
structură instituŃională slabă, precum şi motivele pentru care s-a preferat organizarea comerŃului 
regional pe baza autarhiei economice. 

 
1. Interesele statelor est-europene 
 

După cum sublinia şi istoricul Lee Kendall Metcalf, crearea CAER-ului este în general 
privită de către istorici ca un fait accompli al Uniunii Sovietice, ignorându-se de cele mai multe 
ori interesele statelor est-europene în promovarea cooperării economice regionale116. Cu toate 
acestea, este cunoscut faptul că statele est-europene şi-au demonstrat de timpuriu interesul în 
dezvoltarea unei cooperări politice şi economice subregionale ca o soluŃie pentru problemele lor 
economice şi de securitate. Însă est-europenii aveau o viziune cu totul diferită asupra modului 
de organizare a cooperării economice faŃă de sovietici. 

Mai ales în perioada interbelică, cooperarea regională a fost văzută ca o bună de 
modalitate de apărare a independenŃei de către statele est-europene, state de mărime mică şi 
mijlocie, prinse ca într-un cleşte între Rusia şi Germania. De asemenea, cooperarea regională 
era văzută şi ca o posibilă soluŃie pentru rezolvarea numeroaselor probleme naŃionale din 
această zonă. Cel de-al doilea război mondial a provocat distrugeri masive statelor din Centrul 
şi Estul Europei. La aceasta se adăuga lipsa unor resurse naturale semnificative în aceste state, 
preum şi problema subdezvoltării. Statele din regiune se temeau şi de reînvierea politicilor 
protecŃioniste din anii ‘30, care au provocat efecte economice dezastruoase117. În acest context, 
cooperarea economică regională era privită ca un mijloc de refacere după distrugerile războiului 
şi de depăşire a problemei subdezvoltării. 

IniŃial, statele est-europene au încercat să organizeze cooperarea politică şi economică 
dintre ele, fără amestecul Rusiei. Propuneri de organizare a unei federaŃii sau a unei confederaŃii 
a statelor din regiune au fost lansate atât în timpul cât şi după cel de-al doilea război mondial. 
Două dintre cele mai îndrăzneŃe proiecte au fost cele ce propuneau realizarea unei confederaŃii 
între Polonia şi Cehoslovacia şi a unei federaŃii Balcanice, alcătuite din Iugoslavia şi Bulgaria. 
Ambele planuri presupuneau o cooperare economică intensificată, care urma să fie realizată 
prin intermediul uniunilor vamale. Deşi animozităŃile istorice şi disputele teritoriale ar fi făcut 
extrem de dificilă implementarea acestor proiecte, abandonarea lor a fost determinată în ultimă 
instanŃă de opoziŃia Moscovei118. 

În anul 1947, a devenit clar faptul că sovieticii nu vor permite statelor est-europene să 
coopereze economic cu Occidentul. În celebrul discurs rostit la Harvard, pe 15 iunie 1947, de 
către Secretarul de Stat american George Marshall, s-a lansat ideea reunirii statelor europene în 
cadrul unei conferinŃe, care să pună la punct un plan de reconstrucŃie comun119. Deşi Uniunea 
Sovietică a refuzat să participe la Planul Marshall, cele şapte state est-europene au fost invitate 
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117 Jozef van Brabant, Adjustment, Structural Change and Economic Efficiency, (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987), p. 22. 
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să se întâlnească la Paris, pe 12 iulie, şi să pună bazele unui “comitet de cooperare”, care urma 
să redacteze un raport referitor la resursele, nevoile şi proiectele Europei, raport ce urma să fie 
înaintat spre analiză Statelor Unite120. Majoritatea statelor est-europene au declinat invitaŃia, 
urmând exemplul Moscovei, dar la 8 iulie, Cehoslovacia, care se afla încă sub administrarea 
AliaŃilor, a acceptat invitaŃia, bazându-se şi pe îndemnul iniŃial al sovieticilor de a participa. Cu 
toate acestea, în aceeaşi zi, Uniunea Sovietică şi-a schimbat poziŃia în ceea ce privea 
participarea statelor est-europene la ConferinŃa de la Paris. Primul ministru şi ministrul de 
externe cehoslovac au plecat urgent la Moscova pentru “discuŃii planificate dinainte”, pentru ca 
pe 10 iulie Cehoslovacia să decline invitaŃia la ConferinŃa de la Paris. 

Era evident că, dacă statele est-europene doreau să întreprindă acŃiuni de cooperare 
economică, ele trebuiau să apeleze la Uniunea Sovietică, deoarece cooperarea între ele fără 
medierea Moscovei sau cooperarea cu Occidentul erau imposibile. 

Într-adevăr, se pare că interesul statelor din Estul Europei pentru dezvoltarea cooperării 
economice regionale era atât de mare, încât au început să apară planuri de cooperare 
economică, care o includeau şi pe Uniunea Sovietică. În urma cercetării Arhivelor Ministerului 
Cehoslovac al Planificării NaŃionale, istoricul ceh Karel Kaplan a refăcut firul evenimentelor 
care au dus la crearea CAER-ului, act care l-a avut ca şi actor principal pe ministrul de externe 
sovietic Vyaceslav Mikhailovich Molotov: 

“Toamna trecută, îşi amintea Moltov, prietenii noştri români au ridicat problema 
întăririi legăturilor dintre democraŃiile populare şi Uniunea Sovietică”. Aceasta presupunea 
coordonarea activităŃilor acestor Ńări şi includea propunerea “coordonării respectivelor planuri. 
La început am avut unele îndoieli referitoare la utilitatea acestei sugestii, întrebându-ne dacă 
nu este prematură o astfel de iniŃiativă. Duşmanii puteau profita de ea. Dar când şi alŃii au 
venit cu aceeaşi idee, Tovarăşul Stalin a considerat că era timpul să o punem în aplicare. 
Gottwald şi tovarăşii români au vorbit despre acest proiect, dar şi tovarăşii din alte Ńări cu 
democraŃie populară… (Apoi) problema a fost discutată de către Politburo-ul Comitetului 
Central al Partidului Comunist Cehoslovac şi ca răspuns, am fost de acord în principiu”. 
Românii au realizat schiŃe de propuneri “pe care noi le-am considerat a fi corecte”121.   

Se pare că mai multe state est-europene pledau în favoarea “cooperării economice prin 
intermediul coordonării planificate şi a planificării regionale în cadrul căreia comerŃul şi 
specializarea să joace un rol esenŃial”122.  Mai ales Cehoslovacia s-a dovedit a fi o susŃinătoare 
a cooperării economice bazate pe specializare şi diviziunea regională a muncii. Oficialii 
cehoslovaci au propus ca membrii CAER “să-şi coordoneze planurilor economice, să 
stabilească planuri de investiŃii comune, [şi] să iniŃieze programe de producŃie comune… 
plecând de la diviziunea forŃelor productive în conformitate cu necesităŃile fiecărei Ńări şi cu 
condiŃiile naturale şi istorice ale fiecărei Ńări”123.  Cu toate acestea, potrivit lui Sandor Ausch, 
un economist maghiar, membru al Biroului CAER în acea perioadă, Stalin “a intervenit,…, şi a 
pus capăt activităŃilor CAER  în acest domeniu (al specializării şi divizării muncii n.n.)”124. 

 
2. CapacităŃile sovietice şi cele est-europene 
 

O altă realitate incontestabilă este aceea că Ńările din Estul Europei nu erau destul de 
puternice pentru a-şi impune propria viziune de cooperare economică în faŃa opoziŃiei sovietice. 
Puterea este adeseori definită în termeni de capacităŃi, precum mărimea populaŃiei şi a 
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teritoriului, resursele, capacitatea economică şi puterea militară125. Luându-ne după oricare 
dintre aceste capacităŃi, Uniunea Sovietică era în mod clar hegemonul regional în anul 1949, 
deşi se afla în plin proces de refacere după distrugerile provocate de război. Cu toate acestea, 
Uniunea Sovietică şi-a extins graniŃele occidentale în dauna Poloniei, Cehoslovaciei şi 
României. Aceste schimbări au transformat U.R.S.S. într-o Ńară cu o suprafaŃă de 22 403 000 
km pătraŃi, comparativ cu suprafaŃa cumulată a Ńărilor est-europene, care nu depăşea 991 000 
km pătraŃi126.  PopulaŃia Uniunii Sovietice era dublă faŃă de populaŃia tuturor statelor est-
europene (193 200 000 faŃă de 88 501 000), la fel ca şi produsul intern brut (69,4 miliarde 
dolari la valoarea din 1950 faŃă de 32,4 miliarde)127. Nu trebuie uitate nici imensele resurse 
naturale de care dispunea Uniunea Sovietică, fiind o mare exportatoare de minereu de mangan, 
minereu de fier, crom, aluminiu, metale preŃioase şi ŃiŃei. Spre deosebire de Uniunea Sovietică, 
statele din Estul Europei erau relativ sărace în resurse, multe dintre depozitele lor de minereu 
fiind de slabă calitate. 

În ceea ce priveşte capacitatea militară, Armata Roşie număra aproximativ 2 874 000 de 
militari, în comparaŃie cu armatele est-europene care numărau doar circa 1 262 000 de militari. 
Aramata sovietică se număra printre marile armate victorioase ale războiului în timp ce Ńările 
est-europene se aflau în plin proces de refacere militară. Germania de Est, România, Ungaria şi 
Bulgaria erau state foste inamice, iar mărimea armatelor lor era limitată de prevederile tratatelor 
de pace. Aceste prevederi nu puteau fi modificate decât cu aprobarea Puterilor Aliate şi 
Asociate sau a Consiliului de Securitate al NaŃiunilor Unite. Polonia şi Cehoslovacia nu erau 
supuse nici unei restricŃii, dar armatele lor fuseseră distruse în război. Luând în considerare 
toate aceste aspecte, se poate afirma că Uniunea Sovietică era puterea hegemonică în cadrul 
sferei sale de influenŃă. Beneficiind de acest statut şi întrebuinŃându-şi puterea ce decurgea din 
el, Uniunea Sovietică a reuşit să-şi impună interesele în multiple planuri. 

 
3. Interesele sovietice 
 

Ceea ce a cântărit, însă, cel mai mult în cazul deciziei de înfiinŃare a CAER-ului au fost 
interesele economice şi de securitate ale sovieticilor. Deşi controlau din punct de vedere militar 
Europa de Est, sovieticii nu puteau concura economic cu americanii în ceea ce privea influenŃa 
în regiune. Din acest motiv, Planul Marshall a reprezentat o ameninŃare majoră pentru interesele 
de securitate ale sovieticilor, singura modalitate de a-i bloca efectele fiind izolarea economiilor 
est-europene de economia mondială.  

Sovieticii au fost invitaŃi să participe la Planul Marshall, dar au ridicat obiecŃii faŃă de  
prevederile acestuia, pe care le interpretau ca şi atentate la adresa suvernităŃii ei. Ei au refuzat să 
accepte “schimbul de informaŃii şi angajamente concrete în ceea ce privea producŃia şi 
exporturile, şi chiar planificarea continentală sau o uniune vamală europeană”, cu naŃiunile 
occidentale, ceea ce constituia o parte esenŃială a planului american128. Sovieticii au propus în 
schimb ca “în primul rând să se stabilească realitatea, termenii şi cantitatea creditelor propuse; 
în al doilea rând, să fie întrebate Ńările europene de ce credite au nevoie; şi în al treilea rând să 
fie redactat un program în care să se regăsească cererile Ńărilor europene, care urmau să fie 
satisfăcute pe cât se putea din creditele americane”129. De asemenea, sovieticii nu doreau ca 
statele foste inamice, mai ales Germania, să fie participanŃi egali deoarece se temeau că aceasta 
ar duce la renaşterea potenŃialului militar german şi la stoparea permanentă a programului de 
reparaŃii. Ambele părŃi au refuzat să ajungă la un compromis, iar sovieticii au anunŃat că nu vor 
participa la Planul Marshall. 
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În ciuda refuzului sovieticilor de a participa, britanicii şi francezii au invitat cele şapte 
state est-europene să participe la întâlnirile din iulie 1947 de la Paris. După cum admiteau şi 
sovieticii, acest act reprezenta o încercare de subminare a unităŃii blocului socialist şi de 
extindere a influenŃei occidentale într-o regiune pe care sovieticii o considerau vitală pentru 
propria securitate. În consecinŃă, Moscova a exercitat presiuni asupra statelor satelit pentru a le 
determina să nu participe. În momentul în care devenea din ce în ce mai evident faptul că Planul 
Marshall va fi un succes, sovieticii au decis că blocul socialist “trebuie să aspire la dobândirea 
maximei independenŃe economice faŃă de lumea capitalistă” pentru a preîntâmpina alte tentative 
occidentale de incursiune economică. Crearea unei organizaŃii care să coordoneze schimburile 
din interiorul blocului şi care să poată rivaliza cu OEEC-ul (Organization for European 
Economic Cooperation) era văzută ca un mijloc de promovare a independenŃei economice faŃă 
de Occident şi de împiedicare a unor încercări viitoare ale statelor est-europene de partcipare în 
cadrul cooperării economice vest-europene. 

Un alt avantaj îl constituia faptul că o astfel de organizaŃie putea fi folosită pentru a 
coordona un embargou comercial împotriva Iugoslaviei. łările socialiste semnaseră ample 
acorduri comerciale cu Iugoslavia înainte de eliminarea ei din Cominform în 1948, iar sovieticii 
sperau că prin întreruperea relaŃiilor comerciale cu Iugoslavia vor reuşi să înfrângă rezistenŃa 
acesteia şi vor limita contactele celorlaltor Ńări socialiste cu “ereticii”. 
Referindu-ne strict la interesele economice, Uniunea Sovietică avea nevoie de un aflux masiv 
de produse de bază şi de resurse pentru a-şi putea reconstrui economia devastată de război. 
Sovieticii considerau reparaŃiile germane ca principala sursă în acest sens. În cadrul ConferinŃei 
de la Yalta, Roosevelt fusese de acord “să ia în considerare, ca şi bază de discuŃie, propunerea 
sovietică de stabilire a unei sume de 20 de miliarde de dolari ca reparaŃii (din care jumătate 
urma să fie acordată Uniunii Sovietice)”130. La sfârşitul războiului, sovieticii au început să 
trimită din Germania în Uniunea Sovietică echipament industrial şi chiar fabrici întregi pe post 
de reparaŃii. În anul 1946, americanii au stopat livrările din zona lor deoarece sovieticii şi 
francezii refuzau să se supună deciziei de a trata Germania ca o singură unitate economică. 
Statele Unite erau de asemenea îngrijorate de costul ocupaŃiei şi considerau reconstrucŃia 
economiei Germaniei ca o soluŃie.  Din punctul de vedere al sovieticilor, însă, planul de 
reconstrucŃie economică al Germaniei ar fi pus capăt preluărilor de echipament industrial 
german. Eşecul ConferinŃei Miniştrilor de Externe din martie 1947 de la Moscova în ceea ce 
priveşte găsirea unei soluŃii la problema germană, indica în mod clar faptul că reluarea livrărilor 
de echipament industrial din zonele controlate de Occidentali era foarte puŃin probabilă. 

Pe 24 iunie 1948, Uniunea Sovietică a început blocada zonei vestice a Germaniei într-o 
încercare de a împiedica planul puterilor occidentale de a crea în această zonă un stat german. 
În martie 1948, Statele Unite au instituit la rândul lor un embargou economic la adresa Uniunii 
Sovietice şi a întregului bloc socialist, care viza stoparea livrărilor de “aramament şi produse 
strategice”131. La această acŃiune s-au asociat şi celalalte state occidentale. În consecinŃă, 
importurile sovietice de maşini şi utilaje, care se cifrau în 1947 la 155 milioane de dolari, au 
scăzut în mod dramatic, ajungând în 1950 la doar 50 milioane dolari132. Pentru sovietici 
devenea din ce în ce mai dificil să-şi satisfacă nevoile de bunuri capitale prin relaŃiile 
comerciale cu Occidentul. Rolul jucat de embargoul Occidental în constituirea CAER-ului a 
fost recunoscut în comunicatul din 1949 prin care se anunŃa înfiinŃarea organizaŃiei: 

“ConferinŃa a mai observat faptul că, guvernele Statelor Unite ale Americii, Angliei şi a 
altor Ńări din Europa Occidentală boicotează de fapt relaŃiile comerciale cu Ńările 
democraŃiilor populare şi cu U.R.S.S., deoarece aceste Ńări nu consideră ca fiind posibil să se 
subordoneze dictatului Planului Marshall, de vreme ce acest plan violează suveranitatea 
acestor Ńări şi intersele economiilor lor naŃionale. Luând acest fapt în considerare, conferinŃa a 
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discutat posibilitatea organizării unei cooperări economice mai extinse între Ńările democratice 
populare şi U.R.S.S.“133.   

Aşa se face că, în anul 1949, Ńările est-europene au rămas principala sursă de produse de 
bază şi de resurse necesare reconstrucŃiei economiei sovietice. 

Dar înainte de a-şi rezolva interesele economice şi de securitate, sovieticii trebuiau să 
opereze schimbări majore în sistemul comercial şi de producŃie al regiunii. Înaintea celui de-al 
doilea război mondial, comerŃul statelor est-europene era orientat în principal către Germania. 
Deşi războiului a întrerupt comerŃul regional şi a crescut rolul Uniunii Sovietice în zonă , 
comerŃul statelor est-europene cu Occidentul a început curând să se revigoreze.  În anii 1947-
1948, ponderea Uniunii Sovietice în comerŃul Cehoslovaciei, Ungariei şi Poloniei scăzuse la 
doar 30% şi continua să scadă134. Mai mult decât atât, embargoul occidental pe exporturile 
strategice a determinat o cerere sporită din partea statelor est-europene pentru importul 
acelorlaşi produse de care avea nevoie şi Uniunea Sovietică, adică materii prime şi produse de 
bază. Satisfacerea cererii est-europenilor cumulată cu cea a sovieticilor impunea o schimbare 
radicală a pattern-ului de producŃie din regiune, deoarece cele mai avansate state est-europene 
din punct de vedere industrial, precum Cehoslovacia, producea în principal textile, încălŃăminte, 
sticlă şi alte produse de industrie uşoară în timp ce celelalte state produceau mai ales alimente, 
materii prime şi produse semiprelucrate135. 

Din toate aceste motive, Uniunea Sovietică era interesată de crearea unui sistem 
comercial regional şi era evident că avea puterea de a determina natura acestui sistem. Cu toate 
acestea, puterea şi interesele Moscovei nu oferă o explicaŃie suficientă pentru decizia de a crea 
un sistem comercial bazat pe autarhie economică şi pentru alegerea unei structuri instituŃionale 
slabe a CAER-ului. Este adevărat că interesele de securitate ale Moscovei impuneau alegerea 
unui sistem de schimburi comerciale izolat de economia mondială, dar aceste interese de 
securitatea nu impuneau alegerea de către fiecare stat din interiorul sistemului a autarhiei 
economice. Şi alte forme de cooperare economică regională decât autarhia ar fi putut satisface 
la fel de bine, dacă nu mai bine, interesele economice şi de securitate ale sovieticilor. De 
exemplu, CAER-ul putea să fie organizat pe baze supranaŃionale şi să promoveze specializarea 
şi diviziunea muncii. Aceasta ar fi putut permite Moscovei să aleagă modelul de dezvoltare 
economică, evitând problemele ce decurg din adoptarea autarhiei. În plus, o asemenea alegere 
ar fi fost mai apropiată de viziunea est-europeană de cooperare economică. De fapt, după cum 
se ştie, Hrusciov va încerca să reformeze CAER-ul la începutul anilor 1960, urmând această 
viziune a supranaŃionalităŃii. 

Din moment ce principala critică adusă de sovietici Planulul Marshall era aceea că 
afectează suveranitatea participanŃilor, nu este surprinzător faptul că Moscova a preferat să 
înzestreze CAER-ul cu o structură instituŃională mai egalitară. Cu toate acestea, puteau fi alese 
şi alte mecanisme de adoptare a deciziei, care funcŃionau mult mai bine decât unanimitatea. 
Este adevărat că dreptul internaŃional tradiŃional înclina în favoarea unanimităŃii, dar 
organizaŃiile economice internaŃionale ale acestei perioade (Fondul Monetar InternaŃional, de 
exemplu) optaseră pentru adoptarea deciziilor pe baza majorităŃii, conştiente fiind de limitările 
pe care le impunea unanimitatea acŃiunii efective (un singur membru putea bloca decizia). 
Pentru a înŃelege mecanismul care a stat în spatele deciziei de a înzestra CAER-ul cu o structură 
instituŃională şi decizională slabă, este necesar să luăm în considerare o serie de alŃi factori, 
precum ideologia şi experienŃa. 
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4. Structura instituŃională a CAER-ului 
 
Sovieticii au preferat formula unanimităŃii în locul altor alternative posibile, nu doar 

datorită valorii ei propagandistice ci şi datorită faptului că ea reflecta experienŃa sovietică. După 
cum observa şi Stephen Zamora “preluarea regulilor de vot internaŃional din experienŃa 
internă, naŃională este caracteristică, şi probabil logică, de vreme ce experienŃa majorităŃii 
liderilor mondiali a fost formată mai întâi pe arenele politice naŃionale”136. În Uniunea 
Sovietică, frica de facŃionalism a dus la situaŃia în care majoritatea deciziilor se luau pe baza 
votului unanim. De remarcat este faptul că în principalul corp legislativ al Uniunii Sovietice, 
Sovietul Suprem, nu s-a exprimat nici un vot negativ de la începutul anilor ’30. Stalin a împins 
la extrem această practică, insistând ca deciziile Politburo-ului “să fie înregistrate ca unanime, 
interzicând liderilor opoziŃiei să-şi exprime poziŃiile diferite în mod public”137.  

Uniunea Sovietică a apelat, bineânŃeles, la experienŃa sa politică internă atunci când a 
înzestrat CAER-ul cu o structură instituŃională lipsită de putere decizională reală.                                                           
Cel mai important organism al CAER-ului, Sesiunea Consiliului, s-a reunit de trei ori 
(Moscova, 26-28 aprilie 1949; Sofia, 25-27 august 1949; şi Moscova din nou, 24 noiembrie 
1950), după care şi-a încetat întâlnirile până după moartea lui Stalin. Munca Sesiunii 
Consiliului a fost preluată de către organul său administrativ, Biroul, deciziile fiind luate 
exclusiv în Moscova. Karel Kaplan susŃine că: 

“Atunci când Biroul discuta probleme mai importante, Mikoyan participa şi el în 
calitate de membru al Politburo-ului sovietic. Autoritatea sa politică reprezenta de la bun 
început o garanŃie a faptului că propunerile sale vor fi acceptate. Toată lumea îşi dădea seama 
că discursurile şi punctele sale de vedere au valoare de directive ale Moscovei şi toŃi se 
comportau în consecinŃă, inclusiv guvernele pe care ei le reprezentau”138.   

InstituŃiile sovietice din era stalinistă au fost adesea comparate cu nişte curele de 
transmisie, deoarece ele “au fost deposedate în mod progresiv de orice putere decizională şi 
transformate în unelte ale puterii executive, adică ale Politburo-ului şi mai precis ale lui 
Stalin”139. Acest fapt este demonstrat de numărul extrem de rar de întâlniri ale instituŃiilor 
decizionale sovietice. Astfel, deşi statutele Partidului Comunist din Uniunea Sovietică 
prevedeau că, Congresul Partidului trebuia să se întâlnească la fiecare trei ani, moment în care 
trebuia ales Comitetul Central, care la rândul său urma să aleagă membrii Secretariatului, a 
Politburo-ului etc., a existat o ruptură de aproape patrusprezece ani între cel de-al XVIII-lea 
Congres al Partidului (Martie 1939) şi cel de-al XIX-lea Congres (Octombrie 1952). În 
Discursul Secret rostit de către Hrusciov la cel de-al XX-lea Congres al Partidului, acesta 
afirma că în ultimii ani din viaŃa lui Stalin, “sesiunile plenare ale Comitetului Central [care ar 
fi trebuit să se Ńină de două ori pe an] nu au fost convocate, iar sesiunile Biroului Politic aveau 
loc doar ocazional”140. În acest context, este evident faptul că mecanismele de funcŃionare şi de 
luare a deciziei din cadrul CAER-ului au reprezentat rodul experienŃei politice acumulate de 
Uniunea Sovietică în anii scurşi de la RevoluŃia bolşevică. Astfel, în loc să înzestreze CAER-ul 
cu o structură instituŃională puternică, care să adopte fără probleme decizii în favoarea sa, 
Uniunea Sovietică a preferat să se bazeze pe alte instrumente care să-i asigure controlul asupra 
noi instituŃii. 

În primul rând, trebuie să Ńinem cont de faptul că Stalin a cerut ca poziŃiile cheie din 
cadrul partidelor comuniste est-europene să fie ocupate de “comunişti care au activat în cadrul 
Cominternului, pe teritoriul Uniunii Sovietice, adesea fiind vorba de oameni cu experienŃă în 
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reŃelele NKVD-ului”141. În acest fel, conducătorii statelor est-europene erau în general oameni 
loiali Uniunii Sovietice, adesea necunoscuŃi în propriile Ńări. Ei erau pe deplin îndoctrinaŃi şi 
dependenŃi faŃă de Moscova în ceea ce priveşte poziŃiile pe care le ocupau. 

Din punct de vedere instituŃional, sovieticii şi-au construit mecanismele de influenŃă şi 
control prin intermediul consilierilor trimişi de Moscova pentru a-i ajuta pe est-europeni să-şi 
refacă forŃele de poliŃie, armatele, serviciile de informaŃii, comisiile de planificare etc., după 
modelul sovietic. O atenŃie deosebită a fost acordată “acelor instituŃii guvernamentale care 
aveau un rol important ca instrumente de putere: de obicei poliŃia secretă şi forŃele armate”142.  
Însă nici instituŃiile economice nu au fost ignorate. “Consilierii sovietici din Ńările mebre 
[CAER]…au jucat un rol de maximă importanŃă în economiile acestor Ńări – în ministerele 
economiei, în birourile miniştrilor, în unele sedii centrale şi fabrici cheie”143. PrezenŃa acestor 
consilieri le-a permis sovieticilor să participe în mod direct la procesul de luare a deciziei în 
statele est-europene şi le-a oferit acces direct la informaŃii detaliate referitoare la toate aspectele 
vieŃii din Europa de Est.  

Moscova nu numai că a trimis consilieri, dar a şi obŃinut o cotă semnificativă din 
industriile Bulgariei, României şi Ungariei, prin crearea de companii mixte (subiectul a fost 
dezbătut pe larg în capitolul II al prezentei lucrări). Aceste companii deŃineau monopolul în 
respectivele ramuri industriale şi erau scutite de impozite, evaluări, taxe vamale şi beneficiau de 
un regim preferenŃial în ceea ce privea aprovizionarea şi forŃa de muncă. Prin intermediul 
acestor companii, sovieticii au putut să controleze exploatarea resurselor din Estul Europei şi i-
au exclus, de fapt, pe est europeni de la administrarea aeroporturilor, porturilor şi a altor 
sectoare importante ale economiilor lor. 

Uniunea Sovietică nu a neglijat, însă, nici instrumentele mai tradiŃionale de control. La 
sfârşitul celui de-al doilea război mondial, Uniunea Sovietică deŃinea controlul militar asupra 
Europei Răsăritene, iar în anul 1949 mai erau încă 31 de divizii sovietice staŃionate în Bulgaria, 
România, Polonia, Ungaria şi Germania de Est. Toate statele est-europene (cu excepŃia 
Germaniei de Est) erau legate de Uniunea Sovietică şi între ele prin tratate de prietenie, 
colaborare şi ajutor reciproc. De asemenea, “lovitura de la Praga” din 1948 a desăvârşit 
procesul de preluare a puterii de către partidele comuniste în regiune.   

În planul relaŃiilor multilaterale din cadrul blocului socialist, trebuie consemnată 
crearea, în anul 1947, a Cominformului, moştenitorul Cominternului, însărcinat “cu 
organizarea schimburilor de experienŃă şi, dacă era necesar, cu coordonarea activităŃilor 
Partidelor Comuniste pe baza înŃelegerilor reciproce”144.  Această organizaŃie multilaterală a 
oferit mijloacele necesare Uniunii Sovietice pentru a dirija activităŃile partidelor comuniste 
europene, iar excluderea şi condamnarea unanimă a Iugoslaviei în 1948, acuzată de devieri 
naŃionaliste, a demonstrat fără drept de apel care puteau fi consecinŃele adoptării unei direcŃii 
independente în cadrul blocului.  

Punctând ideile principale ce pot fi extrase din această scurtă prezentare a contextului în 
care s-a născut CAER-ul, trebuie precizat mai întâi faptul că Uniunea Sovietică a profitat de 
poziŃia de hegemon pe care o avea în sfera sa de influenŃă pentru a impune propriul său model 
de sistem comercial. Deşi ar fi putut să aleagă şi alte forme de cooperare economică, bazate pe 
specializare, care ar fi putut satisface la fel de bine interesele sale economice şi de securitate, 
Uniunea Sovietică a preferat un sistem de schimburi economice bazat pe autarhie economică şi 
pe un comerŃ bilateral, controlat de către stat. De asemenea, a preferat să înzestreze CAER-ul cu 
o structură instituŃională slabă, alegând să-şi exercite influenŃa asupra acestei organizaŃii cu 
ajutorul altor instrumente, ce Ńin mai mult de contextul personal şi de cel instituŃional. Pe 
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termen scurt, aceste alegeri i-au permis Uniunii Sovietice să-şi satisfacă interesele: reorientarea 
comerŃului est-european dinspre Vest spre Est, coordonarea cererilor Ńărilor est-europene înspre 
economia sovietică, şi direcŃionarea industriilor statelor satelit spre producŃia de bunuri de bază. 
Cu toate acestea, costurile pe termen lung ale acestei strategii au afectat grav interesele Uniunii 
Sovietice şi ale statelor din sfera sa de influenŃă. 

 Tabelul de mai jos ne arată cum s-a realizat redirecŃionarea comerŃului est-european. 
Tabelul 1: EvoluŃia în procente a comerŃului din interiorul blocului socialist145 
łara 1948 1949 1950 1951 1952 
Polonia 41 43 59 58 67 
Cehoslovacia 32 46 55 61 71 
Ungaria 34 46 61 67 71 
România 71 82 83 80 85 
Bulgaria 78 82 89 92 89 
 

De asemenea, statele membre CAER au consimŃit să stopeze toate împrumuturile, să 
restricŃioneze livrările şi să înceteze să ofere asistenŃă tehnică Iugoslaviei. Ca urmare a acestor 
măsuri, schimburile economice cu Iugoslavia au fost practic întrerupte. Reducerea schimburilor 
cu Occidentul şi cu Iugoslavia au determinat creşterea dependenŃei Ńărilor est-europene faŃă de 
piaŃa sovietică şi de materiile prime şi echipamentele provenite de aici, iar acordurile 
comerciale bilaterale pe termen lung au devenit principalul mijloc de restructurare a 
economiilor est-europene. În acelaşi timp, sovieticii au forŃat statele est-europene să crească 
producŃia în domeniul industriei grele. De exemplu, Moscova a refuzat să accepte exporturile 
tradiŃionale ale cehoslovacilor, cerând în schimb, după cum spunea Mikoyan “echipament 
extrem de sofisticat care era produs de numai două sau trei Ńări în lume”146. Rezultatul acestei 
politici s-a reflectat în creşterea ponderii maşinilor şi a mijloacelor de producŃie în exportul 
Cehoslovaciei de la 6,1% în 1937 la 42,3% în 1953147. Creşteri similare s-au produs şi în 
exporturile altor state est-europene. 

Nu în ultimul rând, sovieticii i-au încurajat pe est-europeni să-şi exploateze propriile 
resurse de materii prime pentru a reduce cererea de resurse sovietice. De exemplu, sovieticii au 
refuzat să aprovizioneze Cehoslovacia cu cantităŃile necesare de minereu de fier, forŃându-i 
astfel pe cehoslovaci să-şi exploateze propriile zăcăminte, de mult mai slabă calitate. Atunci 
când cehii au protestat, sovieticii au replicat că “O economie este mult mai stabilă dacă îşi 
dezvoltă propriile resurse, chiar dacă lucrul acesta necesită anumite investiŃii”148. 

Cu toate acestea, consecinŃele negative determinate de adoptarea unui sistem comercial 
bazat pe dezvoltarea autarhică a fiecărui stat şi pe structura instituŃională slabă a CAER, nu au 
apărut decât mai târziu. În anul 1954, după moartea lui Stalin, forŃajele economice apărute în 
urma investiŃiilor masive şi a consumului redus, coroborate cu tensiunile politice determinate de 
procesul de destalinizare, au dus la izbucnirea unor mişcări politico-sociale în Europa de Est, 
care au culminat cu revoluŃia maghiară din 1956. Aceste evenimente au reprezentat o 
ameninŃare majoră la adresa intereselor de securitate ale Uniunii Sovietice în zonă. 

Din moment ce statele est-europene nu aveau resursele necesare pentru a susŃine 
procesul de industrializare masivă dorit de Moscova, cererea lor de materii prime a crescut 
simultan cu producŃia de bunuri specifice industriei grele. Astfel, “livrările de minereu de fier 
din Uniunea Sovietică către aceste Ńări a crescut de la 3,2 milioane tone în 1950 la 13 milioane 
tone în 1959 şi va creşte la 24 milioane tone în 1965”149. Datorită intereselor sale de securitate, 
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Uniunea Sovietică nu dorea ca statele est-europene să devină dependente de materiile prime 
occidentale. În felul acesta, s-a dezvoltat un model de comerŃ regional care presupunea 
schimbul, în sistem barter, a materiilor prime sovietice pe produse finite est-europene. 

Dar acest sistem nu funcŃiona, în ultimă instanŃă, în folosul Uniunii Sovietice, deoarece 
preŃurile materiilor prime erau mult mai mici decât cele ale produselor finite, atât în Uniunea 
Sovietică, cât şi în interiorul blocului. Argumentul potrivit căruia Uniunea Sovietică a ales în 
mod deliberat să subvenŃioneze economic Europa Răsăriteană în schimbul unei securităŃi 
crescute este şubred din mai multe motive. În primul rând, iniŃial, Uniunea Sovietică a exploatat 
resurse din Europa de Est. Paul Marer estimează că Uniunea Sovietică a extras din Europa 
Răsăriteană cam tot atât de mult cât au investit Statele Unite prin Planul Marshall în Occidentul 
Europei, adică aproximativ 14 miliarde de dolari150. În al doilea rând, în momentul în care 
beneficiile economice au început să scadă după moartea lui Stalin, Moscova a fost silită să 
iniŃieze reformarea CAER-ului pentru a stopa pierderile din propria economie. Este cunoscută 
în acest sens iniŃiativa lui Hrusciov de a reorganiza sistemul CAER-ului pe baza specializării, 
schimburilor multilaterale şi a diviziunii internaŃionale socialiste a muncii. 

DificultăŃile întâmpinate de către Uniunea Sovietică în încercarea de a reorienta sistemul 
de schimburi comerciale în sensul unei mai bune reflectări a propriilor interese, pot fi reperate 
cel mai bine în schimbările realizate la nivelul instrumentelor sovietice de control asupra Ńărilor 
satelit şi a schimbării regulii unanimităŃii în CAER. După moartea lui Stalin, s-au produs 
schimbări majore la nivelul instrumentelor de control sovietice. Majoritatea consilierilor 
sovietici şi multe dintre trupele sovietice staŃionate în Europa de Est au fost retrase. De 
asemenea, o nouă generaŃie de liderii a preluat puterea din mâinile vechii gărzi staliniste. Dar 
aceste schimbări i-au răpit Moscovei posibilitatea de a mai interveni în procesul intern de luare 
a deciziilor din cadrul statelor est-europene. Cel care va beneficia de aceste schimbări politice 
de la Moscova, dar şi de regula unanimităŃii din cadrul CAER-ului, va fi liderul comunist 
român, Gheorghe Gheorghiu-Dej, care va bloca reformele lui Hrusciov de aşezare a CAER-ului 
pe bazele supranaŃionalităŃii şi a specializării.  

Cee ce caracterizează prima perioadă de existenŃă a CAER-ului este, aşadar, autarhia 
economică. Mă voi opri în cele ce urmează la această perioadă, care durează de la înfiinŃarea 
CAER-ului în anul 1949 până la moartea lui Stalin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
150 Ibid. 
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MIRCEA ELIADE ŞI MIZA INIłIERII ÎN MISTERELE 
EGIPTULUI ANTIC 

 
Nicolae IUGA 

 

ABSTRACT. Our approach in this article has the purpose of understanding the 
stake of initiation into the Egyptian mysteries and, through this, of the stake of 
any religious initiation in general, including the Christian paradigm. The mystic 
identification with the God who dies and comes to life, specific to Christianity is 
essential for supporting the belief in the immortality of the soul. 

We have limited out paper to two main sources, Herodot and Mircea 
Eliade. This is so because Herodot was historically closer to the Egyptian 
mysteries, he traveled to Egypt while these initiations were still being performed 
and he wrote about what he had seen himself. And Mircea Eliade because he is 
ideationally closer to our mentality, and in what concerns the belief in the 
immortality of the soul with the ancient Egyptians he pinpointed, as usual, the 
essential. 

 

 
Poate că ceea ce individualizează civilizaŃia egipteană în contextul antichităŃii este 

tocmai acea puternică valorizare metafizică a morŃii. De aici edificarea piramidelor şi 
îmbălsămarea cadavrelor. Un proverb arab spune: zeii se tem de un singur lucru, de timp, dar şi 
timpul se teme la rândul lui de piramide. Faptul este adevărat, inclusiv în sensul empiric al 
termenului. Piramidele  egiptene au suprvieŃuit zeilor egipteni. 

Chestiunile legate de credinŃa în nemurirea sufletului şi cultul morŃilor la vechii egipteni 
sunt atât de cunoscute şi de comune, încât le vom evoca succint, fără să urmăm în mod special 
un autor anume. Se ştie că egiptenii nu aveau o idee despre un suflet unic, ci îşi reprezentau 
sufletul sub mai multe aspecte ale vieŃii spirituale şi fiecare dintre aceste reprezentări purta un 
nume aparte. Astfel, sufletul numit bai este sufletul care după moarte trece într-o altă viaŃă. Era 
reprezentat sub forma unei păsări, pentru ca după moarte să poată părăsi trupul şi să se 
înfăŃişeze degrabă la judecata lui Osiris. O altă dimensiune a sufletului, sufletul numit ka  era un  
fel de dublu al trupului, un principiu vital care nu îşî ia zborul după moarte, ci rămâne în 
mormânt atâta timp cât se păstrează trupul. De aici preocuparea deosebită pentru înbălsămarea 
cadavrelor şi pentru construirea unor morminte deosebit de durabile. Herodot îşi începe Cartea 
a doua a Istoriilor sale cu acea remarcă celebră, că Egiptul este ”un pământ dobândit şi un dar 
al fluviului”. Căci dacă Nilului i s-ar năzări să-şi abată cursul spre Golful Arabiei bunăoară 
„cine l-ar opri ca, în vreo douăzeci de mii de ani, tot vărsându-se în el, să nu-l astupe cu mâlul 
cărat ?” ( Istorii, II , 11 ). De altfel, pământul Egiptului intră mai adânc în mare prin Delta 
Nilului, decât Ńărmurile învecinate. Umflarea periodică a Nilului înseamnă o diferenŃă de nivel 
de 4-5 metri, inundând câmpia de o parte şi de alta pe mai mulŃi kilometri, „cale de două zile, 
uneori mai mult, alteori mai puŃin”, precizează Herodot. După ce apele se retrag, agricultorul 
egiptean aruncă sămânŃa în nămolul fertil şi apoi mână turmele peste nămol, să-l calce şi să 
afunde sămânŃa în pământ. După care nu are decât să aştepte vremea secerişului. Nilul începe să 
crescă pe la solstiŃiul de vară şi se umflă în continuu vreme de 100 de zile. Cu privire la locul de 
unde izvorăşte Nilul, nimeni nu putea să dea un răspuns clar. Alte observaŃii privesc firea 
oamenilor. După Herodot, egiptenii îi întrec pe toŃi ceilalŃi oameni de pe pămînt în privinŃa 
evlaviei. SacerdoŃiul este lăsat în exclusivitate pe seama bărbaŃilor, la ei nici o femeie nu poate 
să fie preoteasă. ToŃi bărbaŃii se taie împrejur, iar preoŃii în plus îşi rad părul capului, precum şi 
tot corpul din două în două zile, pentru a fi cu desăvârşire curaŃi atunci când slujesc Zeului. 
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Egiptenii nu cultivă  deloc bob, acea legumă înrudită cu fasolea şi mazărea, iar pe cel care 
creşte întâmplător nu îl mănâncă, ci îl distrug şi îl aruncă. PreoŃii sunt opriŃi până şi să-l vadă, 
bobul fiind considerat o plantă impură. Faptul ar putea să pară o simplă ciudăŃenie, o 
neînsemnată manie locală, şi nu ne-am fi oprit deloc asupra lui, dacă nu ne-ar fi atras atenŃia 
coincidenŃa că şi Pitagora şi adepŃii săi priveau de asemenea bobul ca pe o plantă impură şi de 
neatins. Or, după cum se ştie, marele Pitagora a fost iniŃiat în Egipt.  

Când aduc jertfe, egiptenii înjunghie vita, o jupoaie de piele şi îi taie capul. Asupra 
capului aruncă toate blestemele care ar fi putut să fie proferate asupra poporului şi toate relele 
care ar putea să-i pândească, după care aruncă această căpăŃână în fluviu. Ritualul s-a transmis 
mai târziu şi evreilor, sub forma Ńapului ispăşitor. Vechii egipteni erau politeişti şi, mai mult, nu 
toŃi cinsteau pe aceiaşi zei, în afară de Isis şi Osiris, al căror cult era răspândit şi practicat în tot 
Egiptul. 

Pare sigur că Herodot a fost iniŃiat, până la un punct, în cunoştinŃele esoterice ale 
preoŃilor egipteni. Iată bunăoară felul în care el relatează ceremonia tristă prin care se 
comemora moartea lui Osiris. Se aduce mai întâi jertfa. Boul este jupuit, i se retează picioarele 
şi capul, iar trunchiul este golit de măruntaie şi este umplut cu pâine, miere şi mirodenii, după 
care este ars. Urmeză rugăciunea, iar după rugăciune participanŃii consumau din resturile jertfei. 
În timpul rugăciunii, oamenii plâng şi se bat cu pumnii în piept, dar: „în cinstea cui se bat nu 
am dezlegare să spun” ( II , 61 ). Este clar că Herodot însuşi a fost iniŃiat în misterele lui Osiris, 
care implicau între altele şi interdicŃia de a dezvălui profanilor conŃinutul iniŃierii ca atare, 
precum şi interdicŃia de a pronunŃa în public numele secret al zeului, interdicŃie pe care de la 
egipteni au preluat-o ulterior şi evreii. De asemenea puŃin mai încolo (II , 65 ), Herodot 
vorbeşte în acelaşi sens şi despre animalul de jertfă, respectiv despre animalele care nu pot fi 
jertfite, oprindu-se însă la un anumit punct, tocmai ca să nu ajungă cu povestirea „la lucruri 
sfinte, despre care dinadins mă feresc să pomenesc”.  

Vechii egipteni mai aveau câteva obiceiuri în aparenŃă stranii. De exempu, la sfârşitul 
agapelor, unul dintre ei făcea înconjurul mesei cu un mic sarcofag în mână, în care se afla o 
păpuşă imitând un cadavru mumificat. Arătând-o fiecărui mesean, spunea: „priveşte-o, apoi bea 
şi te veseleşte, pentru că după moarte şi tu vei fi la fel”, un memento mori ce seamănă ca idee 
cu un element din „camera de reflecŃie” proprie iniŃierilor târzii. 

Tot potrivit lui Herodot ( II , 123 ), egiptenii sunt primii care au spus că sufletul omului 
este nemuritor, iar pe Isis şi Osiris şi-i reprezentau ca fiind stăpânii celuilalt tărâm. După cum 
am arătat mai sus, Herodot a fost iniŃiat în misterele egiptene, lucru ce reiese cu claritate din 
chiar Istoriile sale. Totodată, reiese că el nu a fost iniŃiat în cel mai înalt grad. Iată ce 
mărturiseşte el însuşi (II , 148). Lângă lacul Mer-ur se află Labirintul. Era vorba de un mare lac 
artificial, cu o circumferinŃă de vreo 150 km., azi secat, pe locul căruia se află în prezent oraşul 
Medinet-el-Faium. Labirintul, după Herodot, întrecea în dimensiuni şi complexitate tot ce s-a 
construit până atunci, toate templele elinilor luate la un loc, precum şi piramidele. Labirintul 
avea 12 curŃi acoperite, cu porŃile faŃă în faŃă, şase spre miazănoapte şi şase spre miazăzi. 
Înăuntru se aflau două şiruri de încăperi, unul sub pământ şi altul deasupra, având la fiecare 
nivel câte o mie cinci sute de încăperi, în total trei mii. „Odăile de sus le-am văzut şi le-am 
străbătut eu însumi, deci vorbesc despre ele ca despre lucruri văzute cu ochii mei” , întăreşte 
Herodot. „Cât despre încăperile de jos (continuă istoricul nostru) ştiu numai din auzite, căci 
egiptenii ce erau puşi de pază n-au vrut nici în ruptul capului să mi le arate”. Este clar că 
Herodot a fost iniŃiat, pentru că ştia să păstreze anumite secrete, despre care scrie că nu are 
„îngăduinŃă să vorbească”. Dar, pe de altă parte, rezultă că el nu a fost iniŃiat în cel mai înalt 
grad, pentru că nu îi era permis să intre în încăperile subterane ale Labirintului, unde se făcea 
iniŃierea în grade mai înalte. Pe locul unde s-a aflat Labirintul s-au făcut în timpurile moderne 
săpături arheologice, dar aici nu s-a găsit nici un mormânt, ceea ce confirmă ipoteza că 
subteranele Labirintului nu erau, precum cele de sub piramide, vreo necropolă faraonică, ci erau 
încăperi destinate studiilor şi anumitor ceremonii religioase iniŃiatice. În ce au constat oare 
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riturile de iniŃiere în misterele lui Osiris? Herodot scrie: „egiptenii prezintă prin jocuri mimice 
patimile zeului. Ştiu amănunŃit cum se desfaşoară fiecare joc, dar e mai bine să tac!” (II, 171). 
De fapt, noi nici nu avem nevoie, pe moment, să ştim mai mult. Herodot spune că e mai bine să 
tacă, în virtutea jurământului făcut la iniŃiere, anume că nu va profana ritualul. Noi azi nu avem 
nevoie să ştim amănunŃit cum se desfăşura fiecare mister luat în parte. Problema reală este dacă 
pantomima prin care se rememora moartea şi învierea lui Osiris avea un sens – şi dacă da, care 
era acest sens? 
        Din acest punct încolo va trebui să ne lăsăm călăuziŃi de o importantă autoritate în materie: 
Mircea Eliade. Ne vom referi la celebra Istorie a credinŃelor şi ideilor religioase (paragrafele 
28–33). Drama lui Osiris poate fi reconstituită în linii mari. Osiris era zeu şi totodată rege 
legendar al Egiptului. Era o divinitate civilizatoare, care i-a învăŃat pe oameni practicarea 
binelui şi a virtuŃii. Din invidie, fratele său Seth îl ucide şi, pentru a ascunde crima, taie 
cadavrul în bucăŃi pe care le îngroapă în diferite locuri din Delta Nilului. SoŃia lui Osiris, Isis, 
împreună cu fiul lor Horus şi cu Anubis, zeul cu cap de şacal, reuşesc să găsească părŃile 
cadavrului şi, cu ajutorul magiei, să-l învie. După aceasta, Osiris devine stăpân al lumii de 
dincolo şi judecător al morŃilor. Mitul are funcŃiuni multiple. Pe de o parte acest mit, la fel ca şi 
uciderea lui Abel de către fratele său Cain, sau la fel ca şi episodul uciderii lui Hiram Abif, 
explică apariŃia răului în lume. Cu aceeaşi motivaŃie: invidia. Apoi Osiris, la fel ca şi Tammuz 
al babilonienilor, instituie în cultura egipteană şi prin aceasta, mai târziu, în iudeo-creştinism, 
paradigrama zeului care moare şi învie. Astfel, viaŃa omului capătă un sens, ba, mai mult, 
inclusiv moartea sa capătă un sens. În Cartea MorŃilor, celebrul text egiptean, la capitolul 125, 
răposatul se adresează lui Osiris astfel: “Mă închin Ńie, mare zeu, stăpân al celor două Maat”, 
după care îi mărturiseşte scopul... morŃii sale: “Am venit către tine, stăpâne, fiind adus spre a 
zări desăvârşirea ta”. Aşadar, moartea capătă sens, întrucât prin ea se ajunge la cunoaşterea 
desăvârşirii zeului. Moartea devine astfel iniŃierea ultimă şi supremă. 

După cum remarca şi Mircea Eliade, la judecata lui Osiris răposatul trebuia să răspundă 
unui interogatoriu de structură iniŃiatică. Judecata propriu-zisă se desfăşoară după un scenariu 
complex. În acelaşi capitol 25 al CărŃii morŃilor este reprezentat Tribunalul în faŃa căruia 
decedatul trebuia să-şi pledeze nevinovăŃia. Tribunalul este prezidat de către Osiris, asistat de o 
curte formată din 42 de judecători, număr care corespunde, după istoricul religiilor Emilian 
Vasilescu, cu cele 42 de nome ale Egiptului. Mortul este introdus în sala de judecată de către 
Horus, fiul lui Osiris. Horus împreună cu Anubis cântăresc sufletul mortului pe o balanŃă. Pe un 
taler al balanŃei se aşează inima mortului, iar pe celălalt zeiŃa DreptăŃii şi a Adevărului Maat 
aşează o pană. Dacă mortul a fost un om păcătos, atunci inima sa va atârna mai greu, balanŃa se 
va înclina în această parte, iar inima grea de păcate va cădea şi va fi devorată imediat de către 
un animal hidos şi terifiant, un hibrid între crocodil şi hipopotam, numit Oms. Mortul însă nu 
rămâne pasiv faŃă de cele ce se întâmplă ci, printr-o lungă mărturisire negativă, arată faptele 
rele, pe care ar fi putut să le facă dar nu le-a făcut. Între altele, arată că nu a încercat să ajungă 
fără drept la cunoştinŃe esoterice: „nu am căutat să cunosc ceea ce nu trebuie cunoscut”, că nu a 
săvârşit nedreptate, că nu a bătut pe nimeni, că nu a luat mită, că nu a hulit numele zeilor, că nu 
a asuprit pe săraci etc. , etc. În altă ordine de idei, toate aceste păcate pe care mortul neagă că 
le-ar fi făcut, ne dau o preŃioasă imagine indirectă asupra moravurilor oamenilor din străvechiul 
Egipt, asupra reprezentărilor lor despre bine şi rău. În finalul pledoariei şi luând în considerare 
rezulatul cântăririi inimii, zeul Toth, care aici joacă rolul de grefier, face un raport către 
judecătorul suprem Osiris, arătând că decedatul nu este vinovat, că inima sa este dreaptă şi că 
acul balanŃei nu s-a înclinat. Atunci Osiris pronunŃă sentinŃa, dându-i voie celui venit la 
judecata sa să intre în împărăŃia sa. 
De ce se agită şi se apără decedatul atâta de energic în faŃa judecăŃii lui Osiris? Care este miza? 
Ei bine, cei care vor intra în împărăŃia lui Osiris se vor putea după aceea indentifica mistic cu 
însuşi Osiris, adică vor putea să moară şi să învieze cu Osiris, la fel cum mai târziu creştinii se 
vor indentifica mistic cu Christos cel răstignit şi înviat. Iar pentru aceasta omul trebuie să fie 
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practicant al cultului, adică în mod repetat, cu o periodicitate prestabilită în calendarul sacru, să 
imite prin jocuri şi pantomimă patimile Zeului, să participe ritual la drama şi apoteoza lui 
Osiris. În acest fel Osiris devine modelul divin al tuturor oamenilor care speră să învingă 
moartea. Osiris prezenta garanŃia învingerii morŃii pentru că, aşa cum arată Mircea Eliade “într-
o ultimă sinteză religioasă, egiptenii au identificat elemente comune atât în călătoria zilnică a 
lui Ra (Soarele), cât şi în drama lui Osiris”. Egiptenii au reuşit să articuleze într-un singur 
sistem ceea ce este prin excelenŃa imuabil şi invulnerabil – cursa zilnică a soarelui – cu un 
episod în sine accidental: uciderea lui Osiris, cu ceea ce este în sine de asemenea accidental, 
fragil, efemer şi lipsit de sens: existenŃa umană. S-a operat transplantarea ideii de necesitate de 
la deplasarea nestrămutată a Soarelui pe cer, la învierea cu necesitate a lui Osiris şi la 
posibilitatea ca fiecare muritor să devină el însuşi un Osiris. În definitiv, un oricare nou răsărit 
de soare poate fi privit şi primit ca pe o iniŃiere şi ca pe un suport pentru credinŃa în nemurirea 
sufletului. 

  
 

 
 


