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ALIANŢA PNL-PD, UN EXPERIMENT POLITIC 
PARADOXAL 

 
Prof. univ. dr. Alexandru Radu 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”    
Facultatea de Ştiinţe Politice 

 
Vreme de aproape patru ani, politica românească a fost dominată, a doua oară 

după 1990, de o formaţiune multipartinică cu orientare doctrinară de dreapta. 
Născută oficial în toamna anului 2003, Alianţa „Dreptate şi Adevăr PNL-PD” a 
reuşit să se impună rapid în politica românească, astfel că în iunie 2004, în urma 
alegerilor locale, era considerată deja câştigătoarea competiţiei politice cu PSD. 
Confirmarea a venit la sfârşitul anului, după victoria candidatului ei, Traian 
Băsescu, în alegerile prezidenţiale. Cu contribuţia decisivă a acestuia, PNL şi PD, 
împreună cu UDMR şi PC(PUR), au format noua majoritate parlamentară. 
Controlată autoritar de Traian Băsescu, guvernarea de coaliţie a Alianţei a stat sub 
semnul conflictului, soldat, în aprilie 2007, cu divorţul liberalilor de democraţi. 
Ulterior, o dată cu transformarea Partidului Democrat în Partidul Democrat-
Liberal, prin înghiţirea unei părţi din Partidul Naţional Liberal – vremelnicul 
Partid Liberal Democrat – , existenţa Alianţei „Dreptate şi Adevăr PNL-PD” s-a 
încheiat. Era sfârşitul anului 2007. Doar fantoma ei a mai bântuit politica 
românească până la alegerile parlamentare din 2008. 

Astăzi, Alianţa „Dreptate şi Adevăr PNL-PD” este istorie. Chiar dacă din 
punct de vedere formal alianţa constituită oficial pe 28 septembrie 2003 nu a fost 
denunţată de nici unul dintre cei doi parteneri, sau cel puţin acest lucru nu a 
devenit public până la apariţia lucrării de faţă, formaţiunea liberalo-democrată nu 
mai are realitate politică1. Dar, deşi cu o existenţă scurtă, A.D.A. a jucat un rol 
major în viaţa politică românească, chiar mai important decât cel al CDR. Căci, 
deşi a eşuat în încercarea de a-şi duce la bun sfârşit propriul proiect, Alianţa a 
reuşit să zguduie din temelii formula politică a României post-comuniste. În 
esenţă, patru argumente pot fi conturate în acest sens. Vom începe însă cu un 
pseudo-argument.  

Probabil că cel mai evident, cel mai palpabil efect al acţiunii politice a 
Alianţei l-a reprezentat acutizarea caracterului conflictual al politicii româneşti. 
Viaţa politică din România postcomunistă a avut mereu un caracter conflictual, şi 
asta în ciuda faptului că datele constitutive ale sistemului politic ar indica un 

                                                 
1 La sfârşitul lunii ianuarie 2009, paginile web ale PD-L şi PNL nu mai făceau nici o 

trimitere la Alianţa „Dreptate şi Adevăr PNL-PD”. Mai mult chiar, Alianţa a fost ştearsă din istorie 
(din cea virtuală cel puţin), site-ul PD-L prezentând evoluţia partidului fără nici o referire la 
AD.A.; bunăoară, este menţionată victoria prezidenţială a lui Traian Băsescu din 2008, dar ca lider 
al PD, nicidecum ca reprezentat şi copreşedinte al Alianţei. 
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comportament politic consensual, însă este dincolo de orice îndoială că prestaţia 
Alianţei a cimentat convingerea că politica înseamnă conflict. Şi cine ar mai crede 
altfel după experienţa politică a conflictului dintre Preşedinte şi Premier, 
denominată jurnalistic „războiul dintre Palate”.  

Pentru foarte mulţi dintre români, „războiul dintre Palate” a fost o consecinţă 
directă a tipului personalităţii preşedintelui Băsescu. Desigur, personalitatea lui 
Traian Băsescu este una care favorizează comportamentul conflictual, însă 
explicaţia, chiar dacă pertinentă, nu poate fi suficientă decât dacă acceptăm ideea 
că organismul social este supus unei determinism psihologic. Or, lucrurile trebuie 
privite dintr-o altă perspectivă, s-o numim instituţionalistă, cel puţin 
complementară primeia dar care, în mod categoric, nu poate fi neglijată. Astfel, 
vom putea pune în evidenţă caracteristica specifică a sistemului politic din 
perioada mandatului lui Traian Băsescu, care îşi are originea nu în predispoziţiile 
psihologice ale acestuia, ci în configuraţia politică rezultată în urma alegerilor. 
Anume, evoluţia sistemului în condiţiile existenţei unei majorităţi divizate sau 
disjuncte, adică a situaţiei în care majoritatea care alege preşedintele nu este 
aceeaşi cu cea care susţine guvernul şi controlează parlamentul. Iar „o majoritate 
divizată duce în mod inevitabil la conflict şi dezbinare”2 între preşedinte şi 
premierul susţinut de parlament. Forma extremă a conflictului politic a 
reprezentat-o suspendarea Preşedintelui de către Parlament, ca răspuns la strategia 
de preşedinte-jucător a lui Traian Băsescu. Aşadar,„războiul dintre palate” era, în 
fapt, o consecinţă a existenţei majorităţii divizate. 

Dincolo însă de a-i remarca efectul ei imediat – cel a condiţionării 
manifestărilor specifice unei vieţi politice conflictuale –, trebuie spus că divizarea 
majorităţii se constituie într-o caracteristică inedită a sistemului politic românesc. 
În legislaturile sale anterioare, sistemul nu a cunoscut etape ale coabitării politice, 
celălalt nume al majorităţii divizate, regula funcţională fiind cea a majorităţii 
unificate. Au existat cel mult situaţii în care majoritatea parlamentară iniţială a 
suferit o serie de modificări, dar fără a ajunge în disonanţă cu cea prezidenţială. 
De astfel, regulile sistemice, şi în mod deosebit simultaneitatea alegerilor 
parlamentare şi prezidenţiale, nu favorizează apariţia majorităţii disjuncte. În 
treacăt fie spus, revizuirea sistemului politic francez prin egalizarea mandatului 
prezidenţial cu cel parlamentar (al primei camere, mai exact, cea aleasă direct) 
reprezintă o măsură de blocare a situaţiei de coabitare politică. Teoretic, sistemul 
politic românesc ar fi putut produce prima coabitare politică din istoria sa în urma 
alegerilor parlamentare din toamna lui 2008, primele decalate de cele 
prezidenţiale. Aceasta, ca o consecinţă a măririi duratei mandatului prezidenţial de 
la 4 la 5 ani, decisă prin revizuirea constituţională din 2003. Iată însă că regula 
majorităţii unificate a fost schimbată înainte de acest moment. E drept, în 

                                                 
2 Giovanni Sartori, Ingineria constituţională comparată, Bucureşti, Ed. Mediterana 2000, 

2002, p.137. 
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condiţiile rezultatelor electorale din 2004 pe care le ştim, şi ele inedite în istoria 
politică a României postbelice. 

Chestiunea majorităţii ne permite să aducem în discuţie şi des întâlnita teză 
semi-prezidenţialismului sistemului politic românesc. Mai întâi să spunem că, în 
conformitate cu tipologia Sartori3, executivul de tip dual, precum cel din 
România, este o caracteristică a sistemului politic semi-prezidenţial, în sensul că, 
ales popular, „preşedintele trebuie să împartă puterea cu un prim-ministru; primul 
ministru trebuie, la rândul său, să obţină sprijin parlamentar continuu”4. Totuşi, nu 
toate sistemele în care există preşedinţi aleşi populari şi premieri dependenţi de 
încrederea parlamentului pot fi considerate automat ca tinzând a se încadra în 
categoria semi-prezidenţialismului, al cărui model este Republica a V-a franceză5. 
În fapt, semi-prezidenţialismul nu este pur şi simplu o combinaţie între 
prezidenţialism şi parlamentarism sau, cu cuvintele lui Maurice Duverger, o 
alternanţă a acestor faze. Pentru a putea încadra o ţară în categoria semi-
prezidenţialismului trebuie ca acea ţară să fie „un sistem mixt autentic bazat pe o 
structură de autoritate duală flexibilă, adică pe un executiv bicefal al cărui „prim 
cap” se schimbă (oscilează) după cum se schimbă combinaţiile majorităţii”6. Să 
remarcăm acum că, în opinia lui Sartori, semi-prezidenţialismul astfel definit, 
adică „schimbarea capetelor”, este soluţia la problema majorităţii divizate, în 
sensul că întărirea puterii celui care obţine majoritatea are rostul de a bloca 
potenţialul conflictual şi violent al oricărei structuri bicefale. Acesta este cazul 
Franţei, cu cele trei perioade ale sale de coabitare politică: 1986-1988, 1993-1995 
şi 1997-2002. România, cu a sa majoritate disjunctă de din perioada legislaturii 
2004-2008, se încadrează în tiparul semi-prezidenţialismului? Conform exigenţei 
lui Sartori, răspunsul este negativ, căci schimbarea „primului cap” nu a rezolvat 
deloc problema funciară a puterii bicefale7.  

În plus, în ciuda executivului dual şi a faptului că sistemul constituţional este 
de inspiraţie franceză, România trebuie plasată mai degrabă alături de Austria, 
Irlanda, Islanda şi Portugalia, şi ele ţări semi-prezidenţiale pe hârtie, dar în care 
practica politică este parlamentară. În toate aceste ţări, preşedinţii sunt aleşi direct, 
dar prerogativele lor constituţionale sunt atrofiate, astfel spus, există numai 
formal. Bunăoară, Constituţia României îi conferă preşedintelui puterea de a 
dizolva parlamentul, dar condiţiile pe care le impune fac ca această putere să fie 

                                                 
3 V. G. Sartori, op. cit., 2002 
4 G. Sartori, op.cit.,p.135. 
5 Mai exact, este vorba de perioada 1962-2005 din istoria Republicii a V-a franceze. În 1962 

a fost introdusă alegerea directă a şefului statului pentru un mandat de 7 ani, iar 2005 a inaugurat 
mandatul prezidenţial de 5 ani, similar cu cel al parlamentului (Adunarea Naţională). 

6 G. Sartori, op.cit, p.139 
7 În fapt, din această perspectivă, abia după constituirea majorităţii guvernamentale PD-L – 

PSD am putea vorbi despre semiprezidenţialismul de tip sartorian în România, însă o asemenea 
formulă trebuie confirmată de evoluţiile politice ulterioare. 



 10

virtual neaplicabilă. Mai mult, prin revizuirea constituţională din 2003 i-a fost 
interzis expres preşedintelui să îl demită pe premier, astfel că, asemenea cazului 
Portugaliei, ţară în care o operaţiune similară s-a produs în 1982, puterile 
Preşedintelui s-au apropiat de cele ale unui preşedinte de republică parlamentară.    

Să revenim însă la rolul jucat de Alianţa PNL-PD. Reamintim, mai întâi, că 
Alianţa nu a câştigat nici una din confruntările electorale colective cu adversarul 
ei direct, PSD, obiectiv pentru care, asemenea CDR, s-a şi constitutit. Atât în 
alegerile locale, cât şi în cele parlamentare, desfăşurate în iunie şi noiembrie 2004, 
victoria a revenit PSD, după cum o atestă clar rezultatele acestor consultări 
electorale. În schimb, Alianţa sau, mai corect, candidatul ei a câştigat premiul 
politic cel mare – Preşedinţia României –, iar această victorie a avut valoarea unei 
veritabile răsturnări politice. De ce? Pentru că a făcut posibil ca, în condiţiile 
specifice ale momentului, Alianţa să-şi asume guvernarea, blocând astfel 
perspectiva configurată de alegerile parlamentare ca partidul lui Ion Iliescu să 
realizeze „eventul” politic pentru a doua oară consecutiv, ceea ce ar fi însemnat o 
premieră absolută în istoria postdecembristă a României. Trebuie precizat, pentru 
a elimina orice urmă de îndoială, că formarea guvernului Tăriceanu s-a realizat în 
acord cu litera prevederilor constituţionale, respectiv cu norma articolului 103, 
aliniatul (1) din Constituţia României. Aşadar, fără o victorie electorală completă 
în faţa PSD, dar, factor decisiv, câştigătoare a preşedinţiei României, Alianţa a 
reuşit să repete performanţa din urmă cu opt ani a CDR, adică să preia puterea 
politică.  

Dar, ca şi în cazul CDR, proiectul politic al Alianţei a încetat să mai existe 
din momentul cuceririi puterii. „A fost înlocuit de guvernarea de coaliţie, dar şi de 
luptele dintre partidele componente ale coaliţiei, dintre liderii acestor partide, 
dintre diferitele grupuri de influenţă şi de interese”.8 Fraza tocmai citată, deşi face 
referire la CDR, i se potriveşte mânuşă şi Alianţei PNL-PD. Un amendament 
trebuie însă adăugat: anume că „miracolul” care a menţinut guvernarea CDR-
USD-UDMR până la sfârşitul legislaturii nu s-a mai repetat în cazul guvernării 
AD.A.-UDMR-PC. Mai mult chiar, nu numai că această din urmă coaliţie nu şi-a 
putut duce până la capăt mandatul guvernamental, dar chiar Alianţa s-a destrămat 
de facto după doi ani şi jumătate de la preluarea puterii. 

Aşadar, simplu şi clar spus, Alianţa a eşuat în încercarea ei de a se constitui 
într-o formaţiune politică funcţională şi durabilă, recunoscută ca atare de „piaţa 
politică”. Mai mult decât atât, trebuie remarcat că sfârşitul de facto al Alianţei a 
reprezentat cel de-al doilea eşec major, după cel al CDR, al strategiei de 
bipolarizare a vieţii politice româneşti prin încercarea de a opune stângii, 
reprezentate de actualul PSD, un bloc al dreptei politice.  

 

                                                 
8 D. Pavel, I. Huiu, „Nu putem reuşi decât împreună”. O istorie analitică a Convenţiei 

Democratice, 1989-2000, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 478 
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Şi totuşi, creşterea şi descreşterea Alianţei a avut urmări semnificative asupra 
dinamicii partidelor politice româneşti, asupra configuraţiei partidiste şi, în 
general, asupra, organizării politice de după 2004. În opinia noastră şi după cum 
vom încerca să argumentăm, în aceasta constă moştenirea politică a Alianţei.   

În primul rând, Alianţa „Dreptate şi Adevăr” a reuşit acolo unde CDR a 
eşuat, adică în atingerea scopului politic fundamental – detronarea PSD din 
poziţia de partid dominant al scenei politice româneşti. Într-adevăr, istoria ne-a 
arătat că, deşi l-a învins electoral, atât în competiţia parlamentară, cât şi în cea 
prezidenţială, Convenţia nu a învins şi politic partidul lui Ion Iliescu, aşa cum a 
făcut-o Alianţa, cea care nu l-a înfrânt decât în alegerile prezidenţiale. O scurtă 
comparaţie între traiectoriile urmate de PSD în perioadele 1996-2000 şi 2004-
2008, pe parcursul cărora s-a aflat în opoziţie, va fi edificatoare în acest sens. 

În 1997, consecinţă directă a înfrângerii sale electorale suferită în faţa CDR 
în toamna anului precedent, PSD, pe atunci numit PDSR, a traversat cea mai 
puternică criză internă de la înfiinţarea sa, soldată cu scindarea partidului. La 
Conferinţa Naţională a PDSR din 20-21 iunie, în urma eşecului de a-şi impune 
proiectul reformator, gruparea avându-l în frunte pe Teodor Meleşcanu a decis 
separarea de partid şi formarea unul alt fel de PDSR, mai social-democrat, mai 
pragmatic dar şi mai moral, numit Alianţa pentru România. Părăsit de gruparea 
Meleşcanu, căreia i s-a alăturat un număr semnificativ dintre reprezentanţii săi 
politici, şi cu o cotă electorală modestă, PDSR părea un partid definit învins. Însă 
nici doi ani mai târziu, sondajele de opinie arătau un PDSR în revenire de formă, 
cu tendinţa de a se situa în fruntea preferinţelor electorale ale românilor. La 
sfârşitul lui 1999, barometrul de opinie publică, realizat de CURS, plasa PDSR în 
fruntea clasamentului, cu 46% dintre opţiunile exprimate, iar cel de la începutul 
anului 2000, realizat de MMT, îi întărea poziţia de partid dominant, cotându-l cu 
47% din opţiuni faţă de numai 15% pentru CDR, ocupanta locului secund. Mai 
important, revirimentul PDSR era confirmat de rezultatele alegerilor din acel an. 
Astfel, câştigând scrutinul parlamentar cu 37% din voturi, cel mai bun scor 
electoral al său de până atunci, şi pe cel prezidenţial cu aproape 67%, PDSR 
revenea la guvernare, alături de PSDR, PUR dar şi de UDMR, în postura de partid 
dominant, în timp ce Convenţia rata intrarea în parlament9. 

În 2004, după cei patru ani ai guvernării Năstase, asociat din nou cu PUR, 
PSD a repetat performanţa electorală parlamentară din 2000 – o premieră absolută 
în România postcomunistă –, dar nu şi pe cea prezidenţială – o a doua premieră 
absolută. În imposibilitatea constituţională de a mai beneficia de locomotiva 
electorală reprezentată de Ion Iliescu, PSD, prin Adrian Năstase, pierdea cursa 
prezidenţială în faţa candidatului Alianţei, e drept, la o diferenţă de numai 245.272 

                                                 
9 Pentru detalii privind istoria PSD, dar şi a celorlalte partide, vezi Al. Radu, Nevoia 

schimbării. Un deceniu de pluripartidism în România, Bucureşti, Ed. „Ion Cristoiu”, 2000; vezi şi 
Al. Radu, Partidele politice româneşti, Bucureşti, Ed. Paideia, 2003. 
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de voturi. Suficientă însă pentru a nu putea fructifica, mai ales după dezertarea 
PUR, poziţia câştigată în alegerile parlamentare. Constrâns să accepte poziţia de 
partid victorios înfrânt, PSD a traversat o nouă perioadă critică, jalonată de 
congresele partidului din aprilie 2005 şi decembrie 2007, ambele având ca miză 
competiţia pentru conducerea partidului. Soluţiile convenite în 2005 şi, apoi, în 
2007, cu Mircea Geoană ales şi reconfirmat preşedinte şi cu Ion Iliescu revenit în 
fruntea partidului, în 2007, ca preşedinte de onoare, nu au conferit eficienţă 
acţiunii politice a partidului, rămas constant în poziţia de a doua forţă politică a 
ţării în care a fost plasat practic de Alianţa PNL-PD. Au confirmat-o sondajele de 
opinie din toată această perioadă, dar, esenţialmente, rezultatele alegerilor din 
2007. Pe 25 noiembrie 2007, la scrutinul pentru desemnarea parlamentarilor 
europeni din România, PSD a fost votat de numai 23,11% dintre participanţi, la 
diferenţă de 5 puncte procentuale de câştigătorul alegerilor, realizând cea ce Ion 
Iliescu a numit cea mai slabă performanţă electorală din istoria sa.  

Rezumând, dacă în anul preelectoral 1999 PSD (PDSR), înfrânt de CDR în 
alegerile generale din 1996, revenise deja în postura deţinută anterior, în 2007, la 
trei ani de la semi-eşecul în faţa AD.A., partidul lui Ion Iliescu era virtualul 
perdant al competiţiei politice din 2008. Alegerile locale din 2008 i-au adus un 
anume reviriment electoral, dar insuficient pentru a câştiga cele mai multe voturi 
şi, oricum, sub nivelul atins în iunie 2004. Bunăoară, dacă atunci PSD obţinea 
peste 40% din voturi în competiţia pentru primării, în iunie 2008, reuşea numai 
30%, puţin sub nivelul atins de PD-L. Aceasta era, aşadar, poziţia de pe care PSD 
aborda competiţia politică din 30 noiembrie 2008. Când, în fapt, istoria din 2004 
s-a repetat: PSD a câştigat alegerile parlamentare, dar nu şi statutul de partid 
dominat.  

Pe scurt, deşi nu a reeditat victoria electorală a CDR, Alianţa a învins politic 
PSD, partid care, pentru prima oară în cariera sa politică, nu a mai putut depăşi 
poziţia de partid secund al scenei politice. Nici pe durata legislaturii 2004-2008 şi 
nici după alegerile parlamentare din 2008, în urma cărora a revenit totuşi la 
putere, dar numai partid secund al coaliţiei guvernamentale.  

În al doilea rând, un fapt încă şi mai evident, A.D.A. a fost un vehicul politic 
de succes pentru partidul lui Traian Băsescu, nu însă şi pentru PNL, partidul 
care a iniţiat proiectul Alianţei. În toată perioada de existenţă a acesteia, PD, 
susţinut de preşedintele Băsescu, a acumulat capital de încredere, transformat în 
câştiguri electorale după decesul Alianţei. În acelaşi timp, prin fuziunea cu aripa 
dizidentă a liberalilor, PD, transformat în PD-L, şi-a adjudecat rolul de succesor 
politic legitim al Alianţei. Dar dacă moştenirea politică a fostei AD.A. poate părea 
ceva nepalpabil, succesele electorale ale PD-L sunt cât se poate de reale. După ce 
sondajele de opinie au arătat, începând cu mijlocul lui 2005, o creştere a 
suportului său popular în raport cu cel al PNL, la alegerile europarlamentare fostul 
PD s-a situat pe prima poziţie. Performanţa a fost repetată cu ocazia alegerilor 
locale desfăşurate şapte luni mai târziu, când PD-L a obţinut cele mai multe din 
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sufragiile exprimate pentru alegerea primarilor, a consiliilor locale, a consiliilor 
judeţene şi a preşedinţilor acestora. Spre comparaţie, în cazul votului pentru 
alegerea consiliilor judeţene, PD-L a adunat 29% din opţiunile exprimate, dublul 
scorului său electoral din urmă cu patru ani. În fine, cu cele mai multe mandate 
câştigate în urma alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008, partidul şi-a 
adjudecat şi poziţia de decident al politicii româneşti. 

Desigur, s-ar putea spune că PD-L nu a devenit acel partidul prezidenţial 
imaginat de Traian Băsescu sau, cel puţin, nu în măsura dorită de acesta, capabil 
să-i ofere singur o majoritate parlamentară pe măsură, dar a reuşit performanţa de 
a echilibra scena politică românească, iar acest lucru este cu adevărat important. 

Poate că, privite separat, nici unul din argumentele invocate până acum nu 
este suficient pentru a susţine schimbarea generată de naşterea, existenţa şi 
decesul Alianţei, însă, coroborate, retrogradarea PSD din poziţia de partid 
dominat şi ascensiunea PD-L dau imaginea unei noi formule politice româneşti. 
Începând din 1992, anul consacrării CDR, şi până în 2004 inclusiv, politica 
românească a fost dominată de confruntarea politică dintre PSD, indiferent de 
denumirile pe care le-a purtat, de o parte, şi o formaţiune multipartidistă – CDR 
şi, apoi, AD.A. –, de cealaltă parte. Ca urmare, guvernarea României a urmat 
calea alternanţei celor două forţe politice principale. Dintr-o perspectivă mai 
tehnică, în perioada amintită, sistemul de partide s-a ordonat după formatul 
multipartidist, cu tendinţa conturării unei varietăţi cu partid dominant după 2000, 
aşa cum o indică şi dinamica numărului efectiv de partide. Condiţiile politice ale 
României de după 2007 nu mai permit reproducerea acestei formule, căci sistemul 
însuşi şi-a schimbat regulile de compoziţie. Mai întâi, într-un context partidist 
simplificat şi pentru prima oară după 1990, principalii doi competitori politici sunt 
practic două partide sau, mai exact, locul coaliţiei de dreapta a fost luat de un 
partid propriu-zis. Pe de altă parte, aşa cum a confirmat-o alegerile din 2008, cele  
două partide, poziţionate simetric ideologic, la stânga, respectiv la dreapta 
spectrului politic, sunt sensibil egale în ceea ce priveşte forţa lor electorală şi, în 
acelaşi timp, situate la o diferenţă relativ mare, de peste 10%, faţă de cel de al 
treilea partid al sistemului. O asemenea aşezare a primelor trei partide indică a 
ordonare de tip bipolar a sistemului partidist. În fine, poate elementul cel mai 
spectaculos, guvernarea nu a mai respectat formula anterioară, a alternanţei la 
putere, dintre dreapta şi stânga, decisă exclusiv prin votul cetăţenilor. Şi în 2004, 
ca şi în 2008, nu configuraţia electorală a momentului, ci configuraţia politică 
ulterioară alegerilor s-a dovedit decisivă pentru compunerea noii guvernări. În 
plus, deşi axa electorală principală din 2008 a continuat să fie reprezentată de 
confruntarea dintre stânga pesedistă şi dreapta anti-pesedistă, chiar dacă în 
formule organizatorice diferite, alternanţa stânga-dreapta s-a transformat, la 
sfârşitul lui 2008, într-o alianţă între dreapta şi stânga.  

În fine, dar nu în ultimul rând, Constituţia adoptată în 1991 şi revizuită în 
2003 a fost supusă unui veritabil test de anduranţă, în mod deosebit ca urmare a 
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rolul asumat de preşedintele Băsescu. Mai mult chiar, prin intermediul strategiei 
preşedintelui-jucător, Traian Băsescu a determinat interpretarea unora dintre 
prevederile Constituţiei. E drept, în lipsa unei revizuiri constituţionale, tot ceea ce 
a putut obţine au fost acele verdicte favorabile date de Curtea Constituţională. Un 
bun exemplu îl reprezintă chestiunea înlocuirii unor miniştri. Regula 
constituţională este următoarea: „În caz de remaniere guvernamentală sau de 
vacanţă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-
ministru, pe unii membri ai Guvernului”10. În treacăt fie spus, Constituţia atribuie 
această putere preşedintelui dar este limpede că exercitarea ei se face împreună cu 
premierul, în spiritul colaborării dintre puteri proprii legii noastre fundamentale. 
Pornind de la cazul nominalizării Noricăi Nicolai pentru postul de ministru al 
Justiţiei, Oricum, Curtea Constituţională a apreciat că Preşedintele poate respinge 
o singură dată propunerea făcută de premier.  

Dincolo însă de deciziile Curţii Constituţionale, cea ce ni se pare cu adevărat 
important este că, forţându-i limitele, preşedintele Băsescu a reuşit să pună sub 
semnul întrebării actuala arhitectură constituţională a României şi, de aici, să 
deschidă calea unor posibile schimbări. Am amintit deja că principala problemă a 
sistemului politic românesc o reprezintă dualitatea puterii executive, împărţirea 
acesteia între un preşedinte ales direct şi popular şi un premier controlat de 
parlament, în condiţiile în care percepţia populară asupra rolului preşedintelui este 
mai degrabă specifică unei organizări politice de tip prezidenţial. Or, meritul 
experimentul Băsescu a fost acela că a făcut mai clară nepotrivirea dintre modul în 
care românii percep rolul preşedintelui şi modul în care acesta este definit 
constituţional. Astfel că, probabil, va trebui să ne decidem dacă vom accepta şi 
respecta întru totul actualele prevederi constituţionale, inclusiv cele cu privire la 
poziţia preşedintelui, sau dacă, dimpotrivă, vom dori o transformare a sistemului 
în direcţia prezidenţialismului. Oricum, astăzi, deşi nu neapărat necesară, 
schimbarea constituţională este mult mai probabilă decât în urmă cu, să zicem, 
patru ani. De altfel, preşedintele Băsescu a făcut deja primul pas în acest sens prin 
declanşarea oficială a dezbaterii privind revizuirea Constituţiei11. 

Una peste alta, Alianţa „Dreptate şi Adevăr PNL-PD” s-a dovedit a fi un 
experiment politic semnificativ dar, totodată, paradoxal. Semnificativ, prin consecinţele 
pe care le-au avut creşterea şi descreşterea sa nu numai asupra destinelor celor două 
partide ce au compus-o, ci, aşa cum am arătat mai sus, chiar asupra sistemului politic 
românesc. Paradoxal, pentru că schimbarea formulei politice româneşti s-a realizat 
practic pe ruinele formaţiunii liberalo-democrate. Să fie oare experimentul Alianţei un 
argument pentru parafraza politică a mitului Meşterului Manole? 
                                                 

10 Art. 85, alin. (2), Constituţia României 2003, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
767 din 31 octombrie 2003 

11 Vezi în acest sens raportul comisiei prezidenţiale privind revizuirea Constituţiei, Pentru 
consolidarea statului de drept, prezentat public, în prezenţa preşedintelui Băsescu, la mijlocul lunii 
ianuarie 2009. 
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1. Fundamentele structurilor politice şi caracteristicile lor în Europa 
de Sud-Est (perioadele: interbelică, totalitară comunistă şi post-comunistă) 

 
1.1. Delimitări geografice, demografice şi dinamica structurilor politice 
 
Europa de Sud-Est este o regiune în Europa, pe care o mare parte din 

specialişti o consideră sinonimă cu Balcanii şi care ar include un număr redus de 
ţări: Albania, Bulgaria, România şi 5 din cele 6 ţări încorporate în fosta Iugoslavie 
(Bosnia–Herţegovina, Croaţia, Macedonia, Muntenegru şi Serbia, deci exclusiv 
Slovenia, dar inclusiv Kosovo)12. 

Alţi autori înglobează în Europa de Sud-Est, uneori Grecia, alteori şi Cipru 
şi –câteodată- Turcia13, plus România, Albania şi Bulgaria. 

The Encyclopedia Britannica include şi Slovenia şi Moldova în acest bazin 
al Balcanilor14, ajungând deci la 10 ţări în total (Slovenia, Croaţia, Bosnia şi 
Herţegovina, Macedonia, Serbia, Muntenegru, Albania, Moldova, România şi 
Bulgaria. 

Pentru că am avut în vedere întreaga zonă numită „Europa de Sud-Est”, 
noi am preferat o variantă combinată, nu numai cea vizând Balcanii, variantă 
folosită în majoritatea cercetărilor istorice şi politologice actuale, la care am 
adăugat Kosovo, Slovenia şi Turcia, deci un total de 14 ţări, care acoperă toată 
această arie geo-politică, deşi se consideră că aceste ţări au o poziţionare 
geografică diversă: Albania (100%), Bosnia–Herţegovina (100%), Bulgaria 
(100%), Cipru (50%), Croaţia (50%), Grecia (100%), Kosovo (100%), 
Macedonia (100%), Moldova (50%), Muntenegru (100%), România (10%), 
Serbia (100%), Slovenia (20%) şi Turcia (5%). 

În acest perimetru european, pot fi evidenţiate următoarele statistici 
geografice şi demografice actuale15: 
 14 teritorii autonome (toate fiind ţări recunoscute pe plan internaţional, chiar 

dacă nu de toate statele, cum este cazul Kosovo, nerecunoscută de România); 
 666.700 km² ca întindere totală; 
 66,5 milioane de locuitori în total; 
 8 populaţii majoritare naţionale; 

                                                 
12 Lewis, Paul (2000) – Political Parties in Post-Communist Eastern Europe, London: 

Routledge, p. 4; Demetropoulou, Leeda (2002) – Europe and the Balkans: Membership Aspiration, 
EU Involvement and Europeanization Capacity in South Eastern Europe, în Southeast European 
Politics, Vol. III, No. 2-3, pp. 87-106 (p. 91). 

13 xxx (1961) – The Encyclopedia Americana, New York: Americana Corporation, p. 85; 
Gianaris, Nicholas V. (1996) – Geopolitical and Economic Chalanges in the Balkan Countries, 
Westport, CT: Greenwood Publishing Group Inc. 

14 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/50325/ Balkans. 
15 Statistics from the World Banks Regional Strategy Paper and the CIA World Factbook 

1999, în http://archive.idea.int/balkans/profile.htm. 
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 12 grupuri etnice mari: albanezi, bosniaci, bulgari, croaţi, greci, maghiari, 
macedoneni, muntenegreni, români, romi, sârbi, sloveni şi turci; bulgarii, 
macedonenii şi slovenii vorbesc o limbă slavă, în timp ce slavii din Serbia, 
Croaţia, Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, vorbesc o limbă sârgo-croată. 

 Alte 22 minorităţi etnice (1% sau mai mult din populaţia fiecărei ţări). 
  Specialiştii în ştiinţele politice au căutat să identifice aspectele 
diferenţiatoare ale acestei zone de altele, prin caracteristici care să explice gravele 
probleme politice din zona cunoscută ca adevărat „butoi cu pulbere a Europei”. 

Cercetătorii P. Nikiforof Diamandouros & F. Stephen Larrabee, de 
exemplu, consideră că ceea ce ar deosebi cel mai pregnant zona sud-estică a 
Europei de cea a Europei central-estice ar consta în moştenirea lăsată aici de 
dominaţia autoritaristă otomană, urmată de cea exercitată de Imperiul Austro-
Ungar, în forme asemănătoare, de sultanism şi patrimonialism şi care ar fi 
contribuit decisiv la situaţia politică actuală a zonei16. 

Astfel de influenţe s-au combinat curând cu cele ale Imperiului Sovietic, 
după al doilea război mondial. 

Cu ocazia vizitei prim ministrului britanic Winston Churchill, la 9 
octombrie 1944, la Moscova, acesta a stabilit, împreună cu Stalin, viitoarea 
influenţă geo-politică în Europa Centrală şi de Sud-Est pentru destinul post-belic 
al acestei zone geografice, prin aplicarea principiilor din „Declaraţia de la Yalta”, 
cunoscute şi ca „Acordul de procentaj”: 

- România: 90 % influenţă sovietică şi 10% influenţă vest-europeană; 
- Grecia: 90 % influenţă britanică (şi americană) şi 10% influenţă sovietică; 
- Bulgaria: 75 % influenţă sovietică şi 25% influenţă vest-europeană; 
- Iugoslavia: 50 % influenţă sovietică şi 50% influenţă vest-europeană; 
- Ungaria: 50 % influenţă sovietică şi 50% influenţă vest-europeană. 

Istoricul Ioan Scurtu preia şi este de acord cu concepţia istoricului britanic 
Hugh Seton-Watson, după care în zona aflată sub influenţa sovietică planurile de 
sovietizare s-au realizat în trei etape17: 

1. în prima etapă, erau create guverne având la bază „Fronturi populare 
naţionale”, în care partidele comuniste nu aveau rolul central, ci unul 
printre altele, dar oamenii săi de nădejde ocupau iniţial câteva posturi 
importante: la interne, la apărare şi la justiţie; 

2. în a doua etapă, comuniştii „puneau mâna” pe pârghiile principale ale 
puterii, dar erau de acord să coopteze şi unele grupări dizidente ale altor 
partide (mai ales social-democrate), iar în multe cazuri cei cooptaţi erau 
persoane şi grupuri în întregime; 

                                                 
16 Diamandouros, P. Nikiforof & Larrabee, F. Stephen (2000) – Democratization in Sout-

Eastern Europe: Theoretical Considerations and Envolving Trends, în xxx (edited by Geoffrey 
Pridham & Tom Gallagher) – Experimenting with Democracy, London: Routledge. 

17 xxx (2003, coord. Ioan Scurtu) – Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est: 1918-
2001, Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Române, p. 168. 
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3. în a treia etapă, comuniştii eliminau complet orice alt partid care li se 
puteau opune, iar liderii acestora erau fie exterminaţi fizic, fie trimişi la 
închisoare pe ani grei. 
Pentru determinarea comunismului patrimonial, ca formă specifică 

partidelor principale din Europa de Sud-Est, este citat cel mai adesea modelul lui 
Herbert Kitschelt. Conform acestuia, Bulgaria şi România, atât ca ţări, cât şi ca 
familii politice ori partide principale din aceste ţări, au fost catalogate ca 
aparţinând modelului de tip „comunism patrimonial”. 

John Ishiyama ajunge la aceleaşi concluzii prin analizarea partidelor 
socialiste din Europa de Sud-Est, succesoare ale fostelor partide comuniste şi care 
au rămas la putere după 1989, găsind că toate acestea pot fi încadrate şi ele în 
forma patrimonială, cu un nivel de europenizare foarte scăzut (0 şi 1 pe o scală de 
maximum 5 trepte de acces ca efect al maturizării lor). 

 
Antecedente şi consecinţe ale celor 3 tipuri de trecut comunist 

în ţările ex-comuniste din Europa 
Tabel 1 

 Comunism birocratic-
autoritarist 

Comunism 
naţional-adaptativ 

Comunism 
patrimonial 

Antecedente 
Economie 
politică pre-
comunistă 

Capitalism industrial, < 
de 40% forţă de muncă 
în agricultură 

Economie de piaţă 
parţial industrială, 
între 40-60% forţă de 
muncă în agricultură 

Economie agrară, 
cu > 60% forţă de 
muncă în 
agricultură 

Regim politic 
pre-comunist 

Democraţie 
reprezentativă 
competitivă 

Semi-autoritarism cu 
competiţie între 
partide dirijată  

Autoritarism 
tradiţional, ori cu 
reguli absolutiste 

Mobilizarea 
forţelor 
politice 

Mobilizare urbană 
înaltă din straturile 
medii ale populaţiei, 
mobilizare a muncito-
rilor, grupuri de pre-
siune din zona agrară 

Mobilizare urbană 
înaltă din straturile 
medii ale populaţiei, 
nemobilizarea clasei 
muncitoare, puterni-
că mobilizare agrară 

Demobilizare 
urbană în straturile 
medii, nemobiliza-
rea clasei munci-
toare, puternică 
mobilizare agrară 

Moduri de organizare comunistă 
Birocraţie 
formală a 
aparatului de 
stat 

Nivel înalt al 
profesioniştilor din 
birocraţie, corupţie 
scăzută 

Nivel intermediar al 
profesioniştilor din 
birocraţie, corupţie 
de nivel mediu 

Nivel scăzut al 
profesioniştilor 
din birocraţie, 
corupţie înaltă  

Metode de 
indu-cere a 
conformităţii 
cu autorita-
tea partidului 

Represiune: intensă, 
cooptare: în subsidiar 

Represiune: în 
subsidiar, cooptare: 
intensă  

Represiune: 
intensă, cooptare: 
intensă 
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Moduri de tranziţie de la comunism la capitalism 
Elite care 
continuă la 
putere 

Unite, intransigente Predominant gata să 
ofere concesii 

Divizate, clici 
personalizate 

Elite în 
poziţia de 
challenger  

Democraţi liberali 
puternici, grupuri 
naţionaliste slabe 

Democraţi liberali 
puternici şi 
naţionalişti 

Democraţi liberali 
slabi, naţionalişti 
puternici 

Procesul de 
tranziţie 

Imploziunea regimului, 
val de proteste scurte 
dar energice  

Negocieri îndelungi 
între elitele de la 
putere şi cele ale 
challengerilor 

Reforme reţinute 
de către anumite 
facţiuni ale elitei 
de la putere 

Consecinţe pentru instituţiile democratice 
Legile 
electorale 

Reprezentare 
proporţională (PR) / 
liste închise 

PR mixt / sisteme 
pluraliste, liste 
deschise 

Sistem pluralist/ 
majoritar, PR cu 
liste deschise 

Conceperea 
relaţiei 
executiv-
legislativ 

Sistem parlamentar cu 
puteri scăzute pentru 
preşedinte 

Cabinet controlat de 
parlament, cu puteri 
medii pt. preşedinte 

Puteri mari pentru 
preşedinte, cu un 
parlament slab 

Sursa18. 
 

Relaţia dintre forma politică patrimonială şi nivelul de europenizare 
al unor partide politice din zona sud-estică a Europei 

Tabel 2 
Ţări Sud-Est europ. Partide Formă politică Nivel de europenizare 

Albania  PSSH Patrimonială 0 

Bosnia şi Herţegovina SDP-BiH Patrimonială 0 

Bulgaria BSP Patrimonială 1 

Croaţia SDP Patrimonială 0 

Macedonia SDSM Patrimonială 0 

România PDSR Patrimonială 1 

Serbia SPS Patrimonială 0 

Sursă19; Note: PSSH – P. Socialist al Albaniei; SDP-BiH – P. Social-
Democrat din Bosnia şi Herţegovina; BSP – P. Socialist Bulgar; SDP – P. 
Social-Democrat al Croaţiei; SPS – P. Socialist al Serbiei. 

                                                 
18 Kitschelt, Herbert; Mansfeldova, Zdenka; Markowski, Radoslav & Toka, Gabor (1999) – 

Post-communism Party System: Competition, Reprezentation, and Inter-party Cooperation, 
Cambridge (UK): Cambridge University Press, p. 35-36. 

19 Ishiyama, John (2006) – Europeanization and the Communist Successor Parties in Post-
Communist Politics, în Politics & Policy, Vol. 34, No. 1, March, pp. 1-29, p. 17 
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 Deşi aflate în cadrul formei politice de comunism patrimonial, atât 
partidele „moştenitoare” ale ideologiei comuniste din Bulgaria şi din România, au 
avut un atú important ca nivel de europenizare, faţă de situaţia celorlalte partide 
din Balcani, care nu au prefigurat decât târziu intenţia de asociere la Uniunea 
Europeană. 

Beverly Crawford şi Arendt Lijphart au arătat încă în 1995 cum a apărut în 
ţările ex-comuniste noua clasă – câştigătoare – a întreprinzătorilor (numită şi clasa 
de mijloc), aceştia susţinând noile reforme structurale (în primul rând marea 
privatizare), în ciuda moştenirii marxist-leniniste înrădăcinate la nivelul maselor 
populare, inclusiv în Europa de Sud-Est, citând în acest sens cazurile Bulgariei, 
Croaţiei şi României20. 

În România, o bună parte din noua clasă politică, apărută după 1989, mulţi 
membri ai acesteia făcând parte din nomenclatura comunistă, nu au avut de la 
început intenţia de a începe o afacere proprie, constatând că este mai profitabil să 
folosească proprietarea de stat în beneficiu propriu sau al clientelei lor: „foştii boşi 
de partid din România nu au intrat în sectorul privat, pentru că au observat că 
rămânerea în sectorul birocraţiei de stat sau în calitate de manageri ai 
întreprinderilor industriale de stat sau în agricultură era mai profitabilă”21. 
 Politologul francez A. Blank are următoarea teorie legată de diferenţierea 
balcanicilor faţă de alţi europeni22. 

În accepţiunea sa politică, balcanicii au şi o semnificaţie peiorativă pentru 
anumite regiuni, care au avut de suportat o puternică apăsare istorică, provocată 
de diverşi ocupanţi, caracterizată prin rivalitate între grupuri de interese legitime 
şi clanuri mafiote, revendicatoare de poziţii politice şi economice în aceste ţări. 
 Balcanicii sunt aşadar percepuţi de populaţia altor părţi ale Europei şi ale 
lumii prin tarele lor comportamentale: „oameni bolnavi”, naţionalişti, exacerbaţi 
de mişcări violente, care au ratat mereu în aspiraţiile lor de libertate.  

Ţările balcanice nu au beneficiat de o dezvoltare precum cea a surorilor lor 
occidentale din vest. Structurile lor statale au rămas sclerozate, având la bază 
relaţii feudale, cu o majoritate a cetăţenilor ei săraci, dar cu mici clanuri bogate. 

Practicile autoritariste s-au combinat în mod nefericit cu lipsa unei culturi 
politice, care ar fi putut implica participarea activă la viaţa societăţii, care să 
suscite interesul cetăţenilor de a participa la viaţa politică, inclusiv în buna 
guvernare din aceste ţări, la care s-a adăugat şi o atitudine de respingere a 

                                                 
20 Crawford, Beverly & Lijphart, Arendt (1995) – Explaining Political and Economic Change 

in Post-Communist Eastern Europe: Old Legacies, New Institutions, Hegemonic Norms, and 
International Pressures, în Comparative Political Studies, Vol. 28, No.2, pp. 171-199 (p. 176). 

21 Stoica, C. (2004) – From Good Communists to Even Better Capitalists? Entrepreneurial 
Pathways in Post-Socialist Romania, în East European Politics and Society, Vol. 18, No. 2, pp 
236-77 (p. 251). 

22 Blank, A. (1961) – Péninsule balkanique, în xxx – The Encyclopedia Americana, New 
York: Americana Corporation, pp. 1038-1041. 
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diversităţii multi-etnice, organizate în cadrul unor partide care coagulau interese 
divergente. 

Dezintegrarea marelui imperiu austro-ungar a avut deci efecte până în 
zilele noastre, deşi comunismul instaurat în zona sud-estică a Europei a încercat 
(şi a reuşit printr-un nou autoritarism) să le îngheţe, imediat după al doilea război 
mondial. 

A. Blank constată rămânerea în urmă a ţărilor Europei de Sud-Est faţă de 
celelalte ţări europene ca un efect al unor cauze aflate în evenimente petrecute de 
secole, conducătorii lor menţinând o ţărănime numeroasă şi fără putere, multă 
vreme redusă la relaţii de supunere necondiţionată, dar cu o aristocraţie 
atotputernică. 

În opinia lui A. Blank, două cauze fundamentale ar fi fost la „rădăcina” 
relelor provocate populaţiei din această zonă:  
1. Islamul a lăsat urme adânci în mentalităţi, obiceiuri, mai ales în Bosnia şi 

Herţegovina, dar acestea au avut efecte şi şi dincolo de tradiţii, ele 
distrugând la propriu inclusiv viaţa politică şi economică a oraşelor din 
aceste ţinuturi (Atena era sat în 1830, deşi a reprezentat dintotdeauna, pentru 
toată Europa, modelul oraşului de referinţă al democraţiei); cu alte cuvinte; 
Islamul a subminat eforturile de eliberare pentru a menţine supunerea 
populaţiei, a sclerozat economia, a mumificat structurile sociale, care astfel 
au rămas, multă vreme, de tip patriarhal; Islamul a fost deci o frână în 
dezvoltarea Europei de Sud-Est; 

2. Extraordinarul „amestec al populaţiei” a reprezentat un handicap politic 
suplimentar pentru zonă. Migraţiile masive necontrolabile de ţările 
„primitoare de venetici”, pe care Balcaniul nu a încetat să le acuze în ultimii 
200 de ani, au avut un rol destabilizator al întregii zone ex-iugoslave: 
„Nicăieri în altă parte a Europei, în zilele noastre – spune A. Blank – 
populaţia nu este atât de recent stabilizată şi nicăieri aşa de amestecată, cu 
forme de transferuri extrem de diverse: păstori-vlahi nomazi şi semi-
nomazi, mergând în transhumanţă şi apoi sedentarizaţi, trafic de caravane şi 
răspândire de zvonuri, odată cu negoţul ambulant, alungări în direcţia unor 
ţări autro-ungare ale unor triburi care fugeau de ocupaţia otomană; exoduri 
datorate foametei, furăciuni şi distrugeri provocate de turci sau datorate 
modificărilor de frontiere”23. 

Parcurgând în comun „trei trecuturi reprezentând perioadele bizantine, 
otomane şi comuniste”,popoarele din zona Balcanilor au avut de suferit etichetări 
precum cele de „cruzi, ne-civilizaţi, brutali, instabili, barbari, imprevizibili” 24. 

                                                 
23 Blank, A. (1961) – Op. cit., p. 85. 
24 Koulouri, Christina (2007) – Clio chez elle: l’histoire des Balkans revisitée, în Histoire et 

Politique. Politique, culture, société, N°2, sept.-oct., pp. 1-26. 
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Stereotipiile negative legate de Balcani nu au existat dintotdeauna. Maria 
Todorova, de exemplu, precizează că iniţial aspectul peiorativ legat de această 
zonă se referea la calităţile şi nu la defectele populaţiei de aici. Conotaţiile 
pozitive care vizau  Balcanii asociau zona cu calităţi precum: „independenţă, 
mândrie, curaj şi onoare”25. Turcii au folosit primii care au dat conotaţiile 
negative ca cele de mai sus în privinţa zonei. 

Continuări ale unor migraţii masive în Balcani s-au înregistrat şi în 
perioada comunismului. Aşa au fost mutaţiile demografice în masă ale populaţiei 
rurale către cele urbane (industrializarea forţată), urmate de relocarea lor, după 
revoluţiile din 1989 (încurajarea întoarcerii în sate a celor disponibilizaţi din 
industria urbană). 

În perioada războiului rece, de după al doilea război mondial, cu excepţia 
Greciei şi Turciei, toate celelalte state din Balcani au intrat în sfera de influenţă a 
ex-URSS şi implicit a comunismului. Această situaţie a avut importante efecte în 
plan politic, economic şi social-cultural, în sens negativ.  

Totuşi în toate aceste state, politicile demografice au fost favorabile 
creşterii populaţiei, având în vedere şi problemele minorităţilor naţionale 
moştenite de la regimul anterior, din perioada inter-belică. 

Situaţia statistică de mai jos, vizând dinamica populaţiei din Balcani, este 
relevantă în acest sens26. 

 

Dinamica populaţiei din Balcani în perioada 1945-1989 (în mii) 
Tabel 3 

Ani Bulgaria România Albania Grecia Iugoslavia Turcia 
1945 6.940 15.790 1.120 7.30 15.220 Nec. 
1950 7.250 16.310 1.210 7.570 16.350 20.810 
1960 7.870 18.400 1.610 8.330 18.400 27.510 
1970 8.490 20.250 2.140 8.700 20.370 35.320 
1980 8.860 22.200 2.670 9.640 22.300 44.440 
1989 8.990 23.150 3.200 10.090 23.610 56.000 

  
 Aceleaşi surse statistice au arătat însă şi o proporţie mare a populaţiei care 
continua să aibă rezidenţa în ariile rurale, slab dezvoltate economic şi 
producătoare de nemulţumiri continue. Michael Haynes a reluat în studiul său un 
citat dintr-un text despre Balcani publicat de Edmund Stillman într-un jurnal în 
1966, în care spunea: „În acest colţ al Europei din partea de Sud-Est oamenii şi 

                                                 
25 Todorova, Maria (1997) – Imagining the Balkans, New York & Oxford: Oxford University 

Press, p. 32. 
26 Surse: date ONU preluate de Haynes, Michael (2004) – The Rethoric of Economics: Cold 

War Representation of Development in the Balkans, în xxx (edited by Andrew Hammond) – The 
Balkan and the West: Constructing the European Other, 1945-2003, Burlington, CV: Ashgate 
Publishing Ltd., pp. 26-45 (p. 37). 
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natura parcă au conspirat, de-a lungul secolelor, pentru a face viaţa un calvar. În 
Balcani istoria a fost o cronică de atrocităţi pricinuite de duşmani şi suportate de 
prieteni”27. 

Căutând date care să ateste obiectivitatea statisticilor oficiale, s-a dovedit 
că Tratatul de la Bucureşti din 1913, prin care s-a pus capăt primului războiul 
balcanic, a pus şi bazele unei politici de elenizare în zona Balcanilor. 

Hans Keman ne-a oferit noi statistici conform cărora, la nivel global, în 
anul 1900 numai 13,9% din ţările lumii dispuneau de un sistem de tip poliarhie, 
pentru ca 100 de ani mai târziu procentul să urce la 33,7% poliarhii28( Sursa29) . 
 

Creşterea poliarhiilor de-a lungul timpului în lume 
Tabel 4 

 Nr. de ţări % din total ţări + / – 
1860-1900 6 13,9 – 
1900-1920 15 29,6 15,7 
1920-1950 25 33,0  5,6 
1950-1980 37 30,6              – 2,4 
1980-2000 66 33,7   3,1 

 
Declinul formării poliarhiilor s-a datorat creşterii numărului de dictaturi în 

perioada comunismului în lume (când şi numărul de ţări a crescut), pentru ca o 
nouă creştere a poliarhiilor să se datoreze tocmai eşecului acestui sistem în 1989. 

 
1.2. Clivajele politice pe fondul tradiţiilor socio-economice şi culturale 
 
1.2.1. Cuplarea unor clivaje politice cu problemele economice, sociale  
          şi religioase din Europa de Sud Est 

 
 Nikiforof Diamandouros şi Stephen Larrabee au dreptate atunci când 
afirmă că „există o puternică legătură, chiar dacă nu cauzală, între dezvoltarea 

                                                 
27 Haynes, 2004 – Op. cit., p. 37. 
28 Robert Dahl punea următoarele condiţii pentru considerarea unui stat ca având o poliarhie 

(cuvânt alcătuit din două cuvinte greceşti, semnificând „conducere de către mai mulţi”, nu doar 
pluralism politic, adică mai multe partide): 1. alegeri universale şi dreptul de a fi ales într-un 
serviciu public; 2. alegeri libere şi corecte; 3. constatare prin observaţie că există libertatea de 
exprimare şi protecţie legală asupra acestui drept; 4. existenţa unui acces liber şi alternativ la o 
diversitate de informaţii (necontrolate de guvern); 5. dreptul liber de formare şi asociere a 
diferitelor organizaţii autonome, printre care şi a partidelor politice (inclusiv în a celor care se vor 
afla în opoziţie); 6. răspunderea guvernului (şi a partidelor) faţă de electorat şi o eficienţă a actului 
de guvernare (şi a partidelor), în funcţie de rezultatele obţinute, într-un cadru parlamentar. 

29 Keman, Hans (2006) – Parties and Government. Features of Governing in Reprezentative 
Democracies, în xxx (Richard Katz & William Crotty) – Handbook of Party Politics, London, 
Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, pp. 160-174 (p. 41). 
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economică şi consolidarea politică, experienţa din Europa de Sud-Est confirmând 
din plin această legătură”30. 

Profesoara Teodora Stănescu-Stanciu a efectuat o comparaţie între 
dezvoltarea economică a ţărilor sud-est şi central europene, pe de o parte şi 
dezvoltarea structurilor politice din aceste ţări, pe de altă parte, în perioada de 
după primul război mondial până în anul 200031. Ea a identificat unele asemănări 
şi deosebiri în cadrul acestei relaţii, deja cunoscute în mediile politice, economice 
şi academice. 

Cercetătorii Grzegorz Ekiert, Jan Kubik şi Milada Anna Vachudova au 
studiat relaţia dintre respectarea drepturilor politice şi civile, pe de o parte, în 
corelaţie cu indicii dezvoltării economiei ca efect al reformelor în zonă, în 2005, 
pentru a identifica unele cauzalităţi ale conflictelor etno-politice de aici32. 

După cum se constată din Tabelul 5, cele mai dezvoltate ţări din zonă, din 
punct de vedere economic, dar şi al drepturilor politice şi civile, în 2004, erau 
Slovenia şi Croaţia, după care urmau România şi Bulgaria, cele mai prost 
poziuţionate erau Bosnia-Herţegovina şi Serbia şi Muntenegru, iar Moldova avea 
o poziţie de mijloc. 
 

Transformările economice în relaţie cu drepturile politice şi civile 
din ţările Europei de Sud-Est în 2004 

                                                                                                                     Tabel 5 

                                                 
30 Nikiforof Diamandouros & Larrabee, 2000 – Op. cit., p. 35-36. 
31 Stănescu-Stanciu, Teodora (2005) – Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est: 

1918-2000, Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine. 
32 Ekiert, Grzegorz; Kubik, Jan & Vachudova, Milada Anna (2007) – Democracy in the Post-

Communist World: An Unending Quest?, în East European Politics and Societies Vol. 21, pp. 7-
30 (p. 9). 
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 Între alte caracteristici ale zonei, care sunt nefavorabile, la acest moment, 
în general dezvoltării societăţii şi în special relaţiei dintre dezvoltarea economică 
şi consolidarea politică, sunt enumerate cele mai importante33: 
 cultură (mentalitate) premodernă corelată cu slaba cultură politică şi de 

participare democratică a populaţiei; 
 tradiţie în intervenţionismul de stat, cuplată cu lipsa de experienţă pluralistă 

democratică (inclusiv implicarea în participarea la viaţa partidelor); 
 infrastructuri arhaice ca efect al corupţiei din instituţiile politice-publice; 
 lipsa de experienţă în probleme de management economic, versus lipsa 

experienţei în managementul politic, furnizor de bună guvernare. 
Aceste caracteristici sunt cuplate şi cu aspecte sociale (cum ar fi: lipsa unei 

clase de mijloc mai numeroase, conflicte de tip centru-periferie, urban-rural, 
salariaţi-acţionari) şi cu construcţia statului de drept, în condiţiile unor societăţi 
multi-etnice. 

Cuplarea clivajelor economice cu alte tipuri de clivaje a reprezentat o 
întreprindere dificilă pentru politologii care au studiat diversele tradiţii culturale, 
dintre care cele religioase au fost cele mai des invocate. 

Bunce constata o discrepanţă între ţările balcanice, cele mai puţin 
democratice din toată Europa post-comunistă, în 1997, precum Bulgaria, Croaţia, 
România şi Serbia, pe de o parte şi ţări apropiate zonei, tot post-comuniste, 
precum Republica Cehă, pe care a explicat-o tocmai prin lipsa alternanţei la putere 
între partidele succesoare comunismului şi cele non-comuniste, adepte ale 
liberalismului economic34. 

Cercetătorii Inglehart şi Baker au studiat 65 de societăţi în acest sens, 
dintre care 4 ţări din Europa de Sud-Est (Bulgaria, Croaţia, România şi Serbia – 
Fig. 7)35. 

Din graficul prezentat în Fig. 7, se constată că Slovenia iese în afara 
situaţiei Balcanilor în general, toţi aceştia fiind la nivelul unui PIB pe cap de 
locuitor de circa 5.000 de $. 
 

                                                 
33 Leeda Demetropoulou, 2002 – Op. cit., p. 91. 
34 Bunce, Valerie (2005) – The National Idea: Imperial Legacies and Post-Communist 

Pathways in Eastern Europe, în East European Politics and Societies, Vol. 19, Vol. 3, pp. 406-442 
(p. 438). 

35 Inglehart, Ronald & Baker, Wayne E. (2000) – Modernization, Cultural Change, and the 
Persistence of Traditional Values, în American Sociological Review, Vol. 65, February, pp. 19–51. 
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Localizarea dimensiunilor încredere între oameni-PIB pe fondul 
tradiţiilor cultural-religioase din 65 de ţări  

(inclusiv 5 din Europa de Sud-Est) 
Fig. 7 

 
 În privinţa limbilor vorbite în Europa Centrală şi de Est, se constată o 
strânsă legătură a acestora cu migraţiile popoarelor în zonă şi cu civilizaţia şi 
cultura neamurilor milenare autohtone de aici36. 
 

                                                 
36 Batt, Judy (2007) – Introduction: Defining Central and Eastern Europe, în xxx (edited by 

Stephen White, Judy Batt & Paul G. Lewis) – Central and Eastern Europe Politics, Durham & 
Houndmills: Duke University Press & Palgrave MacMillan, pp. 1-6 (p. 3). 
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Limbile majore vorbite în Europa Centrală şi de Est 
                                                                                                                     Tabel 6 

 
 1.2.2. Agravarea clivajelor politice în societăţile multi-etnice pe fondul 

          neimplicării cetăţenilor în partide 
 
Lui Charles Tilly îi aparţine teza după care imperiile au dat naştere 

naţiunilor şi statele provizorii, iar odată formate, naţiunile au desfăcut imperiile şi 
statele. 

Etno-federaţiile renăscute după al doilea război mondial au apărut mai 
degrabă din ordinele politice date de la Moscova, pentru toate ţările din Europa de 
Sud-Est: etno-federaţia iugoslavă, etno-federaţia cehoslovacă, după chipul şi 
asemănarea politică a etno-federaţiei sovietice. 

Unii specialişti consideră că tranziţia de la totalitarism la democraţie a avut 
la bază cel puţin doi factori principali: unul a constat în schimbarea politicii 
sovietice (în frunte cu liderul său de după 1985, Mihail Gorbaciov), iar al doilea a 
derivat din situaţia politico-economică şi socială din toate aceste ţări, aşa cum am 
constatat mai sus37. 

Alte studii ale specialiştilor adaugă şi alţi factori, printre care cel de 
neimplicare a cetăţenilor în partide a avut un rol de netăgăduit. 

Institutul pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală (IDEA) a realizat un 
astfel de studiu în 8 ţări sud-est europene şi o regiune autonomă (Republica 
Srspka din Bosnia-Herţegovina), la care au participat 220 politicieni în 2001, 
adăugând o anchetă amplă şi 40 de focus grupuri asupra a 10.000 de cetăţeni din 
aceste ţări în 2002. 

Studiul a devenit un document de referinţă pentru politologii care au 
studiat Europa de Sud-Est, din care noi am preluat datele privind viaţa politică din 

                                                 
37 Paul Lewis, 2000 – Op. cit., p. 11-15. 
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această zonă. Una din întrebări, adresată în anchetă, a fost următoarea: „Sunteţi 
sau v-ar place să fiţi membru al unui partid?”.  

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos38. 
 

Implicarea cetăţenilor în viaţa partidelor politice 
Tabel 7 

 Sunt membru Mi-ar place să fiu membru 
Bosnia 8,9 5,9 
Bulgaria 3,2 4,9 
Croaţia 4,3 4,2 
Kosovo 43,9 11,2 
Macedonia 16,9 10,8 
Muntenegru 36,6 6,9 
România 5,0 9,4 
Serbia 12,4 8,0 

 
 Specialiştii în ştiinţe politice consideră că destrămarea Iugoslaviei (şi a 
altor ţări multinaţionale de acelaşi fel) a fost cauzată şi de ineficienţa partidelor 
care au susţinut vechea unitate inter-naţiuni. Julie Fournier dă ca exemplu partidul 
primului ministru iugoslav Mitrovic, promotor al unităţii ţării prin cooperarea 
dintre etnii, care însă în 1990 nu a reuşit să obţină decât 50 de mandate din totalul 
celor 735 de mandate de care dispune la acea dată Parlamentul de la Belgrad 
(6,8%).  

Pluripartidismul a condus în mod implicit la dezintegrare, căci în fiecare 
din ţările componente Iugoslaviei, partidele cu electorat etnic specific a câştigat 
alegerile şi a delegitimat astfel existenţa unui stat federal39. 

Charles Tilly adaugă alte 3 elemente care se găsesc şi în teoria clivajelor 
rokkaniene: 1. localizarea identităţilor naţionale (macenoneni, croaţi etc.), în 
relaţiile dintre populaţii amestecate, mai degrabă decât caracterul acestor oameni; 
2. acumulări de zestre culturală din partea acestor populaţii care şi-au 
(re)descoperit identităţile; 3. ample comparaţii între aceste identităţi 
(re)descoperite40. 

Dacă avem în vedere clivajele clasice, despre care am discutat în prima 
parte a lucrării, cercetătorii au constatat valabilitatea lor şi în spaţiul sud-est 
european. 

                                                 
38 http://archive.idea.int/balkans/survey_detailed.cfm. 
39 Fournier, Julie (1997) – La crise yougoslave: la genèse du conflit et ses perspectives de 

paix dans l'après-Dayton, în Études internationales, vol. 28, N° 3, pp. 461-491 (p. 467). 
40 Tilly, Charles (2002) – Stories, Identities and Political Change, Lanham, Maryland: 

Rowman & Littlefield Publishers Inc. 
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De Waele constata în 2003 următoarele clivaje, cu exemplificări, în 
această zonă a Europei1: 

1. Clivajul centru-periferie: se referă la relaţia dintre partidele care apără 
drepturile minorităţile importante din aceste ţări şi partidele majoritare 
naţionale. În acest sens erau citate cazurile UDMR din România (versus 
PUNR), apoi cel al DSP (Mişcarea pentru Drepturi şi Libertăţi) din 
Bulgaria (apărătoare a minorităţii turce) etc; 

2. Clivajul laic-religios: mai puţin prezent în ţările cu o populaţie majoritar 
ortodoxă, dar prezent mai ales în ţările majoritar catolice. Pentru zona 
discutată aici este citat cazul Partidului Popular Sloven (SLS-SDK); 

3. Clivajul rural-urban: se explică prin populaţia numeroasă care locuieşte 
în mediul rural, deşi în perioada comunistă s-a încercat migraţia către 
oraşe; este exemplificat din nou SLS-SDK din Slovenia (dar este de 
remarcat aici şi PNŢ-CD-ul din România); 

4. Clivajul proprietari-muncitori: este diferit de situaţia din ţările dezvoltate 
economic, aici fiind vorba mai degrabă de o relaţie între „câştigătorii” şi 
„perdanţii” tranziţiei de la comunism la capitalism, apoi între maximalişti 
(de exemplu: Uniunea Forţelor Democrate din Bulgaria, ori Partidul 
Liberal-Democrat din Slovenia) şi minimalişti (Partidul Socialist Bulgar), 
termeni legaţi de reforme economice (mai rapide sau mai lente). 
Cetăţenii zonei pe care o investigăm aici sunt foarte puţini implicaţi în 

partide şi în organizaţii civice. Mai mult, eforturile elitelor de la nivel central au 
fost slabe sau nesemnificative chiar în democratizarea ţărilor lor, deşi au trecut 
deja 20 de ani de la revoluţiile de după „căderea Berlinului”. 

Cercetătorii Katya Kalandadze şi Mitchell A. Orenstein au folosit 
clasificările efectuate de ONG-ul internaţional de evaluare a eforturilor 
democratice de pe glob, Freedom House, pentru a face următoarea clasificare a 
unor ţări post-comuniste din sud-estul Europei, vizând două aspecte agregate: 
drepturile politice şi libertăţile civile2 (Tabel 8). 

 

Clasificarea unor ţări post-comuniste din sud-estul Europei 
privind gradul democratizării lor 

Tabel 8 
Nr.crt. Tipuri de democraţii Ţări sud-est europene 

1. Democratizare rapidă Slovenia 
2. Democratizare întârziată Bulgaria, Croaţia, România 
3. Progrese slabe sau Albania, Bosnia-Herţegovina, Macedonia, 

                                                 
1 De Waele, Jean-Michel (2003b) – L’émergence, l’organisation et les spécificités des partis 

politiques dans les pays candidats, în Pouvoirs, 3, N°. 106, pp. 85-98 
2 Kalandadze, Katya & Orenstein, Mitchell A. (2009) – Electoral Protests and Democratization 

Democratization Beyond the Color Revolutions, în Comparative Political Studies, Vol. 42, No. 11, p. 
1419. 
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stagnări Moldova 
1.3.   Istoria comparativă a formării partidelor şi familiilor politice  
         din Europa de Sud-Est 

 
1.3.1. Studiul genezei partidelor şi familiilor politice 
 
Formarea partidelor şi familiilor politice din zona Europei de Sud Est nu 

este ruptă de contextul general european. Se ştie bine faptul că toate ţările din 
zonă, inclusiv cele ex-comuniste, au avut un trecut democratic, deşi nu consolidat 
din punct de vedere instituţional. 

În privinţa genezei partidelor şi familiilor politice, specialişti în ştiinţe 
politice precum Maurice Duverger şi Angelo Panebianco au avut concepţii adesea 
citate în literatura de specialitate (pentru detalii, a se vedea lucrarea noastră: 
Boboc, 2007a – Managementul politic. Ştiinţa şi arta conducerii în politică). 

 
Cunoaşterea istoriei partidelor explică, în concepţia lui Duverger, 

proliferarea lor în unele zone şi ţări şi restricţionarea în alte zone şi ţări. 
Caracterul lor comun cel mai net nu rezidă deci în sufragiul universal, ci în 

geneza lor, în afara ciclului electoral şi mai ales în legarea lor de grupurile 
parlamentare. 

Pornind de la această idee, Duverger dezvoltă o întreagă teorie a genezei 
partidelor: „Mecanismul general al acestei geneze este simplu: crearea grupurilor 
parlamentare, mai întâi, ele fiind urmate de apariţia comitetelor electorale şi, în 
fine, de stabilirea unei legături permanente între cele două elemente” (Duverger, 
1976 – Les partis politiques, p. 24; în cele ce urmează folosim această primă 
resursă bibliografică, de aceea vom preciza doar paginaţia). 

Autorul mai sus citat aduce în analizele sale şi cazurile Europei Centrale şi 
de Est, atunci când se referă la dezvoltarea comitetelor electorale, prin folosirea 
altor grupări de simpatizanţi care s-au alipit la partide sau chiar le-au fondat. Aşa a 
fost cazul, de exemplu, al grupărilor şi asociaţiilor muncitoreşti, mai ales cele 
sindicale, ori asociaţiilor profesionale sau religioase, care au stat şi ele la originea 
unor partide cum au fost cele socialiste (în afara Europei de Est, Duverger 
analizează cazurile laburiştilor britanici, dar şi altele, din alte ţări sau zone, cum ar 
fi Elveţia, ori zona Scandinaviei). 

Alte grupuri implicate în fondarea de partide din exterior au fost: 
masoneriile, cenaclurile intelectuale, unele culte ori secte religioase, asociaţiile 
vechilor combatanţi, societăţile secrete, grupurile clandestine, grupurile 
industriale, comerciale, chiar grupări teroriste (considerate astfel la data fondării 
lor) etc. 

Modul de creare a unui partid marchează existenţa acestuia ulterioară, 
spune Duverger: „Caracterul mai mult sau mai puţin descentralizat al instituţiei 
exterioare care a creat un partid influenţează în mod evident gradul lui de 
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descentralizare actual; de exemplu, partidele muncitoreşti sunt mai puţin 
centralizate decât cele comuniste; partidele create de grupurile capitaliste sunt mai 
puţin centralizate decât cele muncitoreşti etc.” (p. 37). 

Relaţiile direct proporţionale dintre crearea externă a unui partid şi 
caracterul centralizat al lui nu este deci una întâmplătoare. Ele sunt mai coerente 
şi mai disciplinate decât partidele de creaţie electorală şi parlamentară. 

Duverger încearcă chiar extinderea dezbaterii acestei teme. El spune că 
„ansamblul unui partid însuşi poartă marca naşterii sale, iar atitudinea în privinţa 
alegerilor nu este decât o manifestare particulară a importanţei generale acordată 
activităţilor electorale şi parlamentare, în raport cu ceilalţi” (p. 38). 

Partidele create din exterior sunt mai detaşate de aleşi şi de programe, pe 
când cele create din interior sunt mai ataşate de programe. 

În opinia lui Duverger, partidele create din exterior, chiar ataşate doctrinar 
la sistemul parlamentar, sunt totuşi mai detaşate (adesea inconştient sau refulat) de 
parlamente şi de alegeri decât cele create din interior. 

„Până în 1900 - întăreşte autorul - metoda internă (parlamentară) de creare 
a partidelor a fost prioritară; după 1900, crearea externă a devenit prioritară, iar 
cea parlamentară a devenit excepţie” (p. 39). 

În privinţa structurii partidelor, Duverger împarte omogenitatea partidelor 
în 3-4 tipuri: 

Primul tip: partidele „burgheze” din secolul XIX, sub formă de partide 
conservatoare şi liberale; 

Caracteristici: 
- Activitate orientată spre alegeri şi combinaţii parlamentare; 
- Armătură administrativă embrionară; 
- Conducere individuală foarte marcantă (puterea reală aparţine unei coterii 

grupate în jurul unui lider parlamentar); 
- Viaţa partidului rezidă în rivalitatea unor grupuri mici; 
- Rol slab acordat doctrinei şi problemelor ideologice; 
- Adeziunea este bazată mai ales pe interes şi pe obişnuinţe. 

Al doilea tip: partidele socialiste şi religioase 
 
Caracteristici: 
- Încadrare masivă a maselor populare; 
- Sistem de afiliere precis, completat cu mecanisme de cotizaţii şi donaţii; 
- Comitetele fac loc unor „secţii”, grupuri de muncă sau de educaţie 

politică; 
- Sistem complex de instituţii (congres, comitete naţionale, consilii, birouri, 

secretariate) şi o separare a puterilor (diferenţiere de roluri, cu tendinţe 
oligarhice); 

- Doctrina joacă un rol mai important în interiorul partidului; 
- În locul coteriilor, au loc lupte de tendinţe şi de idei. 
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Al treilea tip: partidele comuniste şi fasciste 
Caracteristici: 
- Centralizare foarte puternică, aceasta opunându-se semi-centralizării 

specifice partidelor socialiste; 
- Un sistem de legături verticale între elementele de bază, care se protejează 

de orice tentativă de schismă sau divizare; 
- Disciplină foarte strictă; 
- Metode autocratice (nominalizare de la vârf şi cooptare); 
- Influenţa parlamentară este aproape nulă; 
- Atenţie secundară acordată luptelor electorale, dar prioritară propagandei 

şi agitaţiilor; 
- Metode politice directe şi violente: greve, sabotaj, lupte de stradă armate 

etc.; 
- Ataşament iraţional, fondat pe mituri şi credinţe de natură religioasă, 

legând astfel credinţa de Biserică; 
- Diferenţiere între partidele comuniste şi cele fasciste: prin structură (celule 

de partid în întreprinderi versus miliţii private), compoziţie socială (clasă 
muncitoare versus elite), primul este egalitar, celălalt aristocrat. 
Alte tipuri: partidele catolice şi creştin-democrate: 
Caracteristici: 

- Un loc mai mult sau mai puţin intermediar între partidele vechi şi cele 
socialiste; 

- Mai multe categorii de distincţii specifice, legate de: elemente de bază ale 
partidelor diverse, articularea lor generală, mecanismele de adeziune, 
natură şi grade de participare, desemnarea şefilor, rolul parlamentului etc. 
În continuare, Duverger introduce termenul de „armătură a partidelor”, 

pentru a desemna un cadru instituţional general al activităţii aderenţilor, ca formă 
de solidaritate.  

Armătura partidelor determină mecanismele de selecţie a conducătorilor şi 
puterile acestora, explică forţa şi eficacitatea anumitor partide, slăbiciunea şi 
ineficienţa altora (p. 47 şi în continuare). 

Dacă armătura Statului nu s-a schimbat prea mult în ultimii 50 de ani 
(Duverger scria aceasta în 1951), cea a partidelor s-a schimbat cel puţin de două 
ori: prima s-a produs între 1890 şi 1900 şi a doua între 1925 şi 1930 (de notat că 
în 1850 nu exista nici un partid în lume). În prima perioadă, partidele socialiste au 
schimbat vechea armătură a comitetelor restrânse, independente unele de altele, 
cu secţiuni populare, deschise larg aderenţilor şi solid articulate între ele. 

În a doua perioadă, partidele comuniste şi-au stabilizat structuri noi, de 
întreprindere sau pe grupuri de întreprinderi mici, reunite sub forma unui aşa-zis 
“centralism democratic”. În aceeaşi epocă, partidele fasciste au creat adevărate 
armate politice, miliţiile private, capabile să pună stăpânire pe Stat prin forţă şi să-
i servească drept gardă pretoriană. 
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Toate aceste forme embrionare de partide analizate de Duverger au 
coexistat şi sub forme internaţionalizate, iar în acest „concert de partide” europene 
un rol important l-au avut şi partidele din zona Sud Est a Europei. 

 
Modelul de analiză numit „genetic-instituţional” aparţine cunoscutului 

politolog italian Angelo Panebianco. În conformitate cu ideile acestuia 
organizaţiile de partid şi familiile politice depind în mod fundamental de istoria 
lor, în special de modul în care s-au structurat în timp. „Fiecare partid – spune el – 
poartă amprenta formării sale, cât şi a deciziilor cruciale politico-administrative 
ale fondatorilor săi, care au modelat organizaţia” (A. Panebianco, 1988 – Political 
Parties: Organization and Power, p. 50). 

Aspectul de analiză agregată în modelul dezvoltat de Panebianco constă în 
studierea comparativă a modului de formare şi dezvoltare a partidelor (mai ales 
europene), pornind de la studiile de caz de la nivel naţional. 

Panebianco spune că explicaţia lui Duverger, după care partidele îşi au 
obârşia fie pe cale internă (partide parlamentare) sau pe cale externă (partide 
create de asociaţii şi grupuri non-politice), este parţial adevărată, de aceea este 
nevoie de un model mai complex, în care să fie aduse toate informaţiile istorice 
legate de modul în care au fost formate partidele. În acest fel, am putea discerne 
între asemănări şi deosebiri, care permit o analiză agregată a unui adevărat model 
genetic al partidelor. 

Există trei factori implicaţi în acest proces istoric, genetic, al formării 
partidelor: 
1. primul factor vizează construcţia şi dezvoltarea organizaţiei în mod 

individual (pătrunderea în plan teritorial - dictată de la centru - şi 
implantarea filialelor în teritoriu – rezultat al unei germinări spontane); de 
exemplu, multe dintre partidele conservatoare şi comuniste europene au fost 
formate prin pătrundere în teritoriu, iar multe dintre partidele socialiste şi 
confesionale s-au dezvoltat prin difuziune, pe când o parte dintre partidele 
liberale au avut ambele forme de construcţie; 

2. al doilea factor se referă la prezenţa sau absenţa la origine a unei instituţii 
„sponsorizatoare”, care pot să afecteze legitimitatea unui partid: unele 
partide sunt legitimate extern (de exemplu, unele partide laburiste au fost 
legitimate de sindicate, iar acestea consideră partidul drept „arma” lor 
politică), altele sunt legitimate intern, prin leadership-ul său, iar acesta poate 
înclina balanţa într-o parte sau alta în lupta pentru putere; 

3. al treilea factor priveşte rolul carismei în formarea partidelor, dacă nu 
cumva ele sunt chiar create de un lider carismatic 

După constituire, de către lideri mai mult sau mai puţin carismatici, 
urmează un proces de instituţionalizare, când apar alte două procese: 
a. Dezvoltarea de interese organizaţionale reciproce, care permit conservarea 

organizaţiei de partid; 
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b. Dezvoltarea de interese difuze. 
Ambele procese sunt direct legate de un sistem de recompense: în primul 

caz, liderii trebuie să identifice stimulente selective către unii membri cu poziţii 
cheie în partid, în al doilea caz liderii trebuie să distribuie stimulente colective (de 
identitate), către membrii de rând şi către susţinătorii din afară. 

Procesul de instituţionalizare este însă mai complex, dar rezultatele lui se 
constată prin analiza a doi indicatori importanţi care vizează: 1. gradul mai mare 
sau mai redus de autonomie faţă de sectoarele sale interne (sistematizare) şi 2. 
faţă de mediul extern (de exemplu faţă de grupuri de interese şi sponsori). 

Analizele lui Panebianco merg de la geneza partidelor în istoria lor 
(partide istorice) la noua geneză a partidelor noi (partide profesionale), din 
vremurile moderne. Aceste analize sunt instructive şi pentru situaţia partidelor 
istorice sau noi din Europa de Sud Est, arătând şi gradul de instituţionalizare care 
le-au asigurat supravieţuirea unora în vremurile moderne (cu întreruperea vieţii lor 
pe diverse perioade, de dictaturi vremelnice) sau caracteristice profesionale ale 
celor nou constituite şi care le fac viabile în viitor. 
 

1.3.2. Partide istorice şi partide noi în Europa de Sud-Est 
 
 Indiferent de modul în care au fost formate partidele şi familiile politice 
din care au făcut parte, data fondării lor este foarte importantă pentru cunoaşterea 
legitimităţii şi consolidării instituţionale în timp a unui partid, în zona noastră de 
analiză.  

Se cunoaşte bine faptul că la reinstaurarea democraţiei în ţările ex-
comuniste din Europa de Sud-Est, după 1989, un rol esenţial l-au avut partidele 
istorice şi familiile politice din care au provenit. Acestea s-au reconstituit repede 
după „căderea zidului Berlinului”, pentru a asigura opoziţia la partidele comuniste 
care aveau tendinţa să păstreze puterea şi chiar sistemul mono-partidist în zonă, 
după modelul gorbaciovist, transmis de la Moscova, pe filiere de amiciţie politică 
inter-personală. Memoriile unor înalţi demnitari comunişti din eşalonul al doilea, 
care începeau să înlocuiască „vechea gardă” comunistă, arată clar existenţa unei 
comunicări chiar inter-personale între aceştia şi Gorbaciov sau oamenii din 
preajma acestuia (cum a fost cazul lui Iakovlev). 

Familiile politice din care iniţial au făcut parte partidele istorice le-au 
recunoscut cu statut de membru deplin, de colaborare sau ca observator în cadrul 
internaţionalelor politice şi al Parlamentului European. 

Ne-am propus ca într-un viitor apropiat să studiem principalele partide şi 
familii politice din Europa de Sud-Est, majoritatea lor aflându-se pe partea dreaptă 
a eşichierului politic din această zonă specifică şi cu o întemeiere recentă (în 
ultimii 20 de ani de democraţie). Vom demonstra astfel că de la „salata de partide” 
din perioada antebelică s-a trecut la totalitarism şi din nou „salata de partide”. 
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Istoria fondării partidelor şi familiilor politice din Europa de Sud-Est 
Tabel 9 

Partide 
Înainte de 1945 1945-1989 Post 1989 
Dr. St. Dr. St. Dr. St. 

Albania 
Partidul Democrat al Albaniei     1990C  
Part. Socialist al Albaniei (IS)  1941Sd     
Mişcarea Socialistă pt. Integr.      2004Sd 
Partidul Republican     1991C  
Partidul Social Democrat (IS)      1991Sd 
Partidul Mişcării pt. Legalitate   1988L    
Partidul pt. Justiţie şi Integrare     2005Et  
Partidul Social Democraţiei      2003Sd 
Partidul Agrar Ambientalist     1991A  
Partidul Alianţa Democrată     1992L  
Partidul Frontul Naţional 1942Ed      
Frontul Naţional Democrat     1998Ed  
Uniunea Democrat Liberală     2001C  
Partidul Democrat Reformat     1999C  
TOTAL partide / familii politice 1 1 1 0 8 3 
TOTAL GENERAL ALBANIA 2 1 11 
Bosnia şi Herţegovina
Partidul Acţiunii Democrate     1990C  
P. Social-Democrat B.&H. (IS)  1909Sd     
Partidul pentru B. & H.     1996L  
P. Social-Democrat Indep. (IS)      1996Sd 
Partidul Democrat Sârb     1992C  
Uniunea Demo. Croată a B.&H.     1992Cd  
Part. Patriotic Bosniac şi Herţ.     1996Ed  
Part. Democrat Progresist RS     1999C  
„Croaţii împreună”     1990C  
„Pt. viaţă de muncă mai bună”     2001Et  
TOTAL partide / familii politice 0 1 0 0 8 1 
TOTAL GENERAL B.&H. 1 0 9 
Bulgaria 
Partidul Socialist Bulgar (IS)  1891Sd     
Uniunea Forţelor Democratice     1989L  
GERB     2006C  
“Social Democraţii” (IS)      2000Sd 
Uniunea Pop. Agrară Bulgară  1899Sd     
Mişc. Naţ. pt. Stabilit. şi Progres     2001C  
Uniunea Civilă „Roma”      2001Sd 
Mişc. pt. un Umanism Social      2001Sd 
Partidul Verde al Bulgariei      1989V 
Partidul Comunist din Bulgaria      1996Es 
Eurostânga      1996Sd 
Mişc. pt. Drepturi şi Libertăţi     1990Et  
Blocul Bulgar al Afacerilor     1990C  
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Uniunea Naţională „Atak”     2005Ed  
Democraţi pt. o Bulg. Puternică     2005C  
TOTAL partide / familii politice 0 2 0 0 7 6 
TOTAL GEN. BULGARIA 2 0 13 
Croaţia 
Uniunea Democrată Croată     1989Cd  
P. Social Democrat (IS)  1931Sd     
P. Popular Croat-Demo. Liberal 1841L      
Partidul Ţărănesc Croat 1904A      
Alianţa Primorje-Gorski Kotar     1990L  
Adunarea Democrată Istriană     1990L  
Ad. Dem. Croată Slav.-Barania     2006Ed  
Partidul Dreptei Croate 1861Ed      
Partidul Social-Liberal Croat     1989L  
Partidul Croat al Pensionarilor      1991Fi 
TOTAL partide / familii politice 3 1 0 0 5 1 
TOTAL GEN. CROAŢIA 4 0 6 
Cipru 
Partea greacă: 
P. Progresist al Muncitorilor  1926Es     
Mişc. pt. Social Democraţie (IS)    1969

Sd 
  

Adunarea Democrată   1976C    
Partidul Democrat (Grec)   1976L    
Partidul European     2005C  
KOP – Verzii       1995V 
Democraţii Uniţi     1993L  
Partea turcă: 
Partidul Democrat (Turc)     1992Ed  
P. Republican Turc (ISc)    1979

Sd 
  

Partidul Unităţii Naţionale   1975C    
Partidul Dreptăţii în Cipru     2003Ed  
TOTAL partide / familii politice 0 1 3 2 4 1 
TOTAL GEN. CIPRU 1 5 5 
Grecia 
PASOK (IS)    1974

Sd 
  

Noua Democraţie   1974C    
Partidul Comunist al Greciei  1918Es     
Coaliţia Stângii Radicale      1989Es 
Adunarea Populară Ortodoxă      2000Es 
Verzii Ecologişti      2002V 
Redeşteptarea Democratică     2004Ed  
Uniunea de Centru    1992

Sl 
  

TOTAL partide / familii politice 0 1 1 2 1 3 
TOTAL GEN. GRECIA 1 3 4 
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Kosovo 
Partidul Democrat al Kosovo      1999Sd 
Liga Democrată a Kosovo     1989C  
Noua Alianţă a Kosovo     2006L  
Liga Democrată din Dardania     2007C  
P. Cr. Dem. Albanez din Kosova     2004Cd  
Alianţa pentru Viitorul Kosovo     2001C  
Partidul Reformist ORA      2004Sd 
Partidul Liberal al Kosovo     2004L  
Partidul Justiţiei     2000C  
Part. Democrat Turc al Kosovo     1990C  
TOTAL partide / familii politice 0 0 0 0 8 2 
TOTAL GEN. KOSOVO 0 0 10 
Macedonia 
Uniunea Social-Democrată (IS)      1990Sd 
VMRO-DPMNE 1893Cd      
P. Socialist al Macedoniei      1990Sd 
P. Democrat al Turcilor     1990Et  
P. Dem. al Sârbilor Macedoneni     1992Et  
Uniunea Democratică     2002Cd  
Noul Partid Social-Democrat      2005Sd 
Partidul Liberal Democrat     1997L  
Uniunea Democr. pt. Integrare     2001Et  
P. Democrat al Albanezilor     1994Et  
Uniunea Democrată Albaneză     2007Et  
Partidul pt. Viitorul European     2006A  
Partidul Popular – VMRO-NP     2004Cd  
P. Democrat pentru Prosperitate     1990Et  
TOTAL partide / familii politice 1 0 0 0 10 3 
TOTAL GEN. MACEDONIA 1 0 13 
Moldova       
P. Democrat din Moldova (ISc)      1997Sd 
Partidul Social.-Democrat (Iso)      1990Sd 
P. Comuniştilor din R. Moldova      1994Es 
P. Liberal Democrat din Mold.     2007C  
Partidul Liberal al Moldovei     1993L  
P. „Alianţa Moldova Noastră”     2003L  
P. Popular Creştin Democrat     1989Cd  
Uniunea Centristă din Moldova      2000Sd 
Mişc. soc.-pol. „Acţ. Europ.”     2007L  
Partidul Conservator     1996C  
P. Dezv. Spirit. "Mold. Unită”      2006Sd 
P. Socialiştilor "Patria-Rodina"      1997Es 
P- Ecologic "Alianţa Verde”      1992V 
TOTAL partide / familii politice 0 0 0 0 6 7 
TOTAL GEN. MOLDOVA 0 0 13 
Muntenegru 
P. Democrat al Socialiştilor  1943Sd     
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P. Soc. Dem. din Muntenegru      1993Sd 
Iniţiativa Civică Croată     2002Et  
Partidul Bosniac      2002Et  
Partidul Popular Socialist       1993Sd 
Noua Democraţie Sârbă     2009C  
Mişc. pt. Schimbare – „Putem”     2009C  
Partidul Popular din Munteneg. 1909Cd      
Partidul Democrat Sârb     2003C  
Partidul Liberal din Munteneg.     2004L  
Centrul de Democraţie     2008C  
TOTAL partide / familii politice 1 1 0 0 7 2 
TOTAL GEN. MUNTENEGRU 2 0 9 
România 
PSD (IS)      1992Sd 
PD-L     1990Cd  
PNL 1875L      
PNŢ-CD 1926Cd      
PC     1991C  
UDMR     1989Et  
PRM     1990Ed  
PNG – Creştin Democrat     1999Cd  
TOTAL partide / familii politice 2 0 0 0 5 1 
TOTAL GEN. ROMÂNIA 2 0 6 
Serbia 
Partidul Democrat (IS)  1919Sd     
G17 Plus     2002L  
Mişcarea Sârbă a Reînnoirii     1990C  
Partidul Radical Sârb     1991Ed  
Partidul Democrat din Serbia     1992C  
Noua Serbie     1997C  
P. Soc. din Serbia/Serbia Unită      1990Sd 
Partidul Democrat Liberal     2005L  
Liberalii Serbiei     1990L  
Mişcarea „Forţa Sârbă”     2004L  
TOTAL partide / familii politice 0 1 0 0 8 1 
TOTAL GEN. SERBIA 1 0 9 
Slovenia 
Partidul Democrat Sloven     1989L  
Democraţia Liberală Slovenă     1994L  
Social Democraţii      1993Sd 
Partidul Naţional Sloven      1991Es 
Noua Slovenie     1989Cd  
Zares („Pro Adevăr”)     2007L  
DeSUS – P. Dem. Pensionari      1991Sd 
Partidul Popular Sloven    1988

C 
  

P. Tinerilor – Verzii Europeni      2000V 
TOTAL partide / familii politice 0 0 0 1 4 4 
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TOTAL GEN. SLOVENIA 0 1 8 
Turcia       
P. Societăţii Democratice (ISo)  1923Sd     
Partidul Justiţiei şi Dezvoltării     2001C  
Part. Republican al Poporului  1923Sd     
Partidul Mişcării Naţionaliste     1969Ed  
Partidul Democrat   1983C    
Partidul Comunist din Turcia  1920Es     
Partidul Tineretului     2002L  
Partidul Fericirii     2001C  
Partidul Noua Turcie      2002Sd 
Partidul Stângii Democrate    1987

Sd 
  

Partidul Liberal Democrat       
Partidul Independent Turc     2001Ed  
Partidul Muncitorilor      1992Es 
Partidul Ascensiunii Poporului      2005Sd 
TOTAL partide / familii politice 0 3 1 1 5 3 
TOTAL GEN. TURCIA 3 2 8 
TOTAL PARTIDE ÎN TIMP 20 12 124 
TOTAL GEN. PARTIDE ES-E 156 
 

Sunt şi partide istorice de mare importanţă în trecut, dar care nu au mai 
continuat să aibă importanţă în prezent. Două exemple sunt relevante în acest 
sens: partidul bulgar numit VMRO – Organizaţia Internă Macedoneană-
Mişcarea Naţională Bulgară, fondată în 1893 la Salonic, de şase bulgari, nu mai 
este reprezentată în parlamentul bulgar (ea intrând în 2005, în coaliţia numită 
„Uniunea Populară Bulgară”; la fel Partidul Naţional Ţărănesc-Creştin şi 
Democrat din România care nu a mai reuşi să intre în parlament după alegerile 
din anul 2000 (o parte din partid s-a coalizat cu Partidul Democrat-Liberal, altă 
parte cu Partidul Naţional Liberal, în 2009). 
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O CERCETARE ASUPRA TINERILOR DUPĂ 20 DE ANI  
(DE DEMOCRAŢIE) 

 
Conf. univ. dr. Sorin  Mitulescu 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”    
Facultatea de Ştiinţe Politice 

 
În 1985 despre 2000 
 
Cercetarea sociologică asupra tineretului în anii dictaturii comuniste a 

reprezentat o instrumentalizare a dispozitivului de supraveghere în serviciul 
Statului – Partid şi totodată o încercare de a împiedica formarea unui spaţiu public 
alternativ de comunicare (Bardan, 2008)1. În conformitate cu tendinţele europene 
manifestate chiar şi dincoace de Cortina de Fier, diriguitorii din anii `60 creaseră 
şi în România o structură de cercetare  menită să desfăşoare studii comandate de 
ei asupra tineretului cu mijloacele oferite de sociologie şi valorificând tradiţia 
românească a cercetărilor desfăşurate în perioada interbelică ( venerabilul profesor 
si om politic din perioada interbelică, D. Gusti era repus în circulaţie). Cercetările 
sociologie din acea perioadă asupra tineretului ca şi în alte zone se realizau sub 
puternice constrângeri ideologice  şi economice. Acestea acţionau asupra 
cercetătorilor implicaţi, uneori ajungând a fi considerate de către aceştia condiţii 
normale de cercetare. Se putea totuşi asigura o minimă autonomie a acestora în 
alegerea unor domenii de investigare, utilizarea unor metode de cercetare sau 
comentarea unor rezultate în cercul restrâns al instituţiilor de cercetare şi 
academice. Anul 1985 ne aduce un asemenea exemplu de „iniţiativă controlată” 
privind cercetarea tineretului din România. 

Ne aducem aminte că România s-a manifestat într-un mod foarte activ în 
cadrul Anului internaţional al tineretului proclamat de ONU în 1985 sub deviza 
Participation, Development, Peace şi menit “să atragă atenţia asupra situaţiei, 
nevoilor şi aspiraţiilor tineretului”2. Într-un asemenea context politic 
internaţional, autorităţile române s-au simţit probabil obligate de a se arăta mai 
atente la aspiraţiile tinerilor. Dar, bineînţeles că exista şi presiunea ideologică de a 
nu recunoaşte situaţia reală deosebit de proastă a populaţiei din ţară sub aspectul 
drepturilor omului şi al standardului de viaţă. Nu întâmplător s-a recurs la 
devierea atenţiei către un viitor îndepărtat şi imprecis definit. Aşa s-a născut 

                                                 
1 Alexandra Bardan, Les industries culturelle en Roumanie 1970-1989 – acteurs locaux, 

acteurs internationaux; L’émergence et l’enjeu d’un espace public alternatif de communication, 
Thèse de doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication sous la direction de 
Michael Palmer, Université Paris III Sorbonne Nouvelle, 2008. 

2 UN Chronicle. FindArticles.com. 23 Dec, 2009, http://findarticles.com/p/articles/mi_m 
1309/ is_v23/ ai_4079782/ 
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probabil comanda politică, destul de stranie dacă avem în vedere starea critică pe 
care o traversa România în acea perioadă, pentru un studiu care s-a intitulat 
„Imagini ale tinerilor despre anul 2000”. Este de presupus că cercetătorilor li s-a 
cerut (explicit, sau doar au fost lăsaţi să înţeleagă) să producă un studiu care să 
stea mărturie a atenţiei autorităţilor faţă de aspiraţiile tinerilor şi totodată să nu 
afecteze ordinea existentă. 

 

 
 
Coperta raportului de cercetare din 1985 
 
Ar mai trebui amintit că, în epocă, orice elev din România primea la 

compunere sau la desen, cel puţin odată pe an tema numită „Noi in anul 2000”, iar 
un cântec pentru copii foarte popular în epocă a purtat acelaşi titlu3. Şi aşa cum 

                                                 
3 Iată cum suna refrenul cântecului “Noi în anul 2000”, lansat în 1972: Noi în anul 2000 

Când nu vom mai fi copii / Vom face ce-am văzut cândva / Toate visele îndrăzneţe / În fapte le 
vom preschimba / Vom fi meşteri iscusiţi / Să vă facem fericiţi Pe voi părinţii ce veţi fi / La a doua 
tinereţe în 2000. Cântecul a provocat la rândul său o replică muzicală satirică la adresa societăţii 
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mărturiseşte un fost elev din acele vremuri, era un adevărat „sport cerebral” 
naţional de a scrie că „în anul 2000 găinile vor face ouă cubice, că noi vom merge 
la serviciu cu naveta spaţială şi că profesorii... vor fi înlocuiţi cu roboţi”4 

Conştienţi sau nu, de numeroasele stereotipuri aflate în circulaţie cu referire 
la anul 2000, cercetătorii au recurs la tehnica autobigrafiei proiective prin care au 
solicitat unui lot de 379 tineri recrutaţi din 11 judeţe, elaborarea unei compoziţii 
intitulate „Eu şi generaţia mea peste 15 ani (în anul 2000”5. Tinerilor li s-a oferit 
ajutorul unui ”punctaj problematic minimal”. Cercetătorii exprimând convingerea 
că în acest fel  „nu se va influenţa răspunsul subiecţilor”. Rezultatul a fost un 
volum impresionant de eseuri realizate de tineri „muncitori, agricultori (ţărani şi 
mecanizatori), intelectuali, studenţi, elevi şi alte categorii” conţinând ample 
descrieri ale vieţii pe care o vor duce aceştia în anul 2000. 

Modul concret de realizare a studiului (fără asigurarea anonimatului pentru că 
eseurile au fost de regulă solicitate prin intermediul organizaţiilor unde subiecţii 
lucrau sau învăţau) nu a putut să nu producă schimbări în conţinutul eseurilor, 
afectând puternic valoarea ştiinţifică a unui asemenea demers de cercetare. Şi 
totuşi, dincolo de aceste manipulări evidente, unele concluzii asupra modului de a 
gândi al tinerilor din acea  epocă ar putea fi trase. 

 
O primă observaţie se leagă de faptul că în epocă, anul 2000 era  considerat 

un reper al viitorului îndepărtat dar totodată aproape mistic prin schimbările pe 
care se credea că le-ar putea aduce  în viaţa oamenilor. Şi deşi propaganda oficială 
ateistă nu pierdea niciodată ocazia de a combate orice mitologie privitoare la un 
eventual sfârşit apocaliptic al lumii, autorii studiului nu au putut să nu recunoască 
că tinerii chestionaţi au considerat „primul an din cel de-al treilea mileniu drept o 
răscruce importantă, un an ieşit din comun, total deosebit de alţii pe scara istoriei” 
(p 21).  

Desigur, autorii nu pierd ocazia de a sublinia optimismul viziunilor de viitor 
exprimat de tineri. Cu toate că trecuse mai bine de un deceniu de când Clubul de 
la Roma îşi lansase previziunile sale pesimiste, tinerii din România nutreau 
credinţa că până în anul 2000 asigurarea materiilor prime si a energiei se va 
rezolva prin descoperiri de noi resurse. Mai mult chiar, ei sperau ca  în acel viitor 
să se poată depăşi chiar starea de penurie care afecta deja puternic toate sectoarele 
de activitate ale economiei socialiste. La fel şi în ce priveşte lipsa de dezvoltare a 
serviciilor pentru ei şi pentru familiile lor. De fapt, optimismul tinerilor de care 

                                                                                                                                      
actuale lansată recent de formaţia Gues Who. (www. http. junioracci.wordpress.com/.../noi-in-
anul-2000/) 

4 Mugur Grosu, La vremuri noi- ligeane noi, în Suplimentul de marţi al ziarului Observator 
de Constanta, 13, 28 dec. 1999, http://asalt.tripod.com/a_013.htm  (29.12.2009) 

5 Dumitru Bazac, Imagini ale tinerilor despre anul 2000, Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului, Bucureşti, 1985 
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autorul studiului se arată încântat, poate fi explicat  prin aceea că tinerii exprimau  
nu atât previziuni cât mai degrabă aspiraţii pentru un viitor mai bun. 

Simptomatic este şi faptul că tinerii au insistat mai mult asupra vieţii de 
familie în timp ce alte tipuri de relaţii sociale au fost  tratate „lapidar” ( p 31). Ei 
se simţeau  inhibaţi atunci când trebuiau să vorbească despre relaţiile la locul de 
muncă sau în societate, apelând adesea la exprimări „şablon”, în schimb prindeau 
mai mult curaj atunci când era vorba despre „descrierea familiilor viitorului”. Şi 
această manifestare poate fi considerată normală pentru o societate anomică, aşa 
cum era societatea României anilor 80. 

Iar cu privire la viaţa de familie autorul se vede obligat să consemneze unele 
dintre foarte puţinele aspecte critice prezente în eseurile produse de tinerii 
investigaţi: câţiva dintre ei se referă la necesitatea ca întemeierea familiei să nu 
mai fie orientată de criterii materiale iar unele fete, viitoare mame exprimă 
nemulţumirea de a fi prea mult solicitate profesional în detrimentul vieţii de 
familie şi totodată speranţa că o asemenea situaţie nu va mai fi în anul 2000. 

O altă caracteristică a previziunilor este  legată de fanteziile cel mai ades 
tehnologice pe care le exprimă o bună parte a tinerilor investigaţi. Autorul 
studiului interpretează această  tendinţă ca pe una pozitivă care ar proba  bogata  
imaginaţie şi sentimentul „libertăţii” de care dau dovadă tinerii. Sunt menţionate 
referiri ale tinerilor la depăşirea vitezei luminii, la străzi suspendate, la 
autovehicule cu pernă de aer, la popularea Lunii sau creşterea duratei medii a 
vieţii la 130 de ani. În fapt ar putea fi mai degrabă vorba despre o tendinţă de 
evadare din concretul cenuşiu şi de proiectarea nerealistă a propriilor dorinţe, de 
nevoia disperată de a depăşi condiţia de tânăr lipsit de oportunităţi, aşa cum o 
simţeau cei mai mulţi dintre tinerii anului 1985. 

 
În 2006 despre 2021 
 
Ce se întâmplă 20 de ani mai târziu în  lumea tinerilor? Păstrează ei acelaşi 

“optimism” tehnologic, aceeaşi lipsă de realism sau aceleaşi inhibiţii vis-a –vis de 
mediul social? 

Aflaţi în posesia raportului de cercetare din 1985, am încercat să verificăm 
aceste ipoteze reluând în 2006 formula “autobiografiei proiective”, de data aceasta 
adresându-ne unui grup de 72 tineri (în majoritate elevi şi studenţi) participanţi la 
un training naţional de vară. Profitând de faptul că România se găsea în acea 
perioadă în toiul pregătirilor de aderare la UE, le-am cerut să se gândească la “ei 
şi generaţia lor peste 15 ani, în Uniunea Europeană”. Totodată, ca să asigurăm o 
cât mai bună comparativitate cu eseurile din 1985 le-am sugerat să se refere la 
aspecte cum ar fi: munca şi profesia, relaţiile sociale, petrecerea timpului liber, 
starea de sănătate, problemele globale ale Europei, România şi Europa. 
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Structura loturilor de tineri în 1985 şi 2006 
Tabel 1 

Grupa 
de vârstă 

1985 2006 
M F Total M F Total 

13-15 8,0 % 12,2 % 40 2,8 % - 1 
16-18 48,3 % 42,6 % 170 25,7 % 37,8 % 23 
19-21 22,1 % 23,9 % 82 37,1 % 32,4 % 25 
22-24 14,8 % 13,1 % 52 22,8 % 18,9 % 15 
25-26 7,4 % 6,5  % 26 5,7 % 2,7 % 3 
27-35 3,4 % 1,7  % 9 5,7 % 8,1 % 5 
Total 100,0 100,0 379 100, 100,0 72 

 
Desigur că nu a mai fost vorba despre vreo presiune politică sau ideologică 

exercitată asupra lotului de subiecţi, iar anonimatul opiniilor a putut fi asigurat 
prin exterioritatea instituţională a cercetătorului venit să solicite participarea la 
studiu. 

În momentul respectiv, aderarea la Uniunea Europeană era ceva probabil dar 
nu sigur. Această ambiguitate a permis un plus de proiectivitate asupra viitorului 
dar a şi focalizat descrierile obţinute poate prea mult pe problemele aderării în 
detrimentul intervalului de timp presupus a trece. În această situaţie, comparaţia 
celor două momente istorice rămâne dificilă. 

O primă remarcă se referă la faptul că departe de a avea o unanimitate de 
păreri optimiste şi fericite cu privire la situaţia de viitor a societăţii româneşti 
odată cu integrarea în Uniunea Europeană, părerile  tinerilor sunt destul de 
diverse. Dacă în 31 de eseuri, mesajul este preponderent optimist, în alte 27 
predomină euroscepticismul iar 14 au un mesaj ambiguu, cu amestec de optimism 
şi scepticism. Imaginea viitorului este construită mult mai realist şi echilibrat 
decât în urmă cu 20 de ani. Chiar dacă mulţi întrevăd luminiţa de la capătul 
tunelului ei nu uită ca până acolo drumul este destul de lung şi greu. 

 
Optimismul este solid motivat atunci când se referă la: 

 Adoptarea modelului social şi cultural european („ordine, reguli şi 
respectarea cu stricteţe a acestora”), reducerea corupţiei, creşterea toleranţei 
interculturale, asigurarea unei mai bune comunicări între oameni. 

 Acces la slujbe mai bune şi la educaţie de nivel mai ridicat, posibilitatea de a 
lucra în cadrul unor instituţii europene. 

 Dezvoltare tehnologică având ca efect eficienţă economică sporită şi 
competenţă profesională superioară. 

 Oportunităţi superioare de petrecere a timpului liber, practicarea sporturilor, 
turism în toată Europa, libertate de opţiune şi de mişcare corelată cu 
solidaritate socială. 



 46

Scepticismul se referă la aspecte mai variate. Punctele de vedere ale tinerilor  
vădesc mult realism şi spirit critic. Ei invocă pe bună dreptate: 
 Posibilitatea ca România să trebuiască să renunţe la o serie de tradiţii şi la 

propria identitate naţională („un popor care fuge de sine”) 
 Necesitatea ca oamenii simpli, săraci şi adesea chiar tinerii să suporte  cele 

mai grele sacrificii până la o integrare deplină. 
 Constrângerile birocratice şi legislative din UE. 
 Perpetuarea rolului de piaţă de desfacere pentru România 
  Ritmul mult mai intens de muncă şi de viaţă şi necesitatea de a renunţa la 

liniştea de dinainte. 
 Creşterea poluării şi a stress-ului. 
 Accentuarea consumerismului 
 Presiunea resimţită de a emigra către zone mai dezvoltate 
 Poziţia de inferioritate a României în raport cu alte ţări membre în UE mai 

vechi sau mai dezvoltate. 
 
Am putea spune că viziunea faţă de acelaşi orizont  de 15 ani a devenit la 

tinerii din actuala generaţie mult mai realistă. Nu se mai fac referiri generale la o 
omenire ideală care va evolua pe aripile progresului tehnologic ci se reflectează 
mult mai pragmatic asupra circumstanţelor politice şi economice ale schimbării 
sociale. 

Cât priveşte ponderea şi interesul tinerilor cu privire la schimbările ce vor 
interveni în viaţa de familie, aceste aspecte nu au mai fost aduse în atenţia 
tinerilor, neputând fi legate de contextul integrării europene. Dar este clar că 
tinerii nu mai sunt la fel de ancoraţi în universul casnic şi în proiecte 
matrimoniale, mulţi dintre ei împingând momentul întemeierii familiei proprii 
adesea dincolo de cel al afirmării şi obţinerii succesului social. 

 
Am putea spune în concluzie că schimbarea politică din 1989 şi cele care au 

urmat din acel moment s-au exprimat atât în modul în care se realizează cercetarea 
problemelor şi stării tineretului cât şi în modul în care aceştia se raportează la 
societatea în care trăiesc. Aşteptările au devenit mai mari, inhibiţiile şi tabuurile 
au fost în mare parte abandonate. Tinerii sunt mai critici faţă de oferta socială şi 
totodată au din ce în ce mai multe criterii proprii de apreciere, sunt mai bine 
informaţi şi mai diferiţi unii de alţii. Iar cercetarea tineretului va trebui să pună în 
evidenţă aceste tendinţe cu mijloace cât mai oneste şi nu prin manipulare, fie ea şi 
inconştientă.. 
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STUDENŢII ROMÂNI ÎN CIFRE ŞI DATE 
 

Conf. univ. dr. Sorin Mitulescu 
Asistent cercetare Oana Iftode 

Asistent  cercetare Elena Damian 
 

În anul universitar 2007-2008, în România, erau înregistraţi 907.300 de 
studenţi6. Dintre aceştia, peste 500 000 erau studenţi în instituţii de stat şi aproape 
400.000 urmau cursurile unei instituţii private. Dacă în 1989 România înregistra 
numai 164.507 studenţi, numărându-se la data respectivă printre ţările europene 
cu cel mai mic număr de studenţi la 10000 de locuitori, în 2003 numărul 
studenţilor a crescuse deja semnificativ, ajungându-se la 596,3 mii, iar în 
următorii patru ani aproape că s-a dublat.  

Despre această categorie socioprofesională s/a scris totuşi  destul de puţin în 
România şi cu atât mai puţin se cunoaşte în afara ţării.  

 
Unde învaţă studenţii? 
 
Mai mult de jumătate dintre studenţi  aleg cursurile de zi (555 de mii), pe 

locul doi în topul preferinţelor aflându-se învăţământul deschis la distanţă cu un 
număr total de  260.911, urmat de învăţământul cu frecvenţă redusă (90 mii). 
Numărul studenţilor la învăţământului de scurtă durată (colegii) a scăzut 
semnificativ în ultimii ani, ajungând la numai  1500 de studenţi şi continuă să 
scadă. 

Principalul centru universitar al ţării se află în capitală, aici fiind înscrişi 
aproximativ 389,5 de mii de studenţi. Alte centre universitare importante se află 
în Cluj-Napoca (67,9 mii studenţi), Iaşi (62,8 mii) sau Timişoara (50,5 mii). La 
polul opus întâlnim centre universitare cu doar câteva sute de studenţi; spre 
exemplu în comuna Crevedia (de lângă Bucureşti) exista o universitate cu doar 
252 de studenţi. Alte centre universitare în care studiază un număr mic de studenţi 
sunt Caransebeş (4195), Blaj (5919) sau Sighetul Marmaţiei (6901). Dacă nu luăm 
în considerare prezenţa unei universităţi în localitate, numărul studenţilor poate 
ajunge chiar şi sub 100, cum este cazul localităţii Urziceni cu o singură facultate 
cu 66 de studenţi. 

Numărul mediu de studenţi într-un centru universitar este de aproximativ 
38,5 mii. În ceea ce priveşte numărul instituţiilor de învăţământ superior, în 
România există 106 de astfel de instituţii (faţă de Franţa, cu aproximativ 80 de 
universităţi) şi un total de 631 de facultăţi. Un număr de 50 de universităţi revin 
sectorului privat. În Bucureşti sunt 35 de universităţi, în Iaşi şi Cluj-Napoca câte 

                                                 
6 Conform Institutului Naţional de Statistică 
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10 şi în Timişoara 8. Referitor la instituţiile publice, numărul acestora se află în 
oarecare scădere ( în 2002-2003 existau 122 de universităţi publice). 

În anul universitar 2007-2008, un număr de  380,5 mii de studenţi urmau 
cursurile unei instituţii private, în creştere cu 115,3 mii faţă de anul universitar 
precedent, reprezentând 41,9% din totalul studenţilor7. 

Universitatea cu cel mai mare număr de studenţi este Universitatea Spiru 
Haret (particulară). Înfiinţată în 1991, această instituţie a reuşit în 18 ani să 
deschidă 30 de facultăţi cu 50 de specializări. Conform instituţiei8, în anul 
universitar 2008-2009 unul din trei studenţi din România învăţa la Universitatea 
Spiru Haret. 

Printre cele mai importante universităţi din sectorul public, se numără 
Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca (cu aproape 50.000 studenţi), 
Universitatea "Al.I. Cuza" din Iaşi (31.000), Universitatea din Bucureşti (20.000), 
Universitatea Politehnica din Bucureşti (22.000) sau Academia de Studii 
Economice  din Bucureşti (22.000).  

 
Ce şi cum învaţă studenţii ?  
 
Cei mai mulţi studenţi învaţă în facultăţi cu profil economic (294,4 mii), 

urmaţi de cei cu profil universitar-pedagogic (265,6 mii), tehnic (178,2 mii), 
juridic (116,5 mii), medico-farmaceutic (41,3 mii) şi artistic (11,1 mii). Sistemul 
Bologna9 aplicat în România a însemnat reorganizarea întregului spectru de 
programe universitare. A fost adoptata o noua structura a învăţământului superior 
prin introducerea celor trei cicluri: studii de licenţă, de master şi doctorale şi au 
fost stabilite 15 domenii generale de studiu şi specializările corespunzătoare care 
se aplică tuturor instituţiilor de învăţământ superior de stat si particulare. 
Reducerea numărului domeniilor de studiu a fost realizată pentru o mai bună 
coordonare între oferta de programe de studii a instituţiilor de învăţământ superior 
romaneşti şi cea specifică unui viitor “spaţiu european de învăţământ superior” şi 
pentru a răspunde cerinţelor pieţei muncii. 

Prima generaţie de licenţiaţi în acest sistem a fost cea din 2008/2009. Pentru 
a obţine cunoştinţele de specialitate, studenţii beneficiază de sprijinul a circa 
35.ooo de cadre didactice. În 2006-07 reveneau 26 de studenţi la un cadru 
didactic. Rezultatul activităţii studenţilor se consemnează în notele obţinute la 
examene. În acelaşi an universitar, 55% dintre studenţi şi-au trecut toate 
examenele în timp ce 29% au rămas cu restanţe pentru anul următor (credite) iar 
4,3% au fost declaraţi repetenţi. 

                                                 
7 Ibidem 
8 http://www.spiruharet.ro/ 
9 http://www.edu.ro/index.php/articles/text/8411 
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Cine sunt studenţii, de unde provin? 
 
Nu există date generale recente privitoare la originea socială a studenţilor. 

Date10 parţiale obţinute în 2006 pun în evidenţă faptul că o majoritate de 85,4% 
dintre studenţi provin din mediu urban şi în special din centrele reşedinţa de judeţ 
(49,7%). Doar 14,4% din cei intervievaţi au domiciliul stabil în mediu rural.  

În ceea ce priveşte mediul familial s-a observat faptul că 30% dintre studenţi 
au cel puţin un părinte cu studii universitare, 10% au cel puţin un părinte cu studii 
elementare sau profesionale, majoritatea având însă părinţi cu studii medii. 
Studiul semnalează în acest sens mobilitatea socială scăzută a copiilor cu familii 
al căror nivel de şcolarizare este redus: 26% dintre studenţi au tatăl angrenat în 
ocupaţii intelectuale deşi, la nivelul populaţiei active a ţării doar 8,2% sunt cei cu 
ocupaţii intelectuale.  

 
Referitor la distribuţia pe sexe, statisticile arată că populaţia feminină 

studenţească înregistrează valori mai mari comparativ cu cea masculină, mai 
exact, în 2008 erau cu 111,8 mii mai multe studente decât studenţi. Ponderea 
studentelor este majoritară la toate profilurile, cu excepţia învăţământului tehnic, 
agricol şi juridic. 

 
Studenţii minoritari 
 
În 2006 existau 6 universităţi în care studenţii maghiari puteau urma cursurile 

în limba maternă (3 de stat şi 3 particulare)11. Prima şi cea mai importantă este 
Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca12 - universitate cu caracter 
multicultural pentru studenţii români, maghiari, germani, evrei. Din cele 21 
facultăţi ale universităţii, 17 oferă în prezent programe de studii în română si 
maghiară, iar 11 în română şi germană. Există, de asemenea, două facultăţi (cu 
profil de teologie) în cadrul cărora programele de studii se desfăşoară exclusiv în 
limba maghiară, precum şi specializări în engleza, franceza, italiana, ucraineana. 
Studenţii maghiari şi germani au dreptul de a-şi alege, prin vot, reprezentanţii în 
consiliile profesorale şi Senatul Universităţii.  

Conform Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în 2006 în Universitatea Babeş-
Bolyai numărul total al studenţilor, pe linii de studii, era de: 37.711 pentru linia de 
predare în limba română; 6.672 pentru linia de predare în limba maghiară; 1749 
pentru linia de predare în limba în germană.  

                                                 
10 “Percepţii şi atitudini ale studenţilor Universităţii Babes-Bolyai faţă de Uniunea 

Europeană” p.27-39 
11 http://www.cdep.ro/interpel/2006/r1035A.pdf 
12 http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/multicultural.html 
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La numărul total de studenţi maghiari menţionaţi mai sus, se adaugă încă 
1.887 studenţi care studiau în conformitate cu opţiunea lor, în alte limbi.  

În afară de Universitatea Babeş-Bolyai, încă 5 universităţi ofereau în 2006 
cursuri în limba maghiară: Universitatea de medicină şi Framacie din Tg.Mureş, 
Universitatea de Artă Teatrală din Tg.Mureş, Institutul Teologic Protestant din 
Cluj-Napoca, Universitatea Creştină “Partium” din Oradea şi Universitatea 
„Speranţia” din Cluj-Napoca. 

 
Studenţii români – studenţi europeni   
 
În anul 2007 în România numărul de studenţi la 10.000 de locuitori era de 

430,4. Ţările vecine având 336,8 (Bulgaria) şi 428,7 (Ungaria) la acelaşi număr de 
locuitori. La nivel european, printre ţările cu cel mai mare număr de studenţi la 
10.000 de locuitori se regăsesc ţări precum Polonia (563,1), Islanda (513,5) ori 
Estonia (512,5).  

Conform EUROSTAT13, în 2005 procentul celor înscrişi în învăţământul 
superior era de 19,9% din totalul elevilor şi studenţilor, aproape în dublare 
comparativ cu anul 2000, când procentul era de numai 11,4%. La nivel european, 
ţara noastră se află acum pe o poziţie relativ bună, procentul U.E 27 fiind de 
18,8%. Cele mai mari procente se înregistrează în ţări ca Grecia (31,5%) sau 
Slovenia (27,4%) iar cele mai mici în ţări ca Lichenstain (8,7%) ori Malta 
(11,8%). 

Procentul studenţilor români ce studiau în străinătate în 2006 era de numai 
2,2%, deşi se află într-o continuă ascendenţă (în 2000 procentul era de 1,5%) 
România face parte din grupa ţărilor cu cele mai mici procente alături de Polonia 
(1,6), Turcia (1,6), Spania (1,3) ori Marea Britanie (0,8). Ţările cu cele mai mari 
procente în 2006 sunt Luxemburg (80,9), Lichtenstein (73,6) şi Cipru (53,6). 
Totodată, comparativ cu ţările vecine precum Bulgaria (8,9) sau Ungaria (1,7) 
România se situează la mijloc. 

În ceea ce priveşte procentul studenţilor străini ce aleg una din universităţile 
româneşti, acesta este, conform statisticilor interne de cca. 1% (adică, mai precis, 
10733 de studenţi din alte ţări în 2008). Comparativ cu ţările vecine, şi de această 
dată ţara noastră deţine un procent semnificativ mai mic, spre exemplu în Ungaria 
2,1% din totalul studenţilor proveneau din alte ţări şi 2,8% din totalul studenţilor 
bulgari. Ţările cu cei mai mulţi studenţi străini sunt Liechtenstein cu 86,7%, 
Luxemburg cu 38,6% şi Austria (12,1), iar dintre ţările cu cei mai puţini studenţi 
străini enumerăm: Polonia, Croaţia şi Turcia (toate cu 0,1).  

                                                 
13 Europe in figures - Eurostat statistical yearbook 2008 http://ec.europa.eu/eurostat. 
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Comparativ cu anii precedenţi se poate observa o uşoară creştere (în 2002 
erau înscrişi 9,7 mii). Conform INS14, studenţii străini care studiază în ţara noastră 
provin din ţări de pe aproape toate continentele. Totuşi, cei mai mulţi (69%) 
proveneau din Europa, iar restul de pe alte continente: 16,1% din Asia, 13,2% din 
Africa. Ţara cu cei mai mulţi studenţi înscrişi în învăţământul public din România 
este Republica Moldova ( 4004 studenţi), urmată de Tunisia (1053), Israel (593) şi 
Grecia (537). 

Comparaţia la nivel european ne mai arată că România face pare din grupa 
ţărilor cu un procent mai mare de  studente (55,4%) în 2006, în creştere faţă de 
anii precedenţi. Alături de ţări ca Islanda (64,3%) şi Estonia (61,6%). Cele mai 
puţine studente din totalul celor înscrişi în învăţământul superior sunt în Turcia 
(42,4%) şi Liechtenstein (30,3%). 

În ceea ce priveşte vârsta medie a studenţilor, în România este de 21,7 ani. 
Vârsta media a ţărilor vecine este de 21,5 ani  în Bulgaria şi 22,6 ani în Ungaria. 
Studenţii cei mai “înaintaţi” în vârstă din Europa se întâlnesc în ţări precum 
Islanda (26) ori Danemarca (25,5) şi cei mai tineri în Irlanda (20,7) şi Albania 
(20,5). 

 
Facilitaţi acordate studenţilor 
 
Cheltuielile statului pentru învăţământul superior – reprezentând 39,8% din 

totalul cheltuielilor bugetare pentru educaţie- s-au ridicat în 2006 la 6,5 miliarde 
lei (cca. 1,6 mild euro) 

Guvernul României acordă studenţilor burse de merit, de studiu şi sociale15 
Primele se acorda studenţilor în funcţie de rezultatele la învăţătură iar ultimele se 
acorda la cerere, în funcţie de situaţia materială. Studenţii care beneficiază de 
bursa de merit trebuie să aibă fie rezultate deosebite la învăţătură, fie performante 
ştiinţifice, cultural-artistice sau sportive(bursa de performanta care se atribuie prin 
concurs de fiecare universitate). Numai studenţii din instituţiile publice (de stat) 
de învăţământ superior pot beneficia de burse. 

Cuantumul minim al bursei trebuie sa acopere cheltuielile de cazare în 
cămine şi masa la cantine iar bursa de performanţă trebuie să fie cel puţin de două 
ori mai mare decât bursa minimă acordată şi mai mare decât bursa de merit. 
Fondul de burse provenit de la bugetul de stat poate fi completat cu fondurile 
proprii ale instituţiilor de învăţământ superior.   

Surse de la Ministerul Educaţiei ne-au informat că aproximativ 25% dintre 
studenţii care învaţă în universităţi de stat beneficiază de burse. 

                                                 
14 Institutul Naţional de Statistică, Sistemul educaţional în România. Date statistice, 

Bucureşti, 2008, p.24 
15anexa 2 din HG 558/1998 în  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/c485/?startnum=41 
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Un alt tip de bursa pe care Guvernul României a hotărât să o acorde din 
200516 are în vedere studenţii cu domiciliul in mediu rural. Aceste burse se acordă 
pe bază de contract, studentul obligându-se ca după absolvirea studiilor să 
profeseze în învăţământul din mediul rural. Cuantumul acestei burse a fost stabilit 
la 350 ron. 

Tot statul acorda burse de studiu şi tinerilor aflaţi deja la studii sau stagii de 
specializare şi de cercetare în străinătate17. Acest beneficiu financiar vine în 
completarea burselor acordate de statul în care studiază. Beneficiarii sunt 
selecţionaţi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în baza unor documente de 
colaborare bilaterala sau a unor oferte unilaterale în urma unui concurs naţional. 
Prin Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate sunt gestionate diverse 
programe de finanţare pentru stagii de studii sau cercetare în străinătate cum ar fi: 

- Burse pentru studii în străinătate de maxim 2 ani: 14 burse “Vasile 
Pârvan”, 6 burse “Nicolae Iorga” şi o bursă „Theodor Aman”. 

- Burse in valoare maxima de 1000 de dolari S.U.A. acordate pentru stagii de 
2-10 luni de studii în baza unui contract prin care candidatul se obligă ca la 
absolvirea studiilor să revină în România şi să presteze o activitate 
corespunzătoare calificării obţinute pe o perioadă cel puţin egală cu durata 
studiilor finanţate dar nu mai puţin de un an;   

- Bursele „Titu Maiorescu” pentru efectuarea de stagii de studii de masterat 
/ doctorat sau de cercetare în străinătate; 

România participă la Programul CEEPUS II (Central European Exchange 
Program for University Studies).18 prin care se acordă burse în regim de 
reciprocitate, ţara de origine a bursierului asigurând cheltuielile de transport iar 
tara gazda acordând o bursă lunară.   

Studenţii din România eneficiază din 1998 de facilităţile oferite de Programul 
european Erasmus. Programul poate fi considerat unul de succes dacă ţinem cont 
de faptul ca numărul bursierilor a crescut de la an la an. În 1998-1999, au plecat 
1.250 de studenţi, iar în 2005-2006 s-a ajuns la 3.261. Numărul candidaturilor 
este, insa, de 3 ori mai mare. Conform statisticilor Agenţiei Naţionale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, de bursele 
Erasmus beneficiază, în proporţie mult mai mare, fetele decât băieţii (71,3% faţă 
de 28,7%).  

Una dintre problemele cu care s-au confruntat studenţii români când au 
studiat în străinătate a fost valoarea insuficiente a bursei. Grantul mediu pentru 
România a fost, în 2005-2006, de 128 euro pe luna.  

 

                                                 
16HG 769/2005 cf.  http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/c485/?startnum=41 
17 http://www.roburse.ro/ 
18 http://www.cnfis.ro/index_info.html 
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Facilităţile de care pot beneficia studenţii nu se rezumă doar la acordarea de 
burse.  

O decizie bine venita din partea guvernului a fost de a acorda o reducere de 
50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi 
pentru transportul intern auto, feroviar şi naval.19 De aceasta beneficiază cei care 
urmează cursurile instituţiilor de învăţământ atât de stat cât şi private acreditate. 
Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru 
aceste categorii de transport.  

Atractivă pentru studenţii cu spirit antreprenorial poate fi hotărârea 
guvernului privind acordarea unor facilităţi fiscale studenţilor care doresc să 
înfiinţeze o afacere proprie20. Facilităţile prevăzute se acordă o singură dată, 
pentru constituirea unei singure firme. 

Alături de aceste facilitate fiscale, in sprijinul studenţilor întreprinzători, vine 
si ocazia de a obţine un credit cu dobândă avantajoasă prin Agenţia Naţională 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). Agenţia acordă credite cu dobândă 
de 25% din dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru studenţii 
care prezintă un plan de afacere şi care înfiinţează locuri de muncă pentru şomeri. 
Pentru fiecare loc de muncă creat, suma alocată este de 20.000 de lei, din fondul 
pentru şomaj, iar condiţia principală este ca aceşti salariaţi să fie angajaţi timp de 
trei ani. 

Din 2005 s-a înfiinţat Agenţia de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de 
Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate prin care studenţii care 
urmează studii universitare de licenţa şi studii universitare de masterat la zi, ar 
putea beneficia, la cerere, de credite bancare garantate de stat pentru acoperirea 
taxelor de studii şi pentru alte cheltuieli legate de desfăşurarea studiilor. Până în 
prezent această Agenţie un a reuşit să devină operaţională dar prin Bugetu de Stat 
pe 2009 i s-au alocat fonduri. 

Mai multe instituţii bancare din România au dezvoltat produse financiare 
destinate studenţilor. E vorba de credite până la 10.000 euro, pe o perioada de 5-
10 ani, rambursabile după finalizarea studiilor de licenţă sau de masterat.  

Fundaţia Equalis se numără printre ong-urile care afirmă că pot pune la 
dispoziţia studenţilor credite în condiţii accesibile: promovarea primului an 
universitar sau înscrierea la studii de specializare. Creditul se poate obţine pe o 
perioada de maxim 5 ani, cu o perioadă de graţie de 2 ani. După cei doi ani, 
studentul – care poate împrumuta maxim 6.500 de RON - trebuie să plătească rate 
lunare de maxim o treime din salariul timp de 3 ani.  

O marcă a vieţii de student o reprezintă cantinele studenţeşti.  

                                                 
19 http://www.agentiastudentilor.ro/index.php 
20 http://www.agentiastudentilor.ro/index.php 
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Cantinele pot intra în categoria facilităţi comparând preţul1 unui prânz cu cel 
cel practicat de un restaurant obişnuit.    

Nu în ultimul rând, ajutorul financiar al studenţilor atinge şi problema 
locuirii. Astfel, datorită numărului mare de studenţi şi a locurilor insuficiente in 
cămine puse la dispoziţie de universităţi, o mare parte dintre studenţii români se 
văd în situaţia de a-şi căuta găzduire în sistem privat, ceea poate constitui o 
problema majoră pentru cei cu o situaţie materiala neavantajoasă. Astfel în anul 
universitar 2008-20092 numărul locurilor de cazare in cămine a fost de 109.759, 
numărul de studenţi înscrişi la universităţile de stat de 600.000. In această situaţie 
55.000 de studenţi au rămas fără loc în cămin, fiind nevoiţi să plătească chirie. 
Chiriile medii solicitate de proprietari în marile centre universitare sunt destul de 
mari: între 200 şi 400 de euro pentru o garsonieră sau un apartament.3. O mână de 
de ajutor a oferit-o în aceste condiţii Guvernul, printr-o ordonanţă de urgenţă din 
2007, prin care studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe 
locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spatii decât căminele 
instituţiilor de învăţământ superior de stat, pot primi lunar o subvenţie individuală 
de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.4  
cazare.4  

 
Asociaţiile studenţeşti 
 
Conform datelor  provenite de la principalele federaţii studenţeşti (ANOSR, 

USR, UNSR), există în prezent peste 120 de asociaţii studenţeşti. Numărul exact 
al acestora este totuşi, greu de estimat dacă ţinem cont de faptul că în fiecare an 
apar ori îşi încetează activitatea diverse asociaţii. 

Activitatea fiecărei asociaţii variază în funcţie de obiectivele stabilite, statut 
şi de domeniul propriu de activitate. Exista organizaţii pe domeniul social, pe cel 
profesional, pe ceea ce tine de reprezentarea intereselor şi apărarea drepturilor, 
precum şi organizaţii cu activităţi în zona culturală. Organizaţiile profesionale se 
ocupă cu proiecte precum şcoli de vară, internship-uri, conferinţe şi diverse 
campanii. Unul dintre cele mai importante proiecte ale Asociaţiei Studenţilor din 
Universitatea din Bucureşti este Bursa Locurilor de Muncă pentru Studenţi, 
eveniment care a strâns un număr mare de angajatori şi de studenţi. Uniunea 
Studenţilor din România se mândreşte cu organizarea anuală a UNIFEST, 
festivalul studenţilor din România sau cu o amplă campanie antidrog5. Un alt 
exemplu demn de amintit aici este “Amfiteatrul deschis”, unul dintre proiectele 
organizaţiei de tineret Team Work ce a pornit de la modelul întâlnirilor din 
                                                 

1 http://www.click.ro/actualitate/studentii-mananca-mai-scump-ca-parlamentarii 
2 http://www.adevarul.ro/articole/batalie-pe-locuri-in-camine.html 
3 http://www.4imobiliare.ro/stiri/ 
4 http://www.agentiastudentilor.ro/index.php 
5 http://www.studentcv.ro/ro/articole-detalii/8/18/asociatiile-studentesti-ajuta-la-cv/ 
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perioada interbelică dintre personalităţi ale vremii şi studenţi. Profesori, oameni 
de cultură din diferite domenii (teatru, film, literatură, mass-media, etc.) vin să-şi 
împărtăşească experienţa profesională şi de viaţă generaţiei tinere. 

Domeniul de activitate al asociaţiilor studenţeşti este în continuă 
diversificare.  

Asociaţia Studenţilor din facultatea de Limbi Străine care a luat fiinţă în anul 
1998 a avut iniţial ca scop doar rezolvarea problemelor studenţilor din această 
facultate. Ulterior, şi-a extins domeniul de activitate. În prezent ea îşi propune să 
ofere studenţilor oportunitatea de a vedea Europa cu alţi ochi. ASLS a organizat 
diferite conferinţe internaţionale şi naţionale legate de Uniunea Europeana şi de 
oportunităţile studenţilor în Uniunea Europeană. În încercarea de a culturaliza 
studenţimea romana, ASLS a organizat evenimentul "Bursa 601 - seri studenţeşti 
pe linia 601", eveniment care a însemnat concerte cu diverse formaţii româneşti, 
proiecţii de film şi un cenaclu de poezie. 

Asociaţiile  studenţeşti1 iniţiază proiecte şi organizează evenimente pe 
diverse arii de activitate: culturale, ştiinţifice, profesionale, sportive şi sociale (ex: 
conferinţe, workshop-uri pe teme de interes). Totodată printre activităţile acestora 
se mai numără: iniţierea şi întreţinerea de relaţii cu structurile facultăţii, 
reprezentarea membrilor asociaţiei faţă de conducerea facultăţii, organizaţii, 
organisme şi instituţii naţionale şi internaţionale. Desfăşoară activităţi editoriale, 
şi propagandistice (tehnoredactare, editare, multiplicare, tipărire, aplicaţii 
multimedia – filme cu caracter ştiinţific, documentar, publicitar, informaţional si 
artistic). Exista asociaţii al căror scop este îmbunătăţirea activităţii facultăţilor de 
un anumit profil (BEST spre exemplu are ca scop îmbunătăţirea învăţământului 
tehnic), asociaţii al căror scop este de a îmbunătăţi cunoştinţele studenţilor într-un 
anumit domeniu (ADVICE spre exemplu este destinata îmbunătăţirii studiilor in 
domeniul publicităţii) sau asociaţii al căror scop este de a facilita schimburile 
internaţionale şi de a asigura studenţilor o aşa-numită "cultură europeană" 
(AIESEC spre exemplu)2.  

În cazul încălcării drepturilor studenţilor se organizează acţiuni de protest: 
mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, petiţii. În martie 2009, liderii USR s-au 
întâlnit cu Ministrul Educaţiei solicitând creşterea burselor şi o serie de schimbări 
instituţionale. Pe de altă parte ANOSR a solicitat şi ea, în aceeaşi perioadă 
indexarea burselor dar şi alte revendicări ca păstrarea reducerilor la transport, a 
facilităţilor pentru practica studenţească, creşterea finanţării învăţământului 
superior în pas cu inflaţia. Iată, pentru exemplificare cum sună o recentă chemare 
la o acţiune de protest studenţesc:  

                                                 
1 http://www.maximum-online.ro/revista/articol.php?id=4 
2 http://cariera.ele.ro/Asociatia_studenteasca_Implica_te_si_castiga_experienta_a3394.html 
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După 4 ani de tăcere,IESIM IN STRADA! 
 JOI, 2 APRILIE, SE IESE IN STRADA PENTRU A PROTESTA! 
 UNDE? – PE TERENUL DE SPORT DIN FATA DE LA TEQUILA 

(Complexul Studenţesc). 
 CAND? – JOI, LA ORA 11:30 
 DE CE? 
1. Ministerul doreşte să scoată fondul de transport în comun, adică SA SCOATA 

de tot TRANSPORTUL GRATUIT pe RATB prin tăierea banilor de decontare. Tăierea 
banilor de RATB poate fi urmată oricând de foile de drum CFR. E careva fan să dea 
DUBLU pentru tren? Nici noi… 

2. Bursele ar trebui conform Legii Învăţământului din 1995, sa acopere costurile 
de cazare şi de masa ale studentului. În clipa de fata, 80% din bursieri ar trebui să se 
descurce pentru cazare şi masa cu 6 lei pe zi, sau chiar mai puţin! Cerem majorarea 
burselor cu minim 25% pentru a începe să punem de acord bursele cu realitatea. 

3. Taxele au fost mărite recent iar de anul viitor vor fi de 27,5 – 30 de milioane de 
lei vechi la licenţă şi 35 de milioane la master! Iar în plină criză economică, ministerul 
vehiculează ca posibilă soluţie oferirea de CREDITE pentru studenţi. După sărăcia din 
timpul studenţiei, vom avea “fericirea” de a plăti rate o viaţă întreaga. 4. Calitatea 
învăţământului de care beneficiază o mare parte din studenţii din România este foarte 
slabă! Studenţii nu sunt ajutaţi deloc, şi mulţi absolvenţi de la universităţi prestigioase 
ajung să lucreze în supermarket! 

5. Corupţia, nepotismul si servilismul rămân o rană deschisă. Noi nu vrem sa 
pupam pe nimeni niciunde pentru a ajunge undeva! Vrem sa fim judecaţi după meritele 
reale. Dacă nu ieşim în stradă acum, ne putem pregăti sa ne complăcem în situaţia de a 
ni se tăia banii de transport, de a plăti taxe mai mari, de a avea burse mai mici si de a fi 
in continuare trecuţi cu vederea în orice facem! 

Pentru asta ne-am pregătit 4 ani de zile… 
 
Evenimentele din aprilie de la Chişinău au prilejuit organizarea de mitinguri 

studenţeşti la care au luat parte mai ales studenţii basarabeni din Iaşi, Cluj 
Napoca, Constanţa, Timişoara, Craiova, Piteşti, Bucureşti. În acest din urmă oraş, 
manifestaţiile au fost organizate în paralel de două organizaţii: Grupul de acţiune 
Noii Golani şi Asociaţia Noua Dreaptă. Fiecare dintre cele două s-a străduit să 
atragă de partea sa participarea studenţilor. 

Asociaţiile studenţeşti pot fi la nivel de facultate, la nivel de universitate, la 
nivel naţional şi la nivel internaţional. Unele asociaţii se adresează doar 
studenţilor unei anumite facultăţi, altele sunt deschise oricăror studenţi sau chiar 
oricăror tineri, fără restricţii de studii. Federaţiile studenţeşti (ANOSR, USR, 
FASER) reunesc mai multe asociaţii şi sunt mai active în planul activismului 
social.  

Asociaţii studenţeşti la nivel de universitate sunt menite să unifice studenţii 
din cadrul unei universităţi, cu scopul de promovare si apărare a drepturilor ce li 
se cuvin. De asemenea, urmăresc promovarea şi valorificarea resurselor şi a 
potenţialului studenţilor. O astfel de asociaţie este OSUT - Organizaţia Studenţilor 
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din Universitatea Timişoara. Cu un număr impresionant de membri - 4000, OSUT 
este singura organizaţie de tip sindical legal constituita la nivelul Universităţii de 
Vest din Timişoara. Încă din 1992, se ocupa de organizarea celui mai mare 
festival studenţesc din ţară: Festivalul Internaţional de Arta StudentFest. Tot la 
capitolul arta, OSUT se lauda si cu Festivalul de Muzica Underground. 

Asociaţii la nivel naţional au ca scop de a reprezenta şi promova interesele 
studenţilor din România sub aspect educaţional, social, economic si cultural, atât 
la nivel naţional cât şi internaţional. Acestea desfăşoară în general proiecte şi 
programe de impact ce apar ca o necesitate în procesul de educaţie şi culturalizare 
a mediului academic şi studenţesc. Activităţile derulate mai urmăresc, printre 
altele: formarea de lideri la nivel naţional si promovarea acestora în societatea 
româneasca, exceptând latura politică; activităţi axate pe mobilitate şi networking; 
dezvoltarea politicilor educaţionale si de tineret la nivel naţional, formulând şi 
susţinând poziţia studenţilor. 

Un exemplu de asociaţie ce activează la nivel naţional este BOS sau Business 
Organization for Students, asociaţie fondată în anul 2001 şi care se adresează 
studenţilor care vor să fie liderii propriilor lor afaceri în viitor. Organizaţia are 
scopul de a familiariza studenţii cu mediul antreprenorial din România, prin 
conferinţe, seminarii, workshopuri, târguri de joburi si programe de practica. 
Asociaţia are ca scop informarea, pregătirea practică şi angajarea studenţilor.  

Printre asociaţiile studenţeşti din România se regăsesc şi filiale ale unor 
asociaţii de nivel internaţional. Acestea promovează valori europene, activităţi de 
voluntariat într-un cadru propice dezvoltării personale şi profesionale, prin 
stimularea comunicării, difuzarea informaţiei şi încurajarea iniţiativei în rândul 
tinerilor, într-un mediu multidisciplinar, cu impact atât la nivel local, cât şi 
european.  

O asociaţie reprezentativă pentru acest nivel este filială română a AEGEE 
(Asociation des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe) care a luat fiinţă în urma 
cu 8 ani, fiind in prezent una dintre cele mai active locale. Membrii acestei filiale se 
mândresc cu afilierea la cea mai mare familie studenţească europeană (cu peste 
17.000 de membri) şi care are scopul de a sprijini ideea de “Europa fără graniţe”1.  

 
Stilul de viaţă studenţesc 
 
Atitudini si comportament economic 
 
Conform rezultatelor obţinute de Baromentru de opinie studenţeasca realizat 

de Team Work in 20052 10% dintre studenţi lucrează angajaţi cu normă întreagă, 
iar 15.5% dintre studenţi sunt angajaţi part-time. Angajarea nu reprezintă un pas 

                                                 
1 http://cariera.ele.ro/Asociatia_studenteasca_Implica_te_si_castiga_experienta_a3394.html 
2 http://vasile.marian.googlepages.com/publicatii 
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clar către afirmarea independentei financiare a studenţilor, aceştia primind în 
continuare ajutor de la părinţi. Studenţii angajaţi cu normă întreagă câştigă în 
medie, din salarii, 6.775.000 lei pe lună.  

Studenţii angajaţi cu jumătate de normă câştigă, în medie, din salarii, 
2.679.866 lei pe lună. Chiar dacă aceşti studenţi muncesc, o parte importantă 
dintre ei sunt în continuare sprijiniţi de părinţi. În cazul studenţilor angajaţi cu 
norma întreaga 66.6% dintre aceştia primesc de la părinţi, în medie, lunar 
1.940.909 lei. 11% dintre aceşti studenţi primesc bonuri de masa de la părinţi, iar 
7% primesc produse alimentare. În cazul studenţilor angajaţi cu jumătate de 
norma, 68.3% dintre aceştia primesc de la părinţi, în medie, bani în valoare de 
2.707.463 lei. Produse alimentare primesc 59.1% dintre studenţii angajaţi cu 
jumătate de normă, iar acest sprijin este, în medie, în valoare de 1.321.207 lei, în 
timp ce doar 4.1% dintre aceşti studenţi primesc bonuri de masa de la părinţi. 

Rezultate similare în acest sens înregistrează şi o altă cercetare: cea mai mare 
parte din banii de care dispun studenţii provin de la părinţi (în 88,9% din cazuri), 
din burse de studiu sau burse sociale (în 32,7%). Doar 30% dintre respondenţi au 
declarat ca banii cei mai mulţi îi câştigă din “slujba proprie”( 11,6%), “munca 
ocazională” (26,2%) sau din “munca la negru”(3,8%). 

Dintre studenţii care nu sunt angajaţi majoritatea îşi doresc un loc de muncă. 
Dintre studenţii care nu sunt deja angajaţi 28.9 % şi-au căutat un loc de munca în 
luna precedenta efectuării cercetării. Aceştia au trimis în medie, pentru a se 
angaja, 3 CV-uri. 

Studenţii chestionaţi sunt îngrijoraţi în privinţa perspectivelor de viitor 
profesional, fiind nesiguri în ceea ce priveşte obţinerea unui loc de munca. 
Nesiguranţa vine atât din pregătirea insuficientă cât şi din cauze exterioare. Astfel, 
perspectiva obţinerii unui loc de muncă nu este tocmai optimistă, majoritatea 
studenţilor (aproximativ 70%) declarând ca va fi dificil sau chiar foarte dificil sa 
se angajeze după absolvirea facultăţii. Aspectele pe care studenţii le consideră a fi 
cele mai importante sunt experienţa şi pregătirea profesionala dar şi relaţiile. 

O cercetare realizată asupra unui eşantion de studenţi din Cluj3 a pus în 
evidenţă faptul că studenţii sunt ataşaţi de principiul meritocraţiei atât în domeniul 
social cât şi în cel economic. 

 
Studenţii în vacanţe  
 
Studenţii au la dispoziţie un număr de locuri gratuite în taberele organizare în 

timpul vacanţelor de vară şi de iarnă. Pot beneficia de bilete în taberele 
studenţeşti de odihnă, studenţii integralişti în funcţie de rezultatele obţinute la 
învăţătură şi performantele în activitatea de cercetare, dar şi de activitatea depusă 

                                                 
3 Sergiu Miscoiu (coord.), Percepţii şi atitudini ale studenţilor Universităţii “Babeş-Bolyai” 

faţă de Uniunea Europeana, Cluj-Napoca, Efes, 2007 
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în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau au 
performante sportive, având totuşi prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei 
proveniţi din casele de plasament, au prioritate la obţinerea de bilete gratuite in 
taberele de odihna studenţeşti dacă sunt integralişti4. 

Pentru aceia dintre studenţi care doresc ca în timpul liber prilejuit de vacante 
să nu întrerupă procesul de acumulare de experienţă educaţională, şcolile de vară 
reprezintă oportunităţi interesante. Ele sunt organizate atât de instituţii de stat cât 
şi de organizaţii private sau de tip ONG. De exemplu Autoritatea Naţională pentru 
Tineret oferă în fiecare vara 6 scoli de vara pentru studenţi a căror tematică atinge 
subiecte precum egalitate de şanse, medierea conflictelor, tinerii şi tehnologia 
informaţie5. Un alt exemplu este şcoala de vară de creativitate organizată de 
Universitatea Bucureşti în parteneriat cu Asociaţia Erudio6. Asociaţia 
studenţeasca Voluntari pentru Idei şi Proiecte România a patronat Şcoala de vară 
"România Secolului XXI", un proiect gratuit, ce s-a adresat studenţilor din toată 
ţara7.  

Pentru a câştiga nişte bani în plus sau pur şi simplu pentru a cunoaşte locuri 
noi, un număr considerabil de studenţi aleg să lucreze în timpul vacanţei. Dacă o 
parte din ei se angajează în oraşul în care studiază, alţii preferă să lucreze pe 
litoral sau chiar în afara ţării. 

Foarte mulţi studenţi preferă să lucreze în Bucureşti pentru că aici îşi găsesc 
uşor locuri de muncă. În Campusul studenţesc Regie, o treime dintre studenţi aleg 
să rămână în cămine, chiar dacă trebuie să plătească 250 lei pe lună.  

Ei acceptă joburi de şofer sau hostess. Experienţa necesară la angajare, banii 
de vacanţă sau independenţa financiară faţă de părinţi sunt principalele motive 
pentru care tinerii aleg să-şi petreacă începutul vacanţei de vară la muncă. După o 
zi de muncă, studenţii aleg să-şi petreacă alături de prieteni timpul liber rămas. 
Campusul studenţesc Regie pune la dispoziţie zeci de terase şi cluburi. După ora 
20.00 sunt slabe şanse sa mai prinzi vreun loc la terasă. Studenţii se întind la 
vorba pana târziu în noapte, chiar dacă a doua zi merg devreme la job. Cei mai 
mulţi s-au obişnuit însă cu ritmul nebunesc8. 

În cazul în care au avut bani să investească, studenţii au ales o destinaţie 
exotica pentru un job pe vară sau au plecat în SUA să lucreze ca dealeri în 
cazinouri din Las Vegas, salvamari în Hawaii, îngrijitori de parc în Yellowstone 
sau chelneri in California prin intermediul programului Work and Travel. Prin 
intermediul acestui program studenţii care doresc sa cunoască o nouă cultură şi să 

                                                 
4 http://www.agentiastudentilor.ro/index.php?articol=238 
5 http://stiri.kappa.ro/social/scoli-vara-studenti/stire_98896.html 
6 http://www.listafacultati.ro/stiri-facultati/scoala-de-vara-pentru-creativitatea-studentilor.html 
7 http://student.hotnews.ro/stiri-ponturi-3292346-vara-aceasta-brandul-tara-intra-gura-studentilor.htm 
8 http://www.studentie.ro/JOBURILE_DE_O_VARA_O_SOLUTIE_STUDENTEASCA-a23-

121040652.html 
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strângă ceva bani au posibilitatea de a lucra în ţări precum Canada, Grecia, 
Spania, Anglia, Franţa sau S.U.A. 

Deşi Work and Travel în USA a câştigat teren destul de greu în România, 
acesta a crescut vertiginos în ultimii trei ani. Programul organizat de companie la 
nivel internaţional atrage acum numărul cel mai mare de tineri din spaţiul Europei 
de Est. România se numără printre primele zece ţări, dacă luăm în consideraţie 
numărul studenţilor care au plecat să lucreze în vara anului 2007: 7.000 de tineri 
(cu 45% mai mult faţă de anul precedent). 

Acest program oferă studenţilor posibilitatea de a îmbină în vacanţă distracţia 
cu munca, fiind cea mai bună ocazie pentru a câştiga experienţă, un ban de 
buzunar şi călătorii la care altfel nici nu poţi să visezi.  

 
Cultura studenţească 
 
Case de cultură 
 
Centre ale Caselor de Cultura Studenţeşti se pot găsi în Alba-Iulia, Bucureşti, 

Braşov, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Petroşani, Piteşti, Ploieşti, Reşiţa, Sibiu, Târgu 
Mureş, Timişoara.9 În general obiectivele lor sunt de a stimula participarea 
studenţilor la activităţile desfăşurate, promovarea unui mediu al egalităţii de 
şanse, crearea condiţiilor de exprimare liberă şi complexă a gândirii studenţeşti. 
Activităţile specifice sunt de tip cultural-artistice, educative, de informare şi de 
divertisment. Ele includ stagiuni teatrale, spectacole de muzică, cursuri de limbi 
străine, dans sportiv, chitara, expoziţii, festivaluri, cicluri de conferinţe, 
concursuri. De exemplu din Casa de Cultura a Studenţilor din Bucureşti 
găzduieşte Teatrul studenţesc Podul, Compania de Art Studio 24 şi alte trupe din 
diferite genuri artistice, în timp ce Casa de Cultură a Studenţilor din Sibiu a fost 
gazda Clubului de Jazz care a pus bazele celui mai cunoscut Festival Internaţional 
de Jazz care se organizează an de an în România iar Festivalului Naţional de 
Teatru demarat in anul 1993 s-a transformat în anul următor în Festivalul 
Internaţional de Teatru.   

 
Festivalurile studenţeşti 
 
Festivalurile studenţeşti sunt un cadru dintre cele mai vizibile de manifestare 

a valorilor studenţeşti. Ele au apărut, de cele mai multe ori, la iniţiativa grupurilor 
de studenţi şi au luat forme mai mult sau mai puţin asemănătoare. Se remarca 
diversitatea domeniilor pe care acestea încearcă să le acopere.  

Toate festivalurile încearcă să ofere atât cultură cât şi distracţie, indiferent de 
temele pe care le abordează. Există astfel festivaluri cum e Festivalul Internaţional 

                                                 
9 http://www.agentiastudentilor.ro/index.php?sectiune=4 
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de Jazz din Targu-Mureş sau Festivalul Studenţesc de Teatru Contemporan 
"ContemporanIS” din Iaşi sau "Student Fashion Days" organizat tot la Iaşi care se 
dezvolta în jurul unui singur domeniu creativ în timp ce proiecte precum Unifest, 
Studentiada, StudentFest, ISWinT, FestudIS sau UrbanFest aduc laolaltă teatru, 
muzica, filmul, fotografia, muzeele, training-urile profesionale, campionatele 
sportive, workshop-urile, dezbaterile, petrecerile in cluburi, concursurile de miss 
in jurul unui nucleu tematic precum strada, normalul, identitatea, sincretismul sau 
doar în ideea unui spirit studenţesc. În privinţa actorilor implicaţi în organizarea 
festivalurilor ei sunt în unele cazuri strict proveniţi din rândul studenţilor (cazul 
Festivalului Studenţesc de Teatru Contemporan "ContemporanIS”) sau se 
formează o echipă mixtă în care intră atât voluntari din asociaţii studenţeşti cât şi 
membri ai autorităţilor judeţene şi sponsori privaţi (ISWinT, StudentFest, 
UrbanFest şi altele).     

La o privire mai în profunzime se observă însă unicitatea fiecărui festival în 
parte care vine atât din obiectivele specifice pe care organizatorii şi le propun şi 
din viziunea pe care fiecare şi-o doreşte cât mai originală şi mai interesantă pentru 
publicul ţinta cât şi poate din specificul zonei culturale în care festivalul se 
desfăşoară.   

 
Balurile studenţeşti 
 
Balul Bobocilor a rămas ca o tradiţie în rândul facultăţilor ca petrecere de 

bun venit si încurajare în cinstea noilor veniţi. Odată cu venirea toamnei şi 
începerea şcolii, facultăţile se pregătesc pentru Balul Bobocilor, primul eveniment 
la care studenţii din primul an nu doar asistă, ci şi participă. Se numără bobocii, 
sau, mai bine zis, boboacele. 

În primul rând, Balul Bobocilor înseamnă Miss Boboc, alegerea celei mai 
frumoase fete din facultate. Concursul de miss începe cu preselecţia fetelor, însă 
nu doar după parametri fizici, ci şi după aptitudini, talent, carismă, personalitate, 
pentru că nu contează doar modul cum arată concurentele, ci şi cum reuşesc să 
captiveze juriul şi publicul. Nu sunt suficiente doar o prezenţă scenică impecabilă, 
un mers graţios sau o ţinută scumpă. Ce înseamnă titlul de Miss Boboc pentru 
participante? Popularitatea în rândul colegilor de facultate, un bun prilej de a fi 
remarcată, o confirmare a aspectului fizic, o luptă acerbă pentru a fi "cea mai 
frumoasă fată din facultate", ore întregi petrecute prin magazine sau la coafor, 
distracţie sau o diplomă pe care să le-o arăţi cu nostalgie si mândrie copiilor tăi, 
sunt câteva dintre cuvintele ce definesc acest concurs.  

Dar Balul Bobocilor nu se axează doar pe "concursul frumoaselor", ci şi pe 
demonstraţiile de talent ale studenţilor din facultatea respectivă, pentru ei e un 
mod de a se face remarcaţi prin pasiunea lor şi o plăcere să performeze în faţa 
colegilor. Tradiţia spune că balul trebuie organizat de "seniorii" facultăţii, mai 
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exact de grupa unde studiază cea care, în urmă cu trei ani, a fost aleasă Miss 
Boboc. 

Pe lângă concursul de Miss unele facultăţi organizează şi alte concursuri (ex: 
concursuri de dans) ori tombole pentru participanţi. 

Balurile au loc de obicei în cele mai populare cluburi ori discoteci din oraş. 
Totodată, pe lângă locaţie, pentru ca evenimentul să fie unul reuşit facultăţile 
investesc mult şi în concertele din cadrul acestora, angajând artişti din topurile 
muzicale româneşti. 

 
Imaginea studentului roman 
 
Nu există în prezent în conştiinţa publicului românesc un consens real asupra 

imaginii a studentului. Un raport de monitorizare a presei10 incluzând peste 1050 
de articole  ne prezintă cu predilecţie studentul în ipostaza unui protestatar care îşi 
revendica drepturi. Totodată beneficiază de anumite facilităţi pe care de cele mai 
multe ori nu le-a solicitat şi în privinţa cărora, în cele mai multe cazuri nu este 
informat. Majoritatea articolelor care îl au ca protagonist, prezintă studentul într-o 
maniera neutra (52%) sau favorabila (34%) şi mai ales în contexte care ţin de 
alegerile universitare, de locurile din cămin, de asumarea rolului de acuzator al 
corupţiei din sistem.  

Imaginea sa in contextele pozitive este, pe lângă cea de protestatar  si cea a 
unui salvator al onoarei unei instituţii, unui sistem, a unei generaţii sau chiar a 
tarii. De exemplu când se vorbeşte despre studenţii care pleacă la studii in 
străinătate sunt folosite formule ca “generaţia de învingători a României”11, 
“exodul inteligentei romaneşti”12, “avangarda intelectuala de elita”13.   

La polul opus se situează însă aprecierile care considera studentul roman 
“restantier, pesimist şi plictisit la cursuri” după cum titra recent un cotidian 
naţional.14 Acelaşi articol care pretinde a se întemeia pe informaţii verificate prin 
studii de specialitate adaugă în lista de atribute şi inclinaţie către a considera 
relaţiile pe care le ai, mai importante decât educaţia pe care o dobândeşti pentru a 
avea acces la un anumit loc de muncă şi faptul că între priorităţile zilnice ale 
studenţilor intră internetul, întâlnirile cu prietenii şi urmărirea programelor tv în 
timp ce cinematograful, teatrul sau opera nu le mai stârneşte interesul. În măsura 

                                                 
10 Centrul Educaţia 2000+ a realizat in colaborare cu Agenţia de monitorizare a presei în 

perioada decembrie 2003 - iunie 2004 
11 http://www.bizcampus.ro/cover-story/generatia-de-invingatori-a-romaniei 
12http://www.cariereonline.ro/index.php/articles/Exodul_inteligentei_romanesti_episodul:_abso

lventii_romani_de_universitati_straine 
13 http://www.formula-as.ro/2005/670/societate-37/student-roman-la-paris-6074 
14 http://www.gandul.info/scoala/portretul-studentului-roman-in-2008-restantier-pesimist-si-

plictisit-la-cursuri.html?3934;3248266 
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în care acest aspect este veridic trebuie sa menţionăm faptul că alte analize 
ştiinţifice în domeniu conturează şi un alt gen de profil studenţesc.  

Un studiu15 privind profilul cultural al studenţilor din România descrie 
aceasta categorie socială drept una interesată de nou şi de schimbare, curajoasă în 
a-şi exprima liber ideile chiar şi când acestea contrazic superiorii, profesorii, 
încrezători în forţele proprii, învăţaţi cu munca în echipă, susţinători ai aplicării, 
fără excepţii, a regulamentelor dar care totuşi apreciază mai mult funcţiile, 
rangurile şi ierarhiile decât capacităţile obiective ale unei persoane.  

Preluând datele unui alt studiu16 realizat asupra reprezentării sociale a vieţii 
studenţeşti la Iaşi, percepţia asupra studentului pare a fi una pozitivă. Astfel viaţa 
unui student include, în opinia celor chestionaţi, “accesul la informaţie, distracţii, 
prestigiul social, diverse reduceri, libertate, posibilitatea unei înalte specializări şi 
nu în ultimul rând intrarea într-o lume a elitei intelectuale”. După cele constatate 
de această cercetare imaginea studentului este cea a unui individ inteligent, 
optimist, dinamic, serios, competent dar în acelaşi timp cu o situaţie materială 
proastă, arogant, libertin şi nu în ultimul rând “pletos”. (apud Neatu, C., 1997, pp. 
271-274). 

                                                 
15 http://cosur.rcsedu.info/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=12 
16 http://cosur.rcsedu.info/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=12 
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ANTISEMITISMUL ROMÂNESC  
ÎN SECOLUL MODERNIZĂRII STATULUI ROMÂN 1848-1948 

 
Lector univ. dr. Drăgulin Sabin Daniel  

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”     
Facultatea de Ştiinţe Politice 

 
 
Antisemitismul românesc este un subiect de studiu care a provocat şi 

provoacă încă în istoriografia românească discuţii animate. Una dintre problemele 
spinoase cu care s-au identificat istoricii români este dacă în procesul formării 
poporului şi a statului român există acest „păcat originar” al existenţei unui 
antisemitism ancestral. Din analiza acestei ipoteze pot să apară explicaţii privind 
apariţia şi dezvoltarea unor mişcări politice de extremă dreapta. Întrebarea cea mai 
frecventă este dacă acest fenomen extremist, naţionalist, xenofob şi rasist a 
provenit din interiorul societăţii sau a fost un simplu fenomen de împrumut. 
Răspunsul la această întrebare nu este uşor de dat deoarece are implicaţii politice 
cu efecte în plan intern şi internaţional. 

Pe modelul culturii europene au apărut în Ţările române curente ideologice 
ca iluminismul, clasicismul şi romantismul. Acestea sunt impregnate de viziuni 
naţionaliste. Istoria modernă e României este produsul unei succesiuni de 
evenimente care au influenţat gândirea politică pe parcursul unui secol; 1848-
1948. Nu trebuie să uităm că la 1848 teritoriile locuite de români nu cunoşteau 
independenţa politică. Basarabia era o gubernie a imperiului Ţarist, care îşi 
întindea influenţa în întregul principat al Moldovei. Aceasta împreună cu Ţara 
Românească erau parte componentă a imperiului Otoman. Transilvania, Banatul şi 
Bucovina erau înglobate imperiului Habsburgic.  

După cum se observă teritoriile locuite de români erau ocupate de trei imperii 
multinaţionale care îşi disputau supremaţia în peninsula balcanică. Pornind de la 
această realitate putem să înţelegem dificultăţile enorme cu care s-a confruntat 
elita românească din aceste teritorii. Dorinţa acestora de a realiza unitatea statului 
român şi de a crea o solidaritate naţională prin intermediul unei culturi proprii s-a 
lovit de o problemă care părea la acea dată de nedepăşit; existenţa unei mase 
enorme de analfabeţi.  

Lipsa de educaţie primară a creat o dificultate enormă în difuzarea ideilor. 
Sistemul de învăţământ din principate era deficitar, nu trebuie să uităm că abia cu 
venirea lui Cuza s-a instituit învăţământul primar de 4 clase obligatoriu. Există o 
enormă lipsă de cadre bine pregătite la sate şi chiar la nivelul oraşelor. Nu trebuie 
să uităm că marea majoritate a populaţiei locuia la nivelul satului.  
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O modalitate mult mai simplă şi mai eficace de a crea o solidaritate naţională 
era fluturarea pericolului intern şi extern. Grupul cel mai uşor de individuat ca 
duşmani intern a fost cel evreiesc. 

Liberalismul românesc văzut ca un curent inovator  era constituit din grupuri 
eterogene care navigau între dorinţa de a moderniza statul român, frica de a pierde 
privilegiile nobiliare şi nesiguranţa privind posibilitatea de a menţine 
independenţa naţională.  

Din alt punct de vedere existau moduri diferite de a imagina lupta de 
emancipare naţională. Elita moldovenească era în marea sa parte adepta unei 
modalităţi non-revoluţionare de a reforma statul şi de a câştiga independenţa prin 
intermediul revendicărilor de ordin politic. În acelaşi timp elita din munteană era 
mult mai revoluţionară şi îndreptată spre a câştiga independenţa prin acţiuni 
revoluţionare conform modelului francez. Elita ardeleană a dus o luptă cu 
puternice accente naţionaliste dar care era circumscrisă în interiorul statului 
habsburgic. 

Diferenţele de idei, s-au reflectat în programele revoluţionare de la 1848 şi, 
ulterior după realizarea unirii dintre Moldova şi Ţara Românească în modul în 
care s-a imaginat realizarea procesului de modernizare. 

În plan extern pericolul cel mai concret provenea din partea imperiului Ţarist 
datorat dorinţei acestuia de a controla gurile Dunării şi prin extensie Marea 
Neagră. Regimul evreilor din România  a reprezentat una dintre cele mai spinoase 
probleme cu care statul român s-a confruntat.  

Revoluţionarii munteni şi moldoveni se pronunţaseră pentru emanciparea 
evreilor şi acordarea de drepturi politice încă de la 1848. Articolul 27 din 
Dorinţele partidei naţionale din Moldova ca şi articolul 21 din Proclamaţia de la 
Islaz prevedeau realizarea acestor reforme cu caracter juridic17.  

Înfrângerea mişcărilor revoluţionare de la 1848 a amânat rezolvarea acestei 
probleme. După realizarea unirii principatelor, sub conducerea principelui 
Alexandru Ioan Cuza, s-au făcut primii paşi concreţi în acordarea anumitor 
drepturi. Articolul 26 din Legea Obştească promulgat pe 31 mai 1864 acorda 
drept de vot anumitor categorii de evrei al nivelul administraţiei locale, pentru ca, 
prin Codul Civil promulgat în acelaşi an dar care a intrat în vigoare un an mai 
târziu să permită acordarea cetăţeniei însă odată cu îndeplinirea anumitor condiţii 
deosebit de greu de îndeplinit18. Detronarea lui Cuza a blocat încă o dată punerea 
în practică a acestor legi. 

Francisco Veiga arăta că o mare parte din cadrele partidelor liberal şi 
conservator practicau un antisemitism de circumstanţă19. Aceştia considerau că 
                                                 

17 Carol Iancu, Evreii din România, 1866-1918: de la excludere la emancipare, Bucureşti, 
Editura Hasefer, 1996, p.52-54. 

18 Ibidem, p.56-65. 
19 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier. Mistica Ultranaţionalismului, Bucureşti, Editura 

Humanitas, 1995, p.28. 
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existenţa unei comunităţi evreieşti reprezenta un obstacol în realizarea unui stat 
naţional liber şi independent.  

Reacţia negativă a marilor puteri exprimată prin Tratatul de la Berlin din 
1878 a pus ca o condiţie obligatorie a recunoaşterii independenţei noului stat 
acordărea cetăţeniei evreilor şi a determinat eliminarea articolului 7 din 
Constituţie. Această impunere s-a soldat cu reacţii negative la nivelul elitei 
romăneşti. Majoritatea conservatoare din parlament ca şi minoritatea liberală, de 
la acea dată, au acceptat acordarea cetăţeniei evreilor dar au declarat că se va 
realiza în urma unor reglementări ulterioare. În această perioadă în faţa clădirii 
parlamentului se desfăşurau manifestaţii de protest care au fost urmate de 
distrugeri de bunuri în cartierul evreiesc. 

Pornind de la această realitate istorică putem să identificăm rădăcinile 
antisemitismului românesc încă din deceniul al şaselea al secolului XIX. Acestea 
se împletesc cu efortul elitei culturale şi politice autohtone de emancipare politică 
a statului român şi de modernizare socială. Unirea principatelor, cucerirea 
independenţei, realizarea marii uniri s-au realizat în jumătate de secol. Această 
perioadă s-a  caracterizat printr-o activitate politică deosebit de intensă care a 
văzut ca protagonistă o elită decisă să realizeze modernizarea statului român. 

Ion Brătianu încă din sesiunea parlamentară din iunie 1866 a ţinut să declare 
că: „...noi am declarat că guvernul nu înţelege să dea ţara evreilor, nici să le dea 
drepturi ce ating, care vatămă oricât de puţin, interesele României”. A doua zi 
continuându-şi ideea arăta: „...pur şi simplu aceea a marelui număr care ameninţă, 
după cum spune toată lumea, naţionalitatea noastră...Numai măsuri administrative 
puternice ne pot scăpa de această pacoste şi îi pot împiedica pe proletarii străini să 
ne invadeze ţara” 20 .  

Problema pusă de Brătianu era de actualitate deoarece se dorea înfiriparea 
unei burghezii naţionale iar o concurenţă pe piaţa forţei de muncă venită din 
exterior nu era dezirabilă. În calitate de ministru de interne în anul 1867, Ion 
Brătianu a emis mai multe circulare către prefecturi prin care se încerca 
înrăutăţirea situaţiei economice a evreilor în speranţa că aceştia vor părăsi de bună 
voie principatele. La protestele venite din partea marilor cancelarii europene 
acesta declara că „ei s-au lipit acum de pământ atât de tare, încât nu vom putea 
niciodată să-i dezlipim de el”21 . Mai târziu sintetiza propriile opinii politice 
referitoare la evrei declarând că: „Evreii au ca scop, nu mai puţin decât să distrugă 
existenţa noastră naţională”.22  

Cezar Bolliac îi numea pe evrei paraziţi, declarând: „Este înspăimântător, 
domnilor, să vezi extinderea de zi cu zi a acestei congregaţii funeste, dar mai 

                                                 
20 Monitorul Oficial, numerele 19,20, iunie 1866. 
21 Discursul parlamentar din 30 aprilie 1868, în Din Scrierile şi Cuvântările lui Ion Brătianu, 

vol.I, Bucureşti, 1903, p. 441. 
22 Monitorul Oficial, 4 ianuarie 1870. 
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înspăimântător este că gândeşti că nicăieri n-a prins rădăcini atât de adânci ca la 
noi.”23 

Mihail Kogălniceanu, ca ministru de stat în 1869, a reluat procesul de 
eliminare a evreilor din sate, reacţionând vehement atunci când guvernele străine 
au protestat declarând că tratamentul evreilor care trăiesc în interiorul statului 
român reprezintă o problemă internă.24 

  A.D. Xenopol în aceeaşi linie naţionalistă şi antisemită declara că 
„întărirea naţională a unui popor nu se poate face decât în măsură în care el se 
deosebeşte şi se emancipează de străini...evreii sunt fără tăgăduială în România un 
element străin, căci lăsând la o parte toate celelalte apucături ale lor, evreii din 
România nu vorbesc limba ţării”25. Diverşi ani mai târziu, Xenopol declara că 
numai evreii botezaţi sunt potriviţi pentru a dobândi cetăţenia, iar cei care nu s-au 
convertit la creştinism ar trebui să fie alungaţi din ţară.26 

În aceeaşi perioadă, Mihai Eminescu s-a evidenţiat ca fiind una dintre cele 
mai reprezentative  figuri a antisemitismului românesc. Acesta este poetul, 
scriitorul şi jurnalistul care integrează în creaţia sa ideile romantismului german în 
universul creaţiei populare autohtone. Succesul enorm de care s-a bucurat 
Eminescu se datorează nu numai acelui farmec al limbajului, cum se exprima 
măgulitor Titu Maiorescu, dar şi a atingerii unui spectru foarte larg de probleme. 
Văzut de critică ca un poet ce respira idei tradiţionaliste, va fi totodată 
catalizatorul concepţiilor etniciste. La el putem identifica teme romantice: natura, 
sentimentul naţional, trecutul istoric, alături de teme de actualitate ca: teoria 
formelor fără fond şi critica adusă politicianismului românesc.  

Mihai Eminescu, din poziţia de poet naţional, a fost un lider de opinie care a 
avut ca principală temă conceptul de etnicitate din care se va dezvolta discursul 
antisemit. Evreii devin un leit motiv al cauzelor problemelor cu care se confrunta 
România. Eminescu identifica două cauze: prima privea naţionalitatea deoarece 
aceştia nu erau români, erau străini, a doua pentru că aveau o altă religie, fapt ce 
împiedica asimilarea acestora. Singura soluţie acceptabilă era ca evreii să se 
creştineze, în acest mod putând fi asimilaţi.27  

Dacă ar fi să facem o simplificare conceptuală, Eminescu raportează totul la 
antinomia: român/străin. Pe baza acestei antinomii se vor dezvolta criticile aduse 
evreilor din spaţiul românesc. Trecutul istoric a fost folosit pentru a demonstra că 
rădăcinile etnice ale poporului român se pierd în negura veacurilor.  

                                                 
23 Ibidem, 20 decembrie 1870. 
 
24 Carol Iancu, op.cit. p.105-109. 
25 A.D.Xenopol, „Naţionalism şi antisemitism”, în Noua Revistă Română,V, 277. 
26 Idem, „La Question Israelite en Roumanie”, în La Renaissance Latine, 15 octombrie 1902, 

p.162-192. 
27Emanuela Costantini, Nae Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Antiliberalismo 

nazionalista alla periferia d’Europa, Perugia, Morlachi Editore, 2001, p.43. 



 69

În Memento Mori apare mitul Dochiei. Poezia se defineşte ca având în 
componenţă câteva elemente tradiţionale definitorii: codrul, munţii, apele, 
vietăţile naturii, toate acestea alcătuind cadrul natural în care trăiau părinţii 
fondatori.  

Dochia era o zeiţă care a trăit în universul celest alături de ceilalţi zei. 
Eminescu a construit prin aceste imagini mitul genezei poporului român. Acest 
spaţiu originar era locul de început al lumii. Prin această alăturare a planurilor, 
esenţa religioasă a poporului român se încadra în contextul mitologiei universale: 

                 Peste podul cel uşure, ziua Dochia frumoasa 
                 Trece împletindu-şi părul cei de-auree matasă 
                  ....................................................................... 
                 Trece râul şi uşoară-nalte scări de stânci ea suie 
                 La ivirea-i zi se face în spelunci de cetăţuie 
                 Ca o zi ea întră mândră în palatul ei de stânci; 
                 ........................................................................... 
                 Zeii Daciei acolo locuiau poarta solară 
                 În a oamenilor lume scările de stânci coboară.28 
În poezia eminesciană răzbate o adevărată obsesie pentru trecutul ţării.29 

Realităţile istorice nu mai sunt luate în calcul. Apar planuri diferite în epoci 
diferite; Dochia, Roma, Sarmisegetuza, ruine gotice, au fost alăturate în scopul 
creării unei atmosfere de fantastic. 

În Scrisoare a III-a este evocat Mircea cel Bătrân, om al pământului, care 
trăieşte la fel de simplu ca semenii săi şi este hotărât şi determinat să-şi apere ţara 
de străini.30 

               „ Iată vine –un sol de pace c-o năframă vârf de băţ 
                  ............................................................................. 
                  La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort 
                  Un bătrân atât de simplu, după vorbă , după port 
                  -Tu eşti Mircea? 
                  -Da-mpărate! 
                  ............................................................................... 
                   Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti. 
                   Eu nu ţi-aş dori vreodată să ajungi să ne cunoşti 
                   Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti. 
                   După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe 
                   Ce din vremi se pomeneşte, cu Dariu al lui Istaspe; 
                   ................................................................................ 
          Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă 

                                                 
28 Mihai Eminescu, Poezii, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984, p.328,332. 
29 George Călinescu, Opere, vol.II, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, p.199. 
30 Dumitru Murăraşu, Naţionalismul lui Eminescu, Bucureşti, Ed. Pacifica, 1994, p.31,32. 
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                   Şi nu voi ca să mă laud, nici nu voi să te-nspăimânt 
                   Cum veniră se făcură toţi o apă ş-un pământ.31 

În aceste versuri, în afară de personalitatea eroului, răzbate o senzaţie de 
atmosferă încremenită. Spaţiul românesc originar se menţine în concepţia poetului 
şi orice încercare a lumii exterioare de a pătrunde este sortită eşecului. În spiritul 
evoluţionismului organicist este evocată în Epigonii o altă personalitate a istoriei 
noastre medievale: Ştefan cel Mare.  

În versurile următoare este făcută apologia trecutului, folosit ca argument 
pentru a demonstra drumul greşit urmat de Romania.32 

Când privesc zilele de-aur a scripturilor române, 
   Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine 
   ............................................................................... 

        Văd poeţi ce-au scris o limbă, ca un fagure de miere, 
   Cichindeal gură de aur, Mumulean glas de dureri 

                         Prale firea cea întoarsă, Daniil cel trist şi mic, 
                         Văcărescu cântând dulce a iubirii primăvara, 

Cantemir croind la planuri din cuţite şi pahară, 
 Beldiman vestind din stihuri pe războiul inimic 

        Lira de argint Sihleanu-Donici cuib de-nţelepciune, 
       ................................................................................. 

                         Eliad zidea din visuri şi din basme seculare, 
       .................................................................................. 

                         Boliac cânta iobagul ş-a lui lanţuri de aramă 
        ................................................................................... 

                         Mureşan scutură lanţul cu-a lui voce ruginită 
        ................................................................................... 

   Iar Negruzzi şterge colbul de pe cronice bătrâne 
         ................................................................................... 

Şa-cel rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice 
    Ce din frunze îţi doineşte, ce cu fluierul îţi zice 

Ce cu basmul povesteşte-veselul Alecsandri 
     ............................................................................. 

          El deşteaptă-n sânul nostru dorul ţării cei străbune 
                           El evocă-n dulci icoane a istoriei minune 

          Vremea lui Ştefan cel Mare, zimbru sobru şi regal 
               Iar noi? noi epigonii?...Simţiri reci, harfe zdrobite.”33 

Această obsesie pentru trecut îl face să reacţioneze violent când Vasile Pogor 
considera că românii nu au istorie sau o literatură a civilizaţiei trecute.  

                                                 
31 Mihai Eminescu, op.cit., p.184, 189. 
32 G.Panu, Amintiri de la Junimea din Iaşi, vol.II, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p.137. 
33 Mihai Eminescu, op.cit., p.84-87. 
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Pentru Eminescu acolo unde Pogor vede barbarie, el vede aşezare şi 
cuminţenia propriului popor care se dezvoltă conform geniului său fără influenţe 
străine.34 El vizualizează istoria românilor ca o luptă permanentă pentru 
menţinerea etnicităţii şi a tradiţiei cu străinii care nu sunt altceva decât invadatori: 

                                          „La români popor de fală 
   Cap de geniu, piept de foc 

                                           Cu gândire de proroc, 
                                           Dar cu inima regală 
                                           Şi cu flamuri de noroc 

       Câţi maghiari cu cap de câne 
                                           Câţi tătari cu ochii mici 
                                           Câte limbi de venetici 

         S-au zdrobit de stânci bătrâne 
Ce veghează înc-aici”.35 

Noii invadatori sunt evreii. Dacă în trecut românii duceau o luptă pentru 
păstrarea independenţei, acum este mult mai grav deoarece evreul doreşte pământ, 
drepturi şi îi otrăveşte pe ţărani, care sunt urmaşii răzeşilor lui Ştefan cel Mare. De 
aceea evreul este identificat cu diavolul în Sărmanul Dionis.36 

Apogeul naţionalismului eminescian răbufneşte în Doina, unde durerea 
izbucneşte din sufletul întreagului neam românesc. Străinii pătrund pe teritoriul 
ţării, contaminează întregul organism social şi duc la pierderea etnicităţii. Din 
această cauză dintr-un sentiment de totală respingere va scrie: 

„ Cine-au îndrăgit străinii 
  Mânca-i-ar inima câinii 
 Mânca-i-ar casa pustia 

     Şi neamul nemernicia”.37 
Prin proza, poezia şi publicistica sa, Mihai Eminescu va da tonul pasiunilor 

vremii, din dorinţa de a se impune un drum nou societăţii româneşti sau de 
imaginat diverse metode. Polemica vremii se reflectă în creaţia eminesciană şi de 
aceea putem considera că Eminescu este expresia gândirii epocii sale. 

În aceeaşi perioadă Bogdan Petriceicu Haşdeu scria că evreii au trei 
caracteristici fundamentale: „tendinţa de a câştiga bani fără muncă, lipsa simţului 
demnităţii şi ura contra tuturor popoarelor.”38 Unul dintre momentele de vârf ale 

                                                 
34 G.Panu, op.cit., p.87. 
35 Nicolae Iorga, Istoria literaturii române, partea întâi, Crearea formei (1867-1890), 

Bucureşti, Editura Minerva,1986, p.317. 
36 Mihai Eminescu, Poesii, Proza literară, vol.II, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 

1984, p.317. 
37 Idem, Poesii, Bucureşti, 1884, p.177. 
38 Bogdan Petriceicu Haşdeu, Industria Naţională,industria străină şi industria ovrească faţă 

cu principiul concurenţei, Bucureşti, 1866, p.30. 
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sentimentelor antievreieşti a fost anul 1878. După cum ştim izbucnirea războiului 
ruso-turc în anul 1877 a creat condiţiile favorabile cuceririi independenţei de stat.  

Dificultăţile armatei ţariste de pe front au permis statului român să intervină 
declanşând astfel războiul de independenţă. Înfrângerea Imperiului otoman a 
sancţionat de facto independenţa Principatelor române. Cu toate acestea marile 
puteri europene au stipulat în articolele 43 şi 44 ale Tratatului de la Berlin din 
1878 că recunoaşterea independenţei de stat a Principatelor era condiţionată de 
acordarea cetăţeniei şi a drepturilor egale pentru evrei. Elita autohtonă s-a revoltat 
împotriva acestor condiţii considerându-le o imixtiune inacceptabilă în treburile 
interne ale statului român.  

Vasile Conta declara în cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor că „dacă nu 
luptăm contra elementului evreiesc, murim ca naţiune”.39 

Vasile Alecsandri, în aceeaşi linie, referindu-se la pericolele cu care se 
confruntă România declara: „care este această nouă încercare, care este această 
nouă invazie? Care sunt năvălitorii... Sunt un popor activ, inteligent, neobosit în 
îndeplinirea misiunii sale: ei sunt adepţii celui mai orb fanatism religios, cei mai 
exclusivişti dintre toţi locuitorii pământului, cei mai neasimilabili la celelalte 
popoare ale lumii...Patria lor este Talmudul! Puterea lor este fără măsură, căci alte 
două puteri constitue la temelia şi sprijinul său: fracmasoneria religioasă şi 
aurul.40 

Ioan Slavici în lucrarea sa Soll şi Haben-Chestiunea Ovreilor din România, îi 
caracteriza pe evrei ca fiind o „boală” de care este imposibil să scapi şi vedea în 
iudaism „negarea tuturor religiilor”. Sigura soluţie pentru rezolvarea acestor 
probleme „ne rămâne doar ca la un semn, să închidem graniţele, să-i sugrumăm, 
să-i aruncăm în Dunăre până la cel din urmă ca să nu mai rămână sămânţă din 
ei”.41 

Dar care este explicaţia acestor reacţii extremiste pline de ură care sunt 
regăsite la nivelul elitei româneşti din această perioadă? O explicaţie ar putea fi 
regăsită la Ştefan Zeletin care a fost unul dintre primii sociologi ce au încercat să 
analizeze etapele modernizării statului român din punct de vedere economic. 
Conform explicaţiilor lui Zeletin, Principatele române la începutul secolului XIX 
aveau o economie cu caracter agrar. Acestea reprezentau o bază de materii prime, 
ce erau cumpărate la un preţ minim de către Imperiul otoman. La nivelul elitei 
politice locale existau două categorii: 

a) marea boierime; tradiţionalistă şi conservatoare dar care dispare în 
perioada anilor 1830-1860. 

                                                 
39 Vasile Conta, Opere Complete, Discurs ţinut pe 5 septembrie 1879, Bucureşti, 1866, p.30. 
40 Carol Iancu, op.cit., Discurs ţinut la Senat pe 10 octombrie 1879, p.240. 
41 Ioan Slavici, Soll şi Haben-Debit şi Credit:Chestiunea Ovreilor din Romania, Bucureşti, 

1878, p.24. 
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b) mica boirime; modernistă, inovatoare, ce sunt apostolii valorilor 
burgheze.42 

Revoluţia de la 1848 reprezintă momentul hotărâtor pentru dezvoltarea 
statului modern român. Este anul în care Principatele se conectează inclusiv în 
plan politic cu Occidentul şi nu doar din punct de vedere cultural ca în deceniile 
anterioare. Acest eveniment politic a fost precedat de expansiunea comercială 
engleză la gurile Dunării după anul 1829. În deceniul următor respectiv 1830-
1840 au loc expediţii ale vapoarelor engleze. Ca un exemplu, dacă la 1840 erau 
identificate la Galaţi 10 nave comerciale, la 1857 în acelaşi port erau înregistrate 
219 vase sub pavilion străin. Această prezenţă schimbă raporturile economice de 
la gurile Dunării. 

Ştefan Zeletin a identificat patru faze ale dezvoltării comerţului: 
1) contactul comercial 
2) oferta de produse 
3) importul de produse cu posibilităţi de desfacere 
4) revoluţionarea economiei penetrate, spargerea structurilor existente, 

dezvoltarea economiei de schimb prin cererea de produse autohtone ceea ce are ca 
efect creşterea preţurilor şi dinamizarea zonei în cauză.43 

Următorul moment este anul 1880 care consacră înfiinţarea Băncii Naţionale 
a României (B.N.R.) şi se pune astfel bazele dezvoltării unei industrii naţionale. În 
perioada anilor 1880-1905 burghezia naţională a învăţat mecanismele de piaţă şi 
mânuirea unui capital de bancă. Anul 1905 este momentul în care capitalul bancar 
românesc se implică în investiţii în industria naţională. Ştefan Zeletin analizează 
efectele pe care această conectare cu economia europeană a avut-o la nivelul elitei 
politice autohtone. Autorul consideră că în prima fază autohtonii observă pasivi la 
ruina întregului edificiu, capitalul de tip cămătăresc având un rol distructiv în 
societate, boierimea împrumutându-se pentru lux; camăta fiind prima formă a 
capitalismului. Efectul acestei ruinări este că până la 1866 marea boierime dispare 
iar statul se birocratizează. Ca un rezultat al acestor transformări apare o reacţie 
internă. 

Exponenţii capitalului cămătăresc sunt evreii. Pătrunderea acestora în ţesutul 
economic al Principatelor este urmată de o imigraţie evreiască provenind din 
Galiţia. Din această cauză este un resentiment aproape general la nivelul elitei. Cu 
toate acestea personalitatea politică care a reuşit să sintetizeze acest resentiment 
într-o doctrină antisemită este A.C.Cuza. Personalitatea lui Cuza este importantă 
în spaţiul teoretic antisemit românesc deoarece face legătura între secolul XIX şi 
XX. 
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a III-a, Bucureşti, Editura Scripta, 1992, p.26. 
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A.C. Cuza pornind de la triada istorism-evoluţionism-organicism construieşte 
o teorie unitară în care sunt explicate procesele care determină apariţia naţiunilor, 
natura statului, conceptul de stat naţional şi cel de naţionalitate. Ulterior sunt 
dezvoltate teorii etniciste pe fondul unor fobii naţionaliste şi conspiraţioniste.  

În viziunea sa rasa umană este alcătuită din oameni omogeni răspândiţi pe 
întreaga suprafaţă a globului. Indivizii se diferenţiază între ei prin înfăţişare, 
limbă, moravuri şi caracter. Grupurile constituite pe baza acestor particularităţi îşi 
identifică şi ulterior trasează graniţele. Teritoriul astfel delimitat este considerat 
patria comună. Dreptul de proprietate avut asupra acestui spaţiu este legitimat de 
lupta dată de proprii strămoşi pentru păstrarea respectivului teritoriu.44 Naţiunea 
reprezintă „totalitatea indivizilor de acelaşi sânge...iar pentru coeziunea lor 
naţională; aceeaşi fiinţă colectivă, cu organe proprii care sunt clasele şi statul şi cu 
acelaşi suflet care este naţionalitatea”. 

Statul este „organul de cârmuire suverană al naţiei având ca scop păstrarea şi 
dezvoltarea naţionalităţii ca putere creatoare a culturii umane prin realizarea 
ideilor superioare”.45Statul naţional reprezintă legătura organică între etnie şi 
instituţii. Legitimarea statului nu poate fi realizată decât prin definirea tribală a 
conceptului de naţiune. Modul îngust prin care este definit statul exclude existenţa 
multiculturalismului şi a coexistenţei cu un alt grup etnic. Cei doi termeni: 
naţiunea şi statul sunt expresia naţionalităţii. 

Naţionalitatea este definită ca fiind „puterea naturală, organică, spirituală a 
rasei care se pierde prin corcire şi neputinţă”.46  

Părăsind câmpul teoretic A.C. Cuza identifică în spaţiul românesc naţiunea 
care reprezintă „o veşnică ameninţare la existenţa sa, o cauză de nelinişte înăuntru 
şi un prilej de slăbiciune veşnică în afară”. Aceasta este naţiunea evreiască care 
prin numărul mare a membrilor ei pune în pericol existenţa naţiunii române. 
Asimilarea acestor străini nu este posibilă deoarece această „ această absorbire a 
unor elemente străine în sânul unui popor nu poate avea loc decât pe cale 
fiziologică, prin amestecare de sânge, prin căsătorii mixte”. Aici apare fenomenul 
de „ corcire a rasei” ceea ce va conduce la apariţia a unui alt popor cu însuşirile 
celor două popoare primordiale.47 Pericolul prezentat de existenţa evreilor pe 
teritoriul statului român se datorează caracteristicilor culturale şi e rasă a acestora. 
Individual evreul este inferior românului datorită „ însuşirilor de rasă”, din această 
cauză ei acţionează în mod colectiv. Ca popor, românii sunt superiori deoarece fac 
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parte din trunchiul popoarelor ariene în timp ce evreii sunt în mod inevitabil 
inferiori fiind un „popor  nomad şi nu sunt în stare să creeze o cultură.48 

Werner Sombart în lucrarea sa Les juifs e la vie economique afirmă că nu ar 
fi existat capitalism şi cultură modernă fără prezenţa evreilor în toată lumea. 
Însuşirile acestora ar fi: intelectualismul, teologismul şi voluntarismul. Evreul este 
vestitorul progresului. Cultura capitalistă modernă se datorează combinaţiei dintre 
dispoziţiile ştiinţifico-tehnice ale popoarelor nordice şi talentul extraordinar al 
evreilor. 

Cuza contestă aceste afirmaţii şi consideră că „ jidanul este un mod fatal, din 
religia lui, un vestitor născut al regresului, ca factor al disoluţiei naţionale”. Nu 
poate fi adus în discuţie talentul comercial extraordinar al evreilor deoarece 
aceştia se folosesc de mijloace incorecte, prin metode necinstite împotriva 
creştinilor. Scopul final al acestora este de a-i elimina pe toţi creştinii din 
activităţile comerciale pentru a pune în practică conceptul biblic al „poporului 
ales”. „Pierderea” altor popoare este o „datorie religioasă” asumată de evrei atunci 
când au încheiat „un legământ special” cu Iehova. Acest legământ este scris în 
Tora; 7-16 „Şi să pierzi toate popoarele pe care Iehova, Dumnezeul tău le va da 
ţie; ochiul tău să nu le cruţe!”; 8-11 „Luaţi aminte de toate ordinele, pe care eu 
astăzi vi le spun, ca să faceţi, pentru ca să trăiţi şi să vă înmulţiţi, şi să luaţi în 
stăpânire pe care Iehova prin jurământ l-a promis părinţilor voştri”49 

Acest tip de argumentaţii îi împarte pe evrei şi pe români în două categorii: 
inferiori/superiori. Cu toate că fac parte din trunchiul popoarelor ariene, românii 
sunt în pericol de a-şi pierde naţionalitatea din cauza poporului evreu, nomad şi 
deci inferior. Acest raport de superioritate este văzut în trei ipostaze: etnic, 
cultural şi religios. Creştinismul este o religie universală în timp ce iudaismul este 
o religie egoistă adresată numai poporului ales. Concluzia lui A.C. Cuza este că 
iudaismul şi creştinismul sunt într-un conflict inevitabil. Naţionalismul cuzist 
doreşte „ a păstra neatinsă fiinţa poporului românesc, cu sângele lui, cu caracterul 
lui, cu credinţa strămoşească”.50 

Este momentul în care apar teoriile conspiraţioniste. Dezvoltarea  naţiunii 
române este împiedicată de evrei, deoarece prezenţa lor în România este mai 
numeroasă decât în orice alt stat.51 Pătrunderea evreilor în oraşele României 
conduce la deznaţionalizarea acestora. Ca exemplu este dat Iaşi-ul, capitala 
Moldovei care în 50 de ani va fi locuită numai de evrei. Acest fenomen este un 
mare pericol pentru viitorul naţiunii române. Dezechilibrul existent între populaţia 
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autohtonă şi străini va conduce inevitabil la pierdea naţionalităţii. Puterea unei 
naţiuni este dată de numărul ei.52  

Influenţa lui Malthus este vizibilă. Precursor al  demografiei, Malthus 
construieşte o teorie în care analizează creşterea populaţiei în raport cu sursele de 
alimente. Acesta consideră că numărul populaţiei creşte în progresie geometrică, 
în timp ce cantitatea de hrană creşte în progresie aritmetică. Atingerea unui punct 
critic între resurse şi consum afectează ritmul înmulţiriii populaţiei şi are efecte 
sociale importante. 

A.C.Cuza a criticat teoria promovată de Malthus, considerând că dezvoltarea 
numerică a popoarelor nu este în directă legătură cu dezvoltarea capacităţilor de 
producţie. Există situaţii în care oamenii îşi limitează  consumul iar numărul 
populaţiei continuă să crească. În ţara noastră populaţia rurală şi-a mărit numărul 
mărginindu-se la un „minim de consumaţie”. De aici Cuza consideră că „legea lui 
Malthus nu explică nimic. Închisă în rigida ei formulă, contrazisă de istorie şi de 
demografie, ea rămâne neputincioasă în a explica nu numai mizeria dar şi 
fluctuaţiile civilizaţiei româneşti”. Este de acord în schimb cu Marx care arată că  
„fiecare perioadă a istoriei omenirii are din contră legea sa specială a poporaţiei, 
care nu se poate aplica decât ei şi care sfârşeşte cu dânsa”. Marx aduce în discuţie 
pe lângă biologic şi demografic elementul economic al „distribuţiei bogăţiilor”.53 

Împărţirea greşită a resurselor determină izbucnirea conflictelor sociale. Acest 
fenomen se întâmplă şi în statul român. Prin acordarea cetăţeniei evreilor în baza 
Constituţiei din 1923 evreii se bucură de toate drepturile politice având 
posibilitatea de a ocupa locuri rezervate până atunci doar românilor.  

Având resurse financiare importante vor înlătura clasa de mijloc autohtonă 
prin acapararea mijloacelor de existenţă, ale comerţului, meseriilor şi industriei. 
Ulterior vor tinde să înlăture elita politică a ţării prin ocuparea profesiunilor 
liberare şi a funcţiilor în administraţia de stat. Românii vor fi alungaţi din oraşe şi 
transformaţi într-o naţiune de plugari. Ţăranii nu au resurse financiare pentru a-şi 
întreţine copii în şcolile secundare şi superioare.  

Rezultatul acestei situaţii este că vom avea în următorii ani o elită jidănească 
care va înlocui elita românească.54 În conformitate cu logica autorului toţi aceşti 
factori vor conduce la apariţia unui stat jidovesc,55 România devenind Noua 
Palestină.56 Pentru împiedicarea acestui dezastru autorul propune înfiinţarea unui 
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„comitet de acţiune” care să aibă ca obiect de activitate eliminarea evreilor din 
ţară. Statul român trebuie să se sprijine pe trei clase: 

a) clasa rurală; care cultivă pământul şi dă hrană tuturor; 
b) clasa de mijloc; care este formată din comercianţi şi meseriaşi; 
c) clasa dirigentă; alcătuită din cei care conduc ţara.57 
Ajutorarea trebuie realizată de stat şi axată pe două coordonate majore. O 

primă măsură reprezintă înfiinţarea unei bănci populare care să acorde credite, 
scopul fiind dezvoltarea proprietăţii ţărăneşti. Beneficiind în acest mod de o sursă 
de credit naţională ţăranii nu ar mai fost obligaţi să apeleze la cămătari.58  

A doua măsură prevedea înfiinţarea bursei, agricultorii români având astfel 
posibilitatea de a cunoaşte preţurile reale ale produselor care le vând. Prin 
adoptarea acestor măsuri locuitorii satelor româneşti vor fi „ eliberaţi din ghearele 
celei mai infame exploatări jidoveşti”.59 

Pentru ca cetăţenii statului să conştientizeze pericolul reprezentat de evrei era 
necesar ca instituţiile statului român să concure la realizarea unei educaţii 
naţionaliste.  

Şcoala este principala instituţie care trebuie să cultive naţionalitatea.60 

Educaţia primită trebuie să fie naţionalistă şi nu cosmopolită, aceasta din urmă 
fiind contrară naţionalităţii.61  

Naţionalizarea României se putea realiza prin educarea românilor în spirit 
naţionalist creştin şi antisemit. Cei trei piloni ai statului naţional şi al 
românismului sunt: stăpânirea sufletelor, a pământurilor şi instituţiilor de către 
ideea naţionalităţii.62 

Pentru a opri procesul de „jidanizare” al statului român A.C. Cuza propune 
soluţii diferite. Din rândul acelora ce pot încetini procesul se numără iniţiativa 
înfiinţării liceelor la sate alături de căminele culturale.  

Adevărata soluţie se baza pe aplicarea în legislaţia română a şase condiţii: 
eliminarea jidanilor, eliminarea acelora fără drepturi, numerus clausus în şcoală şi 
în toate profesiile eliminarea tuturor evreilor din armată şi din funcţii 
administrative, obligarea Băncii Naţionale a României de a acorda credite 
clienţilor români şi în fine expropierea urbană.63 
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A.C. Cuza s-a raportat la naţiunea evreiască în antiteză cu naţiunea română. 
Autorul a folosit metoda analizei în oglindă prin introducerea antitezei bun/rău. 
Poporul român, în viziunea sa, este superior deoarece face parte din trunchiul 
popoarelor ariene şi deţinea următoarele atribute: teritoriu, limbă, puritatea rasei, 
elite şi religie creştină.  

Premiza de la care a pornit doctrina cuzistă este că naşterea şi constituirea 
unui popor sunt realizate în sens evoluţionist-istorist. Istoria validează evoluţia 
fiecărui popor.  

Statul naţional reprezintă sinteza tuturor atributelor asimilate în timp istoric. 
Constituirea statului român este rezultatul evoluţiei istorice şi a meniri elitelor 
autohtone. Modernizarea statului şi existenţa poporului român sunt puse în pericol 
de apariţia unei naţiuni străine, care prin numărul membrilor ei riscă să producă o 
deznaţionalizare.  

A.C. Cuza identifica incompatibilităţile care făceau imposibilă orice tip de 
convieţuire paşnică între cele două popoare.  

Poporul român este o naţiune superioară, deoarece este  sedentară, deţine în 
stăpânire aceste teritorii de veacuri datorită luptei strămoşilor, care şi-a dezvoltat o 
cultură proprie şi a asimilat o religie universalistă; creştinismul.  

Poporul evreu este o naţiune inferioară această caracteristică fiind dată de 
nomadismul ei istoric, însuşirilor de rasă şi a unei religii egoiste care promovează 
perceptul poporului ales. Drept urmare, firească evreii sunt deţinătorii a două 
păcate capitale: nu sunt purtătorii unei culturi naţionale originale şi nu au un 
teritoriu propriu.  

Nocivitatea prezenţei evreilor pe teritoriul statului român poate fi comparată 
cu microbii care atacă vitalitatea unui organism tânăr. „Păcatele evreilor” sunt 
analizate cu multă grijă de A.C. Cuza. Acesta a încercat să-şi legitimeze teoriile 
prin raportarea la diverse momente din istoria umanităţii.  

Vinovatul principal de apariţia atitudinilor antisemite este evreul. Migrarea 
acestuia şi a semenilor săi în întreaga lume a produs apariţia unor atitudini 
antisemite şi xenofobe. Pătrunderea poporului evreu pe teritoriul unui alt popor a 
reprezentat încălcarea unor graniţe recunoscute şi legitimate de istorie. Dacă 
poporul evreu ar fi avut un teritoriu, erau sedentari şi se ocupau cu agricultura 
atunci  nu ar fi existat o problemă evereiască. „Problema jidovească rezultă din 
faptul călcării de către jidani a uneia din legile naturale ale unui popor care este 
legea teritoriului.  trăind din exploatarea muncii productive a altora. Dacă jidanii 
ar cultiva ca celelalte neamuri o bucată de pământ undeva, având o viaţă naturală 
a lor în marginile unui teritoriu determinat nu s-ar ocupa nimeni de dânşii.64 

Valorile spiritului antiburghez transpar din concepţia cuzistă asupra apariţiei 
naţiunii.  
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Autorul nu-şi poate imagina existenţa unei naţiuni decât prin apelarea la 
valori agrare-tribale. Pătrunderea evreilor pe un teritoriu naţional determină 
disoluţia valorilor tradiţionale multiseculare. Prin deţinerea de mijloace financiare 
şi promovând un spirit de clan corup elitele autohtone cu scopul acordării unor 
privilegii. Folosindu-se de acestea pun în practică specula, camăta, afaceri cu 
scopul de a distruge solidaritatea internă. „Camăta este una dintre îndeletnicirile 
de bază ale evreilor. Specula banilor nu implică specula necinstită, din cărţile 
sfinte se observă că încă de la început erau cămătari, iar camăta era permisă faţă 
de străini în cartea lui Moise, Deuteronomul”.65  

În acest moment este necesar să facem următoarea observaţie. Cu toate că nu 
este de acord cu Sombart care afirmă că evreii sunt purtătorii progresului, 
A.C.Cuza a identificat la aceştia o serie de valori care stau la baza societăţii 
burgheze şi a capitalismului. Evreii sunt acuzaţi de falsificarea spiritului public 
prin răspândirea ideilor de toleranţă religioasă, umanitarism, liberalism şi 
cosmopolitism. Aceste valori care stau la baza societăţii moderne sunt considerate 
„infecţii morale”.66  

Inferioritatea rasială se datorează „corcirii evreilor” cu alte popoare. Acest 
amestec rasial se datorează nomadismului care a determinat apariţia unei naţiuni 
degenerate.67  

Lipsa unei clase rurale nu a permis dezvoltarea completă a organismului 
social. Spaţiul spiritual este o altă zonă de reflectare a acestei inferiorităţi. Religia 
mozaică este o religie practicată doar de poporul evreu. Aceasta este promotoarea 
exclusivismului şi egoismului care îi împarte pe oameni în superiori şi inferiori. 
Din acest moment evreii sunt recunoscuţi de propria divinitate ca fiind poporul 
ales ceea ce implică faptul că toţi ceilalţi sunt „fiinţe inferioare”.68 Religia 
jidovească este bazată pe Vechiul Testament şi pe comentarii tot atât de vechi, 
păstrate din timpuri ca tradiţii orale şi cunoscute după ce au fost consemnate în 
scris sub forma Talmudului. „Dumnezeul jidovesc nu este părintele tuturor 
oamenilor şi nu deţine idealul de dragoste de milă, ca Dumnezeul creştinesc...din 
contră, este Dumnezeul răzbunării, până la a zecea generaţie, drept şi milos doar 
pentru poporul său, dar duşman al tuturor celorlalte popoare, pentru ca Israel să-şi 
poată însuşii bogăţiile lor şi să domnească asupra lor”.69 

A.C. Cuza a acuzat religia mozaică de lipsă de originalitate reducând-o la 
nivelul profan al sincretismului. Această realitate se datora aceleaşi inferiorităţi şi 
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a caracteristicilor rasiale. De aceea nu s-au putut ridica la nivelul conceptului de 
universalitate presupus de natura monoteistă a divinităţii.  

Evreii au personalizat divinitatea supremă transformând-o din egoism. 
Aceasta este chemată să legitimeze dorinţa poporului evreu de a cucerii lumea. 
„Biblia, dovedeşte lipsă de originalitate care reprezintă o reproducere stângace a 
anumitor mituri, rituri, credinţe babiloniene. Jidanii fiind incapabili de orice 
abstracţie idealistă şi stăpâniţi de instinctele lor egoiste, materiale, din cauza 
corcirii, din acest unic Dumnezeu spiritual au făcut o fiinţă materială. Iar ei în loc 
să se considere aleşi pentru revelaţie în sens spiritual au ajuns la ideea fixă că ei 
sunt aleşi împotriva altor popoare. Au înţeles-o ca pe o relaţie contractuală, jidanii 
numai ai lui Jahve poporul ales. Jahve numai al jidanilor Dumnezeul special cu 
contract. Nu e vorba de un monoteism, în adevăratul sens al cuvântului, de 
concepere a unui singur Dumnezeu pentru toţi oamenii ci un Dumnezeu anumit, al 
jidanilor, în luptă cu alţi zei”.70 Folosirea ca argument a existenţei unei politici 
agresive a evreimii mondiale este identificată de A.C. Cuza în cele 20 de 
protocoale care ar aparţine asociaţiilor sioniste care urmăresc pătrunderea evreilor 
în elitele naţionale pentru a le corupe şi ale nimici. Revoluţia bolşevică din Rusia 
este considerată a fi expresia ce-a mai clară a acestei politici.71 

Liga Naţiunilor este acuzată de a fi o organizaţie care îşi propunea realizarea 
intereselor sioniste. Politica de dezarmare avea ca scop ascuns „dezarmarea puterii 
spiritului lor de apărare naţională”.72 

A.C. Cuza considera că statul şi poporul român sunt ameninţate cu pierirea de 
către politica evreimii mondiale. Evreii din ţara noastra se înmulţeau deoarece au 
acaparat zona economică a ţării. Acest proces urmărea controlarea industriei şi a 
comerţului şi formarea unei clase de mijloc care să fie alcătuită în mod majoritar 
din aceştia.  

Cum în ţările democratice din rândul acestei clase se recrutează elita unei 
ţări, în timpul câtorva generaţii evreii  vor conduce ţara. Românilor le va fi 
rezervat rolul de a fi „sclavul acestora”.73 Pentru a-şi duce la îndeplinire acest plan 
evreii uzau în comunicare de o limbă proprie, necunoscută populaţiei majoritare. 
Aceasta este o modalitate prin care îşi pun în aplicare planurile de transformare a 
statului român într-o Nouă Palestina. „În practica zilnică jidanii folosesc un jargon 
numit idiş care este o caricatură a limbii germane. Este graiul lor tainic de care se 
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servesc pentru a nu înţeleşi de late popoare, în mijlocul în care trăiesc, legaţi între 
dânşii ca lotrii”.74 

Apărarea poporului şi a statului român erau ideile care animau politica 
cuzistă. Singura soluţie posibilă pentru a menţine puritatea rasei şi salvarea 
statului român era eliminarea tuturor evreilor din sfera publică şi privată. 
„Eliminarea jidanilor este singura soluţie posibilă, deoarece asimilarea nu este 
posibilă, implică alterarea naţiei, iar cooperarea va duce la împiedicarea 
dezvoltării organice a poporului român.  

Acţiunea imediată, eliminarea jidanilor din orice domeniu.”75 
O altă personalitate de prim plan în spaţiul culturii române care a avut o 

accentuată atitudine antisemită a fost Nicolae Iorga. În anul 1910, acesta s-a 
alăturat lui A.C. Cuza pentru a înfiinţa un partid intitulat Partidul Naţional 
Democrat, care a fost considerat primul partid antisemit din Romania.  

Într-un discurs ţinut în anul 1910 la Camera Deputaţilor, ce a fost publicat 
mai târziu sub titlul „Naţionaliştii şi Problema Jidovească”, Nicolae Iorga ataca în 
mod vehement evreii, problema principală fiind aceea a acordării cetăţeniei. 
Pericolul identificat de istoric este leit motivul unei părţi a elitei româneşti şi 
anume că românii vor fi alungaţi de pe pământul lor; „...România nu ar mai fi 
România. Misiunea ei întreagă ar dispărea, chemarea ei pentru viitor nu ar mai 
putea să se menţie”.76Mişcarea sionistă este atacată deoarece era văzută ca o 
organizaţie creată pentru a apăra interesele evreilor ce avea ca scop să găsească o 
nouă Palestina „..Sionismul, reprezentat de ziarul Adevărul, cultivă sentimentul 
naţional evreiesc, şi-l cultivă împotriva noastră...Evreii nesionişti nu ne urăsc 
uneori, pe când evreii sionişti ne urăsc întotdeauna şi nu ne iartă niciodată pentru 
faptul că noi suntem unde suntem şi că, neputând încăpea în toate laolaltă unii de 
alţii, nu ne ducem noi la Sion, pentru a lăsa pe d-lor dincoace.”77  

Ani mai târziu când Germania se pregătea să declanşeze al doilea război 
mondial va scrie o nouă lucrare intitulată „Iudaica” unde va relua ideile cu 
caracter antisemit. Această lucrare a apărut într-un fel pe neaşteptate deoarece 
după despărţirea politică de A.C.Cuza în 1922, Iorga a evitat să ia atitudini 
tranşante împotriva evreimii.  

Cu toate acestea, anii ’30 vor aduce ci sine un  curent antisemit deosebit de 
puternic odată cu intrarea pe scena politicii româneşti a Legiunii Arhanghelul 
Mihail şi a lui Corneliu Zelea Codreanu.78  
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Iorga a contrazis afirmaţile lui Wilhelm Filderman, care în mai multe articole 
a încercat să arate că prezenţa comunităţii evreieşti în România avut un efect 
pozitiv. Istoricul a arătat că statul român nu are nevoie de evrei deoarece 
„...lucrează ca să aibă pentru ei, ca naţie năvălitoare, cât mai mult. Până şi în 
profesiunile libere, până şi în învăţământ, în ştiinţă, în literatură, ca avocaţi ca 
medici ca arhitecţi, ca profesori, tot mai mulţi, cu filologii, cu ziariştii, cu poeţii, 
cu criticile lor, ei ne dau pur şi simplu afară din ţara noastră...ne sugrumă 
bisericile, ne înlocuiesc prăvăliile, ne ocupă locurile şi ce e mai pierzător, ne 
falsifică sufletul, ne degradează moralitatea prin opiul ziaristic şi literar cu care ne 
incită...”79.  

Poziţia antisemită a lui Nicolae Iorga alternează în timpul vieţii sale, de la o 
atitudine de ură profundă până la o deplină indiferenţă. Evreii oricum sunt văzuţi 
ca un element străin iar procesul de asimilare putea să fie luat în calcul numai 
dacă ar  renunţa la proprie identitate, la propria cultură şi ar adopta-o pe cea 
românească.  

După cum se observă pe parcursul istoriei moderne a românilor au  existat 
mai multe voci, multe dintre acestea deosebit de reprezentative pentru cultura 
română care fiind animate de un accentuat spirit naţionalist s-au ridicat împotriva 
străinului, ca imagine a duşmanului şi a evreului în particular ca reprezentant 
tangibil al acestui pericol. Ceea ce este de remarcat este că aceste atitudini s-au 
regăsit în discursul politic, în presă, în ziare, în literatură în poezie, dar nu au avut 
o finalitate practică. Parlamentul ca şi guvernul nu au luat măsuri cu caracter 
antisemit care să pună în pericol existenţa fizică sau economică a comunităţii 
evreieşti. Mai degrabă s-a limitat în a obstrucţiona regularizarea acestora prin 
limitarea acordării cetăţeniei. Anii ’30 a secolului XX au adus o schimbare din 
acest punct de vedere, la nivel politic existau mişcări antisemite reprezentate de 
organizaţii politice ca: Liga Apărării Naţional Creştine (L.A.N.C.) care, sub 
conducerea lui A.C. Cuza, s-a luptat pe toate fronturile pentru alungarea evreilor 
din ţară, Legiunea Arhanghelului Mihail condusă de Corneliu Zelea Codreanu, 
care după asasinarea acestuia se va transforma în Garda de Fier, condusă de Horia 
Sima, ca şi a Frontului Românesc, condus de Alexandru Vaida Voievod. În 
aceeaşi perioadă a apărut o nouă generaţie de intelectuali care a dus mai departe 
discursul naţionalist antisemit. 

Nae Ionescu a fost una dintre personalităţile cele mai importante din perioada 
dintre cele două războaie mondiale. Se naşte pe 16 iunie 1890 la Brăila, un oraş 
care, la acea dată, din 7200 de familii doar 2500 erau române. Este unul dintre 
primii mari intelectuali din perioada interbelică care a aderat la curentul 
ortodoxismului românesc. În pregătirea sa intelectuală va fi influenţat de 
pozitivism, darwinismul social şi materialismul evoluţionist. În timpul studenţiei a 
făcut parte dintr-o asociaţie ce avea un caracter antisocialist intitulată Avântul. 
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Această asociaţie a fost înfiinţată de Vasile Panaitescu şi a reunit tineri care 
considerau că fac parte dintre comunitate de misionari  ai spiritului românesc ce 
promova un mesaj naţionalist cu caracter intrasigent.80 În anul 1909 se va înscrie 
la Facultatea de Litere unde îi va avea ca profesori pe Nicolae Iorga, Vasile 
Pârvan, P.P. Negulescu şi Constantin Rădulescu Motru. Pe parcursul studiilor, s-a 
evidenţiat în studiul matematicii, filozofiei şi a logicii. Ulterior s-a transferat în 
Germania unde va studia realismul şi critica raţionalismului kantian devenind un 
expert în domeniul istoriei antică şi medievale. După încheierea studiilor care vor 
fi completate printr-un doctorat se va specializa în raţionalismul hegelian.81  

Studiile realizate în Germania îl vor influenţa în mod hotărâtor în sensul în 
care va deveni un discipol al şcolii ce critica pozitivismul şi raţionalismul 
devenind un ferm susţinător al ideilor ce promovau recuperarea tradiţiilor 
autohtone. Punctul de plecare a acestor critici rezidă din critica adusă sistemului 
cartezian care era considerat rădăcina filonului raţionalist de la care s-au dezvoltat 
ideologii ca iluminismul şi pozitivismul. Ionescu a criticat cu tărie acest sistem 
deoarece a propus divinizarea raţiunii. 

Organizarea societăţii de tip occidental pe aceste valori a produs laicizarea 
culturii, proces care începuse deja cu Renaşterea dar care a primit consacrarea în 
perioada modernă fapt ce a produs o sciziune între ştiinţă şi dimensiunea spirituală 
distrugând în acest fel acea unitate a realităţii în care individul trăia de secole. În 
opoziţie cu pozitivismul occidental Ionescu opune trăirismul, care era un curent de 
gândire ce a avut puternice legături cu existenţialismul german şi care şi-a propus 
cunoaşterea realităţii în baza unei logici existenţiale care deriva din cultură văzută 
ca un depozit de experienţă interioară, individuală şi colectivă şi nu în baza unei 
teorii abstracte.  

Trăirismul promovat de Nae Ionescu s-a apropiat mai mult de psihologia lui 
Klages şi în măsură mult mai mică de existenţialismul lui Heidegger. Din multe 
puncte de vedere Heidegger a fost punctul de referinţă a lui Ionescu deoarece 
lucrarea acestuia privind grafologia care a fost publicată în 1936 are ca model 
opera similară a lui Klages publicată în 1910. Psihologul german considera că 
există o contraopoziţie între suflet şi spirit. Experienţa era văzută de Ionescu ca un 
flux de imagini derivat din viaţa trăită şi percepută de suflet imediat înainte de 
raţionalizarea operată de spirit. În demersul său de a ataca raţionalismul cartezian 
Ionescu s-a inspirat din istoricismul lui Meinecke. Astfel Ionescu definea istoria 
ca o succesiune de manifestaţii irepetibile ale Absolutului într-un proces temporal 
continuu. În acest fel realitatea organică era preferată altor construcţii specifice 
raţionalismului.82 Cu toate acestea nu era eliminată total raţiunea aceasta 
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demonstrându-şi utilitatea în logica de tip matematic-ştiinţific.83Această 
delimitare era necesară deoarece Ionescu nu accepta existenţa raţiunii în spaţiul 
religios. Din punctul său de vedere metafizica îşi propunea să analizeze raportul 
dintre om şi Dumnezeu prin intermediul raţiunii, dar această abordare nu era 
suficientă ca să se obţină o înţelegere deplină şi profundă a vieţii spirituale.  

Existenţa lui Dumnezeu nu putea fi înţeleasă şi cu atât mai puţin dovedită 
prin intermediul logicii. Existenţa divinităţii ca şi raportul dintre Dumnezeu şi 
individ nu putea fi o experienţă transmisibilă sau repetibilă şi ca atare nu putea fi 
explicată prin intermediul raţiunii. Aceasta era prea limitată pentru a garanta 
cunoaşterea Absolutului.84  

Raportul între Dumnezeu si individ se construia prin intermediul unui act pe 
care Ionescu îl numeşte trecător-infinit, trecător deoarece se realiza ieşind din 
realitatea finită a omului, infinită deoarece dorea ajungerea la o dimensiune 
infinită a divinităţii şi să stabilească un contact cu absolutul. Această conexiune 
nu se realiza direct de la om la Dumnezeu cât mai degrabă între Dumnezeu şi 
lume.85 Ionescu a fost influenţat în teorizarea raportului dintre comunitate şi 
divinitate de către P.J.Cadaev şi gândirea teologică rusă. Acesta se opunea alegerii 
unei înălţări individuale ca mijloc de a se apropia de Dumnezeu optând pentru 
pierderea individualităţii şi contopirea cu divinitatea prin intermediul comunităţii 
creştine.86  

Până în acest moment diversele influenţe provenite din spaţiul german şi rus 
sunt evidente, noutatea cu care vine Ionescu este dată de faptul că natura şi 
comunitatea creştină au la  bază condividerea unor multitudini de valori spirituale. 
Raportul între om şi Dumnezeu nu există atât în observarea perceptelor religioase 
cât mai ales în practicarea propriilor valori religioase. Acest raport este atât de 
profund încât trece dincolo de posibilitatea de înţelegere a raţiunii.  

Totalitatea acestor adevăruri intrinseci asumate şi relevate alcătuiesc Dogma. 
Ionescu credea din tot sufletul că acolo unde nu există dogma religia încheie să 
mai existe.87  

La Ionescu ca şi la Crainic raţiunea era maxima expresie a personalităţii 
individuale şi reprezintă piatra de bază a individualismului şi a laicismului, proces 
ce a început cu Renaşterea. Pentru raţionalişti raţiunea reprezintă un panaceu  
universal care poate fi folosit ca mijloc de cunoaştere şi judecată în orice câmp de 
activitate.88 Pentru Nae Ionescu există o legătură indisolubilă între valorile 
spirituale ale fiecărei credinţe şi comunitatea în care ele se difuzează. Aşa cum 
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teologia ortodoxă s-a fondat pe ideea comunităţii de credincioşi, individul trebuia 
să renunţe la propria individualitate de fiinţă raţională şi să accepte dogma. Exista 
un raport între religie şi naţiune deoarece fiecare atitudine a uni popor faţă de 
Dumnezeu, modul în care trăieşte face parte integrantă din structura intimă a 
naţiunii.89  

Analizând aceste idei observăm că pe de o parte există influenţa germană 
unde Wilhelm Dilthey considera că există două lumi: una exterioară care este 
analizabilă prin intermediul raţiunii şi o alta interioară care nu poate fi percepută 
prin intermediul raţiunii cât mai degrabă printr-o dimensiune interioară denumită 
Erlebnis.90 Pe de altă parte există influenţa lui Kireevski care susţinea că, credinţa 
religioasă era determinantă pentru cultura şi civilizaţia unui popor, şi se alătura lui 
Maurras care vedea în catolicism unele dintre aspectele esenţiale ale naţiunii 
franceze.91 Ceea ce diferenţia naţiunile între ele era raportul între comunităţi 
naţionale şi Dumnezeu. Catolicismul şi ortodoxia îşi împărţeau în mare parte 
patrimoniul teologic dar acest fapt nu reprezintă că ele coincid.92 

Diferenţa rezidă din faptul că ortodoxia pentru români reprezintă un factor 
fundamental în crearea structurii sale spirituale. Valorile ortodoxiei s-au 
impregnat încă din primele momente ale formării poporului român. De aceea este 
evident faptul că suntem ortodoxi în măsura în care suntem români.93 

În acest moment se ajunge la definirea concepţiei rasiste a lui Nae Ionescu, 
care este mult mai rafinată decăt la predecesorii săi deoarece pune în discuţie 
elemente definitorii ale poporului român care se bazează pe acele valori spirituale 
ce definesc o comunitate. Acum apare semnificatul conceptului de Român. În 
acelaşi timp duce o luptă pentru delegitimarea regimului politic al democraţiei 
parlamentare. Nae Ionescu a exclus aprioric că cine este de o religie diferită de cea 
ortodoxă ar putea fi un bun român şi aceasta deoarece există o diferenţă majoră 
între atitudinea individualistă-raţionalistă anglo-saxonă şi cea organicistă, 
spiritualistă a Europei Occidentale.94 

Termenul de Comunitate Naţională era folosit de Nae Ionescu în accepţiunea 
lui Tonnies, şi anume în opoziţie cu acela de Societate. Este o concepţie 
organicistă în care fiecare naţiune era un subiect vital în care fiecare membru 
desfăşura o activitate esenţială fără a deveni superior altuia. Pentru Ionescu viaţa 
rurală reprezenta modelul de luat în considerare deoarece reflecta acel stil oriental, 
de comunitate integrată ce era în netă opoziţie cu modelul urban tipic occidentului 
în care individul se găsea în căutarea profitului personal, atribut specific 
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liberalismului şi a mentalităţii capitaliste95. Din acest punct de vedere Ionescu se 
înscrie în categoria tradiţionalismului românesc. 

Democraţia, care este un produs al gândirii liberale, pozitiviste şi a regimului 
capitalist şi crea inexorabil o atomizare a societăţii cu efect imediat în anularea 
trecutului. 

Modelul liberalismului democratic a reuşit să transforme natura instituţiilor 
statului român dar nu a avut un efect profund asupra naţiunii. Această diferenţă 
era dată de diferenţa dintre acestea; statul era văzut ca o realitate juridică, 
artificială ce era străină esenţei naţionale în timp ce naţiunea era o realitate 
organică. Statul modern imaginat şi creat de paşoptişti reprezenta o ruptură de 
structurile tradiţionale româneşti deoarece în profundul esenţei naţionale exista 
credinţa. Ionescu a văzut statul ca o unitate indisolubilă de biserică şi naţiune. 
Statul român modern a produs o ruptură între cele trei elemente.96 Aici putem să 
facem o observaţie; Ionescu a folosit termenul de naţiune cu toate că a uzat 
argumente provenite din spaţiul teoretic german ce legitimează termenul de volk, 
adică popor.  

După cum se observă poziţia antidemocratică a lui Nae Ionescu este definită. 
Discreditarea democraţiei atât ca teorie dar şi ca practică a reprezentat motivul de 
bază a discursului ionescian. Autoritatea de care s-a bucurat în rândul tinerei 
generaţii a fost de necontestat. Acesta a reuşit să creeze o ierarhie la nivelul 
membrilor statului român. Criteriile cu care a operat au avut ca punct de referinţă 
calitatea de român. Evreul nu se poate regăsi în organismul poporului român, 
greco-catolicul era comparat  cu o celulă cancerigenă în corpul românităţii. 
Samuil Micu era un papistaş care şi-a trădat religia şi credinţa de aceea nu poate fi 
considerat român. I.C. Brătianu cu toate că era ortodox nu simţea şi nu acţiona ca 
un român. De aceea nu putea fi considerat român.97 

Concluzia era că nu poate exista un român dacă nu este ortodox, dar nu era 
suficient, trebuia să gândeşti, să simţi să acţionezi în spiritul realităţilor organice 
româneşti. După cum se observă Nae Ionescu a reuşit să facă saltul de calitate 
deoarece nu s-a mai axat doar pe figura evreului care deja  fusese demonizată pe 
parcursul unui secol de istorie românească, în acest moment elimină din 
organismul social al comunităţii pe toţi cei care nu sunt buni români.  

Legătura indisolubilă dintre stat, ortodoxie şi naţiune provoacă o excluderea 
de facto a conceptului de cetăţean. Acesta îngloba o stare juridică care îi aducea 
pe toţi cetăţenii acelui stat în starea de egalitate juridică, indiferent de religie, sau 
origine socială. În acest fel orice construct de tip liberal occidental este respins cu 
tărie fiind acceptat un model elitist al societăţii, exclusivist şi rasist. Acest tip de 
învăţăminte nu putea decât să dea roade.  

                                                 
95 Idem, „Tradiţionalism şi democraţie”, Cuvîntul,anul III,nr.532, 14 august 1926 
96 Idem, „Duminica”, Cuvîntul,anul III, nr. 612, 15 noiembrie 1926. 
97 Idem, Roza Vânturilor, Bucureşti, Editura Cultura Naţională, p.194,197. 
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Emil Cioran a studiat literatura şi filosofia de la Nietzsche la Soloviev, şi de 
la Schöpenhauer la Sestov. În timpul universităţii a studiat Kant, Fichte, Hegel, 
sau Spengler. Referindu-se la evrei excludea orice tip de asimilare considerând că 
doar în situaţia în care s-ar omorî toţi evreii din România doar atunci va exista 
posibilitatea unei renaşteri naţionale. Evreii în general erau consideraţi o masă de 
trădători. De aceea Emil Cioran într-un moment de intensă excitare nervoasă a 
declarat că dacă s-ar naşte evreu s-ar sinucide.98  

Pentru a permite României să se dezvolte trebuia să se rupă în mod definitiv 
cu trecutul. Din acest punct de vedere, Cioran s-a delimitat de curentul 
tradiţionalist clasic. Cu toate eforturile sale nu a reuşit să identifice un drum 
original pentru România şi de aceea a văzut ca unică soluţie de a ieşi din 
mediocritate alianţa cu Germania.99  

Singura categorie care ar putea să realizeze acest ideal nu poate fi decât 
tinerimea deoarece dădeau dovadă de vitalitate.100 Imaginea tinerilor germani care 
mărşăluiau pe străzile Berlinului, explozia de energie şi vitalitate îi dădea 
imaginea unei generaţii pline de putere care era în totală contradicţie cu imaginea 
unei părţi importante a tinerimii române care se găsea într-o dezordine totală, 
distrusă şi marginalizată. Imaginea tinerilor germani care erau organizaţi şi 
călăuziţi pentru a schimba faţa Germaniei l-a impresionat pe Cioran care a văzut 
în regimul german un model de urmat deoarece era capabil să unească şi să 
călăuzească energiile tinerilor pe strada salvării spirituale.101 Pentru ca o naţiune 
să devină MARE trebuie să fie purtătoarea unei MISIUNI, însă pentru ca acest 
fapt să se realizeze era nevoie de un guvern puternic care după modelul german să 
valorizeze forţele vitale ale tinerilor propunând un program mesianic , organic în 
care ideea de naţiune să fie pe primul loc.102 Cioran era convins că tinerimea 
română putea să urmeze calea trasată de tinerimea germană deoarece a existat 
exemplul dat de Moţa şi Marin care au murit sacrificându-se pentru un ideal 
superior, care nu era altul decât construirea unei Românii creştine. Moartea 
acestora a încununat sacrificiul întregului popor care într-o luptă milenară pentru 
apărarea esenţei spirituale a dat sacrificiul suprem.103 

Mircea Eliade a fost fascinat de Nae Ionescu şi Constantin Rădulescu Motru. 
A fost unul dintre reprezentanţii asociaţiei „Criterion” şi a acuzat statul român că a 
permis dezvoltarea minorităţilor  în Bucovina şi Basarabia creându-se astfel un 
stat în stat.104 Realizarea  acestei regionalizări a României s-a putut realiza 
deoarece nu a existat o ruptură cu trecutul liberal şi în acelaşi timp nu s-a valorizat 

                                                 
98 Emil Cioran, „Adamismul românismului”,  Cuvîntul, anul VIII, nr.3379, 10 martie 1935. 
99 Idem, „Problematica etică”, Vremea, anul VII, nr.324, 4 februarie 1934. 
100 Idem, „România în faţa străinătăţii”, Vremea, anul VII, nr.335, 25 aprilie 1934. 
101 Idem, „Dictatura şi problema tineretului”, Vremea , anul VII, nr.358, 7 octombrie 1934. 
102 Idem, „Elogiul profeţiei”,  Vremea, anul VII, nr.338, 27 mai 1934 
103 Ion Moţa şi Vasile Marin, „Predania”, Vremea, anul X, 15 februarie 1937. 
104 Mircea Eliade, „Românii care nu pot fi români”, Cuvîntul, anul VII, 2991, 23 aug. 1933. 
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moştenirea lăsată de Eminescu şi Haşdeu. În antinomie cu Ionescu dorea 
recunoaşterea matricei mistice dar fără să se reîntoarcă la realitatea rurală şi 
preindustrială.105 Eliade şi-a imaginat un tip de imperialism fără  amprentă 
politică.106 Destinul naţiunii era de a crea valori spirituale ecumenice şi a impune 
altor popoare propriul universalism.107 Imperialismul românesc nu era văzut în 
cheie politico-teritorială cât mai ales în plan cultural.108  Din 109acest punct de 
vedere se apropia de ideologia fascistă care vedea idealul de extindere teritorială o 
operă de civilizare şi nu ca un „spaţiu vital” sursă a dezvoltării economice cum era 
imaginat de naţional socialiştii germani. Rezultatul acestui efort intelectual era 
realizarea unui OM NOU, care trebuia să se rupă de ipocrizia societăţii actuale, 
simbolizat de un tânăr fără frică şi fără păcat, pur care să se gândească doar la 
viitor.110  

Mircea Eliade a identificat acest om nou în legionari, deoarece prin idealuri şi 
fapte întruchipau acest ideal.  

Sacrificarea propriei vieţi pe altarul patriei i-a transformat pe aceştia în 
martiri deoarece au murit pentru un ideal superior.111  

Legionarii, prin această disponibilitate spre sacrificiu, reprezentau simbolul 
unei elite, putând conduce ţara spre renaştere. Această elită, deşi reprezenta o 
minoritate de iluminaţi, avea ca destin atragerea poporului pentru a îmbrăţişa noi 
idealuri.  

Legionarii erau chemaţi să realizeze această misiune în sens mistic-religios: 
„cred în destinul poporului român şi deci cred în victoria mişcării legionare”..... 
„Garda de Fier ar putea să recupereze valorile culturii române deoarece este o 
mişcare alimentată de spiritualitatea creştină ... o revoluţie spirituală în luptă 
înainte de orice împotriva păcatului şi a lipsei de credinţă”.112  

Dar cine sunt aceşti legionari care erau consideraţi de Eliade „salvatori ai 
patriei”. Începutul acestei mişcări s-a identifică în perioada tulbure de după primul 
război mondial. Anul 1922 este un punct de referinţă pentru mişcările antisemite 
române, deoarece a fost momentul în care tensiunile acumulate în timp au creat o 
stare de tensiune între naţionaliştii români şi comunităţile evreieşti.  

Tinerii reprezentau principala categorie, iar universităţile au fost  adevărate 
laboratoare ale violenţei. Viaţa universitară de după război era schimbată radical, 

                                                 
105 Idem, „Criza românismului”, în Vremea, anul VIII, nr.375,10 februarie 1935. 
106 Idem, „Destinuri româneşti”, în Vremea, anul IX, nr.430, 22 martie 1936. 
107 Idem, „Naţionalism”, în Vremea, anul X, Paşti, 1937. 
108 Idem, „De unde începe misiunea României”, în Vremea, anul X, nr.477, 28 febr. 1937. 
109 Idem, „Câteva cuvinte mari”, în Vremea, anul VII, nr.341,10 iunie 1934. 
110 Idem, Ion Moţa, Vasile Marin, în Vremea, din anul X, nr.472., 24 ianuarie 1937. 
111 Idem, „Piloţii orbi”, în  Vremea, anul X, nr.505, 19 septembrie 1937. 
112 Idem, „De ce cred în biruinţa mişcării legionare”, Buna Vestire, anul I, nr.244, 17 

decembrie 1937. 
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pe băncile acestora se regăseau studenţi de diverse generaţii şi cu resurse 
financiare diferite.  

Războiul a schimbat destinul multora dintre aceştia, o parte sărăciseră ca 
efect al deposedărilor de pământ ordinate de stat pentru a onora promisiunile 
făcute de rege ţăranilor în schimbul participărilor la război după campania 
dezastruoasă din 1916. Alţii ca urmare a dezastrelor provocate de luptele în 
teritoriu se găseau în mari dificultăţi financiare, deoarece proveneau din familii 
ale micii burghezii care îşi ruinaseră economiile în anii de război. În faţa acestor 
defavorizaţi se găsea studenţimea evreiască care avea o situaţie financiară mult 
mai bună beneficiind inclusiv de solidaritatea comunităţilor de origine.  

Românii la momentul intrării pe băncile universităţilor sau confruntat cu 
această realitate şi şi-au revărsat toată frustrarea faţă de evrei. În acest timp era 
inclusiv o luptă pragmatică la nivelul viitoarei elite care se confrunta pe băncile 
şcolii deoarece cei care reuşeau să îşi finalizeze studiile intrau în interiorul acelei 
elite care conducea ţara.  

Liderul acestei generaţii de protestatari va deveni Corneliu Zelea Codreanu. 
Moldovean de origine provenea dintr-o familie unde tatăl său era cunoscut în zona 
Bucovinei ca un fervent militant antisemit.  

Liga Apărării Naţional Creştine care avea ca lider naţional pe A.C. Cuza, 
cunoscut antisemit era organizaţia politică ce făcea legătura între vechea şi noua 
generaţie. Tânărul Codreanu a militat în mod activ pentru realizarea unei ligi 
antisemite, împreună cu Ionel Moţa fiul unui preot ardelean naţionalist. Programul 
acestei organizaţii era lupta împotriva duşmanului intern şi extern. Duşmanul 
intern era identificat în acele mase de noi veniţi care după război vor deveni 
cetăţeni ai României Mari, cu o atenţie deosebită faţă de grupurile de evrei care au 
provenit din Ucraina şi Galiţia. În privinţa duşmanului extern figura principală era 
reprezentată de pericolul roşu, mai exact de consecinţele instaurării în vechiul 
imperiu ţarist a comunismului. Desigur agenţii interni al acestuia nu putea fi decât 
evreul deoarece în acest fel se punea în practică un complot împotriva poporului şi 
statului român. În această atmosferă plină de ură se vor desfăşura acţiuni de 
violenţă împotriva comunităţii evreieşti. Codreanu împreună cu cei mai apropiaţi 
colaboratori au pus la cale planuri în care trebuiau să se realizeze atentate 
îndreptate împotriva mai multor personalităţi ai vieţii publice. Descoperirea 
acestui şir de atentate de către autorităţi a cauzat arestarea conspiratorilor. 
Procesul care a urmat a fost o farsă si se înscrie în în acea campanie 
propangadistică care exalta ideile antisemite. Pentru ca faptele să fie clare în 
puşcărie Ion Moţa îl omoară pe studentul care era bănuit de trădare, puţin timp 
mai târziu toţi arestaţii sunt eliberaţi. Acesta a fost momentul în care a început să 
se creeze legenda legionară, iar acest prim grup de terorişti se vor intitula 
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văcărăşteni.113 Noutatea acestei situaţii este dată de faptul că se năştea pentru 
prima dată în România o forţă politică care avea ca tehnică a impunerii propriilor 
convingeri metode teroriste. Violenţa ca mijloc de acţiune nu este nouă în viaţa 
politică autohtonă, alegerile politice chiar în perioada rotativei guvernamentale 
din perioada antebelică nu era lipsită de astfel de acte, din acest punct de vedere 
nu putem să uităm imaginea zugrăvită de Ion Luca Caragiale.  

Prin achitarea văcărăştenilor de facto instituţiile statului român au încetat să 
existe, democraţia românească îşi demonstra limitele sale structurale. 
Extremismul acestei grupări situată în interiorul L.A.N.C. a creat o situaţie de 
tensiune între aripa moderată şi cea extremistă. După alegerile din 1926 tensiunile 
dintre aceste grupări a ajuns la maximum A.C. Cuza începând să se delimiteze de 
văcărăşteni fapt ce a condus la o ruptură în interiorul mişcării, Corneliu Zelea 
Codreanu înfiinţând o nouă mişcare pe 24 iunie 1927 intitulată Legiunea 
Arhanghelului Mihail. Principalii membri fondatori au fost C.Z. Codreanu, Ion 
Moţa, I. Gârneaţă, G. Radu şi Radu Mironovici. Înfiinţarea aceste noi mişcări a 
coincis cu moartea regelui Ferdinand în iulie 1927 ca şi a liderului de necontestat 
al liberalilor Ion I.C. Brătianu. Diferenţele doctrinare dintre cele două mişcări 
antisemite erau minime deoarece împreună recunoşteau în evreu cauza tuturor 
relelor existente în societatea românească. Ceea ce le deosebea era aşa numită 
filozofia bombei, adică întroducerea în metodele politice a atentatului ca mijloc şi 
metodă. În septembrie 1925 alte partide de dreapta ca Acţiunea Românească, 
Partidul Social Creştin şi Fascia Naţională se alăturează L.A.N.C. care şi-a definit 
partidul ca o organizaţie politică ce recunoştea regulile impuse de un regim 
democratic şi respecta regimul monarhic-constituţional. Statul era chemat să fie 
principalul actor politic care prin introducerea unor măsuri de protecţie de tipul 
„numerus clausus”.114 

Concepţia politică a lui Corneliu Zelea Codreanu se baza pe: 
- ideologie mesianică deoarece era convins că este predestinat să conducă 

poporul român.  
- viziune antidemocratică deoarece valorile regimului democratic parlamentar 

nu produsese decât un politicianism de complezenţă ce era suportat de poporul 
român şi deci în mod inevitabil trebuia să fie eliminat.  

- concepţie rasistă deoarece vedea în evreu cauza distrugerii României şi 
milita activ pentru alungarea acestora din ţară   

-  militanţă anticomunistă deoarece comunismul era un proiect  imaginat şi 
pus în practică de evrei pentru a cuceri şi subjuga alte popoare.   

                                                 
113 Francisco Veiga, Istoria Gărzii de Fier 1919-1941, Mistica ultranaţionalismului, Editura 

Humanitas, Bucureşti, 1995, p.74-79.   
 
114 Armin Heinen, Legiunea „Arhanghelului Mihail”,Mişcare socială şi organizare 

politică,O Contribuţie la Problema Facismului Internaţional, Edit. Humanitas, Bucureşti, 1999, 
p.125-130. 
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Concluzia ar fi că antisemitismul a făcut dintotdeauna parte din ideologia 
legionară. Ceea ce deosebea antisemitismul legionar de cel clasic era adoptarea 
elementului religios deoarece evreii erau acuzaţi că „distrugeau legătura 
spirituală” dintre poporul român şi Dumnezeu. 115  

În anul 1937 Codreau declara: „misiunea istorică a generaţiei noastre este 
rezolvarea problemei jidoveşti. Toate luptele noastre de peste 15 ani, scopul acesta 
l-au avut şi toate sforţările vieţii de acum încoace, scopul acesta îl vor avea.116 

Codreanu, care se autodefinea Căpitanul, făcea în mod frecvent apelul la voievozii 
medievali preluând modelul tradiţionalist deoarece reprezenta acea perioadă în 
care poporul român a ştiut să se opună străinilor.  

Un alt aspect era religia. Creştinismul şi în special ortodoxismul era văzut ca 
o formă arhaică de credinţă care s-a întrepătruns cu destinul poporului român. Pe 
baza acestei influenţe se introduce în mistica legionară ideea de sacrificiu de 
martiriaj, viaţa devenind un parcurs care trebuia să se concludă prin jertfa 
supremă. Ateismul nu era acceptat la un legionar discursul acestora devenind pe 
timp ce trece o combinaţie de limbaj religios şi naţionalism. Acţiunea era mai 
importantă decât orice discurs, iar coeziunea membrilor mişcării dădea forţă 
mişcării. Specificul românesc era una din principalele teme legionare, în acest 
context fiind citat cu mândrie Mihai Eminescu văzut ca un precursor al mişcării. 
Această specificitate era dată de ortodoxism şi de ruralism. Din acest punct de 
vedere legionarii preiau întreg discursul tradiţionalist etnicist junimist şi 
semănătorist.  Ţăranul este văzut prin prisma răzeşilor deoarece în acel univers al 
satului răzăşesc se păstra memoria orală a unei comunităţi. Acest univers 
necontaminat în care spiritul religios îşi menţinea sacralitatea reprezenta modelul 
social de referinţă pentru mistica legionară.  

Alături de Legiunea Arhanghelului Mihail se va dezvolta un alt partid de 
extremă dreapta care se va caracteriza printr-un virulent accent antisemit şi pentru 
o perioadă de timp va fi un adversar redutabil în plan politic. Acest partid se va 
numi Partidul Naţional Creştin (PNC) şi va avea ca lideri pe A.C. Cuza şi 
Octavian Goga. Personalitatea şi activitatea antisemită a lui Cuza este cunoscută 
însă pare curioasă alăturarea lui Goga. Acesta este cunoscut ca fiind unul dintre 
cei mai mari poeţi naţionalişti de început de secol XX, ardelean de origine şi 
fervent susţinător al unirii Transilvaniei cu România. După unire va deveni 
ministru al Educaţiei Publice în cadrul guvernului Vaida Voievod, ulterior va 
deveni membru al Partidului Poporului condus de mareşalul Averescu, în timpul 
cele două guvernări ale partidului 1920-1921 şi 1926-1927 va îndeplini funcţiile 
de ministru adjunct şi de ministru de Interne. În anul 1932 va părăsi partidul şi va 
înfiinţa Partidul Naţional Agrar. Noul partid avea o program cu un pronunţat 
accent monarhist şi conservator în care caracterul antisemit şi naţionalist era bine 

                                                 
115 Corneliu Zelea Codreanu, Pentru Legionari, Sibiu, 1936, p.106. 
116 Idem, Circulări şi manifeste, Colecţia Omul Nou, 1951, p.199. 



 92

conturat. Din punct de vedere ideologic Goga este influenţat de ideile primarului 
Vienei Karl Lueger şi vedea în evrei ca şi în maghiari principalul pericol intern şi 
extern cu care se confrunta România. Principala operă cu caracter antisemit este 
„Mustul care fierbe”, în care apar ideile de „apărare a purităţii rasei”, a 
„privilegiilor sângelui” şi ale „adevărurilor organice ale rasei”.117 Ideile lui 
Octavian Goga sunt clare şi de aceea a părut mai mult decât normală apropierea 
cu un vechi antisemit ca A.C. Cuza. Fuziunea între Partidul Naţional Agrar şi Liga 
Apărării Naţional Creştine a avut loc pe 16 iulie 1935 şi a dat naştere unui nou 
partid politic intitulat Partidul Naţional Creştin. În fruntea acestui partid se găseau 
trei personalităţi de seamă a spaţiului naţionalist românesc: A.C. Cuza, ales ca 
„şef suprem”, pe al doilea loc ca poziţie dar în realitate cel care deţinea puterea 
executivă Octavian Goga preşedinte, iar imediat în ierarhie urma Nichifor Crainic 
ca secretar general.  

Organul de presă al noului partid devine Ţara noastră, forţa paramilitară era 
formată din „lăncierii” proveniţi din L.A.N.C, în timp ce simbolul oficial era 
svastica.  Apropierea de Germania nazistă e mai mult decât evidentă, şi de aceea 
noul partid a beneficiat de ajutoare importante din partea naziştilor.118 Alăturarea 
lui Nichifor Crainic (1889-1972) este importantă deoarece ca teoretician al religiei 
a avut o influenţă importantă asupra tinerei generaţii din perioada interbelică. 
Profesor al facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Bucureşti prin ideile 
sale a influenţat acele grupuri de intelectuali care refuzau pozitivismul şi 
raţionalismul şi doreau  reîntoarcerea la o spiritualitate şi iraţionalitate care să 
salveze poporul român de la o pieire sigură. În acest fel Crainic pleda pentru 
crearea unui „spirit românesc” care să fie „antisemit în doctrină şi antisemit în 
practică”.119 Una dintre principale lupte intelectuale duse de Crainic a fost să 
demonstreze că Iisus nu a fost evreu şi că există o diferenţă majoră între Vechiul 
Testament şi Talmud.120 Desigur aceste idei atrăgeau mulţi intelectuali români 
deoarece prin aceste teze erau înlăturate ultimele condiţionări morale în lupta 
pentru distrugerea evreilor. Noul partid a încercat să-şi dezvolte o bază de mase 
însă de multe ori s-a lovit de activismul Legiunii. Din această cauză nu de multe 
ori în teritoriu au existat adevărate bătăi de stradă între lăncieri şi legionari. 
Alegerile din 20 decembrie 1937 au adus PNC doar 9,15% din voturi dar pe 
fondul unui vacuum de putere deoarece nici un partid politic nu reuşise să câştige 
alegerile regele îl numeşte pe Octavian Goga în funcţia de prim ministru. Era o 
situaţie inedită deoarece pentru prima dată în istoria parlamentară a României un 
partid care deţinea un procent redus în parlament guverna, însă această situaţie a 
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demonstrat că regele Carol al II-lea se îndrepta spre o soluţie autoritară după 
modelul deja încercat în multe ţări europene.121 

Noul guvern, care era alcătuit doar în parte din membrii PNC deoarece regele 
a ţinut să-şi impună proprii candidaţi, îşi începe activitatea pe 28 decembrie 1937. 
Ca tehnică de guvernare este ocolit parlamentul prin emiterea de decrete-legi. Una 
din primele decizii a fost atacarea independenţei presei, ziare ca Adevărul, Lupta, 
Dimineaţa, ca şi ziare ale comunităţii evreieşti din ţară au fost închise; le-a fost 
interzisă deţinerea  de licenţe pentru comercializarea de băuturi alcoolice, în acest 
fel se considera că se rezolvă problema alcoolismului la sate, vinovaţi de 
dezvoltarea acestui flagel fiind consideraţi evreii; folosirea limbii idiş în 
administraţia publică locală în anumite localităţi din nordul Moldovei şi Bucovina 
a fost interzisă; anumite proprietăţi imobiliare deţinute de comunităţile locale 
evreieşti au fost confiscate.122  

Un alt decret-lege deosebit de important a fost 169/22 ianuarie 1938 prin care 
se revizuia cetăţenia acordată evreilor după primul război mondial. Legea anula de 
facto cetăţenia acordată însă permitea reverificarea situaţiei acestora de către 
administraţiile publice locale. Efectul acestui decret a fost că aproximativ 250.000 
de evrei şi-au pierdut cetăţenia. Chiar şi după căderea guvernului, această lege a 
rămas în vigoare. Aceste măsuri au provocat României o serie de probleme 
deoarece atât în ţară cât şi la Paris, Londra sau Washington, comunităţile evreieşti 
au protestat. Din acest motiv vizita regelui Carol în Marea Britanie care trebuia să 
aibă loc pe 21 martie 1938 a fost amânată iar Franţa a declarat că în cazul în care 
măsurile antisemite nu vor fi anulate  nu va mai garanta frontierele României. 
Această situaţie declanşează o criză în interiorul ţării în condiţiile în care Garda de 
Fier începuse să deţină o putere din ce în ce mai mare în teritoriu. Pe plan extern 
Germania a refuzat să acorde un sprijin necondiţionat guvernului fiind mult mai 
apropiat de Garda de Fier.123 

Pentru rezolvarea acestui impas politic regele Carol a luat decizia de a 
elimina regimul democratic şi de a instaura dictatura regală.  

Simptomatic este că în funcţia de prim ministru a fost numit patriarhul Miron 
Cristea. Una din primele declaraţii ale acestuia se referea la încetăţenirile de după 
război şi afirma justeţea reexaminării tuturor cazurilor de încetăţenire de după 
război. În acelaşi timp deschidea o cale de dialog cu orice stat care au deja 

                                                 
121 Rezultatele electorale au acordat următoarele procente: Blocul guvernamental 

35,92%,152 de locuri; Partidul Naţional Ţărănesc 20,40%,86 de locuri; Garda de Fier 15,58%, 66 
de locuri; PNC 9,15%,39 de locuri; Partidul maghiar 4,43%,19 locuri; Partidul Naţional Liberal 
(Gheorghe Brătianu) 3,89%,16 locuri; Partidul Radical Ţărănesc (G.Iunian) 2,25%, 9 locuri. 

122 Carol Iancu, op.cit., p.303-313. 
123 Documents on German Foreign Policy,1918-1945(DGFP),seria D (Washington,1957-

1966), vol.V, documentul 157, Memorandumul Cancelariei Prezidenţiale, 1 ianuarie 1938. 
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populaţie evreiască pentru a se ajunge la un acord pentru a găsi pentru aceştia o 
patrie comună.124  

În următori doi ani noul regim a continuat să aplice legea numărul 169/1938. 
Evreilor cărora le-a fost retrasă cetăţenia primeau sfaturi să-şi vândă proprietăţile 
şi să părăsească ţara. Cu toate acestea, regimul de dictatură regală nu a realizat 
deportări, limitându-se să facă presiuni de tip administrativ şi să limiteze accesul 
evreilor la orice tip de funcţii administrative. Situaţia s-a schimbat în mod radical 
după aplicarea de către Germania şi Rusia Sovietică a pactului Ribbentrop-
Molotov. Pierderea teritoriilor româneşti a determinat căderea dictaturii regale şi 
abdicarea regelui Carol al II-lea. Venirea guvernului Antonescu, care a instituit 
regim autoritar, a condus la eliminarea Gărzii de Fier din viaţa politică dar acest 
fapt nu a reprezentat că măsurile antisemite au fost eliminate sau atenuate, 
dimpotrivă urmează o perioadă în care antisemitismul devine o politică de stat. 

Pentru Ion Antonescu, principalul duşman al ţării era evreul. Într-o scrisoare 
adresată lui Mihai Antonescu în septembrie 1941 declara cu nonşalanţă că 
adevărata luptă pentru supravieţuire nu se duce cu slavii, cât mai degrabă cu evreii 
„...este o luptă pe viaţă şi pe moarte. Ori învingem noi şi lumea se va purifica, ori 
înving ei şi devenim sclavii lor”.125 Anterior, în luna iunie 1941, guvernul a 
ordonat închidea tuturor „ cafenelelor evreieşti comuniste”, realizarea unei 
investigaţii în care să fie identificaţi „ toţi jidanii, agenţii comunişti sau 
simpatizanţi”.126 În vara aceluiaşi an, Antonescu a dispus ca toţi evreii apţi de 
muncă şi care locuiau în satele dintre Siret şi Prut, cu vârste situate între 18 şi 60 
de ani, să fie deportaţi în lagărul de la Târgu Jiu, în Oltenia. În aceeaşi perioadă la 
Iaşi a fost organizat un pogrom, în care i se ordona comandantului garnizoanei din 
Iaşi ca să fie „evacuată întreaga populaţie evreiască, pachet după pachet”. Pe 4 
iulie, conducătorul statului afirma că „neamul evreiesc(...) a speculat şi oprit 
dezvoltarea firească a poporului românesc timp de câteva secole” şi de aceea 
evreii erau consideraţi  „o plagă deschisă a românismului”.127 

Consecvent acestei politici prin ordinul numărul 6651 din 4 octombrie 1941 
s-a ordonat ca toţi evreii din Bucovina  să fie deportaţi în Transnistria în 10 zile.128 

După atentatul suferit de armata română la Odessa prin care au fost omorâţi mai 
mulţi ofiţeri şi soldaţi români furia lui Antonescu nu a avut limite. Considerând 
evreii comunişti sunt vinovaţi de acest atentat prin telegrama numărul 562 din 23 
octombrie 1941 armata a fost obligată să urmeze următoarele ordine: executarea 
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126 Matatias Carp, Cartea Neagră ,Suferinţele evreilor din România 1944-1948, vol.II, 

Bucureşti, 1946-1948, p.39. 
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tuturor evreilor din Basarabia refugiaţi la Odessa, toţi evreii care intrau sub 
prevedrile primului punct şi care se mai aflau în viaţă precum şi alţii să fie puşi 
într-o clădire minată şi ulterior aruncaţi în aer, acest ordin va fi ars după ce va fi 
citit. Pe 4 decembrie armata a 4-a prin telegrama 3218 raporta că ordinul a fost 
executat.1 Un an mai târziu, în 1942, printr-o scrisoare adresată liderului liberal 
C.I.C. Brătianu, declara că „ poporul românesc nu  are astăzi nici servituţile 
impuse de Congresul de la Berlin din 1878 prin schimbarea articolului 7 din 
Constituţie, nici servituţile ruşinoase impuse, după războiul trecut, în privinţa 
minorităţilor”.2 După cum se observă atitudinea antisemită a lui Ion Antonescu 
este clară, exemplele expuse reprezintă doar o parte din măsurile luate împotriva 
comunităţilor evreieşti, idealul acestuia fiind să purifice naţiunea română de evrei. 
Cu toate acestea într-un moment de luciditate în toamna anului 1942 a amânat 
aplicarea planului româno – german care prevedea deportarea evreilor din Regat şi 
din Transilvania de sud. Această decizie a salvat de la moarte sigură aproape 
300.000 de evrei români. Situaţia evreilor din teritoriile româneşti a continuat să 
fie dificilă pe întreaga perioadă a războiului, alternând perioade în care 
represiunea a fost mai blândă cu perioade de acutizare. Ulterior după ocuparea 
României de către armata sovietică şi transformarea acestuia într-un satelit al 
sovietelor Antonescu a fost condamnat la moarte pentru ordinele date ce au avut 
ca consecinţă moartea a unui număr neprecizat de evrei. 

Încheierea celui de-al doilea război mondial a încheiat un discurs politic 
antisemit deschis cu un secol în urmă. Istoria modernă şi contemporană a 
României a cunoscut acest tip de discurs naţionalist cu accente xenofobe şi rasiste. 
Procesul de modernizare a statului român a creat spaţiul propice dezvoltării 
acestui tip de atitudine. Părinţii fondatori ai statului român modern pornind de la 
ideile revoluţiei franceze de la 1848 au creat România. Cu toate acestea ideile 
revoluţionare franceze care considerau naţiunea ca fiind elementul fundamental al 
unui stat suveran vedea existenţa acestuia în graniţe clar delimitate. Teritoriul, 
limba şi religia comună reprezentau alte elemente de bază care puneau bazele unui 
stat. Era evident că având un astfel de proiect se dorea crearea unei naţiuni 
omogene, cu o istorie şi  origine comună. Evreii în acest context reprezentau un 
obstacol fundamental deoarece aveau o origine etnică, o limbă şi religie diferită. 
În acelaşi timp posibilităţile de asimilare erau limitate deoarece din punct de 
vedere numeric reprezentau o comunitate importantă şi ocupau enclave teritoriale. 
Un alt element este dat de problema concurenţei pe piaţa de muncă. Nu se putea 
spune că un elev evreu era mai inteligent decât un român, sau că la nivel general 
aveau resurse financiare mai importante decât majoritatea, problema consistă în 
faptul că exista la nivelul comunităţilor evreieşti o solidaritate care permitea 

                                                 
1 Idem, RG 25003 , rola 12(203), fond Armata a 4-a,  vol.870. 
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elementelor de vârf să studieze. Acest tip de discurs nu se punea în schimb a 
români unde ţăranul român trebuia să îşi vândă eventual o parte din pământ ca să 
permită unuia dintre copii să studieze. Înainte de primul război mondial datorită 
sistemului de învăţământ acest conflict pe piaţa de muncă era limitat deoarece cel 
puţin la nivelul universităţilor participau tineri care proveneau din familii cu 
resurse financiare. După război acest echilibru s-a rupt deoarece o parte 
importantă din vechea boierime s-a trezit brusc sărăcită iar burghezia română în 
formare a primit o lovitură importantă prin devalorizarea monedei şi a crizelor 
economice fapt ce a acutizat acest conflict. Pătrunderea unei populaţii numeroase 
din Galiţia nu a făcut altceva decât să mărească această stare de nemulţumire. Un 
alt factor important este dat de amestecul în treburile interne ale statului român a 
marilor puteri atât la 1878 cât şi în 1923. Cele două momente istorice sunt 
importante deoarece primul dintre aceste reprezintă cucerirea independenţei de 
stat iar al doilea consacrarea prin intermediul unei constituţii a unificării tuturor 
teritoriilor locuite de români. În aceste două momente fundamentale ale statului 
român i s-a impus acordarea acordării cetăţeniei evreilor şantajându-l fapt ce a 
produs o nemulţumire enormă la nivelul clasei politice autohtone. 
Permanentizarea acestor stări de fapt nerezolvarea problemei evreieşti a permis ca 
în timp să se creeze cel puţin la nivelul elitei o atitudine xenofobă în raport cu 
evrei. Cu trecerea timpului aceste atitudini s-au cristalizat într-o ideologie cu un 
profund caracter naţionalist, xenofob şi rasist. În acelaşi timp victimă a acestei 
ideologii a căzut inclusiv regimul democratic parlamentar deoarece era văzut ca 
vinovat pentru nerezolvarea acestei chestiuni. Apariţia partidelor antisemite în 
perioada interbelică a fost semnul unei slăbiciuni structurale a regimului 
democratic român, care neavând o bază solidă la nivelul maselor a căzut în faţa 
atacurilor activiştilor de extremă dreapta. Contextul internaţional a permis în 
acelaşi timp proliferarea acestui spaţiu ideologic antisemit. Măsurile antisemite 
luate de guvernul Goga-Cuza şi ulterior de regimul condus de mareşalul 
Antonescu reprezintă încheierea unui proces început în primele decenii ale 
secolului al XIX-lea. Întrebarea la care istoricii şi sociologii timpurilor noastre vor 
trebui să răspundă este dacă această acest antisemitism a fost împărtăşit de marea 
majoritate a populaţiei, şi în special ce impact aveau aceste idei în  spaţiul rural 
atât de reprezentativ în universul ideologic românesc. 
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ROŞIA MONTANĂ ÎN REPREZENTĂRILE SOCIALE  
ALE STUDENŢILOR  

 
                   Asistent univ. drd. Viorica Alina Pop 

  Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
                       Facultatea de Ştiinţe Politice 

 
Problematica studiului 
 
Dincolo de rigorile ştiinţifice pe care trebuie să le respecte, cercetătorul 

câmpului social este întotdeauna constrâns să justifice pertinenţa temei pe care a 
ales să o investigheze. Astfel, orice demers ştiinţific porneşte de la întrebări 
simple dar al căror răspuns nu este întotdeauna uşor de aflat. Deşi cercetătorul este 
el însuşi un subiect social, în sensul că nu trăieşte izolat, în absenţa schimburilor şi 
interacţiunilor pe care le presupune viaţa în societate, acest fapt nu poate oferi, 
singur, o garanţie că fenomenul consacrat studiului are relevanţă socială. Simplu 
spus: ceea ce pentru mine este un fenomen demn de investigat depăşeşte graniţele 
închipuirii mele? A pune această întrebare semnifică implicit o recunoaştere a 
faptului că există întotdeauna pericolul ca obiectul de studiu să fie construit în 
mod artificial de cercetător, ceea ce ar anula orice relevanţă a rezultatelor obţinute 
în cadrul demersului ştiinţific. De aceea, o atitudine critică faţă de obiectul ce 
urmează a fi studiat se impune. Articolul de faţă prezintă rezultatele unui 
asemenea exerciţiu critic raportat la subiectul tezei mele de doctorat, şi anume 
studiul conflictului de la Roşia Montană din perspectiva teoriei reprezentărilor 
sociale.  

A spune că Roşia Montană este o localitate celebră, aproape că nu mai 
trebuie demonstrat. Un exerciţiu banal de căutare pe worldwideweb (WWW) 
folosind motorul de căutare google  afişează 705.000 de rezultate pentru „Roşia 
Montană” şi doar 521.000 de rezultate pentru „Alba Iulia”, oraşul reşedinţă al 
judeţului în care se află comuna Roşia Montană. Ceea ce a făcut celebră în lume 
această localitate din Munţii Apuseni este conflictul iscat în jurul  proiectului de 
exploatare minieră a zonei propus în urmă cu 10 ani de Roşia Montană Gold 
Corporation (RMGC), o firmă mixtă româno-canadiană, rezultată din asocierea 
firmei canadiene Gabriel Resources Ltd. şi Compania Naţională Minvest din 
Deva. Această companie şi-a propus exploatarea la scară largă a resurselor de aur 
şi argint existente în zona Roşia Montană prin operarea în cariere deschise şi 
obţinerea metalelor preţioase din zăcământ prin proceduri de cianurare. Pentru 
realizarea sa, proiectului presupune strămutarea a cca. 2000 de persoane din satele 
Roşia Montană, Corna şi Valea Cornei, toate aparţinând comunei Roşia Montană. 
Importante vestigii arheologice din perioada romană şi medievală, urme ale 
tradiţiei milenare ale mineritului aurifer în zona Roşia Montană, ar fi, de 
asemenea, distruse dacă proiectul va fi realizat.  
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În descrierea stereotipică a proiectului, redundantă în titlurile ziarelor, a 
comentariilor care circulă pe internet, dar şi în prezentare lui de către companie, 
accentul cade pe superlativ: dacă va fi construit, proiectul minier de la Roşia 
Montană, destinat exploatării celui mai mare zăcământ de aur din Europa, va fi şi 
cel mai mare din Europa.  

Mişcarea de protest pe care a generat-o acest proiect, mişcare ce implică 
actori de la nivel local, naţional şi global, este şi ea citată fără ezitări ca fiind cea 
mai importantă mişcare de protest din România post-comunistă. Astăzi, oricine 
poate fi de acord că proiectul minier de la Roşia Montană reprezintă cea mai 
controversată chestiune de mediu din România.  

Probabil în absenţa opoziţiei vehemente la acest proiect –  opoziţie la care s-
au raliat, pe lângă ONG-ul local Alburnus Maior, numeroase organizaţii şi 
instituţii româneşti (printre care Academia Română, Biserica Ortodoxă, Biserica 
Unitariană, Fundaţia Soros România ş.a.) şi organizaţii ecologiste internaţionale 
(Greenpeace, Friends of the Earth) – operaţiunile de exploatare ale RMGC ar fi 
fost demult demarate. Or, la acest moment, compania este încă în faza obţinerii 
avizelor din partea autorităţilor statului iar lupta între companie şi opozanţi s-a 
mutat în justiţie. Mai mult, în absenţa opoziţiei la proiectul minier dezbaterea 
publică în jurul chestiunii Roşia Montană nu s-ar fi născut. În schimb, de mai bine 
de 10 ani subiectul Roşia Montană este prezent sistematic în mass-media 
românească (vezi Graficul 1).  Site-ul Camerei Deputaţilor din România 
găzduieşte un forum de discuţie special dedicat chestiunii Roşia Montană iar în 
perioada noiembrie 2006 – august 2008 mai mult de 8000 de persoane şi-au 
exprimat atitudinea pentru sau împotriva proiectului minier1.   

 

                                                 
1 vezi:  http://www.cdep.ro/informatii_publice/forum.dispPost?subid=1&tmpl=1 
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Graficul 1: Prezenţa subiectului „Roşia Montană”  
în ziarele „Ziua” şi „Gardianul” 

 
   
Roşia Montană – un obiect de reprezentare socială!? 
 
Dar ce este Roşia Montană? Această întrebare, care la o privire superficială ar 

putea părea hilară, poate pune însă serioase dificultăţi. De aceea, perspectiva 
teoretică pe care am adoptat-o transformă întrebarea de cercetare, prin înlocuirea 
verbului „a fi” cu „a reprezenta”. Din perspectiva teoriei reprezentărilor sociale 
(Moscovici 1961/1976), Roşia Montană poate fi un obiect de reprezentare socială.  

Elaborată în urmă cu aproape un secol de către psiho-sociologul francez, 
născut în România, Serge Moscovici, teoria reprezentărilor sociale s-a dovedit a fi 
extrem de fructuoasă în studiul fenomenelor sociale. Recuperând conceptul uitat 
al lui Emile Durkheim de „reprezentare colectivă”, Serge Moscovici a lansat o 
teorie unificatoare în psihologia socială, capabilă să înglobeze concepte ca opinii, 
imagini, atitudini, stereotipuri şi destinată studierii simţului comun (M. Curelaru: 
2006). Naşterea teoriei – aşa cum iniţiatorul ei a consemnat în repetate rânduri 
(vezi de ex. Moscovici: 1973, 2000, 2001, Moscovici şi Markova 1998) – a fost şi 
o reacţie la viziunea atomistă şi statică, de sorginte americană, ce domina 
psihologia socială europeană în epocă. Într-o definiţie holistă, reprezentarea 
socială este „un sistem de valori, idei şi practici relative la un obiect cu o dublă 
funcţie: în primul rând, să stabilească o ordine care va permite indivizilor să se 
orienteze în lumea lor materială şi socială şi să o stăpânească; în al doilea rând, să 
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permită comunicarea între membrii comunităţii, furnizându-le un cod pentru 
schimburile sociale şi un cod pentru denumirea şi clasificarea fără ambiguitate a 
diferitelor aspecte ale lumii lor” (S. Moscovici 1973: p. xiii). Aspectul social, care 
o separă de reprezentările individuale, idiosincratice,  este marca dominantă în 
definirea conceptului ca „ o formă de cunoaştere, elaborată şi împărtăşită social, 
având scopuri practice şi concurând la construirea unei realităţi comune unui 
ansamblu social” (D. Jodelet: 1989, p.36).  

Definită operaţional, reprezentarea socială este un ansamblu de elemente 
cognitive legate între ele prin relaţii şi care îşi găsesc atestarea în sânul unui grup 
determinat (Flament & Rouquette: 2003). În abordarea structuralistă (J-C. Abric: 
1997) elementele unei reprezentări sociale compun o ierarhie între nucleul central 
şi periferia reprezentării, fiecare cu funcţii şi proprietăţi specifice.  

După Moliner (apud Curelaru: 2006), elementele unei reprezentări sociale fac 
referire la două dimensiuni ale ei: una descriptivă, cealaltă evaluativă. În funcţie 
de combinarea între aceste două dimensiuni şi statutul elementelor în structura 
reprezentării (central vs. periferic), ansamblul elementelor unei reprezentări este 
împărţit în patru câmpuri: câmpul definiţiilor (elementele centrale de natură 
descriptivă); câmpul normelor (elementele centrale de natură evaluativă); câmpul 
descrierilor (elemente descriptive conţinute în periferie) şi câmpul aşteptărilor 
(elementele periferice de natură evaluativă, exprimând dorinţe, temeri, 
expectanţe). 

 O reprezentare socială poate fi analizată în funcţie de trei dimensiuni: 
informaţia (cantitatea şi calitatea cunoştinţelor asupra unui obiect), câmpul 
reprezentaţional (organizarea conţinutului informaţional intern) şi atitudinea 
(determinată de poziţiile evaluative faţă de obiect) (Galli: 2006). Doar primele 
două dimensiuni au făcut obiectul prezentului studiu.  

O reprezentare socială este întotdeauna reprezentare a ceva (obiect), 
aparţinând cuiva (subiect) (Jodelet: 1989). Nu există reprezentare fără obiect, dar 
nu orice obiect este capabil să declanşeze un proces reprezentaţional (Moliner: 
1997). Reprezentările sociale sunt întotdeauna susceptibile să apară în faţa unor 
evenimente extraordinare, a unor obiecte noi, stranii, surse ale unor mize vitale 
sau polemice (Seca: 2008). Dispersia informaţiilor relative la un obiect complex, 
focalizarea indivizilor doar asupra unor aspecte ale obiectului şi presiunea la 
inferenţă pe care o resimt indivizii pentru acoperirea zonelor de incertitudine din 
cunoştinţele lor sunt trei condiţii generatoare de reprezentări sociale (Moscovici: 
1976).  

C. Flament şi M-L. Rouquette (2003) reduc condiţiile de generare a RS la 
două clauze minimale: salienţa socio-cognitivă a obiectului într-o cultură la un 
moment dat  şi existenţa practicilor aferente acestui obiect la populaţia de studiu 
vizată. Funcţia de concept a obiectului (obiectul trebuie să fie o abstracţiune care 
trimite la o clasă generală sau generică, reunind o serie întreagă de obiecte 



 105

particulare) şi prezenţa recurentă a obiectului în comunicaţii (conversaţii, media) 
asigură îndeplinirea primei condiţii.  

De manieră generală, reprezentările sociale se formează, se cristalizează şi se 
răspândesc în cadrul schimburilor lingvistice şi simbolice între oameni, făcând 
obiectul negocierii permanente şi sociabilităţii. Ele pot fi identificate şi studiate în 
media, ca şi în mintea oamenilor, fiind parte a culturii ca şi a cogniţiei (Farr: 
1995).  

La întrebarea critică, dacă Roşia Montană poate fi considerată un obiect de 
reprezentare socială în rândul unei populaţii de studenţi, am dorit să răspund prin 
prezentul studiu. În altă parte (Pop: 2008) am arătat cum cele două părţi ale 
conflictului au construit şi transmis, prin intermediul fotografiilor lansate inclusiv 
pe internet, două reprezentări diferite asupra locului şi comunităţii din Roşia 
Montană, cu intenţia de a obţine suportul public pentru cauza lor.  

Două „realităţi” contrastante transpar în fotografiile analizate. Pe de o parte, 
avem imaginea idilică a unei localităţi tradiţionale româneşti, situată într-un 
mediu natural dominat de frumos şi îmbogăţit de numeroase vestigii arheologice 
şi obiecte de patrimoniu care invită la explorarea turistică; pe de altă parte avem 
imaginea unui sat pustiit, sărac, situat într-un mediu extrem de poluat, şi care, 
pentru a-şi redobândi prosperitatea depinde de minerit.  Această analiză mi-a 
permis să demonstrez emergenţa reprezentărilor sociale polemice2 în contextul 
conflictual generat de proiectul de exploatare auriferă de la Roşia Montană.  

 Există aşadar cel puţin două „Roşia Montană”, adică două reprezentări ale 
aceluiaşi obiect, care circulă în media. Această pluralitate asigură, credem, 
polimorfismul obiectului, ceea ce îndreptăţeşte cercetătorul să-l considere obiect 
de reprezentare socială (P. Moliner: 1997).  

 
 Obiectivele studiului 
 
Acest studiu a avut ca obiectiv general identificarea semnificaţiilor atribuite 

obiectului „Roşia Montană” de către studenţi, semnificaţii care ar putea contura 
reprezentarea socială a Roşiei Montane în rândul populaţiei tinere şi educate din 
România. 

                                                 
2 Moscovici (1988) distinge între trei tipuri de reprezentări, în funcţie de relaţiile care există 

între grupurile care le împărtăşesc. Reprezentările hegemonice sunt împărtăşite de toţi membrii 
unui grup puternic structurat (de ex. societatea în ansamblu). Ele sunt uniforme şi coercitive, 
prevalând în toate practicile simbolice şi afective. Reprezentările emancipate sunt produse de 
subgrupuri din societate şi reflectă creşterea circulaţiei cunoaşterii şi ideilor., rezultând din 
schimbarea şi împărtăşirea a unui set de interpretări şi simboluri. Ultimul tip, reprezentările 
polemice, sunt generate în cursul conflictului şi controversei sociale şi nu sunt împărtăşite de către 
societatea în ansamblu. Reprezentările polemice sunt determinate de relaţii antagoniste între 
grupuri şi tind să se excludă reciproc.   
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Specific, m-am întrebat mai întâi dacă, având în vedere cantitatea şi 
diversitatea informaţiilor care circulă în societatea românească vis-à-vis de Roşia 
Montană, tinerii din România au conturat un câmp reprezentaţional structurat 
relativ la acest obiect. A face ipoteza existenţei reprezentărilor polemice în rândul 
populaţiei investigate mi s-a părut riscant, ţinând cont de neimplicarea manifestă a 
subiecţilor în conflictul generat de proiectul minier.  

Mai degrabă am fost interesată să descopăr prezenţa semnificaţiilor 
contrastante atribuite obiectului de către subiecţi care fac parte din acelaşi grup 
social şi care au fost expuşi, prin media,  reprezentărilor polemice ale actorilor 
direct implicaţi în conflict.  

Un al doilea obiectiv specific a vizat comparaţia între reprezentările 
studenţilor care provin din două zone geografice diferite: Bucureşti şi Alba Iulia. 
Am făcut ipoteza că apropierea geografică de zona Roşia Montană, care ar putea 
implica la subiecţi conştientizarea faptului că sunt direct expuşi la eventualele 
riscuri ale controversatului proiect, şi accesul la mass-media locale determină 
diferenţe în conţinutul şi structurarea câmpului reprezentaţional la tinerii din Alba 
Iulia faţă de cei din Bucureşti.  

 
Populaţie şi metodă 
 
Populaţia studiului a fost compusă din studenţi înscrişi la cursurile 

Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti şi Universităţii 1 
Decembrie 1918 din Alba Iulia. Tabelul 1 reprezintă repartiţia celor 316 subiecţi 
în funcţie gen şi oraşul în care îşi fac studiile. Subiecţii au avut vârste cuprinse 
între 19 şi 53 de ani, majoritatea înscriindu-se însă în categoria de vârsta 19-25 de 
ani, specifică studenţiei.  

 
Tabel 1. Repartiţia subiecţilor în funcţie de gen şi 

de oraşul în care îşi urmează studiile 

GEN ORAŞE Total 
Bucureşti Alba Iulia 

Masculin 71 85 156 
Feminin 87 73 160 
Total 158 158 316 

 
În lunile ianuarie-februarie 2009 studenţii au fost rugaţi să completeze o fişă 

în care să asocieze 5 cuvinte sau expresii la stimulul „Roşia Montană”. După ce li 
s-a cerut acordul să participe la un studiu din cadrul proiectului de doctorat şi li s-
a explicat că participarea are caracter voluntar iar răspunsurile sunt anonime, 
studenţilor le-a fost repartizată câte o fişă care conţinea următorul consemn: „Vă 
rog să scrieţi primele 5 cuvinte sau expresii care vă vin cel mai repede în minte 
când vă gândiţi la Roşia Montană.”.  
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Pe lângă cuvintele asociate, studenţii au fost rugaţi să-şi menţioneze vârsta şi 
genul. Pentru asigurarea spontaneităţii răspunsurilor, tematica studiului nu a fost 
discutată anterior cu nici unul dintre studenţi.  

 Testul asocierii libere sau de evocare este deja o metodă consacrată în 
studiul reprezentărilor sociale ce oferă într-un mod relativ facil şi rapid accesul la 
universul semantic al obiectului studiat dar şi, cu unele limite, la organizarea 
câmpului reprezentaţional, oferind indicii despre elementele care alcătuiesc 
nucleul central şi periferia reprezentării sociale (Seca: 2008).  

Pentru tratarea rezultatelor mai multe proceduri au fost adoptate. Un prim pas 
a presupus „curăţarea”  textului. Iniţial cuvintele şi expresiile asociate au fost 
introduse în baza de date în forma originală înscrisă de subiecţi. „Curăţarea” a 
presupus două operaţiuni de uniformizare a dicţionarelor: reducerea formelor 
gramaticale (de exemplu, termenii munţi şi munte au fost înregistraţi uniform 
drept munte); identificarea şi uniformizarea cuvintelor şi expresiilor din aceeaşi 
categorie semantică (de exemplu, termenii are liber şi aer curat au fost 
înregistraţi drept aer curat; distrugere, distrugerea mediului, distrugere ecologică, 
distrugerea ecosistemului au fost înregistraţi ca distrugerea mediului; mină, mine, 
minerit, exploatarea minieră au devenit minerit).  

Pentru urmărirea obiectivelor propuse mai multe analize, considerate 
complementare, au fost realizate după cum urmează:  

 
I - Analiza cantitativă a diversităţii termenilor asociaţi.  
 
Pentru a evidenţia prezenţa sau absenţa unei cunoaşteri partajate relative la 

obiectul de reprezentare am calculat indicele diversităţii, (raportul dintre numărul 
tipurilor de termeni (T) şi numărul total de ocurenţe (N)) şi indicele rarităţii 
(proporţia tipurilor de cuvinte cu frecventa brută 1 (H - hapax) din totalul tipurilor 
de termeni (T)). Minimizarea diversităţii în combinaţie cu maximizarea rarităţii 
dau diagnosticul unei reprezentări sociale structurate (Flament & Rouquette 
2003).  

 
II - Analiza evocărilor ierarhizate. 
 
Această metodă, dezvoltată de Pierre Vergès (1992), permite identificarea 

elementelor centrale şi a elementelor periferice ale reprezentării folosind corelaţia 
dintre frecvenţa de apariţie a itemilor în ansamblul eşantionului şi rangul mediu a 
unui item în asociere3.  
                                                 

3 Rangul este calculat în funcţie de ordinea de apariţie a unui item în asociere. De ex, 
termenul „aur” menţionat pe prima poziţie în lista de asocieri produsă de un subiect va avea rangul 
1, pe a doua poziţie va avea rangul 2 ş.a.m.d. , rangul mediu fiind calculat făcând media rangurilor 
aceluiaşi item în ansamblul listelor de răspunsuri. Un rang mic sau puternic va avea o valoare 
apropiată de 1, un rang mare sau slab o valoare apropiată de 5, în cazul nostru.   
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Pentru procesarea datelor am folosit programul de analiză Evoc2003. În urma 
calculelor de corelaţie pe care le realizează, programul distribuie termenii unui 
dicţionar într-un tabel, supranumit tabloul lui Vergès compus din patru cadrane. 
Primul cadran, compus din itemii cu frecvenţă mare şi rang mediu puternic, 
conţine elementele ce compun nucleul central. Al patrulea cadran, termeni cu 
frecvenţă mică şi rang slab, reuneşte elementele periferice, rodul modulaţiilor 
personale faţă de un nucleu central comun (Abric: 1997). Cadranele II şi III oferă 
informaţii ambigue. Ele conţin fie elemente cu frecvenţă mare de apariţie dar cu 
rang slab (zona II), fie elemente menţionate printre primele în lista asocierilor ale 
unui număr mic de subiecţi (Zona III). Se consideră că două reprezentări sunt 
diferite dacă nucleele lor centrale sunt compuse din elemente diferite (Flament & 
Rouquette: 2003). Pentru a surprinde diferenţe în reprezentarea Roşiei Montane la 
studenţii din Bucureşti şi la studenţii din Alba Iulia analiza a presupus compararea 
celor două tablouri rezultate.  

Nu toţi termenii asociaţi au făcut obiectul analizei evocărilor ierarhizate. 
Pentru lotul se subiecţi din Bucureşti au fost reţinute doar primele 26 de cuvinte, 
respectiv cele menţionate de cel puţin 9 ori şi reprezentând 65% din totalul 
asocierilor. În cazul studenţilor din Alba Iulia 23 de cuvinte, cu frecvenţă mai 
mare de 9 şi reprezentând 76% din totalul răspunsurilor, au fost analizate. Rangul 
mediu şi frecvenţa intermediară, cei doi indici esenţiali în departajarea itemilor, au 
fost stabilite pentru fiecare analiză în parte, valorile lor depinzând în mod direct 
de rangurile medii şi, respectiv, frecvenţele tuturor cuvintelor incluse în fiecare 
analiză.  

 
III - Analiza lexicală a termenilor asociaţi.   
 
Ansamblul de metode folosite sub genericul „analizei lexicale” permite 

identificarea variaţiilor în conţinuturile reprezentărilor sociale produse cu ajutorul 
tehnicii asocierilor de cuvinte, oferind în acelaşi timp o alternativă convenabilă la 
analiza de conţinut, mai mult sau mai puţin intuitivă, ce presupune determinarea a 
posteriori a unor categorii de răspunsuri în funcţie de semnificaţiile produse de 
subiecţi (Deschamps: 2003). Tratarea datelor în această etapă de analiză a fost 
realizată cu ajutorul programului Spad-T4. Acest  articol prezintă doar rezultatele 
analizei care a urmărit să identifice diferenţele semnificative în producţiile 
lexicale ale subiecţilor, altfel spus nucleele lexicale tipice.  

Analiza diferenţelor în producţiile lexicale ale celor patru subgrupuri de 
studenţi (Bucureşti/Alba Iulia, bărbaţi/femei) a fost realizată folosind pasul 
Vospec („Vocabulaire spécifique des groupes des individus”). Ţinând cont de 
frecvenţa internă ( = frecvenţa cu care termenul apare în vocabularul unui grup) şi 
frecvenţa globală ( = de câte ori apare termenul în ansamblul populaţiei) 

                                                 
4 Spad-T este acronimul pentru „Système portable d’ analyse des données textuelles”  
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programul calculează o valoare-test (în acest caz testul „t” de Student), exprimată 
în numărul de erori standard faţă de distribuţia medie a frecvenţei, pentru fiecare 
termen. Dacă valoarea-test calculată este mai mare de 2 în valoare absolută, se 
consideră că diferenţa este semnificativă la nivelul de probabilitate uzual 
(p<0.05). Programul ordonează termenii într-un tabel, în ordinea descrescătoare a 
valorilor-test. La începutul listei se vor regăsi termenii mai frecvent întâlniţi la un 
grup de indivizi decât în medie (specificitate pozitivă); la finalul listei se regăsesc 
termenii mai puţin frecvent faţă de medie citaţi (specificitate negativă). Pentru a 
uşura interpretarea rezultatelor, ultima coloană a tabelului prezintă nivelul de 
probabilitate corespunzător fiecărei valori-test. În interpretarea propriilor 
rezultate, am considerat nucleul lexical tipic al fiecărui grup de subiecţi ca fiind 
compus din unităţile lexicale care au prezentat o frecventă internă semnificativ 
mai mare decât frecvenţa globală (p<0.05).  

 
Rezultate şi interpretare 
 
I. Descrierea cantitativă a asocierilor făcute de cele două grupuri de studenţi 
 
Nu toţi subiecţii au respectat consemnul de a asocia 5 cuvinte sau expresii la 

stimulul „Roşia Montană”, unii completând mai mulţi termeni decât li s-au cerut 
iar alţii, majoritari, mai puţine.  

Totalul asocierilor rezultate a fost de 1475 de cuvinte, cu mai mult de 100 
mai puţine decât dacă s-ar fi respectat exact consemnul. Acesta ar putea fi un 
indicator al faptului că informaţia de care dispun subiecţii vis-à-vis de acest obiect 
nu este foarte bogată sau că problema „Roşia Montană” nu ocupă un loc prea 
important în preocupările pe care le au studenţii investigaţi.  

 
Tabel 2. Descrierea cantitativă a asocierilor făcute de subiecţi 

 
 

Grupuri 
Nr. de 

asocieri 

Media asocie-
rilor făcute de 

subiecţi 

Nr. tipurilor de  
asocieri diferite 

Nr. Hapaxu- 
rilor 

Abs. % Abs. % 
Bucureşti 723 4.5 139 19.2 57 41.01 
Alba Iulia 752 4.7 109 14.4 42 38.53 
Total 1475 4.6 175 11.8 68 38.8 

  
Totuşi, aşa cum se observă din tabelul de mai sus, rezultatele indică existenţa 

unei convergenţe în răspunsurile ambelor categorii de studenţi. Indicele 
diversităţii calculat pentru asocierile studenţilor din Alba Iulia (T/N=0.14) este 
mai mic decât în cazul asocierilor studenţilor bucureşteni (T/N=0.19), dar ambele 
valori tind către zero, ceea ce evidenţiază existenţa unei cunoaşteri partajate a 
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studenţilor vis-à-vis de Roşia Montană sau cel puţin o stereotipie a răspunsurilor 
lor.  

Ţinând cont de indicele diversităţii şi de numărul mai mare de asocieri făcute 
în total de către studenţii din Alba, combinat cu numărul mai mic de tipuri de 
termeni asociaţi de către aceiaşi studenţi în comparaţie cu colegii lor din 
Bucureşti, putem face observaţia că subiectul conflictului de la Roşia Montană a 
generat la studenţii geografic apropiaţi de zona Roşia Montană o reprezentare mai 
bine structurată.  

Numărul cuvintelor menţionate doar o singură dată este aproape egal pentru 
ambele grupuri de studenţi iar procentul lor nu depăşeşte 50% din totalul tipurilor 
de cuvinte asociate. Ipotetic, valoarea maximă a hapaxurilor în răspunsurile 
subiecţilor ar fi putut fi 723 (Bucureşti), respectiv 752 (Alba Iulia). Aceasta ar fi 
însemnat că nu există nicio cunoaştere partajată la subiecţi în legătură cu Roşia 
Montană şi ar fi anulat din start demersul meu de a studia reprezentarea socială a 
acestui obiect. Dimpotrivă, rezultatele pe care le-am obţinut confirmă deocamdată 
faptul că lunga mediatizare a „cazului Roşia Montană” a fost de natură să 
genereze reprezentări în rândul tinerilor din România.  

 
II. Structura reprezentărilor despre Roşia Montană în funcţie de distribuţia 

„frecvenţă * rang”  
 
Roşia Montană este o localitate în vestul României. Ceea ce reprezintă însă 

Roşia Montană pentru studenţii investigaţi depăşeşte însă cu mult limitele simplei 
definiţii denotative. Singurul termen esenţialmente denotativ prezent în primul 
cadran al ambelor matricii tabelare, zonă a nucleului central, este elementul 
„munte”, asociat de către ambele loturi de subiecţi probabil şi datorită rezonanţei 
pe care o are numele localităţii.  

Privind comparativ cele două tabele reproduse mai jos observăm că nucleele 
centrale al reprezentărilor celor două loturi de subiecţi conţin aproximativ acelaşi 
număr de elemente, respectiv 7 (Bucureşti) şi 6 (Alba Iulia). „Poluare”, „Aur” şi 
„Munte” sunt comune. Trebuie remarcată şi salienţa mare a termenilor „poluare” 
şi „aur”, pe care le putem considera prioritare (Flament & Rouquette: 2003) în 
ambele reprezentări. Ceilalţi termeni, auxiliari, care compun nucleele centrale ale 
reprezentărilor identificate la subiecţi prezintă însă deosebiri demne de remarcat. 
Dacă încercăm o lectură coerentă a elementelor ce compun zona centrală am putea 
articula următoarele discursuri simplificate:  
 În esenţă, Roşia Montană reprezintă pentru studenţii din Bucureşti un loc 

poluat, unde se găseşte aur, obţinut prin minerit. Aceste practici presupun 
distrugerea mediului din zona de munte şi folosirea cianurii. În plus, zona se 
confruntă cu sărăcie.  
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 În esenţa, pentru studenţii din Alba Iulia, Roşia Montană reprezintă un loc 
poluat, unde se găseşte aur. Zona de munte cunoaşte bogăţie şi frumuseţe, 
datorită resurselor naturale de care se bucură.  
 

Tabel 3. „Roşia Montană” în reprezentarea studenţilor din Bucureşti 
 

 
 
 
 
 

Frecv. >= 17 

Rang mediu <2.7 Rang mediu > 2.7 

aur            47  2,234 
cianura        20  2,200 
distrug. mediu.30  2,600 
minerit        36  2,472 
munte          24  2,500 
poluare        51  2,569 
saracie        18  2,500 

Defic.autorit. 17  4,765 
frumusete      19  3,053 
interese       20  3,300 
natura         20  2,800 

 

 
 
 
 
 
 
 
Frecv. 
< 17 

abuz            9  2,667 
bogatie        10  2,300 
res._naturale  10  2,500 
turism         14  2,571 

 

aer_curat      12  2,833 
Apuseni        14  2,929 
coruptie       12  3,167 
dezastru        9  3,222 
dezvoltare      9  4,556 
invest.straini 13  3,615 
locuri_munca   11  3,818 
profit_strain  12  3,750 
relaxare       11  2,909 
Romania        10  3,200 
stramutare     11  3,545 

 
Cele două imagini rezultate nu se suprapun complet, dar nici nu se exclud în 

mod fundamental. Dacă lărgim lectura şi asupra cadranelor II şi III, considerate a 
fi compuse din elemente periferice supra-activate, fie datorită frecvenţei mari, fie 
datorită rangului scăzut (Flament & Rouquette: 2003), şi care ar putea destabiliza 
nucleul prin pretenţia de a face parte din el, observăm că toate elementele centrale, 
cu excepţia unuia („Sărăcie”), care nu sunt comune pentru primul cadran se 
regăsesc în aceste zone de „ambiguitate” ale celeilalte reprezentări. Acest rezultat 
converge cu prezumţia de început că nu putem vorbi despre reprezentări sociale 
polemice, reciproc exclusive, la cele două grupuri de studenţi investigaţi.  

Vom spune totuşi că dezbaterea în jurul „chestiunii Roşia Montană” a generat 
reprezentări diferite la subiecţii provenind din cele două zone geografice diferite.  

 



 112

Tabel 4. „Roşia Montană” în reprezentarea studenţilor din Alba Iulia 
 

 
 
 

Frecv.>= 22 

Rang mediu <2.8 Rang mediu > 2.8 

aur           82 2,183 
bogatie       27 2,556 
frumusete     25 2,480 
munte         36 2,528 
poluare       92 2,543 
res._naturale 22 2,364 

Distrug._mediu 27  3,296 
minerit        51  3,039 
turism         22  3,545 

 

 
 
 
 
 
 

Frecv.< 22 

cianura      10  2,800 
Gold_Corp.    19 2,526 

aer_curat      11  3,000 
bani           16  3,125 
dezastru       12  3,083 
fan_fest       13  3,615 
furt           10  3,300 
localnici      11  4,091 
locuri_ munca  11  3,455 
natura         16  3,125 
padure         15  3,800 
radiatii       15  3,267 
saracie        17  3,176 
sat_parasit    11  3,364 

 
Departajarea între elementele centrale descriptive şi evaluative poate fi 

dificilă atunci când analiza se bazează pe cuvinte sau expresii obţinute prin 
asocieri libere5. Elementele centrale descriptive ce formează câmpul definiţiilor în 
opinia lui P. Moliner (apud Curelaru: 2006) sunt termenii care definesc cel mai 
bine obiectul reprezentării, fiind indisocibili de caracteristicile lui. Elementele 
centrale evaluative, care compun câmpul normelor, sunt cele care au o anumită 
valoare, pozitivă sau negativă, pentru subiecţi.  

Vom considera că pentru studenţii din Bucureşti câmpul definiţional este dat 
de termenii „aur”, „minerit” şi „munte”, iar pentru cei din Alba Iulia de „aur”, 
„munte” şi „resurse naturale”. Câmpul normelor din reprezentarea studenţilor 
bucureşteni trebuie citit integral ca fiind o anti-normă, toate elementele care îl 
compun („poluare”, „distrugerea mediului”, „cianură” şi „sărăcie”) având 
conotaţii negative. Dimpotrivă, câmpul normelor în reprezentarea studenţilor din 
Alba Iulia este ambivalent, alăturarea termenului „poluare” cu „bogăţie” şi 
„frumuseţe”, ambele cu conotaţie pozitivă, putând da diagnosticul unei 
reprezentări paradoxale (Moscovici: 1996) la aceşti subiecţi. Acest aspect ar putea 

                                                 
5 Uneori, pentru a preîntâmpina această dificultate dar şi pentru a avea un suport în analiza de 

conţinut categorială, se cere subiecţilor, după ce au completat fişele de asocieri, să justifice succint 
fiecare alegere făcută. O altă procedură poate presupune solicitarea subiecţilor să atribuie o 
semnificaţie (pozitivă, negativă sau neutră) fiecărui termen asociat (de Rosa: 2003). Aceste 
proceduri nu a fost însă adoptate pentru prezentul studiu din dorinţa de a nu ocupa prea mult din 
timpul studenţilor respondenţi.  
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face de asemenea problematică ideea coerenţei între cogniţiile cuprinse de nucleul 
central, idee susţinută în teoria nucleului central (Abric: 1997).  

Contradicţia între elementele unei reprezentări este acceptată dar spaţiul 
rezervat elementelor contradictorii este sistemul periferic al reprezentării, care, 
datorită supleţei sale, poate suporta antagonismele (Curelaru: 2006). Privind în 
ansamblu, asemenea antagonisme sunt de găsit în reprezentările ambelor grupuri 
de studenţi. Opoziţiile „bun/rău”, „frumos/urât”, „bogăţie/sărăcie”, 
„sănătate/boală” – concentrate sintetic în opoziţia Natură vs. Cultură – se 
constituie în thêmata, ideile-sursă, care stau la baza elaborării reprezentării sociale 
ale obiectului Roşia Montană.  

 
III. Particularităţi în răspunsurile studenţilor.  
 
Nucleul lexical tipic nu trebuie confundat cu noţiunea de „nucleu central” al 

reprezentării. Aşa cum aminteam în secţiunea dedicată metodologiei, această 
procedură a urmărit să identifice diferenţele semnificative în producţiile lexicale 
ale respondenţilor având ca reper frecvenţele lor. Vom confrunta însă rezultatele 
acestei analize cu cele din etapa anterioară pentru a vedea în principal dacă 
elementele considerate centrale au frecvenţe semnificativ diferite în reprezentările 
studenţilor celor două centre universitare.  

 
Tabelul 5. Privire comparativă asupra nucleelor lexicale 

ale studenţilor în funcţie de oraş 
 

Grupul subiecţilor din Bucureşti Grupul subiecţilor din Alba Iulia 
Termeni 

caracteristici 
Proba-
bilitate 

Termeni 
caracteristici 

Proba- 
bilitate 

Apuseni 0,000 Gold Corporation 0,000 
relaxare 0,003 pădure 0,000 
Deficienţă autorităţi 0,003 radiaţii 0,000 
investitori_străini 0,003 poluare 0,000 
publicitate 0,003 Fân-Fest 0,001 
rezervaţie_naturala 0,003 aur 0,002 
interese 0,003 bogăţie 0,005 
Romania 0,016 resurse naturale 0,030 
abuz 0,028 deşeuri 0,034 
corupţie 0,032 alunecări_de_teren 0,039 
cianura 0,039   

  
 11 termeni alcătuiesc lexiconul specific al studenţilor din Bucureşti. 

Primul din lista de mai sus, „Apuseni”, face referire la localizarea pe hartă a 
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Roşiei Montane şi poate fi considerat denotativ. Avem apoi termenii „relaxare” şi 
„rezervaţie naturală” care, asociaţi cu ideea de munte, pot semnifica valorizarea 
spaţiului natural la locuitorii celui mai aglomerat oraş din România. Termenul 
„publicitate”, semnificativ mai prezent în asocierile bucureştenilor, indică absenţa 
experienţei directe a acestor subiecţi vis-à-vis de obiectul reprezentării, şi 
preluarea informaţiilor despre el din media. Aceasta ar putea fi o explicaţie şi 
pentru prezenţa semnificativ mai mare a termenului „cianură”, cunoscută fiind 
campania mediatică „România fără cianuri”6 lansată de reprezentanţi ai societăţii 
civile pentru interzicerea folosirii cianurilor în minerit. Restul termenilor specifici 
(„corupţie”, „deficienţa autorităţilor”, „interese”, „abuz”) articulează un discurs 
extrem de critic la adresa politicului din România atunci când vine vorba de 
subiectul „Roşia Montană”. Salienţa acestor termeni în răspunsurile studenţilor 
bucureşteni înscrie discuţia despre Roşia Montană în discursul mai larg al tinerilor 
români despre ineficienţa autorităţilor româneşti în gestionarea treburilor publice. 
Termenul „investitori străini”, (care a reunit, după curăţarea textului cuvinte ca 
„firmă străină”, „companie străină”) semnifică pentru bucureşteni ceea ce „Gold 
Corporation” (apelativul localnicilor din Roşia Montană şi din zonă pentru firma 
româno-canadiană) semnifică pentru studenţii din Alba Iulia. Alături de termenii 
„profit străin” (în asocierile bucureştenilor, mai ales) şi „furt”, „investitorul străin” 
nu pare a se bucura de prea multe aprecieri la tinerii din România, cel puţin atunci 
când e vorba de cazul Roşia Montană. Dimpotrivă, aceşti termeni sintetizează 
sloganul celebru de la începutul anilor ’90, „Nu ne vindem ţara”.  

 „Gold Corporation” şi „Fân-Fest” sunt două nume proprii, cunoscute 
studenţilor din Alba, care conferă identitate zonei Roşia Montană, fiind, fiecare, 
reprezentativi pentru părţile direct implicate în conflictul de acolo. „Gold”-ul este 
cel care vrea să facă exploatarea, „Fân-Fest”, festivalul fânului, este evenimentul 
organizat anual de către cei care luptă pentru prezervarea zonei.  

 Termenii „aur” şi „poluare” apar listaţi în lexiconul specific al studenţilor 
din Alba datorită frecvenţei lor semnificativ mai mari faţă de răspunsurile 
bucureştenilor. Cele două cuvinte au fost redundante în  răspunsurile culese 
din Alba, ambele fiind menţionate de mai mult de jumătate dintre subiecţi.  

 În lexiconul specific al subiecţilor din Alba Iulia observăm aceeaşi 
dualitate, menţionată anterior, între termeni care trimit la două registre semantice 
diferite. „Aur”, „bogăţie”, „resurse naturale” şi „pădure”, termeni valorizaţi 
pozitiv, sunt alăturaţi unor termeni care trimit la riscurile de mediu percepute 
pentru respectiva zonă („radiaţii”, „poluare”, „alunecări de teren”, „deşeuri”). E 
foarte interesant de remarcat aici prezenţa termenului „radiaţii”. Radioactivitatea 
reprezintă probabil riscul de mediu maxim şi, deşi nici un studiu nu a pus în 
evidenţă prezenţa mai mare decât limitele normale a elementelor radioactive, 
„informaţia” despre prezenţa uraniului în zăcământul de la Roşia Montană, care ar 

                                                 
6 Vezi http://www.faracianura.ro/index.shtml  
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face şi mai tentant pentru companie să-l exploateze, este vehiculată în zvonurile 
locale.  

 Programul folosit a permis şi compararea răspunsurilor bărbaţilor cu ale 
femeilor. Observăm în tabelul de mai jos că doar câte 5 termeni alcătuiesc 
vocabularele specifice ale celor două sub-grupuri, ceea ce confirmă ipoteza că 
reprezentările sociale despre Roşia Montană se diferenţiază în funcţie de zona 
geografică a purtătorilor lor. În esenţă nucleele lexicale tipice identificate pentru 
femei şi bărbaţi sunt relevante pentru stereotipurile de gen: bărbaţii par mai 
informaţi despre conflictul de la Roşia Montană, pe care îl califică în termeni de 
interese şi furt, despre resursele zonei şi despre riscul folosirii cianurii în 
prelucrarea zăcământului aurifer; sensibilitatea feminină faţă de natură dar şi faţă 
de problemele sociale transpare în lexiconul specific al studentelor.   

 
Tabelul 8. Privire comparativă asupra nucleelor lexicale  

ale studenţilor în funcţie de gen 
Grupul subiecţilor de gen masculin Grupul subiecţilor de gen feminin 

Termeni 
caracteristici 

Proba-
bilitate 

Termeni 
caracteristici 

Proba-
bilitate 

cianura 0,001 frumuseţe 0,002 
aur 0,001 relaxare 0,003 
Fân_Fest 0,006 suferinţa 0,003 
furt 0,021 sărăcie 0,009 
interese 0,032 aer_curat 0,019 

 
Concluzii 
 
De mai bine de 10 ani soarta unei localităţi din România face obiectul unui 

gen de dezbatere caracterizată prin noutate, într-o ţară în care preocuparea pentru 
mediu este de dată recentă. Proiectul minier de la Roşia Montană pare a pune faţă 
în faţă două opţiuni, dezvoltare economică prin minerit vs. protejarea mediului 
prin renunţarea la minerit. Cele două opţiuni sunt prezentate în discursurile 
principalilor actori implicaţi ca reciproc exclusive. Pentru a susţine una sau alta 
dintre variante fiecare parte din conflict transmite reprezentări polemice, 
simplificate şi reciproc exclusive, despre locul şi comunitatea din Roşia Montană 
(Pop: 2008).  

Incursiunea în cunoaşterea de simţ comun,  pe care am realizat-o prin analiza 
reprezentărilor sociale despre Roşia Montană la studenţi, s-a dovedit utilă cel 
puţin din următoarele considerente: 
 Realizat în primul cu intenţia unui exerciţiu critic à propos de obiectul de 

cercetare, prezentul studiu a evidenţiat faptul că polemica în jurul proiectului 
minier a fost de natură să genereze un proces reprezentaţional, de atribuire 
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de semnificaţii, la subiecţi neimplicaţi direct în respectivul conflict şi 
provenind din două zone geografice diferite.  

 Analiza asocierilor făcute de studenţi demonstrează că reprezentările despre 
Roşia Montană, deşi nu se opun, se deosebesc în funcţie de zona geografică 
în care locuiesc purtătorii lor, fapt explicabil  prin genul de informaţie 
(local/naţional) la care subiecţii au avut acces. Nu avem însă aici de-a face 
cu reprezentări polemice, reciproc exclusive, iar acest fapt ne împiedică să 
spunem, de pildă, că atitudinile faţă de proiectul minier sunt univoce pentru 
unul sau altul dintre cele două grupuri de studenţi.  

 Identificarea conţinuturilor reprezentărilor sociale la studenţi arată că simţul 
comun suportă contradicţiile, ambele reprezentări rezultate din asocieri 
putând fi catalogate ca paradoxale. Mai degrabă decât să adopte una sau alta 
dintre variantele vehiculate prin reprezentările mediatizate ale actorilor 
implicaţi direct în conflict (Pop:2008), subiecţii prezentului studiu au 
construit reprezentări în care elemente dintre cele mai diverse sunt 
combinate în forme originale. Acest fapt demonstrează încă o dată că 
indivizii au capacitatea de a construi realitatea socială şi nu trebuie priviţi ca 
simpli receptori pasivi ai unor mesaje despre această realitate.  

 În fine, modestul exerciţiu critic pe care mi l-am propus aici oferă interesante 
piste de cercetare pentru viitor. Am văzut că Roşia Montană este în 
reprezentările studenţilor un loc investit cu semnificaţii contrastante, fiind în 
acelaşi timp poluat şi frumos, sărac şi bogat, destinat mineritului şi 
turismului. Dar, mai mult decât reprezentarea unui loc, stimulul „Roşia 
Montană” a provocat la subiecţi definirea unei situaţii. Salienţa unor termeni 
ce pot fi consideraţi negativi („abuz”, „corupţie”, ”interese” „deficienţa 
autorităţilor”, „investitori străini”, „profit străin”, „furt” ) ne face să ne 
întrebăm asupra pertinenţei definirii conflictului generat de proiectul minier 
ca fiind un „conflict de mediu”. Analiza articolelor din presa scrisă, un 
obiectiv pe care mi l-am asumat pentru viitor, va contribui cu siguranţă  la 
explicarea acestui aspect.  
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                                                               Facultatea de Ştiinţe Juridice 
 
Pentru o mai corectă înţelegere a ceea ce înseamnă “un copil cu dizabilităti” 

şi mai precis pentru a putea percepe mai bine ce este în sufletul lui, am apelat la o 
metaforă pe care una din broşurile editate cu prilejul Anului European al Egalităţii 
de Şanse (2003) sub auspiciile Consiliului Europei7: 

 
“Mă cheamă Urs. M-am născut urs şi multora nu le-a plăcut, aşa că au 

inceput să caute medicamente să mă vindece. Ei nu vor să înţeleagă că nu sunt 
bolnav, sunt doar urs! E drept că merg ca un urs, vad ca un urs, aud ca un urs, 
vorbesc ca un urs, DAR E DREPTUL MEU! Într-o zi nişte oameni mari mi-au dat 
un certificate, în care scria că sunt urs şi că am nişte nevoi speciale, că ar trebui 
merg într-un loc în care trăiesc mulţi urşi ca mine. Aşa am ajuns în locul acela cu 
mulţi urşi. Nici unul nu-şi dorea să fie acolo, dar cine credeţi că ne întreabă pe 
noi, ursii? Dacă auziţi de o familie de urşi în care să fim mângâiaţi şi iubiţi 
pentru că suntem urşi, să ne spuneti şi nouă. Aş vrea să pot merge la o şcoală, dar 
profesorii pentru ursi nu se gâsesc prea uşor. Profesorii pentru urşi ascultă ce 
spunem, ne învată să desenăm şi să ne jucăm, ne spun povesti şi ne învaţă să fim 
ursi şi să ne bucurăm. Ei se joacă cu noi şi au răbdare…acolo în adâncul sufletuli 
au aflat că sunt şi ei puţin urşi! Peste tot sunt scări, borduri, uşi prea înguste şi 
grele, oameni care se uită lung si spun cuvinte pe care uneori nu le aud, alteori 
nu vreau să le înţeleg. Lumea asta e putin prea pregătită pentru noi, ursii! Peste 
tot sunt urşi ca mine. Pentru noi un pas poate fi o călătorie întreagă, iar un 
cuvânt rostit, o victorie împotriva tăcerii. Chiar şi un zâmbet se naşte cu mult 
efort. Fiecare lucru pe care îl facem, indifferent căt de mic vi se pare vouă, pentru 
noi înseamnă că învătăm să fim mai puternici şi mai aproape de asteptările 
voastre! Urşii au drepturi, dar uneori nu şi le cunosc, alteori sunt prea mici 
pentru a şi le apăra. Dacă le spuneti ce drepturi au, spuneţi-le pe limba lor, ca să 
înţeleagă şi ei.”8 

 
În România, la ora actuală, sunt peste 60000 de copii cu dizabilităţi, din care 

1000 trăiesc în instituţii speciale, iar restul în familii.“Copilul cu dizabilităti” este 
definit de legislaţia românească (L.448/2006, art.5, pct.16) ca fiind un copil “cu 
anumite afectări sau limitări de activitate şi restricţii de participare la viaţa 

                                                 
7 Broşură editată cu prilejul Anului European al Egalitătii de Sanse (2003) sub auspiciile 

Consiliului Europei7, Directia Pentru Protecţia Drepturilor Copiilor, sector 3, Bucureşti. 
8 Idem. 
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cotidiană, definite de Clasificarea internatională a funcţionării, dizabilităţii şi 
sănătăţii, adoptată şi aprobată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, şi care 
relevă aspectul negativ al interacţiunii individ-context. “  Tocmai de aceea, se 
impune ca societatea românească, şi cea a marii familii europene, să recunoască, 
să respecte şi să promoveze drepturile copiilor cu dizabilităţi şi mai ales accesul 
lor la o viată împlinită alături de familie şi prieteni, alături de alţi copii. Familia 
reprezintă pentru acesti copii cel mai potrivit mediu pentru ca ei să poată creşte 
frumos şi să se poată dezvolta la întregul lor potenţial, indifferent de dizabilitatea 
pe care o are. Părinţii sunt “specialiştii” în identificarea şi satisfacerea nevoilor 
copiilor, ei sunt cei care îi înţeleg, îi iubesc, şi tot ei sunt cei care luptă pentru 
drepturile lor. Pentru acesti părinti societatea europeana în general, iar cea 
românească, în special trebuie să se preocupe pentru acordarea de sprijin si de 
informare pentru ca aceştia să poată să se bucure de şanse egale pentru copiii lor. 

În România, reglementarea juridică pentru protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap are ca bază Legea nr.448 din 6 decembrie 
2006, cu modificările şi completările ulterioare. Aceasta stabileşte la un nivel de 
maximă generaliate regimul juridic al drepturilor acestei categorii de persoane, din 
care am extras prin interpretare (interpretare atât literală cât şi sistematică) 
drepturile priomordiale ale copiilor cu dizabilităţi, adică modul în care statul le 
garantează acestora accesul la “o viată împlinită”. Legea nr.448/2006 prevede ca 
principii fundamentale ale domeniului de referinţă, printre altele (art.3), 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;  prevenirea şi 
combaterea discriminării; egalizarea şanselor; adaptarea societăţii la persoana cu 
handicap; integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap, cu drepturi 
şi obligaţii egale ca toţi ceilalţi membri ai societăţii. În înţelesul acestei 
reglementări, prin “acces neîngrădit al persoanei cu handicap” înţelegem 
“accesul fără limitări sau restricţii la mediul fizic, informaţional şi 
comunicaţional” (art.5,pct.1), iar prin “egalizarea şanselor” legea ne arată că 
trebuie să înţelegem “procesul prin care diferitele structuri sociale şi de mediu, 
infrastructura, serviciile, activităţile informative sau documentare devin 
disponibile şi persoanelor cu handicap” (art.5, pct.17). 

Ce înseamnă accesul copiilor cu dizabilităţi la o viaţă împlinită? Acest lucru 
presupune: accesul la familie; acces la educaţie; acces la “acces”, acces la o viată 
independentă; acces la informaţie. 

- Accesul la familie – Accesul la familie înseamnă recunoaşterea valorii 
umane a fiecărui copil, precum şi dreptul său de a avea părinţi, indiferent de 
dizabilitatea pe care o are. 

“Şansa mea a fost familia mea, mama, tata, şi sora mea, fără ei aş fi fost 
probabli trimisă la cămin, acolo, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat cu mine”(Ana Maria -



 121

14 ani)9; “Familia mea mă nu mă tratează diferit, nu există la noi nici pentru mine 
nici pentru ceilalţi vreun tratament diferenţiat” (Artur, 16 ani);  

- Accesul la educaţie – din punct de vedere etimologic, “a educa” provine din 
greacă şi înseamnă “a scoate la lumină”, iar prin interpretare vom înţelege prin 
educare “împlinirea potenţialului de învăţare a copilului”. Legea asigură dreptul la 
educaţie ca un drept fundamental a omului, consacrat în Constituţia României şi 
în toate actele normative conexe procesului de învăţământ prin raportare la toate 
înaltele documente internaţionale din domeniul drepturilor omului, şi implicit al 
educaţiei. Asigurând dreptul la educatie în general, legea asigură cu atât mai mult, 
în special dreptul la educatie al persoanelor cu dizabilităţi; fără educaţie copilul nu 
poate învăţa deprinderile de autonomie care să îi permită mai târziu să ducă o 
viaţă independentă ca adult. Cu toate acestea, şcolile din România oferă puţine 
şanse copiilor cu dizabilităţi din pricina lipsei cadrelor didactice specializate, lipsa 
unor programe şcolare personalizate şi, mai ales lipsa unei atitudini pozitive faţă 
de prezenţa copiilor cu dizabilităţi în şcolile de stat. Trist este10 că, în ciuda unei 
legislaţii laborioase şi pertinente în acest domeniu, copiii integraţi cu succes în 
învăţământ sunt mai degrabă o excepţie decât o regulă, însă sunt totuşi o garanţie 
că şcoala poate primi şi educa şi copii care învaţă altfel. 

  Accesul la educatie înseamnă a recunoaşte că orice copil poate învăta 
nefiind nevoie decât de profesori care să vadă şi să stimuleze capacitatea de 
învăţare şi de un mediu în care copilul să deprindă abilităţi de viaţă independentă. 
“Ştiu că învăţ mai încet decât alţi copii, dar când vin la şcoală, uit de toate şi simt 
că sunt si eu ca ei. Vreau să stau la şcoală să învăţ, ca să lucrez cu tata în atelier 
când voi fi mare” (Andrei, 12 ani)11.  

- Acces la “acces”- accesul la mediu înseamnă a recunoaşte dreptul copiilor 
cu dizabilităti de a participa la viaţa comunităţii şi de a putea folosi aceleaşi 
facilităţi şi servicii ca orice alt copil. Viata copiilor cu dizabilităţi ar fi mult mai 
bună dacă li s-ar asigura un minim de acces la mediu, începând cu propria locuinţă 
şi terminând cu clădirile (şcoli, cinematografe, magazine) şi drumurile de acces. 
Accesul ar fi uşor de creat dacă în comunităţi ar exista o atitudine pozitivă făţă de 
nevoile persoanelor cu dizabilităţi, mai ales a copiilor cu astfel de probleme. 
Legea română, L.448/2006 prevede în amănunt posibilitatea de adaptarea a 
accesului persoanelor cu handicap prin regândirea mediului înconjurător al 
acestora  şi a infrastructurilor astfel încât să poată fi utilizate orice facilităţi şi de 
către persoanele cu handicap, începând de la locuinţă şi terminând cu clădirile 
publice. Integrarea României în Uniunea Europeană a adus un plus în creşterea 

                                                 
9 Din interviurile luate copiilor cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea D.G.A.S.P.C., Sector 3, 

Bucureşti, Proiectul “O lume mai bună pentru toţi”, finanţat din fonduri europene; 
10 Mary Daly, “Parenting in contemporary Europe – a positive approach”, în  “Construirea 

unei Europe cu şi despre copii”, Council of Europe, June 2008, p.44. 
11 Din interviurile luate copiilor cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea D.G.A.S.P.C., Sector 3, 

Bucureşti, Proiectul “O lume mai bună pentru toţi”, finanţat din fonduri europene. 
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demersurilor pentru facilitarea oricărui tip de acces al persoanelor cu dizabilităţi, 
prin faptul că legislaţia comunitară a introdus obligativitatea inserării pentru toate 
instituţiile de instalaţii şi dispozitive speciale pentru astfel de persoane, inclusiv 
reţeaua de transport depersoane având termen limită 2010 pentru instalarea tuturor 
facilitătilor pentru persoanele cu handicap. Sunt mulţi copii care stau în casă 
pentru că : “locuiesc în blocuri fără lift”12; “scaunul rulant nu poate fi folosit pe 
scări”13; “nu pot trece strada pentru că nu văd semaforul”14; “strada ţine prea puţin 
cont de nevoile lor”15; “mulţi fac glume pe seama lor”16. “Stiu că fetiţa mea stă 
foarte mult în casă, dar dacă reuşim să ieşim, toată lumea se uită la noi şi 
comentează, desi este dreptul ei de a fi pe stradă şi de a se plimba. Unii părinţi nu 
îşi lasă copii să se joace cu ea” (Ioana, 37 de ani)17. 

- Acces la viată independentă – ca să fie pregătiţi pentru viaţă, copii ar trebui 
să poată comunica (verbal sau prin alte mijloace), să se poată deplasa şi autoservi, 
să aibă prieteni şi o familie care să îi sprijine, să fie învăţaţi să ia o decizie şi să 
aleagă. Acest lucru se poate face şi prin terapie. “Therapos”, în limba greacă, 
înseamnă “a acorda atenţie”. Terapia destinată copiilor ar trebui să înceapă prin a 
le acorda atenţie şi a-i observa în toate mediile lor de viaţă, pentru a le cunoaşte 
toatenevoile, nu doar pe cele medicale.               

“Cea mai mare grijă a părinţilor este legată de soarta copiilor lor ca adulţi. Ei 
se tem că, odată ce ei dispar, copii lor vor merge în instituţii, pentru că foarte 
puţini au deprinderi care să le permită supravieţuirea fără ajutorul părinţilor” 
(Anton, 50 de ani)18. 

- Acces la informaţie – există multe legi şi convenţii internationale care 
asigură accesul copiilor la informaţiile care îi privesc. Aici, bineînţeles că există o 
foarte bună aplicare a teoriei formelor fără fond, pentru că,în ciuda arsenalului 
legislativ în domeniu19 , accesul real pe care îi au copiii cu dizabilităţi şi părinţii 
lor este limitat de modalităţile în care sunt oferite informaţiile. “Am dori ca adulţii 
să ne ajute să ne cunoaştem drepturile, dar ei sunt prea acupaţi să ni le apere” 
(Mihai, 15 ani)20. 

 
 

                                                 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
17 Din interviurile luate părinţilor copiilor cu dizabilităţi aflaţi în îngrijirea D.G.A.S.P.C., 

Sector 3, Bucureşti, Proiectul “O lume mai bună pentru toţi”, finanţat din fonduri europene. 
18 Ibidem. 
19 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, fully revised 2nd 

edition, UNICEF, 2002. 
20 Idem. 
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FINALITATEA SOCIO-UMANĂ A DEZVOLTĂRII UMANE 
 

                 Lector univ. dr. Lucian Catrina 
                       Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 

                  Facultatea de Ştiinţe Politice 
 

 Omul a reprezentat şi reprezintă principala premisă a dezvoltării 
economiei. Finalitatea socio-umană a activităţilor economice desfăşurate de acesta 
constă în atingerea unui standard de calitate a vieţii cât mai înalt, sub aspect 
material, financiar, socio-cultural, moral, comportamental, politic şi religios. Un 
asemenea standard poate încorpora atât „elemente tangibile, cum ar fi bunurile şi 
veniturile, ca şi elemente spirituale, intangibile, adică bunăstarea sau sărăcia 
economică”21.  

 Omniprezent în discursurile asupra dezvoltării economice şi umane 
regăsim astăzi termenul de dezvoltare sustenabilă. Dar ce este sustenabilitatea? 
Pentru limba română, este un neologism de origine anglo-saxonă provenind de la 
verbul „to sustain”, care înseamnă „a susţine, a sprijini o activitate”. De ce 
dezvoltare sustenabilă şi nu altfel – durabilă, consistentă etc? Pentru că acestea din 
urmă sunt deja încorporate în definiţia sustenabilităţii şi pentru că sustenabilitatea 
mai include un aspect foarte important – resursele – şi capacitatea lor de a sprijini 
dezvoltarea.  

Descrierea conceptului general de sustenabilitate trebuie să fie bazată, în 
principal, pe analiza a trei aspecte: sustenabilitatea economică, a mediului 
înconjurător, şi cea socială. 

 Sustenabilitatea economică este focalizată pe resursele naturale 
(regenerabile sau neregenerabile) care furnizează input-ul pentru procesul de 
producţie. În fapt, resursele naturale reprezintă suportul întregii vieţi, fără de care 
nici o activitate umană n-ar putea fi desfăşurată. De aceea, prin capacitatea 
limitată a resurselor, mediul înconjurător constrânge într-o măsură sau alta 
progresul uman. Sustenabilitatea economică presupune un capital stabil; altfel 
spus, a menţine capitalul intact. Această idee poate fi simplu explicată prin 
întrebarea pe care şi-o puneau la jumătatea secolului trecut producătorii: „Cât de 
mult pot consuma ei şi familiile lor, fără a reduce capacitatea continuării 
producţiei”22.  

În privinţa evaluării economice a capitalului natural, aceasta întâmpină 
dificultăţi deoarece capitalul natural este intergeneraţional, intangibil şi mai  ales 
este un bun la care toţi au acces. Când activităţile economice se desfăşurau la o 

                                                 
21 Constantin Popescu, Ilie Gavrilă, Dumitru Ciucur, Teorie economică generală, Editura 

ASE, Bucureşti, 2006,      p. 709. 
22 Robert Goodland, 1995, The Concept of Environmental Sustainability, Annual Review of 

Ecology and Systematics, Volume 26, p. 3 
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scară mică, capacitatea de regenerare şi asimilare a mediului părea infinită. Acum, 
chiar dacă această capacitate este la fel de largă, dimensiunea imensă a economiei 
mondiale a scos la iveală limitele acestei capacităţi. 

 Sustenabilitatea socială are ca principal obiectiv reducerea sărăciei, 
fenomen care a cunoscut o creştere la nivel mondial, în ciuda creşterii economice  
la nivel naţional sau regional. Reducerea sărăciei ţine în primul rând de calitatea 
dezvoltării, de redistribuire, de solidaritatea comunităţilor, de egalitatea 
drepturilor. Capitalul uman, format cu ajutorul investiţiilor în educaţie, sănătate şi 
nutriţie, este considerat acum parte integrantă a dezvoltării economice sustenabile.  

 Sustenabilitatea mediului înconjurător priveşte acea preocupare continuă 
de ameliorare a condiţiilor umane de viaţă protejând în acelaşi timp resursele de 
producţie pentru acoperirea necesităţilor umane. Umanitatea trebui să înveţe să 
trăiască in limitele biofizice dictate de mediu23. Sustenabilitatea mediului necesită 
sustenabilitatea producţiei şi sustenabilitatea consumului. Spre exemplu, emisia de 
reziduuri să se facă in limitele capacităţii mediului de a le asimila sau rata de 
exploatare a resurselor regenerabile să fie menţinută în limita ratei de regenerare a 
acestora. În privinţa resurselor neregenerabile, nu se poate atinge sustenabilitatea 
totală, însă ea poate fi apropiată pe măsură ce rata de epuizare a resurselor 
neregenerabile se egalizează cu rata în care resursele regenerabile le substituie. 

 Definiţia cea mai cuprinzătoare a dezvoltării sustenabile este dată în 1987 
de Comisia Brundtland24: „o dezvoltare sustenabilă este o dezvoltare care 
satisface exigenţele prezentului, fără a compromite însă capacitatea generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi”. Această definiţie este direct legată de 
problema demografică. Populaţia globului creşte cu aproximativ 100 milioane pe 
an, şi odată cu aceasta creşte si numărul celor foarte săraci. Aşadar, generaţiile 
viitoare vor fi mai numeroase, mai sărace, iar problema echităţii 
intergeneraţionale se va afla în dificultate. De aceea, dacă lumea nu se îndreaptă 
încă de pe acum spre rezolvarea acestei probleme, mai târziu ea va fi mult mai 
greu de realizat. 

 Noţiunea de sustenabilitate a fost precis conturată de teoreticieni precum 
J.S. Mill şi T.R. Malthus. J.S. Mill lega prezervarea binelui comun – human 
welfare – de necesitatea protejării naturii, a mediului. Pe de altă parte, Malthus 
analizează presiunea generată de creşterea exponenţială a populaţiei mondiale 
susţinută de o bază limitată de resurse. În prezent nici Mill şi nici Malthus nu se 
bucură de o mare recunoaştere din partea economiştilor, care sunt mai degrabă 
atraşi de optimismul tehnologic al lui David Ricardo. Acesta din urmă crede că 
omul va învinge până la urmă zgârcenia naturii prin ingeniozitate şi progres 
ştiinţific.  

                                                 
23 Ibidem 2, p. 3 
24 World Comission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford Univ. 

Press, 1987. 
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Însăşi World Bank a adoptat noţiunea de sustenabilitate abia în 1987, şi 
atunci doar ca linie de principiu, astăzi urmând să joace un rol mult mai activ. 

 Deşi problema sustenabilităţii este adusă în actualitate relativ recent, 
tradiţional ea apare în mai toate comunităţile, în diverse forme si este legată de 
specificul activităţilor acestora. La agricultorii români, de exemplu, ea apare prin 
obiceiul înţelenirii periodice a pământului – „care în şase-şapte ani sărăceşte” şi 
are nevoie de regenerare – sau prin cel al neexploatării „pădurilor tinere”. În 
vechile comunităţi chinezeşti, ale căror principale surse de hrană erau şi sunt 
reprezentate de orez si peşte, se instituise un set de reguli25 – cu valoare de norme 
nescrise – de genul: „Acolo unde este apă este întotdeauna şi peşte. Dacă avem 
grijă de apă, peştele va avea grijă de noi” sau „Bogăţia mării aparţine morţilor, 
nouă, celor în viaţă, şi celor nenăscuţi încă”. 

 În religia creştină, perspectiva asupra naturii derivă din comanda 
Creatorului, cuprinsă în „Geneza”, ca oamenii  să se înmulţească şi să domnească 
asupra Creaţiei Sale. O altă caracteristică importantă a acestei religii este acea 
credinţă dezvoltată de-a lungul secolelor în iminenţa unui sfârşit al lumii şi o a 
doua întoarceri a lui Dumnezeu; această atitudine nu numai că nu oferă un suport 
consistent politicilor de mediu, dar însăşi apariţia problemelor legate de mediu 
sunt percepute ca semne prevestitoare ale celei de-a doua Sosiri, evidenţiind 
inevitabilitatea deteriorării societăţii, mediului etc. Religiile reformate, având 
acelaşi suport dogmatic – Biblia – menţin relativ aceeaşi linie, susţinând însă că 
trebuie să gândim politicile pe termen ceva mai lung, căci: „Cine ştie câte 
generaţii vor mai fi până la întoarcerea lui Dumnezeu”26. 

 Relaţia dintre structurile politice democratice şi mediu reprezintă astăzi o 
nouă direcţie în analiza politicilor guvernamentale. Privind în trecut, este uşor de 
observat cum regimul dictatorial (comunist) nu s-a putut implica substanţial în 
prevenirea degradării mediului fără o presiune din partea publicului 
(guvernaţilor), şi că toate acţiunile sale de dezvoltare economică pot fi sinonime 
cu eşecul său în a fi „environmentally”27 conştiincios. Dar, degradarea mediului 
survine de asemenea şi în societăţile democratice, în ciuda controlului exercitat de 
public. Aşadar, problema este de a înţelege cum pot structurile politice 
democratice să minimalizeze această degradare a mediului în viitor. 

 Modelul dezvoltat de T. Schelling28, explică schimbările care se produc in 
politicile de mediu ca fiind structurate pe fluctuaţiile care se produc în opţiunile 

                                                 
25 John Kurien, 1998, Traditional Ecological Knowledge and Ecosystem Sustainability: New 

Meaning to Asian Coastal Proverbs, Ecological Applications, Volume 8, Issue 1 p. S3-S4 
26 James L Guth, 1995, Faith and The Environment: Religous Beliefs and Attitudes on 

Environmental Policy, American Journal of Political Science, Volume 39, No.2, p. 368 
27 Courtney Brown, Politics and The Environment: Nonlinear Instabilities Dominate, 

American Political Science Review, Volume 88, No. 2, 1994, p. 292 
28 Thomas Schelling, Some Economics of Global Warming, American Economics Review, 

Volume 82, 1992, p. 14. 
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electorale, predispoziţia/preocuparea publicului pentru astfel de politici şi 
constrângerile provocate de costurile economice ale acestor politici. Din 
nefericire, preocuparea publicului începe relativ târziu, raportat la diversele 
niveluri de degradare a mediului, şi anume numai atunci când această degradare 
începe să afecteze pe fiecare, într-o formă sau alta, în mod direct. Aici va apărea 
problema costurilor guvernamentale. Oamenii politici vor aloca fonduri pentru 
mediu, sau altă politică publică, doar atunci când o problemă clar  definită le va fi 
adresată. În afară de aceasta, guvernanţii se confruntă şi cu limita acestor fonduri, 
disponibile pentru proiectele guvernamentale. Astfel, guvernanţii vor cheltui mai 
mult pentru politicile de mediu pe măsură ce preocuparea publică pentru această 
politică va creşte. Cheltuielile pentru mediu vor tinde să crească atâta timp cât 
costurile sunt joase. Însă pe termen lung, deoarece costurile tind să crească, 
preocuparea publică pentru mediu tinde şi ea să se diminueze. 

 Wood si Waterman29 au demonstrat empiric că politica publică – de mediu 
sau oricare alta – depinde în primul rând de elita politică mai mult chiar decât de 
legislaţie sau de constrângerile bugetare. Spre exemplu, liderul agenţiei de mediu 
este factorul critic în stabilirea direcţiilor şi activităţilor administraţiei mediului; el 
poate decide brusc, în mod subiectiv, distribuţia fondurilor sau ce măsuri de 
regularizare se vor lua. 

Dezvoltarea sustenabilă conţine două concepte cheie: nevoile indivizilor şi 
limitările asociate stării lor de avansare tehnologică, de organizare socială si 
capacităţii propriei ecosfere de a satisface nevoile prezente şi viitoare.  

Tranziţia către dezvoltarea sustenabilă necesită o completă şi reală estimare a 
resurselor naturale, construcţia unei conştiinţe despre mediu, o proiectare a 
intereselor pe termene mai lungi (termen mediu si lung), o mai mare echitate între 
membrii societăţii actuale privind accesul la resursele economice, sociale şi 
politice şi o mai mare echitate intergeneraţională asigurând astfel si generaţiilor 
viitoare accesul la un viitor sustenabil. Aşadar, este imposibil de a separa 
problema dezvoltării de problema mediului si a eroziunii sale. Sărăcia este atât 
cauza cât şi efectul problemelor globale de mediu.  

În cadrul raportului dintre sărăcie şi degradarea mediului, sărăcia nu 
reprezintă doar o cauză în sine, prin prisma utilizării iraţionale a resurselor, ci ea 
este mai degrabă rezultatul structurilor inechitabile (control inechitabil al 
resurselor). Noţiunea de echitate este centrală pentru dezvoltarea sustenabilă şi 
implică o distribuţie cât mai echitabilă a bunurilor şi o sporire a posibilităţilor şi 
oportunităţilor celor mai nevoiaşi. În practică, aceasta se traduce în: ameliorarea 
calităţii vieţii pentru comunitate si pentru societate, incluzând accesul la educaţie, 
sănătate, nutriţie, apărare, igienă; un proces de producţie care să nu 
supraexploateze resursele naturale, compromiţând astfel calitatea ecosistemului 

                                                 
29 James L Guth,  Faith and The Environment: Religous Beliefs and Attitudes on 

Environmental Policy, American Journal of Political Science, Volume 39, No.2, 1995, p. 296. 
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sau limitând opţiunile generaţiilor prezente sau viitoare; asigurarea drepturilor şi 
libertăţilor elementare ale omului de a participa la viaţa politică, economică si 
socială a comunităţii sau societăţii sale. 

Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare a observat că o lume 
caracterizată de o sărăcie endemică va fi mereu înclinată către catastrofe ecologice 
dar şi de altă natură. Sărăcia reduce în fapt capacitatea indivizilor de a utiliza 
resursele de o manieră sustenabilă, intensificând presiunea asupra ecosistemului. 
Sărăcia, definită în diferite forme, poate fi conceptualizată prin identificarea 
noţiunii de sărac: incapacitatea unui individ de a satisface un ansamblu de nevoi 
minimale sau de bază. Prin agregarea acestui grup de indivizi săraci obţinem 
imaginea generală a sărăciei. S-a ajuns chiar la definirea unei tipologii a sărăciei30: 
 Sărăcia la limită: nivelul minim de consum socialmente acceptat, calculat ca 

o cheltuială de cel mult 2/3 din venit pe bunuri alimentare, achiziţionate la 
cel mai mic preţ; 

 Sărăcia absolută: condiţia în care venitul se află sub nivelul minim de 
consum. 

 Sărăcia relativă: condiţionată de normele sociale relative existente, nu 
neapărat sub linia sărăciei. 

 Sărăcia temporară: caracterizată de fluctuaţiile sezoniere, de obicei înainte 
de strângerea primei recolte sau în sectorul construcţiilor. 

 Sărăcia structurală: acel tip de sărăcie care persistă cu timpul şi nu poate fi 
eliminată fără o expansiune de lungă durată a economiei. 

 „Noii” săraci: sunt victimele directe ale recesiunii sau programelor de 
austeritate; grupuri împinse în sărăcie absolută de interacţiunile dintre 
problemele economice şi reformele politice (ex. cheltuielile sociale 
deficitare).  
Caracteristicile principale ale populaţiei sărace sunt, potrivit lui N.C. Singh31: 

vulnerabilitatea, lipsa accesului la informaţie, ignoranţa propriilor drepturi şi 
incapacitatea de negociere. Săracii sunt întâlniţi în diferite comunităţi socio-
ecologice, de la regiunile aride şi semi-aride la comunităţile montane şi chiar în 
oraşele din ţările dezvoltate. Grupul de săraci este compus din ţărani, bătrâni, 
infirmi, nomazi, şomerii din periferiile urbane, pescari etc. 

Strâns legat de conceptul de sărăcie se află fenomenul însărăcirii generat de 
un număr de mecanisme  globale printre care cele mai importante sunt degradarea 
accentuată a resurselor, inflaţia şi şomajul. Însărăcirea se referă la reducerea unuia 
sau mai multora dintre următoarele elemente: 

                                                 
30 Naresh C. Singh, 1994, Sustainability, Poverty and Policy Adjustement, International 

Institute for Sustenaible Development, Canada, p. 8. 
31 Naresh C. Singh, 1994, Sustainability, Poverty and Policy Adjustement, International 

Institute for Sustenaible Development, Canada, p.15. 
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 disponibilitatea sau valoarea resurselor (economică, umană, de mediu) 
necesare pentru a satisface nevoile şi aspiraţiile; 

 incapacitatea de a utiliza adecvat resursele (ex: din cauza bolilor, malnutriţiei 
sau  lipsei de informaţie); 

 autonomia de a utiliza resursele si de a lua decizii in privinţa lor; 
 capacitatea de a susţine un viitor orientat către opţiunile sociale şi resursele 

naturale; 
 capacitatea de a răspunde schimbărilor interne şi externe. 

Pentru aceste motive trebuie să considerăm eradicarea sărăciei şi dezvoltarea 
sustenabilă  în tandem, cunoscând rolul pe care îl are deţinerea puterii şi accesul la 
instrumentele de luare a deciziei în determinarea relaţiei sărăcie-dezvoltare. La 
polul opus se află avuţia (indivizii bogaţi). Ea se caracterizează printr-o bună 
administrare a resurselor, transformările economice sunt centrate către individ, 
deciziile şi acţiunile sunt colective, şi printr-o însemnată participare populară. 

Regândirea politicilor care afectează agricultura, au un important rol în 
tranziţia către dezvoltarea umană sustenabilă. Agricultura sustenabilă este definită 
ca fiind acea agricultură care are ca rezultat o creştere a calităţii ambientale (a 
resurselor de care producţia agricolă depinde), furnizează pentru nevoile umane 
hrană, materie primă şi servicii, este economic viabilă şi creşte calitatea vieţii 
pentru producători şi societate în ansamblu. 

Multe regiuni sunt improprii desfăşurării agriculturii, altele, însă, au fost 
degradate de activităţile umane. Se are în vedere în primul rând calitatea solului şi 
necesitatea unui management mai eficient: acolo unde solul este sărac, prin 
îmbogăţirea acestuia cu materii organice; acolo unde este bogat în minerale, prin 
preîntâmpinarea degradării lui. Cele mai utilizate principii pentru definirea paşilor 
de urmat către o agricultură sustenabilă sunt următoarele: 
 menţinerea integrităţii ecosistemului; 
 sporirea calităţii şi cantităţii resurselor, bază de producţie pentru generaţiile 

prezente şi viitoare; 
 promovarea utilizării eficiente a tuturor resurselor (regenerabile/ 

neregenerabile); 
 reintegrarea în producţie a resurselor degradate; 
 reducerea barierelor comerciale; 
 sensibilitate la cerinţele pieţei; 
 includerea tuturor costurilor asociate activităţii economice; raportul dintre 

costurile şi câştigurile rezultate din practicile agricole este important pentru 
sustenabilitate. În determinarea costului total de producţie al bunurilor 
agricole vor trebui incluse, alături de celelalte resurse, şi costurile factorilor 
apă, aer, sol; 
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 promovarea transferului de tehnologie, biotehnologie. Hoffman32 găsea 
ingineria genetică drept cea mai bună soluţie pentru înlăturarea insuficienţei 
resurselor agricole: crearea de specii mai rezistente, mai productive, ajutate 
de erbicide cu un impact foarte scăzut asupra mediului; 

 aplicarea principiului avantajului comparativ. 
Deşi în prezent 60 % din producţia agricolă mondială este încă produsă cu 

metode preindustriale, restul, reprezentat de 40 %, este caracterizat de folosirea 
masivă a produselor chimice, utilizarea intensivă a terenurilor, utilaje mecanizate, 
producţia de deşeuri greu degradabile etc, metode care au condus în ultimii ani la 
reacţii puternice în rândul opiniei publice. De aici a apărut si ideea promovării 
unei agriculturii alternative. O astfel de agricultura se poate transpune în practică 
printr-o serie de metode de producţie care exclud utilizarea metodelor chimice, 
promovează fertilizarea naturală a solului, alte instrumente în lupta cu paraziţii 
(rotaţia culturilor, desţelenirea), menţinerea diversităţii genetice. 

Dilema agriculturii la începutul mileniului trei se află între opţiunea de a 
produce produse alimentare şi a găsi în acest sector alternativa pentru iminenta 
epuizare a resurselor de petrol la nivel mondial, prin crearea combustibililor 
alternativi. Primii paşi în acest sens au marcat deja scumpiri uriaşe ale alimentelor 
la nivel planetar. 

Potrivit Naţiunilor Unite, preţurile mondiale la alimente au crescut cu 57 de 
procente în luna martie 2008, comparativ cu aceeaşi perioada din 2007, iar Banca 
Mondială avertizează că, în această situaţie, ar putea apărea proteste violente în 
aproximativ 33 de ţări. Cifrele arată că şi preţul la grâu a crescut cu 130% din 
martie 2007, iar la soia, cu 87%. Săptămâna trecută, Banca Mondială a anunţat că, 
per total, preţul alimentelor pe plan mondial a crescut cu 83%, în ultimii trei ani. 
Cei mai afectaţi de creşterea preţurilor la alimente sunt locuitorii ţărilor în curs de 
dezvoltare. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, cu 
sediul la Roma, care a contribuit la întocmirea raportului UNESCO, a calculat că, 
în aceste ţări, cheltuielile pentru hrană reprezintă 60% până la 80% din totalul 
cheltuielilor, comparativ cu 10% - 20%, în ţările industrializate. 

Previziunile sunt cu atât mai sumbre cu cât Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică anunţă o creştere continuă a preţurilor produselor agricole, 
în special la cereale şi lactate, cu până la 50% până în 2016. Acest lucru se explică 
prin viteza mare cu care se dezvoltă industria de biocombustibili cumulată cu 
cererea în creştere pentru alimente. "Pentru următorii 10 ani estimăm o creştere a 
preţurilor produselor agricole, pe pieţele internaţionale, cuprinsă între 20% şi 
50%, comparativ cu media ultimilor 10 ani", a declarat Loek Boonekamp, 
funcţionar în cadrul OCDE. 

                                                 
32 Carol A. Hoffman,  Can We Sustain the Biological Basis of Agriculture, Annual Review of 

Ecology and Systematics, Volume 26, 1995, p. 69-92. 
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 Cazul particular al României, aflată de mai bine de optsprezece ani în 
proces de tranziţie la economia cu piaţă concurenţială, ne prezintă transformări 
profunde în situaţia economică şi socială a oamenilor, reflectate în situaţii de 
bunăstare şi/sau sărăcie. Soluţionarea problemelor nefavorabile apărute pe fondul 
tranziţiei, trebuie să ţină seama de proiectarea unui sistem de bunăstare care să ia 
în calcul stadiul actual şi posibilităţile de creştere şi dezvoltare economică din ţara 
noastră33.  

 Mulţi analişti economici consideră că întârzierile procesului de privatizare 
şi ale procesului de reconstituire a proprietăţilor au fost cele mai importante cauze 
în dezvoltarea unor fenomene economice indezirabile, după 1989: şomaj ridicat, 
salarii scăzute ca urmare a managementului de stat foarte slab, evaziune fiscală, 
corupţie, decizii de pensionare anticipată în favoarea unei rate mai mici a 
şomajului, diminuarea cuantumului pensiilor ca urmare a creşterii ratei de 
dependenţă (rata calculată prin raportul dintre populaţie ocupată şi numărul 
pensionarilor, importantă pentru sistemul pay-as-you-go), creşterea numărului de 
oameni ocupaţi în agricultura de auto-consum.  

 În anul 2007, agenţia guvernamentală AVAS încă mai deţinea foarte multe 
pachete majoritare de acţiuni în sectoare care au cunoscut foarte puţin 
privatizarea: sectorul energetic, construcţiile de maşini şi unelte, servicii de 
transport, utilităţi.  

 Privatizarea devine benefică pe măsură ce efectele ei economice formează 
o bază pentru crearea de locuri de muncă. Dezvoltarea economică este rezultatul, 
dar şi condiţia, pentru realizarea de investiţii ce pot ridica nivelul de bunăstare, 
mai ales în structuri specifice capitalului uman. Educaţia, formarea profesională 
continuă, adaptarea permanentă la noile tehnici şi tehnologii specifice economiei 
digitale, trebuie să fie priorităţile autorităţilor române. 

 Relansarea economică de la începutul mileniului ne-a adus faţă în faţă cu o 
situaţie inedită - criza forţei de muncă specializată din România. Cauzele au fost 
determinate în marele flux migratoriu către statele europene dezvoltate, în special 
cele latine. Efectele acestei migraţii au fost mixte; pe de o parte, protecţia socială 
care ar fi trebuit să fie asigurată de stat s-a diminuat. De asemenea, multe familii 
au beneficiat de suportul financiar al rudelor plecate în străinătate, salariile pe 
                                                 

33 Ca exemplu, poate fi adusă problema pensionarilor, în anul 2007 şi 2008, pe fondul 
dorinţei clasei politice româneşti de a majora cuantumul pensiilor la nivel naţional cu un procent 
de până la 45% în 2007 şi 33% în 2008, însemnând un efort bugetar de peste 3,5 miliarde de euro. 
Justificarea este legată de necesitatea incontestabilă de a majora pensiile, sursele fiind asigurate 
dintr-o creştere economică prognozată la cca. 6% pentru anul 2007 şi 2008. O astfel de decizie ar 
contribui doar parţial la creşterea bunăstării economice generale româneşti, nemailuând în calcul 
faptul că, în anul 2008, pe umerii veniturilor suplimetare sunt deja angajate creşteri cu 1% din PIB 
către educaţie şi în condiţiile unei absorbţii de 100% a fondurilor europene alocate României, 
cheltuieli de peste 1% din PIB pentru cofinanţare. Tot în scopul bunăstării economice a populaţiei, 
executivul României a pus în aplicare şi o relaxare fiscală suplimentară, prin reducerea procentului 
la contribuţiile asigurărilor sociale.  
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teritoriul naţional s-au majorat ca urmare a cererii crescute de muncă, pe fondul 
unei oferte din ce în ce mai scăzute; pe de altă parte, s-au născut probleme noi: 
peste 70.000 de copii abandonaţi de părinţi în ţară sub educaţia bunicilor, în foarte 
multe cazuri înregistrându-se tragedii; multe localităţi aproape depopulate de 
tineri; exodul a vizat populaţie înalt calificată şi cu studii superioare. 

 Alte dimensiuni, precum respectarea dreptului de proprietate, garantarea 
intrării şi ieşirii libere de pe piaţă, asigurarea unei monede naţionale stabile şi cu o 
putere de cumpărare ridicată, sunt la fel de importante pentru consolidarea 
bunăstării din ţara noastră. Leul românesc traversează în ultimii cinci ani de zile o 
situaţie fără precedent în grupul de ţări sud-est europene care au aderat la Uniunea 
Europeană. Creşterea investiţiilor străine directe, după anul 2000, stabilizarea 
macroeconomică, consolidarea sistemului bancar, reducerea deficitelor (excepţie 
făcând deficitul contului curent), liberalizarea preţurilor şi privatizarea aşa-ziselor 
găuri negre ale economiei au determinat guvernanţii să nu mai emită monedă fără 
acoperire, iar din această cauză moneda naţională a devenit din ce în ce mai 
căutată, atât ca instrument de economisire, cât şi ca suport în tranzacţii. În 
consecinţă, în anul 2007, se vorbeşte despre o rată a inflaţiei mai mică chiar de 
5%, cu o relativă depăşire a ţintei de inflaţie pentru 2008, iar moneda americană a 
pierdut în ultimii cinci ani circa treizeci de procente în raport cu leul. Politica 
monetară practicată de Banca Naţională a României a contribuit la procesul de 
dezinflaţie, prin acordarea unei mai mari flexibilităţi cursului de schimb, oficialii 
acesteia punând deja în aplicare planul viitor privind respectarea criteriilor stricte 
de la Maastricht în vederea adoptării monedei europene începând cu 1 ianuarie 
2014.  

 Privilegiul de a participa, începând cu 1 ianuarie 2007, la cea mai avansată 
formă integraţionistă din lume, Uniunea Europeană, reprezintă rodul eforturilor 
întregii populaţii a ţării, călăuzite de speranţa că integrarea va aduce modificări 
substanţiale în standardul de viaţă al fiecăruia. Atenta monitorizare a Comisiei 
Europene, privind îndeplinirea criteriilor stabilite în iunie 1993 la Copenhaga, au 
făcut posibile progresele semnificative amintite, deşi mai sunt încă multe de făcut. 
„Europa ne-a ajutat ... rămâne să ne ajutăm şi noi înşine”, sintagmă de secol 
XIX care ar putea fi foarte bine adaptată planului european pentru dezvoltarea 
României, plan însoţit de o generoasă finanţare de peste 32 miliarde de euro în 
exerciţiul bugetar 2007-2013. Destinaţia acestor bani priveşte aproape toate 
sectoarele vieţii publice şi private româneşti: agricultură, mediu, infrastructură, 
educaţie şi cercetare, întreprinderi mici şi mijlocii, dezvoltare rurală şi urbană, 
dezvoltarea regiunilor defavorizate, coeziune economică şi socială. Dornice să 
participe pe piaţa românească şi ţările AELS legate de UE prin Tratatul ce 
instituie Spaţiul Economic European acordă României finanţări de cca. 100 de 
milioane de euro pentru programe privind dezvoltarea. 
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 Pentru a determina modul în care naţiunile reuşesc să asigure populaţiilor 
lor un nivel de dezvoltare ridicat este tot mai utilizat indicatorul propus de 
laureaţii premiului Nobel din 1990.  

 Indicatorul de dezvoltare umană (IDU) este un indicator 
multidimensional, el sesizând simultan diferite efecte pe care se manifestă la 
nivelul naţiunii respective. Dimensiunile acestui indicator pot fi fundamentate prin 
: conceptul de dezvoltare umană; măsura dezvoltării umane; diferitele alternative 
prospective. Scenariu privind dezvoltarea umană se derulează în general pe o 
perioadă de 30 de ani şi depinde atât de comportamentul individului cât şi de 
acţiunile sociale preconizate. IDU reuneşte informaţiile a trei indicatori: speranţa 
de viaţă la naştere; nivelul de şcolarizare; nivelul venitului naţional/locuitor şi 
permite urmărirea evoluţiilor conjugate ale celor trei indicatori, sintetizând în final 
rezultatele lor. 

IDU este un indicator de analiză internaţională, cu profunde implicaţii în 
caracterizarea nivelului de dezvoltare al unei ţări, generalizând o ierarhizare a 
ţărilor în funcţie de dezvoltarea umană. Dacă considerăm că mijloacele de 
satisfacere a scopului uman, se materializă într-o creştere a veniturilor acestuia, 
atunci problema dezbaterilor internaţionale privind fundamentarea conceptului şi, 
respectiv, măsurarea dezvoltării umane prin intermediul indicatorului, îl reprezintă 
veniturile ca bază economică de satisfacere a scopului dezvoltării umane. 
Creşterea veniturilor nu reprezintă un scop în sine, ci instrumentul prin care se 
poate realiza înălţarea spiritului uman. Dintre cei trei indicatori, ultimul este cel 
mai controversat şi dificil de apreciat. Banca Mondială insistă asupra indicatorului 
de venit naţional/locuitor, iar Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
asupra PNB/ locuitor. Divergenţa punctelor de vedere apare ca diferenţiere netă a 
concepţiei de măsurare în viziunea Băncii Mondiale, care porneşte de la 
aprecierea ca bunăstarea nu rezultă decât din venituri. Opinia PNUD este că nu 
venitul reprezintă scopul, el fiind doar unul dintre mijloacele de asigurare a 
bunăstării, şi a dezvoltării; nu nivelul venitului, ci modul în care acesta, sub forma 
veniturilor populaţiei este utilizat pentru dezvoltare constituie esenţa orientării. 
IDU se concretizează în mod relativ în funcţie de performanţele din alte ţări. Se 
poate aprecia că IDU propune un compromis între avantajele unei abordări 
multidimensionale şi necesitatea de a evidenţia privaţiunile cele mai 
semnificative. 
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România – Human Development Index 2005 (PNUD) 
Tabel 1 

HDI value 

Life expec-
tancy at 

birth  
(years) 

Adult literacy 
rate (% ages 15 

and older) 

Combined primary, 
secondary and tertiary 
gross enrolment ratio 

(%) 

GDP per 
capita 

(PPP US$) 

1. Iceland 
(0.968) 

1. Japan 
(82.3) 

1. Georgia 
(100.0) 

1. Australia (113.0) 
1. Luxembourg 
(60,228) 

58. Oman 
(0.814) 

74. Saudi 
Arabia (72.2)

24. Saint Kitts 
and Nevis (97.8)

68. South Africa (77.0) 
61. Costa Rica 
(10,180) 

59. Trinidad 
and Tobago 
(0.814) 

75. Latvia 
(72.0) 

25. Mongolia 
(97.8) 

69. Egypt (76.9) 
62. Uruguay 
(9,962) 

60. Romania 
(0.813) 

76. Romania 
(71.9) 

26. Romania 
(97.3) 

70. Romania (76.8) 
63. Romania 
(9,060) 

61. Saudi 
Arabia 
(0.812) 

77. 
Nicaragua 
(71.9) 

27. Argentina 
(97.2) 

71. Tunisia (76.3) 
64. Bulgaria 
(9,032) 

62. Panama 
(0.812) 

78. Jordan 
(71.9) 

28. Israel (97.1) 72. Georgia (76.3) 
65. Thailand 
(8,677) 

177. Sierra 
Leone (0.336) 

177. Zambia 
(40.5) 

139. Burkina 
Faso (23.6) 

172. Niger (22.7) 
174. Malawi 
(667) 

 
Deşi România este clasificată după acest indicator în categoria statelor cu un 

înalt indicator al dezvoltării umane, se pune în continuare problema 
găsirii/elaborării unui model de dezvoltare economică şi socială durabilă, care să 
îmbine într-un mod optimal creşterea economică, dezvoltarea socială şi protecţia 
mediului pentru a satisface corespunzător nevoile şi interesele generaţiilor 
prezente şi viitoare. 
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IMPORTANŢA IDENTIFICĂRII MOTIVAŢIILOR ÎN PERIOADA  
DE CRIZĂ CARE PRECEDE CONFLICTUL ARMAT 

 
                                                  Iulian Năstasă 

                                                   Ministerul Administraţiei şi Internelor 
                                                     Autoritatea pentru Străini 

 
Teoreticianul militar Carl von Clausewitz lansa, la începutul secolului al 

XVIII-lea, faimosul dicton „războiul este o continuare a politicii cu alte mijloace”. 
Prin acest principiu, autorul amintit nu făcea decât să sintetizeze un concept ce 
începea să se impună în epocă şi avea să alimenteze tendinţa statelor, a guvernelor 
sau a altor grupuri cu identitate politică de a considera legitimă recurgerea la 
conflict armat atunci când motivaţiile politice le plasau pe poziţii percepute ca 
fiind ireconciliabile. Era momentul istoric al afirmării naţiunilor, al conştientizării 
drepturilor şi libertăţilor individului, al apariţiei teoriei selecţiei naturale a lui 
Darwin, al definirii principiilor economiei moderne de către Adam Smith. Statul-
naţiune începea să fie considerat garantul libertăţilor şi drepturilor individului, şi 
din această perspectivă, apărea ca justificată subordonarea războiului, ca simplu 
instrument al manifestării supreme statale: politica.  

La prima vedere, faptul că în spatele oricărei acţiuni militare se află o decizie 
politică pare incontestabil şi general valabil.  

Dar ce principii politice am putea identifica în cazul primului război din Golf, 
în care Statele Unite şi aliaţii săi au distrus armata lui Saddam Hussein dar   l-au 
lăsat pe dictator la putere, creând astfel premisele unui al doilea conflict, un fel de 
codicil neinspirat al primului? Acelaşi conflict se statuează într-un argument al 
ideii că o acţiune militară de succes nu depinde întotdeauna de mecanismul politic 
care o declanşează. 

Există tendinţa de a considera că ororile războiului din fosta Iugoslavie, 
revoltătoare şi de neînţeles pentru o minte civilizată, nu pot fi atribuite unor 
resorturi cu adevărat politice, acesta având mai degrabă caracteristici - „epurarea 
etnică”, molestarea sistematică a femeilor -  şi motivaţii - dorinţa de răzbunare, 
exprimarea unor resentimente şi preconcepţii ancestrale - familiare antropologilor 
dedicaţi studiului conflictelor tribale, primitive.  

De fapt, aceste manifestări enumerate, caracterizate printr-o extremă 
brutalitate, au fost doar iniţial izvorâte din resorturi primitive, emoţionale, pur 
xenofobe, pentru că ulterior ele suferă de un proces de transformare motivaţională, 
constituindu-se în mijloace de atingere a unor scopuri eminamente politice (cum 
ar fi schimbarea politicii adversarului, impunerea într-un anumit teritoriu folosind 
teroarea şi genocidul pentru a determina populaţia civilă să părăsească o anumită 
zonă aflată în dispută). Eşecul, cel puţin parţial, al intervenţiei coaliţiei a fost în 
bună parte generat de neînţelegerea mecanismelor acestui conflict.  



 138

O concepţie tributară excesiv dictonului clausewitzian, ca şi una eminamente 
critică faţă de acesta nu a putut să genereze instrumentele necesare pentru o 
intervenţie eficientă într-o astfel de confruntare în care există o interacţiune 
complexă a motivaţiilor politice şi apolitice. 

Când în 1949 a devenit cunoscut că şi Uniunea Sovietică a detonat, la rândul 
ei, prima sa bombă atomică, iar apoi, în anii ’50, a iniţiat, concomitent cu Statele 
Unite, dezvoltarea bombei cu hidrogen, civilizaţia omenească a fost forţată să 
conştientizeze că se situează în faţa unui pericol fără precedent, acela al distrugerii 
totale a Pământului.  

Cum ar mai fi putut fi, în acel moment, războiul, de această dată atomic, o 
extensie a interesului politic? S-a încercat promovarea ideii că armele nucleare pot 
fi puse în slujba politicului nu prin folosirea lor, ci prin ameninţarea cu folosirea 
lor.  

Teoriile subsecvente acestei concepţii nu au izbutit niciodată să explice cum 
riscul folosirii reciproce a zecilor de mii de focoase nucleare acumulate în anii 
’80, ar fi putut servi, în vreun fel, intereselor esenţiale ale entităţilor politice.  

Istoria abundă de exemple care contrazic dictonul clausewitzian. Ca să dau 
un singur exemplu, aztecii se pare că luptau doar pentru a lua sute de prizonieri 
destinaţi ulterior sacrificiilor rituale. 

Pe de altă parte, caracterul politic al motivaţiilor care conduc la conflagraţii 
în majoritatea situaţiilor, atât la scară istorică, cât mai ales în lumea 
contemporană, nu poate fi contestat, lupta armată fiind într-adevăr, un instrument 
al politicii statelor sau ale grupurilor identificabile politic.  

Dar este mai mult decât atât. Este o expresie a culturii, adesea determină 
forme culturale, în anumite societăţi substituindu-se culturii însăşi. În plus, 
războiul antedatează cu mult orice formă statală. Probabil că a apărut o dată cu 
apariţia omului. Etologia furnizează chiar date că forme de „protorăzboi” pot fi 
întâlnite la primate. 

  Nimeni nu poate nega agresivitatea naturală a fiinţei umane, potenţialul ei 
de a produce violenţă. Societăţile civilizate sunt guvernate de legi, un adevăr care 
este o recunoaştere tacită a părţii întunecate din noi, care necesită constrângere din 
partea unei autorităţi.  

Faptul că la un nivel superior individului, acela al interfaţei dintre state, 
războiul este privit ca un instrument legitim, poate genera, în mod justificat, 
îngrijorare. Cu atât mai mult cu cât, după cum spunea, în 1880, reputatul jurist 
W.E. Hall „la nivel internaţional legea nu are decât [...] alternativa de a accepta 
războiul, indiferent de justeţea declanşării sale, ca pe o relaţionare în care părţile 
se pot angaja, dacă vor [...]  şi se poate doar încerca reglementarea efectelor 
acestei relaţionări”.  

Probabil că motivaţiile care determină angajarea în conflict armat, atât la 
nivel individual, cât şi la nivelul grupurilor umane constituite, au la bază modele 
comportamentale ce deţineau valoare de menţinere a speciei acum câteva sute de 
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mii de ani, apărute şi definitivate pe parcursul îndelungatului proces de 
antropogeneză. Aceste modele comportamentale nu pot fi considerate în mod 
serios ca aparţinând sferei politicului, de vreme ce preced cu mult apariţia oricăror 
structuri de acest gen în societatea umană. Ele au supravieţuit până la momentul 
actual deoarece, pe de-o parte, procesele de evoluţie şi selecţie naturală au nevoie 
de perioade extrem de lungi de timp pentru a-şi face simţită influenţa, în vreme ce 
evoluţia tehnologică a speciei umane se desfăşoară cu o rapiditate aflată în 
creştere exponenţială, iar pe de altă parte, deoarece omul eludează din ce în ce mai 
mult procesul de selecţie naturală, nepermiţându-i acestuia să elimine trăsăturile 
devenite irelevante pentru supravieţuire.  

Se ajunge astfel la situaţia actuală, în care Planeta este dominată de un homo 
sapiens puternic avansat tehnologic, dar neschimbat în esenţă comparativ cu 
vânătorii-culegători ai preistoriei34. 

Structurile politice şi întregul lor corolar reprezintă o grefă ulterioară, a cărei 
apariţie şi inserare se datorează unor cauze culturale şi de civilizaţie, unor 
necesităţi „tehnice”, neînscrise în sfera naturalului.  

Societăţile sedentare, urban-agricole, depozitare ale factorilor care au iniţiat 
procesul continuu de dezvoltare culturală, tehnologică, economică, a cunoaşterii 
în general, sunt cele care au „inventat” viaţa politică. Impunându-se ca formă de 
organizare, ele au dus la politizarea cvasitotală a societăţii umane, aşa cum o 
cunoaştem astăzi.   

Conceptul de „motivaţie” se referă la totalitatea motivelor sau mobilurilor, 
conştiente sau nu, care determină o entitate să efectueze o anumită acţiune sau să 
tindă spre atingerea anumitor scopuri35. Cu alte cuvinte mecanismele determină 
anumite motivaţii care sunt orientate spre un anume scop sau obiectiv. Se desprind 
logic concluzia că analiza originii şi finalităţii  motivaţiilor permite identificarea 
cât mai apropiată de adevăr a caracterului acestora – politic sau nu. 

Obiectivele politice pentru atingerea cărora se ajunge la războaie se 
desfăşoară pe un spectru larg putând fi relativ modeste (cum ar fi intimidarea 
adversarului sau determinarea schimbării politicii acestuia) sau îmbrăcând 
caracteristici extreme (cum ar fi cucerirea sau asimilarea totală a adversarului – 
chiar în condiţiile actuale, a se vedea agresiunea irakiană a Kuweitului).  

Obiectivele acestor stări conflictuale  pot fi împărţite în două mari categorii, 
dacă se ia în calcul un aspect major al rezultatului disputei, şi anume 
supravieţuirea sau nu a entităţii politice învinse. În funcţie de aceasta, obiectivele 
politice pot fi limitate (cu supravieţuirea părţii învinse) sau totale – „high-end 
objectives” în literatura de specialitate anglo-saxonă (cu dispariţia adversarului ca 
şi entitate politică).  

                                                 
34 Konrad Lorenz – „Cele opt păcate capitale ale omenirii civilizate”, Humanitas, 2007. 
35 xxx – Dicţionarul explicativ al limbii române, ed. Univers enciclopedic, Bucureşti, 1998. 
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În prima categorie intră intimidarea, reducerea capacităţii militare a 
inamicului, schimbarea orientării politicii a acestuia sau anexarea unei părţi din 
posesiunile acestuia (teritoriu, locaţii strategice etc.), în vreme ce în a doua putem 
identifica schimbarea regimului politic, schimbarea formei de guvernământ sau 
înlocuirea clasei politice conducătoare, cucerirea adversarului, exterminarea sa 
sau orice altă formă de demontare totală a inamicului. Bineînţeles, acestea sunt 
doar exemple, obiectivele politice putând îmbrăca o multitudine de forme, datorită 
contextului specific (tipul actorilor politici, calea de acţiune aleasă, spaţiu, 
moment istoric etc.).   

Aceasta este realitatea dominantă a lumii de azi, o situaţie a cărei evidenţă 
derivă din chiar acceptarea ei ca normă, iar exemplele edificatoare abundă.  

Mult mai discrete, eludând percepţia imediată, sunt situaţiile în care  părţile 
implicate într-un  conflict armat nu urmăresc un obiectiv politic. Acestea fie sunt 
substituite de alte obiective (de obicei economice, mai ales obiective economice 
individuale), fie este imposibil a fi identificate raţional. 

Se poate avansa drept contraargument faptul că obiectivele economice 
definesc interesele unor grupări politice, fiind în consecinţă doar o expresie a 
interesului politic. Într-adevăr, actorii politici pot urmări influenţarea (intimidare, 
modificarea politicii economice a acestuia) unui adversar pentru atingerea unui 
scop economic propriu.  

Dar acest lucru nu corespunde întotdeauna realităţii. Putem observa cu 
uşurinţă acest lucru dacă analizăm sursele conflictelor de pe continentul african.  

Războiul poate conferi beneficii individuale, atât liderilor care le iniţiază, cât 
şi personalului combatant convins să ia parte la confruntări.  

Există oportunităţi de jaf, comerţ cu arme, iniţierea altor forme de comerţ 
ilicit în condiţiile unui adăpost relativ faţă de o autoritate suverană statală sau faţă 
de comunitatea internaţională, de creare a unei situaţii confuze, anarhice care să 
permită exploatarea în scop personal a unor resurse naţionale. Se conturează un 
tablou cvasi-medieval, bazat pe ierarhii şi loialităţi personale. Anumiţi autori 
consideră că incidenţa şi durata unui astfel de conflict armat este direct 
proporţională cu starea de sărăcire a populaţiei şi expectanţele de câştig personal 
în timpul războiului sunt mai mari36 37.  Parafrazându-l pe Clausewitz, se vorbeşte 
chiar despre „o continuare a economiei cu alte mijloace”.38 

În acest caz prezentat nu pot fi observate obiective politice, întrucât nu se 
urmăreşte influenţarea prin forţă a unui adversar identificabil, ci scopuri 
economice primare. Chiar şi  existenţa unui grup care să aibă caracteristicile unei 
entităţi politice este dificilă, deoarece este vorba de structuri pseudopolitice, a 
                                                 

36 Collier P, Hoeffler A. Greed and grievance in civil war. Washington DC: World Bank, 
2000. 

37 Hirshleifer J. The dark side of the force. Econ Inquiry 1994. 
38 Keen, David, The Economic Functions of Violence in Civil Wars, Adelphi Paper 320, 

Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 11. 
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căror unitate şi existenţă este  în cel mai bun caz efemeră, bazată pe scopuri a 
căror natură personală creează în mod spontan antagonisme fundamentale între 
membrii structurii însăşi.  

În Liberia, controlul resurselor naturale (diamante, cherestea etc.) de către un 
grup restrâns a fost obiectivul principal al războiului. În Angola, conflictul aparent 
politic (între UNITA şi MPLA) a avut, de fapt aceeaşi cauză, de aici şi dificultatea 
procesului de pace. În Sierra Leone, existenţa oportunităţii de a jefui Banca 
Naţională şi resursele naturale ale ţării i-a motivat pe autorii loviturii de stat 
împotriva guvernului ales în mai 1997.  

Posibilitatea câştigurilor de pe urma traficului de armament se constituie 
drept obiectiv în sine aflat la baza conflictelor din Africa.39 Protejarea traficului de 
stupefiante este motivaţia intimă a grupurilor FARC şi ELN în cazul conflictului 
armat din Columbia. În aceste cazuri, chiar dacă are loc o politizare a conflictului 
pe parcursul acestuia, obiectivele iniţiale sunt apolitice.  

Obiectivele apolitice sunt recunoscute chiar oficial. În primăvara lui 1975, 
agenţia americană Law Enforcement Assistant Administration, în volumul 
„Disorders and Terrorism” publicat în urma activităţii National Advisory Comitee 
din cadrul acesteia identifica existenţa terorismului non-politic, definindu-l drept 
„o iniţiativă conştientă care are ca obiectiv menţinerea unui înalt grad de frică din 
motive coercitive, scopul final fiind mai degrabă obţinerea de câştiguri 
individuale sau colective, decât atingerea unui ţel politic” (“conscious design to 
create and maintain high degree of fear for coercive purposes, but the end is 
individual or collective gain rather than the achievement of a political 
objective.”)40 

Există şi situaţii contrare. Să analizăm situaţia conflictului militar dintre El 
Salvador şi Honduras din 1969, cunoscut sub numele de „războiul fotbalului”. 
Această stare de beligeranţă a izbucnit, într-adevăr, după revoltele consecutive 
unui meci de fotbal dintre cele două ţări, dar cauzele reale ale conflictului rezidă 
în situaţia de adversitate politică existentă în acel moment între cele două state, 
având la bază probleme privind imigraţia din El Salvador în Honduras.   

Vedem cum graniţa dintre politic şi apolitic este fluidă în ceea ce priveşte 
motivaţiile indivizilor şi ale entităţilor implicate în războaie. Creşterea eficienţei 
managementului conflictelor este o preocupare constantă iar înţelegerea cât mai 
corectă a caracterului motivaţiilor se deprinde ca fiind eminamente necesară. În 
vreme ce orice tentativă de a opera modificări la nivelul mecanismelor 
motivaţiilor este iluzorie, înţelegerea acestora poate oferi soluţii pentru 
optimizarea obiectivelor în cadrul conflictelor militare şi mai ales la înţelegerea 
                                                 

39 Henrik Vigh, Navigating Terrains of War (nota de subsol 29); Paul Jackson, '”Reshuffling 
an Old Deck of Cards: the Politics of Decentralisation in Sierra Leone”, African Affairs, Vol. 106, 
Jan. 2007, pp. 95-111. 

40xxx -  Disorders and Terrorism, National Advisory Committee on Criminal Justice 
Standards and Goals (Washington D.C.:1976). 
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contextului specific, acesta fiind, până la urmă, chiar cheia succesului, după cum 
afirma chiar „patriarhul” gândirii militare, Carl von Clausewitz. 

Ce se poate întâmpla în cazurile în care, în perioada de tensiune ce precede 
conflictul nu se reuşeşte identificarea corectă a motivaţiilor potenţialilor adversari 
este foarte bine ilustrat de următoarea analiză comparativă cu nuanţe de parbolă, 
între două situaţii de criză care, deşi aflate la mii de ani distanţă, prezintă erori ale 
unor actori politici izbitor de asemănătoare din punctul de vedere al adaptării 
răspunsului la o provocare externă. 

Primul exemplu se referă la campania punitivă a lui Darius I, întreprinsă 
împotriva sciţilor în secolul VI î.C., prin care se urmărea eliminarea sau cel puţin 
diminuarea expediţiilor constante de jaf ale popoarelor stepei. Este vorba de un 
actor politic cu „coordonate statale” clar definite, manifestând intenţii fără discuţie 
politice.  

De cealaltă parte se află conglomeratele tribale ale sciţilor, fără nicio 
organizare statală, cu un mod de viaţă nomad, bazat pe o sursă primară de 
existenţă extrem de mobilă şi relativ sigură (turmele de animale), independent de 
vreo locaţie geografică specifică care să fie considerată demnă de a fi apărată şi 
animate de motivaţii eminamente bazale, individuale (în speţă jaful). 

Să analizăm în ce măsură actorul politic ar fi putut să-şi atingă obiectivele 
politico-militare consacrate, „clausewitziene”, pe care le-am adus anterior în 
discuţie. 

Se observă cu uşurinţă imposibilitatea Imperiului persan de a-şi atinge 
obiectivele totale. Nu se putea obţine schimbarea regimului politic sau a formei de 
guvernământ, întrucât nu se poate afirma cu seriozitate că oponenţii ar fi prezentat 
măcar acest tip de structuri sociale.  

Imposibilă era şi „cucerirea” inamicului, datorită modului de viaţă nomad, 
care utilizează cu lejeritate mijloacele puse la îndemână de mediul înconjurător 
permisiv şi nemărginit, ducând la  lipsa de dependenţă faţă de un anumit teritoriu 
bine definit. Exterminarea sau anihilarea totală a nomazilor, per se sau indirectă, 
prin distrugerea bazei de subzistenţă a acestora (turmele de animale, păşuni) era o 
imposibiliate logistică şi era, în plus, barată de refuzul sciţilor de a se angaja într-o 
bătălie decisivă. Se putea cel mult spera înlocuirea clasei conducătoare cu 
eventuali lideri-clienţi, favorabili intereselor imperiului, dar pentru atingerea 
acestui obiectiv ar fi fost necesar ca perşii să-şi demonstreze capacitatea de a 
proiecta şi menţine eficient o forţă coercitivă, capabilă să-şi sprijine protejaţii 
(lucru contrazis de mersul dezastruos al campaniei).  

Să ne oprim un moment asupra acestei ultime posibilităţi de atingere a 
obiectivelor specifice.  

Vedem cum, în lipsa existenţei posibilităţii de a angaja o confruntare 
decisivă, forţa militară zdrobitor superioară inamicului nu se poate constitui într-
un mijloc al impunerii voinţei politice.  
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Alternativele funcţionale ar fi fost reprezentate, de exemplu, de câştigarea 
unor aliaţi prin oferirea de avantaje financiare şi derivă din înţelegerea 
adversarilor şi a caracterului apolitic al motivaţiilor acestora. Oricum nici acestea 
nu oferă soluţii optime, pe termen lung. Aliaţii de moment, aflaţi de fapt în afara 
unui control real, pot suferi cu uşurinţă mutaţii ale intereselor, redevenind agresori 
sau condiţionându-şi sprijinul de îndeplinirea unor revendicări din ce în ce mai 
incomode, a se vedea exemplul ulterior al Imperiului roman şi al popoarelor 
germanice de la graniţa sa.  

Nici obiectivele politice limitate nu erau la îndemâna „armadei terestre” a lui 
Darius. În lipsa angajamentelor hotărâtoare, nu se putea realiza nici reducerea 
capacităţii militare, nici intimidarea sau schimbarea comportamentului acestuia. 
Ocuparea unor teritorii sau locaţii cu importanţă strategică nu era posibilă, datorită 
mobilităţii şi capacităţii de manevră net superioare a inamicului şi a imensului 
efort logistic derivat din această stare de fapt. 

Avem o situaţie în care combatanţii angajaţi în conflict evoluează practic în 
medii motivaţionale diferite, generând atitudini strategice cu posibilităţi minime 
de intersectare, aceasta traducându-se, datorită suprapunerii condiţiilor geografice 
şi logistice specifice, în imposibilitatea atingerii obiectivelor specifice de orice 
natură (militare, politice, strategice) de către una dintre părţi (perşii). Se profilează 
două planuri nemiscibile, absolut distincte şi autonome. 

La o distanţă de douăzeci şi cinci de secole, să analizăm din aceeaşi 
pespectivă intervenţiile iniţiate de SUA şi Marea Britanie în Afganistan şi Irak, 
măsură politico-militară centrală a „războiului împotriva terorismului”.  

La o primă analiză, plasarea conflictului din Irak în aceeaşi categorie cu 
campania din Afganistan ar putea părea eronată, întrucât justificarea principală 
iniţială a intervenţiei americano-britanice în Irak a fost centrată pe necesitatea 
stopării proliferării armelor chimice şi a dezvoltării celor nucleare de către un 
regim totalitar, considerat  a fi un factor de instabilitate regională sau chiar globală 
(advesar politic clar identificabil), spre deosebire de situaţia din Afganistan, unde 
s-a afirmat de la bun început că este vorba de o iniţiativă ce face parte din 
„războiul declarat terorismului” (adversar fără coordonate politice clare).  

Consider că elementele politice, strategice şi militare caracteristice ale 
intervenţiei din Irak, apărute imediat după înlăturarea regimului lui Saddam 
Hussein (apariţia mişcărilor paramilitare şi/sau teroriste ca principal adversar, 
dificultăţile întâmpinate de încercarea de a impune regimuri democratice şi de a 
restabili normalitatea în zonă, provocarea oferită de militantismul islamic), 
precum şi atitudinile şi declaraţiile factorilor responsabili ai Coaliţiei justifică pe 
deplin plasarea celor două situaţii conflictuale în aceeaşi categorie, de 
subdiviziuni ale „războiului contra terorismului”.   

În plus, imensa majoritate a analiştilor politici şi strategici, precum şi 
comunitatea academică internaţională plasează cele două teatre de operaţii în 
aceeaşi sferă. Chiar termenii auto-descriptivi folosiţi de factorii decizionali politici 
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şi militari („al Treilea Război Mondial”, „al Patrulea Război Mondial”, „Overseas 
Contingency Operation”) se constituie ca un argument cu greutate în sensul celor 
afirmate. 

Obiectivele declarate ale coaliţiilor formate în jurul celor două state 
occidentale menţionate sunt anihilarea fenomenului terorist sau cel puţin limitarea 
amploarei acestuia, distrugerea bazelor şi taberelor de antrenament ale 
organizaţiilor teroriste, capturarea liderilor acestora, promovarea şi susţinerea 
unor regimuri democratice în aceste state.41 Toate sunt obiective clar politice, 
înscrise fie în categoria celor totale, fie în cea a obiectivelor limitate. 

Alianţa americano-britanică, sprijinită de coaliţiile formate ulterior în jurul ei, 
a avut succes militar deplin împotriva regimurilor aflate la putere în cele două 
state, dar paradoxal, la opt, respectiv şase ani de la începerea ostilităţilor, situaţia 
în cele două zone este departe de se fi normalizat, starea conflictuală continuă, iar 
obiectivele iniţiale nu au fost atinse decât parţial, cu costuri atât în vieţi omeneşti, 
cât şi materiale, imense faţă de rezultatele propriu-zise. Să ne amintim că, prin 
comparaţie, cele mai mari conflicte globale ale umanităţii, cele două războaie 
mondiale, au durat patru, respectiv cinci ani până la soluţionarea lor prin victoria 
uneia dintre părţi. 

Consider că erorile care au dus la imposibilitatea atingerii obiectivelor de 
către SUA, Regatul Unit şi, ulterior, coaliţiile formate în jurul lor provin din două 
direcţii principale: pe de o parte, incapacitatea de a identifica cu precizie, înaintea 
declanţării concflictului, pe parcursul crizei generate de atacurile teroriste din 11 
septembrie 2001, caracteristicile inamicului, natura lui doar declarat politică, dar 
în esenţă apolitică şi eşecul în a analiza în profunzime motivaţiile acestuia, şi pe 
de altă parte, din ignorarea faptului că, datorită caracteristicilor definitorii ale 
inamicului, în care autonomia acestuia faţă de „normă” ocupă o poziţie centrală.  

Este puţin probabil ca factorii de decizie terorişti să urmărească în mod 
serios, conştient, o „victorie”  împotriva „infidelilor” (trebuie să facem aici o 
distincţie între nivelul declarativ, propagandistic, axat pe exacerbarea clişeelor 
xenofobe în scopul lărgirii bazei de recrutare şi a unui eventual sprijin popular şi 
cel pragmatic, al atingerii unor rezultate concrete). De obicei, teroriştii islamici nu 
expun planuri clare, realiste de guvernare. Avem de-a face cu ideologii 
exacerbate, cu idei utopice de instalare a unei „ordini” în spirit strict religios în 
ţările musulmane.  

După cum rezultă din discursurile şi autocaracterizările organizaţiilor 
teroriste42, este vorba de încercări de mobilizare împotriva diferitelor elemente 
percepute ca „inacceptabile” de către ideologii acestor mişcări (contra 

                                                 
41 Comunicatul Administraţiei Bush privind  “National Strategy for Combating Terrorism”, 

February 14, 2003, Casa Albă. 
42 Dale C. Eikmeier – “Qutbism: An Ideology of Islamic-Fascism”. În Parameters, Spring 

2007, pp. 85–98. 
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socialismului, contra democraţiei, contra statului Israel, contra pan-arabismului 
etc.).  

Ca şi în cazurilor altor ideologii extremiste (fascismul, rasismul şi 
naţionalismul extremist, ca să oferim doar câteva exemple), este mult mai dificil 
să identificăm idealurile pentru care luptă aceste reţele.  

De aici, recunoaşterea organizaţiilor teroriste ca şi actori politici sau 
încercarea de abordare a problemelor pe care le cauzează acestea cu mijloace 
politico-militare specifice mediului clasic, politic, este o eroare. Este, de 
asemenea, probabil ca între grupările teroriste să existe un fenomen de 
„competiţie”, asemănător celei existente între potentaţii locali de pe continentul 
african43.  

Pentru liderii terorişti, acest fenomen constituie un mod de viaţă, care în afara 
riscurilor evidente, furnizează elemente percepute ca „recompense” de către 
aceştia (recunoaştere în cadrul grupului social, fie el şi informal, sentimente de 
putere şi de recunoaştere a autorităţii, valorizare a sinelui faţă de propriile credinţe 
/ ideologii – „apărător al dreptei credinţe”, de exemplu – , şi nu în ultimul rând, 
avantaje materiale concrete).  

Într-un studiu44 susţinut la întâlnirea anuală a Midwest Political Science 
Association, Skyler Cranmer prezintă un model formal al violenţei produse de 
grupările teroriste în raport cu gradul de competiţie între acestea şi ajunge la 
concluzia că nivelul aşteptat de activitate teroristă creşte direct proporţional cu 
intensitatea competiţiei dintre reţele şi cu câştigurile materiale sau de altă natură 
(prestigiu, influenţă) vizate. Nu cred că este eronat să considerăm că un atac 
terorist extrem de brutal, cum a fost cel din 11 septembrie 2001, a urmărit în 
principal obiective cu caracter apolitic sau cel mult indirect politic. Prin „indirect 
politic” înţeleg de exemplu determinarea Statelor Unite să ia măsuri ofensive 
antiteroriste (ocuparea Afganistanului, în acest caz) care să aibă drept consecinţă 
întărirea clişeelor xenofobe în rândul populaţiei islamice, situaţie care duce 
implicit la ralierea organizaţiilor teroriste în efort comun şi lărgirea bazei de 
recrutare pentru viitori membri ai organizaţiilor teroriste.  

Organizaţiile teroriste, reţelele de infamie prin care îşi urmăresc obiectivele, 
au doar o dependenţă relativă faţă de coordonate geografice şi politice. Chiar dacă 
există state care protejează, încurajează sau chiar conduc activităţi ale structurilor 
teroriste, acestea pot opera cu uşurinţă şi fără sprijinul acestor entităţi politice 
clasice. Globalizarea lumii de azi, progresul ştiinţific care permite tuturor accesul 
la mijloace tehnice sofisticate, creează un mediu pe care teroriştii îl percep ca 
fiind un context permisiv, în care acţiunile lor devin o opţiune viabilă, un „mediu 

                                                 
43 Situaţie descrisă mai sus, p. 97 şi urm. 
44  Skyler Cranmer - “Terrorist Violence and Intra-Terrorist Competition” - http://www.all 

academic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/3/7/4/0/pages137408/p137408-1.php. 
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înconjurător” care pune la dispoziţie mijloace materiale bogate, ce oferă o imensă 
autonomie.  

În situaţiile în care un oponent perfect adaptat unui context dat (fie el 
geografic, climatic, istoric, social, tehnologic) are capacitatea de a maximiza în 
favoarea lui aceste „condiţii de mediu” derivate din respectivul context, acesta 
este foarte greu de învins, şi este puţin probabil că o eventuală eradicare a acestuia 
să fie posibilă prin mijloace politico-militare clasice.  

Actorii politici sunt nevoiţi să evolueze într-un mediu pe care nu au 
capacitatea de a-l modifica în scopul atingerii scopurilor proprii. După cum nu era 
posibil pentru popoarele sedentare din antichitate să modifice habitatul natural al 
nomazilor, nu este posibil pentru statele occidentale de astăzi să schimbe 
complexa infrastructură tehnologică sau să stopeze continuul proces de 
globalizare al lumii de azi.  

Avem de-a face în ambele cazuri, cu actori ce se bucură de o mare autonomie 
şi care sunt conştienţi de aceasta, animaţi de motivaţii care, din punctul de vedere 
al depozitarilor civilizaţiei din respectivul moment istoric sunt inacceptabile sau 
cel puţin chestionabile şi care nu se înscriu decât tangenţial în sfera politicului 
(jaf, respectiv teroare). 

Ca să avansăm un singur exemplu al mobilităţii extraordinare a teroriştilor şi 
a uşurinţei cu care penetrează coordonatele geopolitice clasice, reamintim tendinţa 
actuală de reorganizare în Pakistan a structurilor teroriste nevoite să părăsească  
Afganistanul. 

Tot ca o consecinţă a insuficientei analize a motivaţiile principalilor 
promotori ai terorismului, observăm că intervenţiile armate din Afganistan şi Irak 
au avut ca prim efect întărirea clişeelor xenofobe împotriva civilizaţiei 
occidentale, cu tot corolarul propagandistic care derivă din acestea. Într-un raport 
din 2005, Oxford research Group afirma: ”Al-Qaida and its affiliates remain 
active and effective, with a stronger support base and a higher intensity of attacks 
than before 9/11. […]Far from winning the 'war on terror', the second George W. 
Bush administration is maintaining policies that are not curbing paramilitary 
movements and are actually increasing violent anti-Americanism”45 (Al-Qaida şi 
afiliaţii acesteia rămân activi şi capabili de acţiune, cu o bază de sprijin şi o 
intensitate a atacurilor mai mare decât înainte de 11 septembrie […] Departe de a 
câştiga „războiul împotriva terorismului, cel de-al doilea mandat al Administraţiei 
George W. Bush menţine linii politice care nu diminuează mişcările paramilitare 
şi amplifică violenţa tendinţelor anti-americane).” Peter Begen şi Paul 
Cruickshank cercetători în cadrul Centrului pentru Lege şi Securitate al Facultăţii 
de drept din cadrul New York University argumentau că Războiul din Irak a 

                                                 
45 http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/endlesswar.php 

"Endless War: The global war on terror and the new Bush Administration". 
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produs o „globalizare a martirizării”, întrucât acesta a generat o creştere a ratei 
anuale de atentate, sute de atacuri teroriste şi mii de victime în rândul civililor46.  

Coaliţiile şi-au atins obiectivele politico-militare totale faţă de cele două state 
pe teritoriul cărora s-a produs intervenţia. Guvernele aflate la putere au dispărut 
ca şi entităţi politice. 

Problema celor două campanii este că inamicul propriu-zis, cel puţin aşa cum 
este el identificabil din scopurile şi obiectivele declarate ale coaliţiilor nu este 
reprezentat de actorii politici statali, deja învinşi, ci de organizaţiile şi reţelele 
teroriste, a căror existenţă şi funcţionare continuă să prezinte un pericol 
nediminuat şi în prezent.  

Cum afirmam mai sus, dezmembrarea actorilor politici suspectaţi de a sprijini 
terorismul nu este suficientă datorită imensei autonomii a fenomenului terorist 
faţă de coordonatele politice clasice. 

Ca şi în cazul exemplului din antichitate discutat, principalul obstacol în 
calea atingerii obiectivelor coaliţiei rezidă în faptul că este imposibilă angajarea 
într-o confruntare sau o serie de confruntări decisive cu un inamic care evită prin 
însăşi natura sa o astfel de rezolvare a ostilităţilor şi care are şi mijloacele concrete 
de a adopta cu succes o astfel de strategie. Vedem cum imensitatea protectoare a 
stepei îşi găseşte un corespondent contemporan în societatea globală de astăzi, în 
anonimatul binevoitor oferit cu generozitate de „satul mondial”. 

Alianţa occidentală poate urmări, ca obiective din categoria celor totale, fie 
exterminarea inamicului, fie suprimarea liderilor acestuia. Acest lucru nu rezultă 
numai din declaraţiile factorilor politici şi militari ai Coaliţiei, ci se de desprinde 
logic, acestea fiind de fapt singurele viabile, întrucât este imposibilă cucerirea 
adversarului, iar acesta nu posedă „regim politic” sau „formă de guvernământ” 
centrale, cu capacitate de influenţare a întregului fenomen, ci doar structuri de 
decizie şi coordonare independente unele de altele, separate adeseori din punctul 
de vedere al ideologiei, scopurilor propuse, tendinţelor de moment sau al 
mijloacelor de acţiune.  

Atingerea obiectivelor accesibile, menţionate mai sus este, la rândul ei, 
improbabilă, mai ales dacă sunt întrebuinţate forţe şi mijloace militare clasice.  

Liderii reţelelor teroriste, deşi sunt percepuţi, atât de către membrii acestora, 
cât şi de Alianţă ca fiind elemente sine qua non, obiective-cheie în această stare 
conflictuală, pot fi, până la urmă, înlocuiţi de alţi indivizi, fie din cadrul 
respectivei structuri teroriste, dacă aceasta supravieţuieşte „decapitării”, fie de şefi 
ai altor reţele, proces facil datorită ideologiei sau obiectivelor de moment comune.  

După cum rezultă din datele concrete de până acum, acţiunile „chirurgicale” 
de eliminare a liderilor nu au avut întotdeauna urmările scontate, întrucât nu s-au 
tradus pe termen lung în limitarea fenomenului terorist. În ceea ce priveşte 
exterminarea totală a inamicului, care în acest context s-ar traduce prin 

                                                 
46 „The Iraq Effect”,  în Mother Jones, 1 martie 2007. 
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identificarea corectă şi extragerea indivizilor membri ai organizaţiilor teroriste 
dintr-o populaţie sau grupuri sociale care nu trebuie discriminate aprioric, dar în 
schimb sunt foarte sensibile la îndoctrinare şi recrutare, este un proces dificil şi 
îndelungat, care presupune costuri disproporţionat de mari în raport cu rezultatele 
concrete ce ar putea fi obţinute. 

Dacă analizăm în ce măsură Alianţa occidentală îşi poate atinge eventualele 
obiective limitate, putem afirma că acest lucru este relativ posibil, dar numai 
parţial şi cu costuri disproporţionate în raport cu rezultatele concrete obţinute. Din 
această categorie, o parte dintre obiective sunt inaccesibile, cel puţin prin 
mijloacele întrebuinţate, şi mă refer aici la schimbarea orientării politice a 
inamicului (în acest caz, schimbarea politicii organizaţiilor teroriste ar însemna de 
fapt însăşi negarea raţiunii de a fi  a acestora, ceea ce ar echivala cu o înfrângere 
totală a lor, adică o exportare către obiectivele totale).  

Atingerea celorlalte obiective  din această categorie (intimidarea 
adversarului, reducerea capacităţii ofensive a acestuia, anexarea unor porţiuni de 
teritoriu sau locaţii strategice) a avut rezultate relative, succesul atins nefiind 
evident, fiind tributar unor argumente subiective şi de factorul care întreprinde o 
eventuală analiză a acestuia.  

Oarecum paradoxal, putem considera că ciocnirea dintre Occident şi terorişti 
a avut efecte clar măsurabile asupra primului actor beligerant.  

Susţin concluziile analiştilor care consideră că legislaţia asociată creării şi 
funcţionării departamentului Homeland Security intră de multe ori în conflict cu 
convenţiile internaţionale (de exemplu, introducerea termenului de „combatanţi 
nelegitimi” – „unlawful combatants” – şi excluderea acestora ca beneficiari ai 
Convenţiei de la Geneva, la care Statele Unite sunt parte semnatară – o atitudine 
nefericită, întrucât, pe de-o parte, prin utilizarea termenului de „combatanţi” se 
evită în mod nejustificat încadrarea teroriştilor în categoria criminalilor de drept 
comun, şi pe de altă parte, se introduce ideea că pot exista combatanţi care pot fi 
privaţi de drepturi – se produce un fel de valorizare indirectă a teroriştilor) şi are 
potenţialul de a limita drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Este improbabil ca 
actorul „nealiniat”, situat „în afara sistemului” (şi anume, reţelele teroriste) să fi 
avut un astfel de obiectiv, dar acesta îşi profilează apariţia – putem considera că a 
fost atins un obiectiv din categoria celor limitate – schimbarea politicii 
adversarului şi apare chiar pericolul unor modificări importante a regimului politic 
într-o direcţie totalitară – obiectiv „total” – iar conştientizarea acestei stări de fapt, 
ca primă etapă a prevenirii materializării sale ar trebui să fie un obiectiv politic 
principal, mult mai important decât orice campanie ofensivă antiteroristă, al cărei 
eventual succes este cel puţin discutabil.  

Dacă mi se permite o parabolă medicală, este binecunoscut cazul bolilor 
autoimune, în care sistemul defensiv, imunitar, al organismului începe să agreseze 
fără „discernământ” structurile proprii şi generează stări patologice cel puţin la fel 
de periculoase ca şi o eventuală maladie infecţioasă.  
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După cum afirma Ken McDonald, procurorul general al Marii Britanii, 
„obiectivul principal al acestor atacuri violente este să determine state 
democratice, precum Marea Britanie, să-şi abandoneze valorile”47. 

Există, desigur, diferenţe majore între o monarhie totalitară a antichităţii şi  
cel mai puternic stat al secolului nostru în ceea ce priveşte capacitatea de analiză a 
condiţiilor politice şi militare asociate unui context beligerant, dar vedem cum, în 
ambele situaţii, datorată în primul rând incapacităţii de a angaja inamicul printr-o 
„bătălie decisivă”, rezultată din caracteristicile specifice ale mediului în care 
acesta evoluează, precum şi prin neglijarea importanţei caracterului apolitic al 
unora dintre motivaţiile acestuia şi prin cantonarea exagerată într-un răspuns 
clasic, politic, în faţa unor provocări ce se găsesc, cel puţin parţial, în afara acestui 
spaţiu, o superputere ajunge să se situeze într-un context care îi interzice 
„victoria”, atingerea propriilor scopuri politice, militare şi de altă natură.   

Este necesară o reevaluare a mijloacelor de contracarare a terorismului, iar 
pentru ca acestea să fie eficiente, este necesară o analiză sistematică, pe multiple 
paliere, a apariţiei şi dinamicii acestora, înţelegerea resorturilor intime, atât la 
nivel individual, cât şi general, pentru a putea identifica modalităţi cu adevărat 
eficiente de anihilare a acestora. 

Pentru structurarea unui răspuns eficient unei ameninţări asimetrice este de 
primă importanţă înţelegerea motivaţiilor reale ale adversarilor (generatorii de 
ameninţare asimetrică), mai precis a motivaţiilor reale, nu declarate, şi, în special, 
modului în care acestea se pot metamorfoza de la caz la caz şi de la un anumit 
nivel la altul. Motivaţiile liderilor sunt diferite atât de la lider la lider, cât şi faţă de 
motivaţiile indivizilor simpli, ale „executanţilor”.  

În plus, chiar în situaţia unor personalităţi carismatice, „mesajul” 
motivaţional, propagandistic, poate suferi modificări în cursul propagării sale şi a 
modului în care este preluat de fiecare individ în parte. 

În data de 19 septembrie 2008, corporaţia RAND (Research and 
Development), poate cea mai importantă organizaţie nord-americană  non-profit, 
specializată în expertiză în cercetare şi dezvoltare, îşi începea studiul laborios, 
intitulat „Înfrângerea grupurilor teroriste” („Defeating Terrorist Groups”), 
prezentat în faţa Comitetului Serviciilor Armate ala Statelor Unite (United States 
House Committee on Armed Services) cu următoarea frază: „Statele Unite nu pot 
conduce o campanie eficientă împotriva al Qu’ida fără o teorie coerentă asupra 
modului în care pot fi desfiinţate grupările teroriste”48. Pe parcursul raportului 
citat, se sugera abandonarea terminologiei şi a metodelor cu specific militar, a 
însăşi sintagmei de „război împotriva terorismului”, ca o recunoaştere a faptului 
că nu se pot identifica soluţii de acest gen pentru combaterea terorismului.   

                                                 
47 „There is no War on Terror in the UK”, în The Times, 24 ianuarie 2007, p.12. 
48 http://  www.rand.org/pubs/testimonies/CT314. 
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Tot mai multe voci susţin necesitatea distanţării faţă de terminologia asociată 
„războiul împotriva terorismului”, în primul rând pentru că cei ce iniţiază aceste 
acţiuni, în contextul secolului nostru, nu sunt „soldaţi”, ci criminali. Iar metodele 
de combatere a criminalităţii aparţin sferei poliţieneşti, nu celei militare.  

De altfel, în concluziile raportului RAND, citat mai sus, se arăta că „de 
departe, cea mai eficientă strategie împotriva grupurilor religioase a fost utilizarea 
poliţiei locale şi a serviciilor de informaţii, care sunt „responsabile” de  
desfiinţarea a 74% din aceste grupuri, din 1968 până în prezent”49. 

Vorbeam mai sus de mediul permisiv oferit de globalizarea lumii de astăzi, 
ale cărui caracteristici sunt uşor de exploatat de către terorişti. Este necesară 
situarea conflictului pe acest „teatru de operaţii”, iar structurile guvernamentale 
care pot accesa acest mediu sunt, prin însăşi natura lor, serviciile de informaţii şi 
contrainformaţii, structurile poliţieneşti şi de control al migraţiei. Este totodată 
necesară adaptarea structurilor implicate în limitarea şi înlăturarea urmărilor 
eventualelor atacuri teroriste (pompieri, protecţie civilă, servicii de ambulanţă 
etc.) la aceste ameninţări de tip nou şi creşterea capacităţii de comandă şi control 
inter-instituţional. 

Costurile intervenţiei Coaliţiei în Irak şi Afganistan sunt imense, şi ceea ce 
este mai grav, vorbim de costuri disproporţionate faţă de rezultatele obţinute.  

Cele mai „optimiste” aprecieri avansează cifre de ordinul sutelor de miliarde 
de dolari (748,2 miliarde de dolari în Irak şi 299,6 de miliarde dolari în 
Afganistan50, cu o medie de 75 de miliarde de dolari anual numai pentru 
intervenţia din Irak)51.  

Nu mă voi hazarda să avansez speculaţii de ordin economic, nu este scopul 
prezentei lucrări, dar este evident că prin alocarea acestor fonduri în cadrul unei 
strategii viabile de combatere a terorismului, pentru sprijinirea măsurilor anti-
teroriste, de exemplu, ar fi adus rezultate palpabile de contracarare a ameninţării 
asimetrice şi, cel mai important, nu s-ar fi soldat cu costurile în vieţi omeneşti ale 
operaţiunilor Enduring Freedom şi Iraqi Freedom (nu există date unanim 
acceptate, dar chiar şi cifrele minime sunt imense: cel puţin 62.570 de civili52 şi 
4000 de militari americani decedaţi în Irak53, respectiv 1013 civili morţi în 
Afganistan numai în primele şase luni ale anului 200954).  

                                                 
49 http://  www.rand.org/pubs/testimonies/CT314. 
50 Amy Belasco – “The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror 

Operations Since 9/11”, CRS Report for Congress, 28. 09.2009 –
http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL 33110.pdf. 

51 Joshua S. Goldstein – „”Price of War”, New York University Press, 2004. 
52 Iraqi Body Count – cf. www.iraqbodzcount.org. 
53 Cf. http://icasualties.org/oif/. 
54 Estimările UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afganistan), în „UNAMA 

Year in Review” - http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741&ctl=Details&mid= 
1882& Item ID=6892. 
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În contextul lumii de azi, motivaţiile subtile, apolitice îşi continuă existenţa 
discretă, în umbra giganţilor politici.  

Analiza coerentă a contextului specific şi a potenţialului adversar, în perioada 
de criză ce precede un eventual conflict este singura cale prin care se poate ajunge 
la înţelegerea motivaţiilor reale ale acestuia şi prin care se pot identifica soluţii pe 
termen lung, fin acordate specificului fiecărei ideologii în parte, fiecăror condiţii 
economice, geografice, culturale.  
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ORIGINILE LEGALE ALE TOTALITARISMULUI  
COMUNIST ROMÂN 

 
                                                    Preparator Alexandru Climescu 

                                               Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” 
                                           Facultatea de Ştiinţe Politice 

 
În literatura dedicată analizei fenomenului totalitarist, două lucrări sunt 

fundamentale. Atât  The Origins of Totalitarianism (1951) a lui Hannah Arendt  
cât şi  Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956), scrisă de Zbigniew 
Brzezinski şi Carl Friedrich, percep totalitarismul ca un fenomen al secolului XX. 
Deşi există similarităţi între cele două lucrări, ele sunt în mod fundamental 
diferite. Concepţia lui Arendt despre regimul totalitar este restrictivă, aplicându-se 
numai asupra două cazuri: cel al Germaniei naziste şi al URSS-ului în timpul lui 
Stalin. Prin contrast, fenomenul totalitar, aşa cum este el înţeles de Brzezinski şi 
Friedrich, are o aplicaţie mult mai extinsă. Mai mult, Friedrich şi Brzezinski nu 
caută să găsească o explicaţie cauzală pentru apariţia acestui fenomen, ci oferă o 
imagine concentrată pe componentele care alcătuiesc un întreg -  totalitarismul. În 
timp ce Friedrich şi Brzezinski trebui să extragă un ansamblu de simptome 
totalitare dintr-un anumit context, Arendt trebuie să investigheze trecutul şi să 
dezvolte o imagine concretă, nu abstractă.  

Întrucât această lucrare tratează şi ea „originile” unui fenomen, ar părea firesc 
să îmbrăţişam modelul de analiză introdus de Hannah Arendt. Dacă Arendt arogă 
termenului „origini” o puternică notă diacronică, concentrându-se pe istoria 
secolului anterior apariţiei fenomenului totalitar, nu este interesul nostru să facem 
acest lucru într-o asemenea lucrare. Utilizarea sintagmei  „origini legale alte 
totalitarismului comunist românesc” nu se referă la sursa istorică a acestui 
fenomen, ci la fundamentele sale legale, la ordinea juridică ce a făcut posibilă 
„totalizarea societăţii de către stat” în termenii lui Carl Schmitt.  

Pentru că specificul acestei lucrări impune utilizarea unui model de analiză 
anterior construit, aparatul conceptual cu o largă aplicabilitate istorică oferit de 
Brzezinki şi Friedrich devine relevant. Ne propunem ca prin intermediul său să 
clarificăm elementele definitorii ale fenomenului totalitar, ca apoi să evidenţiem 
modul în care aceste elemente s-au fundamentat pe o ordine legală existentă în 
România anilor 1945-1989.  

 
„Sindromul” fenomenului totalitar 
 
Brzezinski si Friedrich enunţă şase caracteristici interdependente ce 

alcătuiesc un tot organic – fenomenul totalitarist. Cele şase trăsături sunt: 
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1. O ideologie elaborată adică o doctrină oficială ce acoperă toate 
aspectele vitale ale vieţii cetăţenilor, respingând societatea existentă şi 
urmărind construirea unei societăţi viitoare perfecte. 

2. Un partid unic de masă conduse de un singur individ, dictatorul; 
partidul este organizat ierarhic, oligarhic şi în mod tipic fie superior 
birocraţiei guvernamentale, fie întrepătruns cu aceasta. 

3. Un sistem de teroare, fizică sau psihologică, asigurat prin poliţia 
secretă sau presiuni sociale ce emană de la partid; poliţia secretă într-un 
astfel de sistem susţine interesele partidului, dar îl şi supraveghează pe 
acesta în virtutea intereselor liderilor săi, precum şi pe duşmanii regimului. 

4. Un control monopolist al partidului sau al guvernului asupra 
mijloacelor de comunicare în masă, inclusiv asupra presei, radioului şi 
cinematografiei 

5. O economie controlată şi direcţionată central prin coordonarea de 
către aparatul birocratic a companiilor şi a altor asociaţii economice. 

6. Un monopol al statului asupra armelor de foc55 
 

Importanţa pe care o acordă Brzezinski şi Friedrich birocraţiei este evidentă. 
Spre deosebire de alte forme de dictatură, dictatura totalitară este un sistem de 
putere puternic birocratizat. Birocraţia este necesară pentru centralizarea armelor, 
controlul asupra mijloacelor tehnologice şi pentru procesul de terorizare a 
populaţiei. Cea mai importantă caracteristică este insă rolul birocraţiei în procesul 
de planificare economică.  

Ideologia totalitară este definită de cei doi autori drept un corp coerent şi 
raţional de idei privind mijloacele practice despre modul de schimbare totală şi 
reconstrucţie a unei societăţi prin forţă sau violenţă, bazat pe o critică generală a 
ceea ce este rău în societatea anterioară.56 Este o doctrină utopică care acoperă 
toate aspectele vieţii în încercarea dea a restructura societatea, supusă unei 
revoluţii economice, sociale şi culturale.  

Utilizarea violenţei pentru a crea teroare are rolul de a preveni apariţia unei 
opoziţii. Pe scurt, teroarea este percepută ca un proces prin care practici violente 
deliberate sunt întreprinse de către cei care deţin puterea pentru a crea frică în 
sânul celor care ar îndrăzni să nu se supună. Pentru cei doi autori, indicatorul care 
ar putea să infirme existenţa unui sistem de teroare este prezenta grupurilor 
organizate care critică pe cei aflaţi la putere în mod public şi consecvent. Iar 
instituţia care aplică acest regim de teroare este poliţia secretă..  

În legătură cu planificarea economică, Brzezinski şi Friedrichh argumentează 
ca succesul economic este vital pentru succesul politic în cadrul statelor totalitare. 
Mai mult, cei doi autori argumentează că regimurile totalitare încearcă să extindă 

                                                 
55 Zbigniew, Brzezinski & Carl, Friedrich, Totalitarian Dictatorship and Autocracy. 
56 Rosemary, O’Kane, Terror, force and states:  the path from modernity, p.52. 
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controlul asupra fermierilor şi ţăranilor, luând notă de consecinţele dezastruoase 
pentru populaţia rurală rusă pe care le-a avut reforma agrară sovietică.  

Trebuie menţionat că cea de-a şasea componentă a simptomaticii totalitare  
enunţate de Brzezinski şi Friedrich nu poate face obiectul unei analize de sine 
stătătoare. Monopolul asupra producţiei industriale de armament şi a punerii in 
circulaţie a armelor şi muniţiilor decurge implicit din cadrul legal ce 
reglementează controlul total al economiei de către statul comunist.  

 
1. Oficializarea ideologiei marxist-leniniste 
 
Ideologia partidului ce avea să devină unic a căpătat formă legală pentru 

prima dată prin modificarea din 27 februarie 1948 a Codului Penal, aflat în 
vigoare din 2 mai 1940. Codul revizuit a împrumutat o serie de concepte din 
legislaţia sovietică ce erau străine dreptului românesc, dar utile în consolidarea 
ideologiei comuniste. Noţiuni precum sabotaj contra-revoluţionar, diversiune 
contra-revoluţionară şi agitaţie şi propagandă contra-revoluţionară au fost 
introduse pentru a justifica arestările în masă ale membrilor Gărzii de Fier. Ele 
aduceau în discuţie dezideratul sacru al marxism-leninismului – revoluţia socială 
declanşată de proletariat.  

Tot în 1948, Legea pentru Reforma Învăţământului a condus la închiderea 
tuturor şcolilor străine, inclusiv a celor administrate de ordinele religioase. 
Totodată, s-a trecut la epurarea mediului universitar românesc. Profesori eminenţi 
au fost înăturaţi din facultăţile de istorie şi filozofie iar locul lor a fost luat de 
îndoctrinatori stalinişti57, printre cei mai cunoscuţi numărându-se istoricul Mihai 
Roller. Ministerul Educaţiei a interzis în baza noii legi a educaţiei anumite 
materiale didactice şi a autorizat manuale ce încorporau perceptele marxist-
leniniste. Predarea religiei a fost în întregime interzisă, introducându-se în schimb 
o disciplină obligatorie în fiecare an al şcolii secundare: marxism-leninismul.  

Constituţia de la 1948 constituie şi ea un exemplu de legalizare a ideologiei 
marxist-leniniste. Art. 2 afirmă lupta dusă de popor, în frunte cu clasa muncitoare, 
împotriva fascismului, reacţiunii şi imperialismului58, duşmanii tradiţionali ai 
proiectului comunist. Mai mult decât afirmarea ostilităţii faţă de aceste trei 
categorii politice, respectivul articol e unic şi prin interpretarea istoriei poporului 
român cer prefigurează îndoctrinarea istorică ce avea să atingă cote de proporţie în 
anii următori.  

Art. 12 al aceluiaşi act se angajează într-o retorică specifică ideologiei 
socialiste: Statul acordă sprijin tuturor celor care muncesc, pentru a-i apăra 

                                                 
57 Dennis, Deletant, Communist Terror in Romania, p. 88 
58 Constituţia Republicii Populare România publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 

bis din 13 aprilie 1948 



 156

împotriva exploatării şi a ridica nivelul lor de trai.59 Acest text integrează una din 
cauzele fundamentale ale revoluţiei proletare: exploatarea clasei muncitoreşti de 
către o clasă asupritoare. Doar că de data aceasta, statul nu mai reprezenta un 
instrument al luptei de clasă, prin care burghezo-capitaliştii ii controlau pe 
proletari, ci se erija în protector al acestora din urmă.  

Cea mai grăitoare dovadă de oficializare a doctrinei politice socialiste în 
România este fără doar şi poate constituţia adoptată în anul 1965. Capitolul 
introductiv reia o serie de teme predilecte marxism-leninismului, accentul fiind 
pus pe providenţialitatea proletariatului. Astfel, RPR este un „stat al oamenilor 
muncii de la oraşe şi sate”, care au reuşit să „nimicească puterea claselor 
exploatatoare” şi care aliindu-se cu ţărănimea muncitoare au purces la „doborârea 
regimului capitalisto-moşieresc şi scuturarea jugului imperialist”. Articolul 2 ne 
dezvăluie care este baza puterii populare în România: „alianţa clasei muncitoare 
cu ţărănimea muncitoare, în care rolul conducător aparţine clase muncitoare”.  
Tema deconstrucţiei unei societăţi imperfecte şi construirea unei societăţi utopice 
este reluată şi în ultimul paragraf al capitolului introductiv, care afirmă că 
„politica statului de democraţie populară este îndreptată spre lichidarea exploatării 
omului de către om şi construirea socialismului”. Această temă este reluată şi in 
articolul 11, alin. 2, din care se desprinde duşmanul ideologiei marxist-leniniste: 
elementele capitaliste care sunt îngrădite şi eliminate de politica statului democrat 
popular. 

Acelaşi capitol confirmă teza lui Marx exprimată în manifestul partidului 
Comunist conform căreia istoria este istoria luptei dintre clase. Poporul muncitor, 
ajutat de glorioasa Armată Sovietică, a reuşit „să nimicească puterea claselor 
exploatatoare şi să făurească statul de democraţie populară”. Art. 90, alin. 1 
prevede datoria fiecărui cetăţean al RPR „să păzească, să întărească şi să dezvolte 
proprietatea obştească socialistă”. Constituţia din 1965, republicată în 1968, 
introduce si datoria cetăţenilor de a contribui la întărirea şi dezvoltarea orânduirii 
socialiste, prescriind orientarea ideologică a individului.  

Critica a societăţii burgheze, accentul pus pe clasa muncitoare, care se 
constituie în actor politic promotor al schimbării sistemului social, care reuşeşte sa 
se elibereze de sub jugul claselor exploatare şi demonizarea proprietăţii private în 
sistem capitalist devin noţiuni consacrate legal. Revoluţia socială, politică şi 
culturală este anunţată de aceste texte, ce anticipează eforturi de transformare 
fundamentală a unei societăţi în virtutea proiectului utopic al comunismului.   

 
2. Legalizarea partidului unic 
 
Constituţia Republicii Populare România adoptată în 1948 consfinţea 

existenţa unei singure camere parlamentare, definită ca „organul suprem al puterii 

                                                 
59 Ibidem 
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de stat”. Un prezidiu, compus dintr-un preşedinte, un secretar şi 17 membri 
acţiona în numele Adunării când aceasta nu se afla în sesiune, ceea ce se întâmpla 
destul de des60, în timp ce organismul executiv suprem era Consiliul de miniştri. 
Toate aceste organisme se aflau, desigur, supuse autorităţii partidului Comunist.  

Pe 24 noiembrie 1947 a fost adoptată o lege privind reorganizarea aparatului 
judecătoresc. Ea stipula alegerea unor magistraţi de către popor, magistraţi ce erau 
numiţi asesori populari, nominalizaţi de partid61. Aceşti asesori conduceau alături 
de judecători şedinţele de judecată şi îi depăşeau pe aceştia din urmă ca număr, 
pentru a asigura că voinţa partidului este îndeplinită în instanţele de judecată. 
Noile sarcini ale sistemului juridic erau apărarea noii ordini sociale, a sistemului 
economic socialist şi a proprietăţii socialiste.  

  În 1948 a fost adoptat şi  decretul din 18 August care completa Legea 
privind urmărirea şi pedepsirea celor vinovaţi de crime de război sau de crime 
împotriva păcii şi securităţii naţionale, adoptată cu un an înainte. Utilizând această 
lege, Ministerul de Interne a ordonat arestarea a peste 1000 de ofiţeri ai Siguranţei 
şi Jandarmeriei. Locul lor a fost luat de persoane numite de către partidul 
comunist, marcând un alt moment semnificativ al infiltrării acestui partid în 
aparatul birocratic.62  

Constituţia din 1952 marchează începutul unei noi etape în ceea ce priveşte 
rolul partidului, care dintr-o forţă ce acaparase aparatul instituţional al statului 
devenea o forţă superioară acestuia. Ea atribuie partidului unic pentru prima dată 
în istorie o importanţă constituţională. Conform art. 86, alin. 3, „Cetăţenii cei mai 
activi şi cei mai conştienţi din rândurile clasei muncitoare şi din rândul celorlalte 
pături de oameni ai muncii se unesc în Partidul Muncitoresc Român, detaşamentul 
de avangardă al oamenilor muncii in lupta pentru întărirea şi dezvoltarea 
regimului de democraţie populară şi pentru Construirea societăţii socialiste.” 63 
Articolul următor stipulează că „Partidul Muncitoresc Român este forţa 
conducătoare atât a organizaţiilor celor care muncesc, cât şi a organelor şi 
instituţiilor de stat.64 Articolul 100 privind organizarea alegerilor prevede că 
dreptul de a depune candidaturi este asigurat tuturor organizaţiilor oamenilor 
muncii, printre care este menţionat şi partidul muncitoresc. Aceste prevederi 
aveau să prefigureze rolul pe care partidul unic, protejat de legile statului, l-a avut 
în organizarea societăţii române.  

În perioada ceauşistă se continuă procesul de constituire a unui primat al 
partidului asupra instituţiilor statului. Decretul din 25 martie 1968 privind 
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organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne prevedea la art. 1 că 
MAI „înfăptuieşte politica partidului si statului cu privire la asigurarea ordinei 
publice, apărarea proprietăţii socialiste si personale, contribuind prin aceasta la 
asigurarea muncii paşnice de construcţie socialistă a poporului român”.65 
Elementul original ce se desprinde din acest text este perceperea unui partid 
politic drept creator de politici publice, spre deosebire de sistemele politice 
democratice în care cei cu apartenenţă politică pot formula politici publice, însă în 
calitate de funcţionari sau demnitari ai statului şi nu de membri ai unui anumit 
partid.  

Pe 17 aprilie 1968 este înfiinţat prin decret Consiliul Securităţii Statului. 
Conform articolului 2, Securitatea era subordonată partidului unic: „Consiliul 
Securităţii Statului îşi desfăşoară activitatea sub conducerea şi îndrumarea 
partidului pe baza directivelor Comitetului Central al P.C.R”. 

Constituţia din 1965, republicată în 1986, reafirmă rolul Partidului Comunist 
Român de forţă politică conducătoare a întregii societăţi. Partidul Comunist 
Român exprimă şi slujeşte cu fidelitate năzuinţele vitale ale poporului, 
îndeplineşte rolul conducător în toate domeniile construcţiei socialiste, îndrumă 
activitatea organizaţiilor de masă şi obşteşti, precum şi a organelor de stat.  

Din examinarea actelor legale menţionate, se poate conchide ca au existat 
două etape in afirmarea rolului partidului comunist ca forţă diriguitoare a 
societăţii: etapa în care partidul comunist se infiltrează în rândurile aparatului 
birocratic al statului, oferindu-le membrilor săi poziţii importante în cadrul 
Siguranţei, Jandarmeriei  şi instanţelor de judecată şi  etapa în care partidul devine 
suveran, instituţiile statului supunându-i-se. 

 
3. Legalizarea terorii 
 
Controlul exercitat de regimul comunist în România poate fi împărţit în două 

categorii. Pe de o parte, inducerea fricii era necesară în contextul alegerilor trucate 
din 1946 ce au marcat „pasul esenţial în direcţia confecţionării unei false 
legitimităţi democratice minorităţii politice reprezentate de Partidul Comunist şi 
aliaţii săi”66. Pe de altă parte, consolidarea regimului de ocupaţie comunist 
impunea posibilitatea democraţiei populare de a-şi controla supuşii.67 Cele două 
tipuri de control exercitat în România au fost încredinţate Securităţii, instituţie ce 
avea în atribuţie, încă de la crearea ei în august 1948, asigurarea stabilităţii şi 

                                                 
65 Decretul nr. 97 publicat în Buletinul Oficial nr. 31 din 25 martie 1968. 
66 Ioan, Stanomir, De la Regatul României la Republica Populară Română: tranziţia către 

totalitarism şi semnificaţia ei în Ruxandra, CESEREANU(coord.), Comunism şi represiune în 
România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 20. 

67 Marius, Oprea, Securitatea şi moştenirea sa în în Ruxandra, CESEREANU (coord.), 
Comunism şi represiune în România. Istoria tematică a unui fratricid naţional, Ed. Polirom, Iaşi, 
2006, p. 22. 



 159

integrităţii regimului comunist, fiind abilitată legal cu toate mijloacele de acţiune 
specifică unei poliţii politice. 

Conform decretului de înfiinţare nr. 221 din 30 august 1948, rolul Direcţiei 
Generale a Securităţii poporului era de a „apăra cuceririle democratice şi a asigura 
securitatea Republicii Populare Române împotriva complotului duşmanilor interni 
şi externi,68 scopul fiind lichidarea „duşmanului de clasă în numele consolidării 
democraţiei populare”. Apărarea „cuceririlor democratice” însemna menţinerea 
comuniştilor la putere şi, astfel, noua Republică populară Română s-a 
autocertificat în mod oficial drept un stat poliţienesc 69 ce a procedat la anihilarea 
oricărei forme de rezistenţă sau dizidenţă faţă de linia impusă de conducerea 
comunistă.    

Un cadru legal pentru acţiunile Securităţii  a fost întemeiat prin introducerea 
unor noi legi care transformau opoziţia faţă de noul regim într-un act criminal. 
Pedeapsa cu moartea pentru trădare şi sabotaj economic a fost introdusă în 12 
ianuarie 1949, iar un alt decret adoptat în acelaşi an prevedea pedepse pentru 
acţiuni periculoase pentru societate, chiar dacă acestea nu erau expres prevăzute în 
lege.70 O lege adoptată în 12 august 1950 prevedea pedeapsa cu moartea pentru 
crime împotriva independenţei naţionale şi a suveranităţii, pentru neglijenţa 
muncitorilor ce ar cauza dezastre publice, pentru furtul şi distrugerea 
echipamentului militar şi pentru complotul împotriva statului, spionaj şi sabotaj 
economic. Pedeapsa cu moartea se aplica şi în cazul trădării unor secrete de stat 
către o putere externă, dar natura acestor secrete nu era definită. În mod 
asemănător, complotul împotriva securităţii interne şi externe a RPR era pedepsit 
cu moartea,  însă complotului nu i se asociase o definiţie legală.  Caracterul vag al 
acestei legislaţii a permis aplicarea arbitrară a ei de către autorităţi. Categoria 
crimelor contra-revoluţionare a fost introdusă prin decretul nr. 83 din 1949. 
Aceasta prevedea pedepse de până la 15 ani de muncă forţată pentru cei care se 
opuneau exproprierii agricole. 

Prin decretul nr. 25 din 23 ianuarie 1949 se înfiinţa Miliţia, o altă instituţie de 
bază a terorii comuniste. Potrivit articolelor 2 şi 4, unele din atribuţiile sale erau: 
„menţinerea ordinii publice pe teritoriul RPR, apărarea proprietăţii socialiste prin 
asigurarea pazei la toate instituţiile de stat, ţinerea evidenţei persoanelor străine ce 
intrau în ţară.71 Atribuţiile Miliţiei nu o implicau încă în anchete, dar ea avea rolul 
de a controla modul de viaţă al populaţiei. Deplasările dintr-un oraş în altul sau 
închirierea unei camere din propria casă trebuiau raportate la Miliţie. Sarcina de a 
emite permise de şedere în oraşe permitea Miliţiei să monitorizeze pe presupuşii 

                                                 
68  Decretul nr. 221 publicat în Monitorul oficial nr. 200 din 30 august 1948. 
69 Dennis,Deletant, op. cit., 1997, p. 98. 
70 Dennis Deletant, op. cit  eng. P. 130. 
71 Decretul nr. 25 publicat în Monitorul Oficial  nr. 21 din 23 ianuarie 1949. 
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suspecţi şi să pregătească viitoarea campanie de deportări.1 La sfârşitul anului 
1952, niciunui locuitor al oraşelor nu i se permitea să-si schimbe domiciliul fără 
aprobare. Călătoria era permisă doar pe linie de muncă si din raţiuni de sănătate.  2 
2 

Caracterul coercitiv al politicii centralizate urmărite de regimul comunist este 
ilustrat de utilizarea muncii forţate. Munca forţată a fost introdusă în Codul 
Muncii din 30 mai 1950. O Direcţie pentru unităţile de muncă a fost constituită în 
Ministerul de Interne, sarcina ei fiind să „reeduce prin muncă elemente ostile 
Republicii Populare Române”. Ascunsă sub eufemismul „serviciu temporar de 
muncă” pe care Consiliul de Miniştri avea dreptul să-l ceară cetăţenilor, munca 
forţată a fost un instrument de pedepsire a mii şi mii de persoane, acuzate de 
sabotaj economic sau de absenteism.  Categoria crimelor contra-revoluţionare a 
fost introdusă prin decretul nr. 83 din 1949. Acesta prevedea pedepse de până la 
15 ani de muncă forţată pentru cei care se opuneau exproprierii agricole.   

Decretul din 17 aprilie 1968 prin care se înfiinţa Consiliul Securităţi Statului 
a marcat atribuţiile noii securităţii ceauşiste: „organizarea activităţii de apărare a 
securităţii statului în scopul prevenirii şi lichidării acţiunilor de sabotaj, 
subminarea economiei naţionale şi a altor infracţiuni contra securităţii statului, 
organizarea si îndrumarea activităţii de anchetă penală desfăşurată de ofiţerii 
securităţii, dreptul de a legitima persoanele considerate suspecte de activitate 
contra securităţii statului, dreptul de a intra în organizaţiile socialiste pentru 
îndeplinirea atribuţiilor legale, precum şi in locuinţa unor persoane pentru a curma 
acţiunile flagrante care periclitează securitatea statului”. Atât Securitatea, cât şi 
miliţia interveneau prin forţă în sfera privată a individului, limitându-i până la 
interzicere dreptul la informaţie, dreptul de a se mişca in interiorul ţării sau în 
afara acesteia, dreptul de comunicare scrisă sau vorbită. Populaţia era permanent 
controlată fie acasă, fie la locul de muncă.  

Noul Cod de procedură penală din 1968 stabilea competenţele organelor de 
represiune in materie de urmărire penală. Infracţiunile contra securităţii statului, 
abuzul in serviciu contra intereselor obşteşti, refuzul înapoierii in ţară şi 
propaganda naţionalist şovină erau cercetate de securitate. Conform articolului 
207, Miliţiei ii reveneau infracţiuni care nu erau date in competenţa altor organe 
de cercetare. Faptul că nu se specificau care erau aceste infracţiuni lăsa 
posibilitatea de interpretare liberă şi permitea celor două instituţii să colaboreze şi 
chiar să îşi transfere anumite atribuţii.  

Una dintre particularităţile represiunii din perioada ceauşistă a fost utilizarea 
spitalelor psihiatrice ca loc de detenţie a personajelor incomode pentru regim. 
Cadrul legal al internării contestatarilor sistemului comunist în spitalele de 

                                                 
1 Cristina Roman, Bazele legislative ale represiunii comuniste în România, în „Anuarul 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului”, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 66. 
2 Dennis Deletant, op. cit., 1997,  p. 114. 
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psihiatrie a fost realizat prin decretul nr. 12 din 1965, care prevedea internarea 
persoanelor ce reprezentau un pericol pentru sine şi pentru ceilalţi. Însă această 
măsură revenea în atribuţiile procuraturii, iar decizia de prelungire a perioadei de 
tratament era hotărâtă de către instanţele judecătoreşti, personalul medical 
neavând nici un cuvânt de spus în aceste situaţii. În consecinţă, dizidenţii vinovaţi 
de propagandă împotriva statului şi consideraţi de către procuratură a nu fi în 
deplinătatea facultăţilor mentale erau închişi în clinici de psihiatrie.    

 
4. Oficializarea cenzurii 
 
Modificarea în anul 1947 a legii pentru funcţionarea radiodifuziunii a 

prevăzut măsuri pentru confiscarea aparatelor de radio de la cei condamnaţi din 
punct de vedere politic. Actul prefigura regimul impus ulterior asupra mijloacelor 
de comunicare în masă. Constituţia din 1948 marchează o nouă direcţie şi in 
privinţa libertăţii presei şi a cuvântului. Astfel, exercitarea acestor drepturi este 
asigurată prin faptul că „mijloacele de tipărire, hârtia şi locurile de întrunire sunt 
puse la dispoziţia celor care muncesc”1. 

În plan cultural crearea unui Minister al Artelor, a unei agenţii de presă 
oficială – AGERPRES, a Direcţiei Generale a Radioficării şi Radiodifuziunii sunt 
tot atâtea instrumente de control sau de dezinformare ale regimului. Înfiinţarea 
prin decretul 214 din mai 1949 a Direcţiei generale a Presei şi Tipăriturilor 
subordonată direct Consiliului de Miniştri marchează de fapt „ cenzura 
sistematică, instituţionalizată, având ca embrion acea comisie specială, subsumată 
programatic partidului unic”.2 Prin atribuţiile care-i reveneau, Direcţia era un 
veritabil organ de cenzură a canalelor de informare în masă, fiind responsabilă cu 
autorizarea apariţiei ziarelor, afişelor şi a altor tipărituri, ca şi difuzarea acestora şi 
a filmelor; totodată, ea stabilea şi condiţiile de furnizare a librăriilor, anticariatelor 
şi a bibliotecilor publice. Gândită după modelul ramificat al organelor de stat si de 
partid, cu reprezentare centrală si locală, Direcţia Presei nu controlează doar 
câmpul literar şi publicistic, ci şi producţia ideologică, împreună cu alte instituţii 
ca Direcţia de Propagandă şi Cultură, Direcţia Presei sau Comisia de Propagandă 
din Cadrul Comitetului Central. Maşinile de scris trebuiau înregistrate la Miliţie, 
iar pentru a intra în posesia unui asemenea dispozitiv, era stabilită o procedură 
foarte strictă. Totodată, prin modificarea în anul 1947 a legii pentru funcţionarea 
radiodifuziunii, s-au prevăzut măsuri pentru confiscarea aparatelor de radio de la 
cei condamnaţi din punct de vedere politic.  

Constituţia din 1952 garantează libertatea cuvântului şi libertatea presei, însă 
„în conformitate cu interesele celor care muncesc şi în vederea întăririi regimului 

                                                 
1 Constituţia Republicii Populare România publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 bis 

din 13 aprilie 1948, art, 81, alin. 2. 
2 Marian Radu Mocanu, Cenzura comunistă, Editura Albatros, Bucureşti, 2001, p. 12. 
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de democraţie populară.”1 Era consfinţită aşadar libertatea de a publica şi de a te 
exprima, atât timp cât această libertate nu era direcţionată împotriva partidului şi a 
instituţiilor represive. Constituţia din 1968 reia această prevedere, stipulând că 
această libertate nu poate fi folosită în scopuri potrivnice orânduirii socialiste şi 
celor care muncesc.  

 
5. Reglementarea economiei centralizate 
 
Centralizarea economiei de către regimul comunist a fost urmărită prin două 

categorii de acte: cele care ţinteau spre consolidarea proprietăţii socialiste ca unică 
formă de proprietate şi cele care vizau planificarea economică.  

Constituţia de la 1948 prevedea posibilitatea că băncile şi societăţile de 
asigurare, aflate în proprietatea particulară a indivizilor, pot deveni proprietatea 
statului atunci când „interesul general cere”. Totodată, iniţiativa particulară este 
încurajată, atât timp cât aceasta este pusă în slujba intereselor generale.2 Pasiunea 
pentru satisfacerea colectivă a nevoilor noastre prin care socialiştii au pregătit atât 
de bine drumul către totalitarism şi care ne-ar cere să ne bucurăm de plăceri şi să 
ne satisfacem nevoile la momentul prestabilit şi în forma prescrisă3, atunci când 
„interesul general cere” este în parte, un mijloc prin care se urmăreşte educaţia 
politică şi îndoctrinarea.  

Constituţia din 1952 introduce şi mai multe prevederi privind noua formă de 
proprietate, stipulând că funcţionarea economică a societăţii se fundamentează pe 
proprietatea socialistă şi pe cea cooperatist-colectivistă. Este omisă proprietatea 
particulară pentru a evita „exploatarea omului de către om.4 Din acelaşi articol 
rezultă şi unul dintre rolurile pe care statul îl are în economie, şi anume întărirea şi 
lărgirea neîncetată a formaţiunii socialiste. Constituţia din 1952 consacră şi 
principiul centralismului economic în art. 13, conform căruia planul de stat al 
economiei naţionale constituie baza dezvoltării vieţii economie a RPR. Capitolul 
privind orânduirea de stat dezvoltă tezele anterior menţionate, stipulând rolul 
statului în dezvoltarea forţelor de producţie şi în transformarea socialistă 
treptată(art. 17, alin. b), organizarea şi dezvoltarea economiei planificate(alin. c), 
administrarea băncilor (alin. g). Constituţia din 1968 reia în mare parte aceste 
teze, afirmând importanţa proprietăţii socialiste şi rolul central al statului in 
economie.  

                                                 
1Constituţia Republicii Populare Române publicată în Buletinul Oficial al Marii Adunări 

Naţionale a Republicii Populare Române nr. 1 din 27 septembrie 1952, Art. 85. 
2 Constituţia Republicii Populare România publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 87 bis 

din 13 aprilie 1948, Art. 13. 
3 Friedrich Hayek, Drumul către servitute, Traducere de Eugen Marian, Editura Humanitas, 

Bucureşti, 2006, p. 116. 
4Constituţia Republicii Populare Române publicată în Buletinul Oficial al Marii Adunări 

Naţionale a Republicii Populare Române nr. 1 din 27 septembrie 1952, Art. 6, alin. 3. 
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În acest punct, un alt act devine relevant. Decretul nr. 83 din martie 1949 
prevedea exproprierea tuturor proprietăţilor ce depăşeau 50 de hectare. Victimele 
erau foştii moşieri, care nu pierdeau doar pământul, ci şi inventarul viu sau mort, 
clădirile, instalaţiile si utilajele agricole. O urmare directă a acestui decret a fost 
dislocarea acestei categorii de persoane şi fixarea unui domiciliu forţat pentru ele. 
Simultan cu acest act, amendamentele aduse Codului Penal redefineau 
infracţiunile cu caracter economic şi sporeau pedepsele aplicabile în cazul unor 
asemenea infracţiuni. Rezultatul a fost deportarea a aproximativ 5000 de ţărani şi 
arestarea a 80000 dintre cei care s-au opus acestui proces de colectivizare.1 Art. 
268 al Codului Penal modificat în 1953 oferea un cadru legal pentru arestările 
declanşate în rândul celor care „nerespectau cu rea-credinţă obligaţiile de predare 
in termen a cantităţilor de produse agricole, vegetale sau animale supuse 
colectării”2, fapt susceptibil de închisoare de la o lună la un an.  

 
Concluzii 
 
Analiza realizată reflectă faptul că fenomenul totalitar românesc este 

fundamentat într-o măsură semnificativă pe o ordine legală propice. Cadrul legal 
prezentat nu a avut un caracter prescriptiv în sensul sancţionării unor fapte sau 
fenomene sociale şi nici nu a fost creat cu intenţia de a reglementa relaţiile dintre 
actorii sociali. Aşa cum s-a evidenţiat, constituţiile adoptate in timpul regimului 
comunist au creat un spaţiu de manevră favorabil afirmării unui partid unic, a unei 
ideologii ridicate la rang constituţional, a unui sistem de represiune angajat în 
eliminarea obstacolelor politice şi economice, a unui control exercitat asupra 
mijloacelor de comunicare în masă şi a unei economii vertical controlate. 
Conform legilor fundamentale examinate, ura îndreptată împotriva duşmanului, 
societăţii burgheze, orânduirii burghezo-moşiereşti şi exploatatorului capitalist 
capătă valenţe constituţionale.  

Aceleaşi constituţii au deschis calea unor legi ce aveau să restrângă sfera 
privată a individului, să elimine fizic pe adversarii politici ai regimului comunist, 
să preia orice formă de putere pe care individul ar fi putut să o exercite şi să 
instaureze un primat al statului asupra societăţii. 

Instituţiile construite în timpul acestui regim nu au fost destinate „ridicării 
continue a nivelului de viată al ţărănimii şi al întregului popor”, în termenii 
retoricii populiste ce abundă în actele oficiale ale epocii comuniste. În realitate, 
caracterul excluziv şi represiv al acestor instituţii a vizat controlul societăţii in 
vederea implementării unui proiect utopic. Însă la fel ca şi proiectele utopice 

                                                 
1Dorin Dobrincu, Colectivizarea agriculturii şi represiunea împotriva ţărănimii din România 

(1949-1962) în Ruxandra, CESEREANU(coord.), Comunism şi represiune în România. Istoria 
tematică a unui fratricid naţional, Editua Polirom, Iaşi, 2006, p. 112. 

2 Cristina Roman, op. cit, p. 71. 
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anterioare, comunismul nu a reuşit, prin adepţii săi, să convingă de ce secretul 
unei vieţi fericite rezidă în revoluţia socială totală, într-o operaţie la care trebuie 
supusă societatea în ansamblu. 
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