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TEMA 1. POLITOLOGIA CA ŞTIINŢĂ 

 

1. Politologia ca obiect de studiu 

2. Apariţia şi evoluţia ştiinţelor politice 

3. Funcţiile ştiinţei politice 

 

Obiectul de studiu al politologiei este activitatea politică a societăţii. Scopul principal a 

politologiei ca ştiinţă, este studierea,prognozarea, modernizarea fenomenelor politice în 

societate. 

Politica este studiată ca ştiinţă  de oare ce ea este sursa cunoştinţelor despre sferele vieţii   

societăţii, claselor, naţiunilor, partidelor politice, instituţiilor statale.  Noţiunea de ” Politologie” 

provine din ambianţa a cuvintelor greceşti „Polis” – ce se traduce ca stat, şi „logos” – ştiinţă 

despre stat şi ansamblul  activităţile acestuia. 

Politologia – se defineşte  ca obiectul care  studiază, analizează, descrie sistemul politic, 

fenomenele politice, compartimentele politice, legile politice  conform cărora societatea 

activează şi se  dezvoltă. 

Nici odată termenul politica n-a fost aşa de solicitat ca în zilele noastre. Fiind studiat  ca 

subsistem  al sistemului global  de organizare  şi conducere a societăţii ,ca activitate politică în 

relaţii între clase, categorii sociale, instituţii politice  cu scopul  obţinerea şi menţinerii  puterii 

politice. 

Politica este domeniul vieţii sociale în care se desfăşoară  viaţa conştientă a oamenilor 

pentru efectuarea anumitor interese individuale, generale, de grup social, naţional ori economic 

spiritual. 

Politologia ca ştiinţă şi obiect de studiu a apărut şi dezvoltat pe măsura evidenţierii 

politicului  în viaţa socială. 

În anticitate, feudalism, parţial în evul mediu, între ştiinţele ce  studiau comportamentul 

societăţii,vieţii politice nu erau divizate,  drept urmare  cunoştinţele despre societate  şi politică 

n-au fost diferenţiate, fenomenele şi concepţiile  politice se intersectă şi suprapun cu cele 

economice, religioase, mai puţin cu filozofia. 

În anticitate  gândirea politică  a apărut  în interiorul  filozofiei greceşti,cât şi în strânsă 

legătură cu juridicul roman. Politologia ca ştiinţă şi obiect de studiu, a apărut  şi dezvoltat pe 

măsura  evidenţierii politicului  în viaţa socială şi statornicirea funcţiilor statului.   Apariţia 

„ştiinţei şi teoriei politice” o datorăm lui Platon şi elevului său Aristotel, care , au întemeiat  o 

nouă disciplină socială , analizând politica din necesităţile  cerinţelor generale ale polisurilor în 

care  individul se va integra ca cetăţean. 

În epoca feudalistă viaţa şi gândirea politică se află sub puternica influenţă  a dogmelor şi 

teoriilor antiştiinţifice teologice , fiind o parte componentă a acesteia, devenind o axiomă politică  

socială. Studiul politicului în afara teologiei era interzis de inchiziţia papei de la Roma. 

Apariţia şi dezvoltarea ştiinţelor politice sunt  legate  de progresul social . Anticitatea se 

caracterizează prin apariţia elementelor constitutive ale gândirii politice, feudalismul prin  

dominaţia fenomenului religios asupra politicului, Renesansului îi este caracteristic apariţiei 

politologiei ca ştiinţă  politică modernă, perioada contemporană caracterizată ca dezvoltarea 

ştiinţei politice  distinctă.   

În 1857 în cadrul colegiului din Columbia  a fost înfiinţată prima catedră de istorie şi 

ştiinţe politice, urmărind scopul : pregătirea  profesională a  a specialiştilor pentru aparatul de 
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stat şi administraţia  publică.  1871 la Paris a fost înfiinţată Şcoala liberă de ştiinţe politice .1875 

la  Florenţa  a fost fondată Şcoala de Ştiinţe Sociale, 1895 la Londra – Şcoala de Ştiinţe 

Economice şi Politice .Către sf. Sec X1X  ştiinţa politică apare în calitate de ştiinţă autonomă şi 

se generează  ca obiect de studiu sine stătător şi cercetări ştiinţifice. În anul 1954 germanul 

Eugen Fisher Baling a propus ca studiul politic să fie numit Politologie. 

Liberalizarea anilor 90 sec. XX  pe spaţiul fostei URSS, a permis întroducerea studiului 

politic  în grupa  ştiinţelor sociale . Astfel au fost descise catedre de politologie  la toate 

Instituţiile de învăţământ superior, în contextul acutei necesităţi de formare a culturii politice 

naţionale, a comportamentului  şi mentalităţii democratice. 

Funcţie cognitivă – politologia  efectuează funcţie de cunoaştere  şi interpretarea  a 

realităţii politice.Această cunoaştere este obiectivă, lipsită de poziţie ideologică şi este bunul 

întregii societăţi. Vizează politicul în sistemul evoluţionist al societăţii. 

Funcţie creativă – cunoştinţele  acumulate de politologie sunt materializate prin elaborarea  

teoriilor, doctrinelor,programelor de ordin politic. Ce la rândul său perfecţionează cultura 

politică. 

Funcţie praxiologică – datorită  rezultatelor  experienţelor şi concluziilor  politologia are 

posibilitatea de-a oferi soluţii ce ar îmbunătăţi , perfecţiona sistemul politic existent.Permite să 

ofere  modele alternative de dezvoltare social-politice,modele de perfecţionare, ori schimbare 

radicală a sistemului politic existent. 

Funcţie educativ-patriotică – politologia prin  cunoştinţele sale dobândite practic, prin 

valorile politice create,prin  informaţia pusă în circulaţie – contribuie la  formarea concepţiilor 

politice personale şi unei educaţii civice patriotice. 

Funcţie previzională – în ambianţă cu alter ştiinţe sociale, precise, politologia poate 

elabora modele  de alternativă a dezvoltării societăţii. Practic  contribuie la îndeplinirea 

concepţiilor propuse. 

Politologia  studiază, perfecţionează şi se conduce după legile domeniului politic care sunt 

prezentate sub principii: 

- organizarea unui sistem politic bine balansat în relaţii, concepţii cu ajutorul cărora 

societatea  asigură funcţionarea şi progresul său. 

- organizarea şi conducerea democratică a societăţii.(numai în stat democrat este posibil 

progresul socio-economic). 

- armonizarea in treselor tuturor pături sociale. Progresul e posibil numai în condiţiile 

satisfacerii intereselor tuturor. 

Unitatea dintre libertate şi responsabilitate – ca principiul de bază a progresului 

social.Libertatea trebuie să fie responsabilă de către membrii societăţii, indiferent de poziţia lor 

în societate. 

- unitatea organică dintre organizarea şi conducerea democratică a societăţii. 

Politologia este unica ştiinţă care studiază  politica în ansamblu. 

 

Autoevaluare: 

1. Care este necesitatea studierii fenomenelor politice din societate? 

2. Care a fost necesitatea  fondării  la mij. sec. XIX în Europa  a şcolilor de studiu  

al ştiinţelor politice? 

3. Care a fost pricina apariţiei studiului Politologie ca ştiinţă aparte  pe spaţiul post-

sovetic  la sf. sec. XX? 

4. Care sunt funcţiile politologiei? 
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Note 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

                                                 TEMA 2.  PUTEREA POLITICĂ. 

ESENŢA PUTERII POLITICE, SPECIFICUL EI ŞI VARIETATEA ABORDĂRII ÎN 

ŞTIINŢA POLITICĂ 

 

1. Structura, resursele şi tipologia puterii politice 

2. Dominaţia politicii şi legitimarea politică. Funcţiile puterii politice                                                                                                                                                                                       

3. Esenţa puterii politice 

 

Baza politicii o constituie puterea. Prin putere de ordin social noi subînţelegem, 

capacităţile unui grup de adepţi de-a impune societatea la o activitate socială spre atingerea unui 

scop. 

Puterea politică este o parte componentă a puterii sociale cu rol determinator în 

organizarea şi funcţionarea vieţii sociale. Fiind o parte componentă a vieţii sociale, puterea 

politică are caracteristicul său specific: 

- caracter integrator, capacitatea  puterii politice  de-a  subordona cele alte  

forme de puteri sociale, de se manifesta prin ele în obţinerea scopurilor proprii. 

- caracter suveran, manifestându-se ca unica forţă cu instanţă supremă în 

primirea deciziilor de ordin politic spre înfăptuirea scopului său. 

- caracter obligatoriu de împlinire a deciziilor spre coeficienţă socială. Puterea 

politică în societate există sub formă de centre ai puterii politice. 

- caracter de relaţii dintre obiectul şi subiectul al relaţiilor politice, adică relaţii 

dintre conducerea politică şi societatea în ansamblu, supunerea ei. 

Marx Weber a formulat scopul puterii politice: Puterea politică este  posibilitatea de-

aţi impune voinţa personală în cadru unui sistem de relaţii sociale, chiar şi în condiţiile 

opunerii unei părţi. 

Putera şi politica sunt în interacţiune permanentă. 

Specificul puterii politice: 

 puterea politică se manifestă la nivelul cel mai general al societăţii, organizând 

conducerea la nivel global,tot odată , având un caracter teritorial; 

 puterea politică coordonează celelalte forme ale puterii spre o conducere unitară  

cu caracter suveran; 

 dirijarea maselor se înfăptuieşte pe baza Constituţiei. 

Aşa dar, puterea politică asigură organizarea societăţii, şi este integrator, verigă de legătură 

a tuturor structurilor sociale, avînd ca scop progresul statului şi ridicarea bunăstării membrilor 

societăţii. 

Capacitatea puterii politice  de-a îndeplini funcţiile sale, depind de structura puterii politice 

şi de formele de funcţionare a ei. 

Baza puterii politice o constituie autoritatea ei, prestigiul, forţa, concepţiile, ideologia,  

strategia, tactica bazată pe principii  democraţiei.                                                                               

Subiectul puterii politice o constituie  statul cu instituţiile sale, liderul şi elita politică 

profesională, partidele politice. 

Obiectul puterii politice este toată societatea statului dat (grupa socială,masele,clasele.). 

Reieşind din necesitatea activităţii sociale – funcţiile puterii politice sunt:    

 dominaţia asupra  societăţii. 

  conducerea. 

 reglarea. 
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 controlul. 

 organizarea. 

  mobilizarea societăţii spre înfăptuirea şi rezolvarea sarcinilor trasate de puterea 

politică dominantă. 

Resursele cu ajutorul cărora puterea politică submină societate sunt:  

 legislaţia în vigoare; 

 convingerea; 

 stimularea; 

 constrângerea, violenţa,exterminarea fizică. 

Resursele puterii se clasifică în  resurse  economice, sociale, politice, juridice, 

informaţionale, culturale, constrângere. Odată cu apariţia proprietăţii private, principalele resurse 

devine bogăţia, şi evident forţa. Odată cu evoluţia societăţii, în societatea industrială, principala 

resursă  a puterii politice devine organizaţia, mai târziu, in timpul postindustrial resursa 

principală devine – informaţia, cele lalte resurse nu dispar, şi nu pierd valoarea, informaţia 

devine cea mai importantă sursă a puterii deja în plan global. Cine stăpâneşte informaţia, 

stăpâneşti lumea.  

Subiectul şi obiectul politicii sunt purtătorii, agenţii principali ai puterii politice. 

Subiectul reprezintă  elementul ei activ, care coordonează  procesul puterii. 

Obiectul politic, poate fi individul, organizaţiile, poporul, sau chiar comunitatea globală.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Puterea politică este posibilă numai prin supunerea obiectului. Dacă nu-i supunere, nu-

i nici putere. Frontiera relaţiilor între obiect şi subiect se răspândeşte chiar până la exterminarea 

fizică subiectului când toate resursele de convingere sunt epuizate, în majoritatea cazurilor 

obiectul se supune benevol. 

Motivaţia supunerii este complicată, poate fi motivaţie de frică, posibilitatea de-a 

pedepsi obiectul, convingerea, supunere bazată pe autoritatea liderului. 

Cauza principală a supunerii  se consideră distribuirea inegală a resurselor puterii politice. 

Specificul elementelor puterii politice, pot fi folosite ca bază a tipologiei puterii politice. 

 putere economică, reprezintă controlul asupra resurselor economice, posedarea 

bunurilor materiale, zăcămintelor subterane. În perioade lentă a dezvoltării 

sociale, puterea economică domină; 

 puterea cultural-informaţională, puterea asupra societăţii cu ajutorul ştiinţei, 

informaţiei, mass-mediei, concepţiilor ideologice; 

 puterea de constrângere, resursele de forţă; 

 puterea politică există şi funcţionează prin diverse forme: stat, partid, 

administraţie locală, organizaţii internaţionale. 

Puterea de stat este o formă întemiată şi bazată pe aparat specific al impunerii, fiind 

înzestrat cu puterea de-a adopta legi şi aproba diverse acte normative. 

Puterea politică se răsfrânge asupra întregii veţi sociale. Ea se prezintă ca sistem a 3 tipuri 

de relaţii: 

 social-politice, care cuprind relaţiile claselor; 

 relaţii politico-conducătoare, care realizează raporturile economice, sociale, 

spirituale, între subiectele politice şi organizaţiile sociale; 

 relaţii politico-ideologice, care influenţează permanent asupra conştiinţei 

maselor. 
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Termenul legitimitate iniţial se defineşte ca putera instituită legal. Acest fapt reflectă 

convingerea, că puterea politrică instalată are dreptul să conducă societatea. 

Legitimitatea puterii politice se realizează la nivel:  

 deologic, unde putera este recunoscută ca valoare prin prezenţa sa;  

 la nivel de personalitate, legitimitatea se realizează ca o acceptare de către mase 

a acţiunilor liderilor, sau grupei de lideri ce menţin puterea politică; 

 la nivel structural, legitimitatea se realizează ca acceptare a normelor ce au fost 

impuse. 

Max Weber a destins 3 tipuri de legitimitate politică: 

 tradiţională – formă de dominaţie bazată pe încrederea sacră a al tradiţiilor care 

stabilesc viaţa politică a societăţii; 

 legitimitate raţional-legală, bazată pe încredera în raţionalitatea deciziilor primite 

de guvernul dat; 

 legitimitatea charismatică, ce caracterizează capacitatea supranaturală a 

conducătorilor. 

Tipurile de legitimitate nu există în stare pură. 

Puterea politică are funcţiile de elaborare a strategiei de comportare, găsirea celor mai 

eficace forme de organizare a societăţii, constrângere prin diferite mijloace pentru a impune 

societatea dea activa cum doreşte liderul, controlul cum se transpun în practică deciziile politice. 

Funcţiile puterii politice: 

- funcţia organizatorică constă în capacitatea puterii de a stabili formele 

organizatorice cele mai adecvate şi de a mobiliza grupurile sociale asupra cărora 

îşi exercită puterea pentru a acţiona în conformitate cu programul adoptat; 

- funcţia ideologică, de educare a oamenilor în spiritul valorilor ce decurg din 

programul stabilit şi prin care se încearcă obţinerea adeziunii indivizilor la 

decizia adoptată; 

- funcţia de constrângere prin diferite mijloace, fie pentru a determina pe oameni 

să acţioneze în conformitate cu cele adoptate, fie de reprimare a împotrivirii 

celor ce se opun; 

- funcţia de control, de urmărire a modului în care linia stabilită este respectată şi 

a măsurilor ce se impun, în conformitate cu legea. 

 

Autoevaluare: 

1. Care este esenţa puterii politice? 

2. Care este specificul puterii politice şi relaţiile ei cu alte forme de manifestare a 

puterii sociale? 

3. Cum înţelegeţi corelaţia subiectul şi obiectul puterii politice? 

4. Cum înţelegeţi motivaţia supunerii obiectului puterii politice? 

5. Care este esenţa legitimării puterii politice?  

6. Explicaţi funcţiile puterii politice. 
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Note 
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TEMA 3. SISTEMUL POLITIC 

 

1. Esenţa, structura şi funcţiile sistemului politic 

2. Tipologia sistemelor politice 

 

Sistemul care organizează în societate activitatea tuturor instituţii puterii politice cu 

ajutorul concepţiilor politice se defineşte ca sistem politic. Sistemul politic apare odată cu 

apariţia statului, fiind o normă necesară a progresului uman. Sistemul politic organizează 

activitatea societăţii în ansamblu, tot odată având grijă şi de interesul fiecărui membru al ei. 

Sistemului politic structural este compus din: 

- Relaţii politice – activitate individuală şi colectivă a membrilor societăţii organizaţi, 

pentru înfăptuirea unui scop politic. 

- Instituţiile politice. Statul cu toate instituţiile sale de presiune, partidele politice, 

instituţiile ideologice, societatea civilă, organizaţiile nonguvernamentale. 

- Ideologia şi concepţiile politice reflectă în viaţa spirituală a formelor şi metodelor, 

modului de organizare şi conducere a societăţii conform programelor şi doctrinelor 

politice. 

Sistemul politic se mai complectează cu subsisteme – instituţional, normativ (cel de 

reglare), comunicativ, cultural. 

Subsistemul instituţional uneşte toate instituţiile ce sunt legate de politică, organele 

statale, ideologice, presa, biserica.  

Subsistemul normativ include normele politice, principiile şi tradiţiile morale, care 

reglementează viaţa politică a societăţii. 

Subsistemul ideologic reflectă totalitatea de ideii, concepţii a subiecţilor ce participă în 

viaţa politică. 

Cultural încorporează totalitatea de compartimente politice manifestate în stereotipuri şi 

reprezentări politice. 

Aşa dar, sistemul politic reprezintă totalitatea instituţiilor, organizaţiilor, relaţiilor, 

ideilor şi normelor a intereselor politice, care asigură reglementarea politică a vieţii 

societăţii prin intermediul puterii de stat.  

Sistemul politic ne administrează cu societatea, exercitând o influenţă generală asupra ei. 

Nucleul sistemului politic este statul, puterea de stat. 

Sistem politic fiind sistem social are şi trăsături specifice: 

 unitatea şi integritatea sistemului politic. Deciziile, dispoziile, cursul politic 

elaborat este obligatoriu pentru toţi; 

 sistemul are menirea de-a se autoregla, autoreproduce, datorită activităţii în 

societate; 

 funcţionarea sistemului este reglementat de norme politice şi juridice speciale; 

 punctul central al sistemului o constituie mecanismul realizării puterii de stat. 

Reieşind din necesitatea activităţii în societate şi pentru societate sistemul politic îşi asumă 

următoarele funcţii: 

 funcţie strategică – deformarea scopului, sarcinilor, căilor de dezvoltare; 

 organizarea acti vităţii societăţii pentru împlinirea scopului politic; 

 distribuirea bunurilor materiale; 

 armonizarea intereselor statului; 

 elaborarea legilor, necesare pentru activitatea societăţii în ansamblu; 
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 asigurarea securităţii interne şi externe, menţinerea ordinii publice; 

 formarea conştiinţei politice, atragerea maselor în viaţa politică; 

 controlul îndeplinirii scopurilor trasate de sistemul statal existent; 

 explorarea resurselor materiale şi umane din mediul naţional; 

 mobilizarea maselor la activitate socială, politică. 

Funcţiile, conform cărora funcţionează sistemul politic sunt necesare pentru 

prosperitatea societăţii. 

La etapa contemporană este răspândită clasificarea propusă de G. Almond, care pune la 

bază tipul culturii politice şi distribuirea rolurilor politice între participanţii procesului politic. 

Sistemul politic anglo-american – cultură politică pluri valorică bazată pe calculul 

raţional, diferenţiere clară a instituţiilor politice. şi a funcţiilor lor. 

Sistem politic continental –european- caracteristic, îmbinarea propriilor culturi cu ce-a 

americană, 

Sistem politic totalitar - caracteristic cultură politică contradictorie, valorile culturale sunt 

impuse, societatea este condusă de sistem hipercentralizat. (exemplu - cultură sovietică a 

realismul socialist). 

Politologii europeni occidentali - au clasificat sistemului politic ca: 

1. Sistem politic tradiţional, unde slab este diferenţiat instituţiile de stat, 

concentrarea puterii politice în mâinile unei persoane. 

2. Sistem politic al ţărilor industriale ce le este caracteristic anumită democraţie 

a instituţiilor statului., afirmarea democraţiei de multiple feluri. 

3. Sistem a statelor post industriale, ce le este caracteristic, democraţia ca 

valoare generalizată.  

4. Sistemul statelor în perioadă de tranzacţie, cel mai complicat sistem politic, 

din pricina căutării căilor optimale de formare a sistemului politic.  

 

Autoevaluare: 

1. Lămuriţi esenţa noţiunii de relaţii politice. 

2. Cum percepeţi  noţiunia de Sistem politic? 

3. Care este diferenţa dinte Sistem politic şi Rejim politic? 

4. Care este esenţa sistemului politic continental-europian? 

5. Care sunt subsitemele relaţiilor polirice? 
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Note 
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TEMA 5.  STATUL-INSTITUŢIA FUNDAMENTALĂ A SISTEMULUI POLITIC 

 

1. Esenţa şi geneza statului.Trăsăturile şi funcţiile principale 

2. Tipuri şi forme de stat 

3. Raporturile dintre  societatea politică şi societatea civilă 

 

Statul – reprezintă un sistem social-politic prin intermediul instituţiilor sale  dirijează, 

conduce societatea. 

Noţiunea de stat are douîă semnificaţii. 

Comunitate de oameni, reprezentată şi organizată de organele de putere ,care se manifestă 

pe un teritoriu. Statul apare ca ŢARĂ, cu un popor organizat politic.  

Organizare politică ,cu  un sistem de instituţii, care dispun de putere supremă pe un 

anumit teritoriu, dispunând de  un aparat de constrângere.  

Ambele semnificaţii pot fi admise simultan, fiind complimentare. În sens larg, statul apare 

ca structură politică ce sa constituit istoria, pe un teritoriu situat între anumite frontiere, cu o 

populaţie, având  o putere politică publică exclusivă o  autoritate suverană. 

 Teritoriul – dimensiunea materială a statului, circumscris în anumite limite spaţiale, 

numite frontieră.Principiul caracteristic  al teritoriului este imposibilitatea modificării 

frontierelor 

 populaţia- dimensiunea demografică , psihologică şi spirituală a statului, Comunitatea 

indivizilor de pe teritoriul dat, şi asupra cărora se exercită puterea de stat este o categorie 

complexă, 

 puterea politică exclusivă (suveranitatea) - este autoritatea supremă cu care este însoţit 

statul. Suveranitatea are 2 aspecte: 

 internă, care constă în supremaţia exclusivă a puterii statului asupra 

populaţiei pe teritoriul dat. 

 externă, independenţa statului în raport cu alte state., neatârnarea sa faţă 

de alte puteri din exterior. 

 

Trăsăturile suveranităţii  statale: 

 exclusivitatea, teritoriul poate fi supus doar unei singure suveranităţi 

depline;  

 originalitatea şi caracterul  plenar, suveranitatea aparţine statului şi nici 

de cum din exterior; 

 indivizibilitatea – suveranitatea nu poate fi fragmentată, şi nu poate 

aparţine mai multor titulari; 

 inalinavibilitatea – imposibilitatea de-a fi cedată cuiva. 

 

Trăsăturile specifice  şi funcţiile statului: 

Trăsătură – instituţiile aparatul administrativ ce dirijează activitatea societăţii în 

ansamblu. 

Constituţionalitatea. Constituţia asigură existenţei statului. Guvernarea se efectuează prin 

lege. 

Funcţiile statului:  
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1. interne – expresia activităţii interne a societăţii bazate pe legi, funcţii politico- 

juridice, ce fixează normele obligatoare ale vieţii comune. 

2. externe- activitatea statului cu alte state , bazându-se pe relaţii de colaborare. 

După durată de acţiuni funcţiile sunt constante şi temporare. 

Rolul statului se realizează prin funcţiile specifice. 

 funcţie legislativă, cu ajutorul organelor sale speciale elaborează întreaga 

legislaţie din societate, inclusiv şi Constituţia ,prin care se reglementează 

activitatea tuturor sferelor de activităţi. 

 funcţie organizatorică, formele de transpunere în viaţă a deciziilor 

adoptate,pentru funcţionarea normală a societăţii; 

 funcţie judecătorească – supravegherea  aplicării corecte a legilor; 

 economică activitatea directă de producerea bunurilor materiale necesare pentru 

existenţa societăţii; 

 socială – toţi membrii societăţii au dreptul să ducă un mod de viaţă decent, prin 

organizarea unui sistem de protecţii social;  

 funcţie administrativă – desfăşurarea  normală a activităţii a serviciilor publice; 

 funcţie culturală – statul asigură condiţii de instruire şi educaţie; 

 funcţie de apărare a ordinii sociale,ca factor intern, apărarea  suveranităţii 

statului, integrităţii , ordinii de drept cu ajutorul organelor speciale de forţă; 

 funcţie de colaborare internaţională în diversele sfere 

(economic,politic,special, ştiinţific); 

 funcţie ecologică - protecţia şi apărare a  mediului ambiant.  

 

Formaţiunea statală  se caracterizează prin 3 elemente. : forme de guvernare, forma 

structurii de stat, regim politic. 

Forme de guvernare, este modalitatea de formă şi organizare a puterii supreme.( 

monarhie ori republică),  

Monarhia deţinătorul puterii de stat  este o singură persoană. 

Monarhie absolută – singurul deţinător ai puterii politice, unicul legislator, dirijează cu 

administraţia politică. 

Monarhie limitată – limitarea puterii prin dispoziţia normativă conform  Constituţiei. 

Monarhie parlamentară – monarhi cu divizarea a puterii de stat, şi  este pur dominantă 

(Belgia, M. Britanie, Japonia). 

Republica – forma de guvernare unde şeful de stat este ales de către popor. 

Republica parlamentară. Se caracterizează prin separarea puterii de stat, şi presupune 

autonomia funcţională a legislativului, executivului, jurisprudenţei. 

Republică preşedenţială-avind la bază monarhia dualistă ,apare în SUA, Principalul- 

separarea puterii în legislativă şi executivă, acest model consolidează viguros activitatea şefului 

de stat. 

Republică mixtă – uneşte trăsăturile Rep. Parlamentară şi Preşedinţială. Experienţa 

istorică ne arată că formele clasice nu tot de una asigură o funcţionare corectă. 

Formele de guvernare reies din specificul dezvoltării istorice a statului concret, depinde de 

tradiţii şi influenţa religiei asupra societăţii, de modul de funcţionare a instituţiilor politice. 

În dependenţă de gradul de  concentrare a funcţiilor statului (teritorial) statele se clasifică, 

în state unitare, federale.confederale. 
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Unitar- organizaţie unică politic omogenă, care constă din formaţiuni administrative ce nu 

au statalitate proprie. Statul este unitar dacă reprezintă o singură formaţiune statală., un regim 

unic, puterea fiind dirijată din centru. 

În dependenţă de gradul de centralizare, statul unitar se clasifică în  stat  unitar centralizat  

(M. Britanie, Suedia) şi se caracterizează prin aceia că organele locale constituie o continuare a 

puterii din centru, şi au o putere limitată, realizând  deciziile organului suprem. 

State unitare descentralizare (Franţa, Italia), organele locale administrative dispun de 

autonomie, însă în activitatea politică promovată de guvern, au o influenţă limitată. State unitare 

sunt de obicei state multinaţionale 

  Federal — uniune de state  în care:  

 există 2 niveluri a puterii supreme – organele federale, şi cele ale subiectului 

federaţiei; 

 2 categorii de cetăţenie, federale şi a a subiectelor federale; 

 subiectele federale n-au posibilitatea de – a ieşi din statul federal; 

 nu pot fi  primiţi  în unităţi al  altor  state (Fed. Rusă, SUS, Canada, Brazilia, 

India). 

Confederaţia – asociaţia de state independente,  formate din considerente economice şi 

politice de ordin intern. Membrii confederaţiei păstrează independenţa. Confederaţia se formează 

pe baza acordurilor reciproce, subiectele au dreptul de-a ieşi din confederaţie. 

Statul de drept - statul în care domneşte dreptul, în care toţi sunt egali faţă de lege. Nici  

statul nu este mai presus de cât legea. Statul de drept se bazează pe concepţii  liberale, egalitatea 

în drepturi, drepturile egale a  societăţii în toate domeniile social-politice, economice, culturale, 

etc. 

Noţiunea stat de drept apare  în 1984  argumentată de O. Bohr, devenind postulat  şi 

principiul structural al Constituţiei. Numai unirea voinţei tuturor persoanelor, ce formează 

poporul,poate servi sursa legilor în stat de drept. 

Societatea politică şi societatea civilă constituie categorii de bază ale politologiei, având 

importanţă  în problema organizării şi conducerea societăţii.Raportul dintre societatea politică şi 

cea civilă exprimă democratizarea societăţii şi responsabilitatea cetăţenilor. 

Societatea civilă este formată din cetăţeni, asociaţii sub diferite forme,  unite prin   

comunitatea intereselor.  Instituţii ai societăţii civile: organizaţii nonguvernamentale, asociaţii 

profesionale, cluburi civice, sportive. Organizaţiile civile sunt autonome,  în raport cu statul. 

Societate politică – totalitatea instituţiilor ,organizaţiilor, mass media, care în mod 

organizat se implică în activitatea politică. Societatea politică include în sine statul cu toate 

componentele  sale. 

Societatea civilă – condiţia a unei societăţi democratice. În Republica Moldova rolul 

societăţii civile este încă puţin semnificativ în influenţare deciziilor politice, economice, sau de 

interes public. 

 

Autoevaluare: 

1. Definiţi noţiunia de stat ca structură politică. 

2. Care sunt trăsăturile suveranităţii statale ? 

3. Care sunt funcţiile politice ale statului.? 

4. Cum înţelegeţi monarhiia absolută? 

5. Care este sensul formaţiunii  statale –Republica? 

6. Cum înţelegeţi Societatea politică şi  Societatea Civilă 
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Note 
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TEMA 6. DEMOCRAŢIA CA FORMĂ DE ORGANIZARE POLITICĂ A SOCIETĂŢII 

 

1. Concepţia de democratizare. Principiile şi normele democraţiei 

2. Evoluţia istorică a democraţiei 

3. Procesul democratizării în Republica Moldova după anii 90, sec. XX 

 

Democraţia este forma de organizare a societăţii, unde societatea participă nemijlocit în 

procesul conducerii statale, deţinând putera politică ea asigură progresul statului. Democraţia 

iniţial şi este tradusă ca puterea poporului. Formă de organizare a societăţii în care conduce 

poporul. 

Societatea este condusă pe principiile: 

 Existenţei unei legislaţie în care sunt prevăzute drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului. Egalitate reală în drepturi a tuturor membrilor 

societăţii. 

 Principiul separării puterii de stat. În putere legislativă şi executivă, ca garant 

împotriva autoritarismului şi totalitarismului. 

  Existenţa posibilităţilor reale a exercitării drepturilor de-a alege şi a fi ales în 

organele de conducere centrale, locale, pe principiile universal direct, secret, 

benevol. 

 Principiul posibilităţii organizării politice şi profesională liberă, independente 

de stat, ca alternativă reală de conducerea statului. 

 Posibilitatea existenţei mass mediei libere, imposibilitatea impunerii 

concepţiilor politice de guvernul existent. 

Menţionăm, că în formă pură democraţia nu poate exista. Evident sunt lacune şi în 

conducerea pe principiile democratice, dar forma dată evoluează permanent, perfecţionându-se. 

U. Cerchill a spus: ,,Democraţia nu-i forma cea mai perfectă de conducere, dar cele 

lalte forme sunt şi mai imperfecte”. 

Democraţia elenistică în Anticitate va da posibilitatea întregii societăţi greceşti la 

participarea reală în conducerea cu oraşele-polisuri prin votare directă, tainică, liberă. Treptat 

democraţia evoluează spre o egalitate totală. 

În 1688, revoluţia burgheză engleză a întrodus sistemul regimului parlamentar. Care cu 

mici schimbări există şi azi în sistemul politic englez. Mai târziu în 1689, în Anglia se 

instaurează noţiunea de suveranitatea poporului.În Epoca modernă, 1748, în Franţa se 

statorniceşte principiul separării puterii în stat, suveranitatea poporului bazată pe principiul voia 

poporului liber. Revoluţia franceză din 1789, va proclama Franţa republică. 

Actualmente, formele conducerii democratice a societăţii depind în primă măsură de 

Pluralismul politic ca securitate asigurării unei democraţii reale. 

Afirmarea pluralismului în Republica Moldova nu se înscrise în cadrul modelului tradiţional de 

edificare a instituţiilor democratice. Ceea ce se construieşte în R.M. nu este o democraţie 

concurenţială în care liderii sunt preocupaţi de instaurarea unor instituţii pluraliste, dar mai degrabă un caz de 

autoritarism eşuat, ori cum le mai zic, pluralism prin omisiune, (Luvan 

Republicii Moldova îi lipsesc majoritatea calităţilor considerate de politologi ca fiind 

vitale pentru dezvoltarea democratică. Cu toate acestea aici se Înregistrează un pluralism surprinzător. Ea 

se remarcă prin cea mai robustă structură democratică din fosta URSS cu excepţia Ţărilor 

Baltice. Confruntându-se cu sărăcia, declinul politic, conflicte etnice, cu o societate civilă 

plăpândă şi un stat de drept fragil ea întruneşte aproape în totalitate standardele unei democraţii minimale: 
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 alegerile sunt foarte competitive (1990, 1994, 1998, 2002, 2004), aceste alegeri 

au cauzat modificări serioase în compoziţia politică şi ideea logică a 

parlamentului; 

 mediile din Moldova post-sovietică exprimă o varietate de puncte de vedere, 

chiar dacă aceste canale de exprimare se află în posesia guvernanţilor, adică 

statului sau a partidelor; 

 între anii 1994-2000 Curtea Constituţional din Moldova a jucat un rol crucial în medierea 

conflictelor dintre diferite ramuri ale puterii; 

 legislative a pus în permanenta restricţii în fata autorităţii prezidenţiale, într-un 

grad nemaiîntâlnit la vecinii din spaţiul post-sovietic; 

 în 1994 legislative practic îl exclude pe preşedintele Snegur din procesul de elaborare 

a Constituţiei (o făcea spicherul Lucinschi). 

După ce preşedinte devine Lucinschi se confruntă cu aceleaşi probleme. În anul 2000, legislativul 

contracarează eforturile lui Lucinschi de a consolida instituţia preşedintelui prin votarea eliminării 

prevederii constituţionale, conform căreia preşedintele este ales de către popor. Instaurarea 

sistemului parlamentar n-a favorizat evoluţii democratice în Moldova, din contra cu instalarea comuniştilor 

la putere (cu 71 din 161 locuri ale parlamentului unicameral), competiţia politica se limitează 

evident în mai multe aspecte (atacurile la adresa opoziţiei), interzicerea temporară în ianuarie, 

2002 a PPCD; atacurile la adresa presei libere, cenzura mass-media; ignorarea intereselor spirituale ale 

populaţiei autohtone (cu limba, istoria, TVR-1 ş.a.), in Moldova, tensiunile identitare mult mai 

acute de altfel decât cele din Ucraina, au fost suficient de percutante pentru a nu permite unui singur 

grup politic de a monopoliza puterea politica din ţară. Aceasta polaritate creează probleme serioase 

pentru guvernare şi consolidarea democratica pe termen lung. Polarizarea neutralizează eforturile de 

concentrare a puterii politice. 

Cum ar putea fi găsit compromisul cu puterea de dragul unităţii naţionale? Care ar fi aceste 

tehnologii de dragul reîntregirii „tarii” (rezolvarea conflictului din Transnistria)? 

Polarizarea pe marginea chestiunilor naţionale a împiedicat eforturile legislativului dominat de 

comunişti de a dicta anumite politici (în primul rând cu limba şi istoria, pentru că altele totuşi comuniştii le 

promovează – revizuirea reformei administrative, strâmtorarea activităţii firmelor moldo-

occidentale, favorizarea capitalizării ruseşti ş.a.). 

Rolul polarizării asupra problemelor naţionale în promovarea pluralismului scoate în evidenta o 

dilemă importantă pe care o creează pluralismul prin omisiune. Acolo unde societatea civilă şi 

statul de drept sunt slabe, factorii care fac ca pluralismul să devină operant prin eliminarea tentaţiilor autoritare ale 

liderilor politici pot bloca, în acelaşi timp, consolidarea unei guvernări democrate eficiente şi stabile.  

 

Autoevaluare: 

1. Cum înţelegeţi termenul democraţie? 

2. Lămuriţi principiul separării puterilor în stat. 

3. Cum înţelegeţi noţiunea de participare limitată în conducere a societăţii a 

poporului? 

4. Cum înţelegeţi concepţia democraţia elenistică? 

5. Lămuriţi termenul regim parlamentar 

6. Cum înţelegeţi termenul de suveranitatea poporului.. 

7. Ce stat construieşte societate moldovenească la momentul actual. 

8. Cum este separată putera politică în Republica Moldova. 
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Note 
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                          TEMA 7.  PARTIDELE ŞI MIŞCĂRILE SOCIAL-POLITICE 

 

1. Noţiune de partid politic. Trăsăturile caracteristice 

2. Funcţiile partidului politic 

3. Tipologia partidelor politice. Sisteme de partid 

 

Noţiune de partid politic. Partid politic definim ca o grupare de adepţi, care împărtăşesc o 

ideologie, organizaţi activi pentru a obţine putera politică,menţine şi conduce societatea concretă 

Partidele politice  se caracterizează prin lupta permanentă a dominaţiei politice dacă sunt în 

opoziţie,şi lupta pentru a se menţine dacă  exercită putera politică. 

Partid politic se deosebeşte de celelalte instituţii politice prin: 

 Caracterul conştient. Oamenii aderă la partidul dat având o concepţie, 

ideologie comună, pe principii benevole. 

 Caracter de deservire socială. Partidul  politic înfăptuieşte în practică 

interesele unei grupări sociale,care şii susţine.În activitatea sa ,pentru preluarea 

puterii politice partidul acceptă sprijinul întregii societăţi. 

 Caracter istoric. Apare odată cu organizarea politică a societăţii, evoluând pe 

parcursul secolelor, dar scopul major rămâne unic-dobîndirea puterii 

politice. 

Partidul politic structural este organizat sub formă de niveluri:  

 în societate viaţa politică este constituită de electorat; 

 simpatizanţii, militanţi care susţin partidul politic concret în activitate lor 

la demonstraţii, mitinguri, diverse campanii; 

 partidul politic reprezentat de membrii săi,care juridic fac parte din partidul 

concret; 

 conducerea partidului, liderul şi elita acestuia, care reprezintă partidul dat în 

organele legislativului şi executivului în raport cu programa de acţiuni a 

partidului dat. 

Am menţionat, că scopul partidului politic este acapararea puterii politice. Rolul partidului 

politic în societate reiese din funcţiile lui: 

 funcţie politică, unde partidul politic atrage masele spre o activitate 

politică conştientă, prin propagarea programelor sale socotite cel mai 

perfecte şi democratice. Fiind în opozite partidul politic monitorizează 

masele prin critica activităţii partidului de guvernământ; 

 funcţie de organizare şi conducere; organizează masele spre o activitate 

concretă, conştientă. Rolul partidului este atragere societăţii civile, a 

instituţiilor lor în activitate politică pe baza programei partidului dat.  

 Funcţie teoretic – ideologică,civică; elaborare doctrinelor proprii, 

organizarea activităţii ideologice; studierea acestor doctrine pentru a fi 

implicate în practic; educaţia patriotismului naţional; 

 funcţie de pregătire a cadrelor, cu scopul asigurării partidului cu cadre 

calificate, teoretic pregătite pentru activitate practică. Procesul dat merge 

continuu, din pricina evoluţiei permanenta a luptei politice. 

Menţinerea puterii politice, asigurarea guvernării în perioada exercitării puterii politice. 

Se elaborează programe, reforme, orientări de dezvoltare. Reieşind din interesele statului. 
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Istoric, evolutiv, sistemele partidelor politice cunosc o modalitate  variată devenind o 

necesitate a progresului social în stat concret. Aşa dar, clasificarea partidelor politice se fac 

conform funcţiilor şi  se le exercită în societate. 

 Partide de guvernământ. Partid care menţine puterea politică, 

constituind guvernul până la alegerile următoare. 

 Partid de opoziţie. Partid ce formează opoziţia parlamentară, care 

activează spre obţinerea puterii politice ,prin diverse forme.Forma 

importantă este formarea unei coaliţii opoziţioniste, ce dă posibilitatea 

mai reală să obţină victorie la alegerile ulterioare. 

După numărul membrilor, clasificăm şi partide de masă, partide politice bine 

organizat,material susţinute, cu conducere stimată în societate, cu program de activitate realist, 

progresist. 

După indici există partide mici (conform influenţii în societate), paride de cadru, formate 

de voluntari, alegători, cu scopul ajutorului unui partid politic în campaniile electorale. 

  Sistem de partide,- totalitatea partidelor politice într-un stat concret.:  

- Unitarist. Existenţa în stat a unui partid politic. Caracteristic perioadei apariţiei 

capitalismului, când era nevoie de-a uni societatea în luptă cu feudalismul 

reacţionar.Unipartidismul este caracteristic perioadelor de criză a statelor,când 

forţele politice formează o dictatură politică (Stalinism, Fascism, Mussolini, 

Franco, Maodzedun, China etc). Rusia actualmente ca stat democrat cu monopolul 

la putere a partidului personal a lui V. Putin.  

- Sistemul bipartist.  Existenţa în stat concret a două partide de forţă, partide mari, 

care des reprezintă interesele unei pături sociale, ori chiar diametral opusă dar care, 

au aceiaşi poziţie  în conducerea societăţii concrete. (SUA cu republicanii şi 

democraţii).  

- Pluripartism, cel mai răspândit model, care îl divizăm în: 

- grupul patridelor de dreapta, paridele conservatoare, liberale, naţionaliste, 

fasciste; 

- grupe paridelor de stânga în care intră partidele socialiste, social-

democrate, comuniste radicale; 

- grupe de centru, bazate pe concepţii democrat-creştine, social creştine. 

Republicii Moldova îi este caracteristic la moment ne formarea unui sistem 

omogen,existenţa a 36 partide politice,încă nu dă dovadă de eficacitate în rezolvarea problemelor 

societăţii, mai mult ca atâta numai stopează evoluţia democratismului statal de tip moldovenesc. 

Poziţia neformată a strategiei alianţei de guvernământ , numai dăunează dezvoltării şi 

prosperităţii statului nostru. 

 

Autoevaluare: 

1. Care este scopul activităţii unui partid politic? 

2. Enumeraţi şi descifraţi funcţiile partidului politic. 

3. Care este funcţia şi necesitatea de pregătire a cadrelor a unui partid politic? 

4. Care este scopul activităţii partidului politic în opoziţie? 

5. Explicaţi sensul monopartismului, unipartidismului şi bipartismului.  

6. Care este scopul alianţei partidelor politice?  

7. Care este diferenţa între ideologia partidelor de dreapta şi concepţiile partidelor de 

stânga? 
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Note 
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                                  TEMA 8. ELITA ŞI  LIDERISM POLITIC 

 

1. Concepţia politologică a liderismului politic 

2. Tipologia liderismului politic 

3. Elita politică 

4. Liderul şi masele 

 

Lider în sens larg al definiţiei este socotit membrul societăţii care având autoritate, uneşte 

şi conduce grupul social în rezolvarea unui scop concret. Evident - liderului îi sunt caracteristic 

capacitatea de-a organiza activitatea comună a unui grup mic ori comunitate de proporţii  mari. 

Liderismul politic reprezintă o latură importantă a conducerii politice, şi este o instituţie 

fundamentală ale sistemului politic ai societăţii.Tot odată devenind şi  mecanismul integrării 

activităţii de grup ai societăţii, când masele acceptă aşa o conducere, acceptă programa şi scopul 

trasat de lider. 

Liderismul politic reflectă relaţii şi procese politice în structura superioară ale puterii 

fixând raport de putere dintre subiectul şi obiectul politicului societăţii concrete. Pentru lider 

politic este caracteristic influenţa personală asupra maselor, asupra conştiinţei şi voinţei al lor. 

Pe bază căror aspecte apare liderul politic? 

1. Trăsăturile personale ale candidatului în lider politic. Morala, concepţiile 

politice, studiului, posedarea posibilităţii convingerii maselor, profesionalismul 

lui. 

2. Formele şi metodele de contacte cu masele spre realizarea scopurilor politice. 

3. Situaţia istorică, politico-socială cu care se confruntă liderul. 

Aspectele date şi determină formarea unui lider politic, eficienţa în activitatea lui. 

Reieşind din scopurile  trasate  sunt  determinate   şi funcţiile liderului politic. 

 diagnoza politică a situaţiei în statul dat pentru a formula a doua funcţie; 

 de formare a strategiei şi tacticii în rezolvarea problemelor cardinale 

statale; 

 mobilizarea şi organizarea  societăţii la activitate practic concretă; 

 protejarea societăţii de calomnii sociale interne şi externe; 

 necesitatea şi posibilitatea reproducerea liderilor şi elitei politice, numai 

având adepţi este  posibil rezolvarea căilor trasate, şi fără o comandă 

profesională de adepţi ,ori şi ce tendinţă are insucces; 

 funcţie  de legitimare a regimului politic. 

Istoria ne arată că un lider politic de forţă apare în perioade de răscruce ai dezvoltării 

statului, perioadă de criză, perioadă de grea încercare a societăţii (Marea revoluţie franceză şi 

Napoleon, Fidel Castro, Stalin, Avram Lincoln şi războiul civil SUA, Petru I, Ştefan al III). 

 

Tipologie  liderismului politic este discutabilă, dar să ne oprim la varianta propusă de Max 

Weber. 

El structurează tipologia în felul următor: 

 liderismul tradiţional, lider devine datorită tradiţiilor eriditoriale, 

caracteristic perioadei istorice preindustrială (Monarhia) fam. Romanov în 

Rusia, Gogenţollern în România, Anglia, Franţa ş.a.; 
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 liderismul raţional (legal juridic), lider politic apare prin concurenţă la 

alegeri. Modelul dat caracteristic perioadei industriale. (Chercil, Musolini, 

Hitler, Lenin, Stalin); 

 charasmatic – credinţa  oarba a societăţii în în calităţile supraomeneşti ale 

unui conducător. ( Mao. în China, Cim Irsen  în Coreea de Nord, Polpot, în  

Cambodgia.).  

Studiul asupra tipologiei liderismului politic continuă şi în prezent.  

Psihologii clasifică liderii politici în lider preferat, specialist,ales, etalon. 

După stilul de activitate – lider autoritar, democrat, liberal (totul se va înfăptui spontan). 

Conform trăsăturilor personale - luider-stegar, servitor,negustor (propune programe în 

schimbul susţinerii la alegeri), pompier ( Costaş, Gamurari 1992)  

Menţionăm că liderismul politic în stare pură nu există, liderism politic este un 

conglomerat mixt  de tipuri numite mai sus. 

Asupra formării  şi afirmării liderului politic influenţează mai mulţi factori :  istorici, 

economici, sociali, religioşi, administrativi. 

Liderul politic în activitatea sa majoră se bazează pe ajutorul din partea elitei politice  

societăţii în care el activează. Elita politică reprezintă o grupă socială de adepţi care au 

monopolul la primirea deciziilor politice. Elita politică se caracterizează prin voinţa de-a 

obţine putera politica  şi de-a retransforma regimul politic existent, subminân-dul spre interesele 

sale proprii politice,sociale,economice. 

Clasificarea elitei politice: 

 Adepţii care  propagă şi înfăptuiesc în practică concepţia unei  ideologii( regim 

comunist,fascist). 

 Existenţa a unor grupări de elite intro  societate ,care permanent concurează prin 

metode extremiste.( statele în curs de dezvoltare, per. de tranzacţie). 

 Existenţa unei fracţii de adepţi într-o grupare de elită.( existenţa bolşevicilor în 

partidul social-democrat, Fracţia socialistă a lui Dodon, în grupa depuraţilor de 

stânga ai Parlamentului R.Moldova.) 

 Existenţa unei elite bine organizată, cărui îi este caracteristic o integraţie largă în 

toate domeniile activităţii sociale.( Elita statelor democratice sf.sec XX.) 

Pentru statele de tranzacţie,îi este caracteristic activitatea elitei politice,din pricina că 

anume în perioada de trecere se formează mecanismul sistemului politic al viitorului stat.  

Sistemul politic în societatea de tranzacţie se caracterizează prin funcţionarea elitei politice 

şi economice; Plahothiuc, Berezovschii,Morgan, Ford). Elita politică coordonează activitatea 

puterii legislative, pe când cea economică, resursele economice, bancare. Unirea acestor 2 părţi 

componente,  şi permite funcţionarea sistemului politic în perioada dată. Importantă latură pentru 

tranzacţia dată, să nu fie divergenţe antagoniste  în grupa elitei date. 

Elita politică într-o societate concretă permanent caută posibilitatea de-a recruta în 

rândurile sale noi membri,apţi, pregătiţi pentru o activitate politică concretă. Recrutatea elitei 

este un proces datorită căruia individul  cu capacităţi de organizator,, şi având concepţii politice 

respective, este implicat în activitatea politică. 

Liderul conduce societatea  numai atunci ,când este susţinut de propriul  său popor, numai 

atunci când sunt relaţii reciproce strânse între subiectul şi obiectul  activităţii politice. 

În raport lider-mase moralizam 2 poziţii.  

1. Liderul cu elita sa foloseşte masele în scopuri proprii,,cumpărând cu 

promisiuni. Masele sunt sursele pentru atingerea scopurilor politice proprii. 
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2.  Imposibilitatea ori nedorinţa  liderului de-a forma decizia politică,ignorând  

necesităţile societăţii. 

Liderul poate exercita funcţiile sale just şi efectiv numai în cazul, dacă va fi susţinut de 

societate, folosind în practica sa politica tolerantă , prin succesele real vizibile. 

Garantul succesului liderului politic este acceptarea de către societate a programei real- 

progresistă şi participarea maselor în înfăptuirea acestei în practică, pentru un bine comun. 

 

Autoevaluare: 

1. Cum definiţi voi noţiunea de lider politic? 

2. Numiţi un  lider politic şi de ce-l consideraţi aşa. 

3. Care  este rolul trăsăturilor personale în formarea capacităţilor de lider politic? 

4. Care sunt funcţiile liderului politic? 

5. Cum înţelegeţi noţiunea de lider charismatic? 

6. Cum înţelegeţi noţiunea de lider politic-tiran. Daţi exemplu? 
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Note 
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                                           TEMA  9.  PROCESUL POLITIC 

 

1. Noţiunea şi etapele de bază ale procesului politic 

2. Tipologia procesului politic 

3. Procesul politic în Republica Moldova la etapa contemporană 

 

Noţiunea şi etapele de bază ale procesului politic. Proces politic definim ca, totalitatea acţiunilor 

subiecţilor vieţii sociale în vederea realizării intereselor comune a societăţii  cu ajutorul puterii  

spre constituirea, dezvoltarea, perfecţionarea, funcţionarea, distrugerea, decădere  sistemul 

politic existent  având o societare concretă.  

Procesul politic este o formă specifică a procesului social ,unde  se activează toate 

aspectele vieţii spirituale,economice,legislative,ideologice spre atingerea scopului trasat,comun 

necesar întregii societăţi concrete. Aşa dar în esenţă, activitatea politică având scop strategic şi 

tactic – se desfăşoară structural – consecvent treptat pe etape: 

 etapa instituţionalizării – se formează un sistem politic de tip nou, legitim şi 

legal.Activitatea dată se începe din momentul creării unui sistem politic  nou 

calitativ, unde societatea participă în procesul  reînnoirii sistemului politic. Pentru  

etapa dată sunt caracteristice metodele radicale de renovaţie: răscoala armată, 

revoluţia  socială. Tot odată şi metoda paşnică de perfecţionare, consecvent, treptat  

prin alegerile parlamentare, administraţiei  locale etc. 

 etapa funcionării- presupune dezvoltarea, perfecţionarea funcţiilor sistemului politic  

existent în vederea activităţii stabile şi lente. Etapa presupune   reproducerea 

elementelor sistemului politic, ce duce spre  schimbarea regimului politic 

existent.Importanţa etapei date – sistemul politic se reproduce ca parte componentă a 

procesului general al societăţii concrete. 

 etapa elaborării şi înfăptuirii îi viaţă a deciziilor politice. Anume  deciziile şi ne 

vorbesc despre cursul politic al regimului dat. Deciziile politice  au menirea de-a    

satisface interesele societăţii pe plan intern şi extern. 

 etapa verificării şi controlul  funcţionării sistemului politic concret. Controlul este 

înfăptuit de organe profesionale  şi responsabile – Mass Media, jurisprudenţa, poliţia 

,etc. Important, că funcţionarea sistemului politic să  fie controlat şi de societate. 

Anume în societate democratică aşa  un control poate fi evolutiv şi progresist. 

 etapa regresivă ori modernizării.  Etapa dată presupune, destrămarea sistemului 

politic  din pricini subiective, obiective (crize politice, economice, sociale). Etapei 

date este caracteristic fenomenul de legitimarea structurilor politice, crearea unie 

structuri politice paralele, dualităţii de putere. Imposibilitatea sistemului politic de-a 

conduce şi reglementa relaţiile sociale. Situaţia dată duce la haos politic, social, criză 

politică şi ca urmare schimbarea regimului politic existent,adeseori nu mai efectiv de 

cât a fost. Pricina se ascunde în interese proprii politice, existenţa a resurselor 

subterane strategice (petrol, gaz, metale etc.).  

Situaţia geografică. După schimbarea regimului politic,factorii externi având interesele 

sale proprii ,modifică sistemul politic cu elemente progresist democratice, repetăm elementul 

extern participă în renovarea sistemului politic, având interesul său propriu,geopolitic( 

Afganistan, Iran, Livia la în sec. XIX). 
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Menţionăm că, toate etapele date îşi păstrează specificul său ,se dezvoltă şi manifestă  prin 

metode şi tehnologii proprii.                                         

Tipologia proceselor politice ne permit înţelegerea interacţiunii dintre participanţii în 

procesul politic şi sistemul politic existent . 

Actual există o multiplicate de criterii de tipologiere a procesului politic. Ne vom opri la  

criteriile dimensionale: 

 proces politic de rutină – în care  participă o parte minimă  a membrilor societăţii 

(exemplu activitate legislativ – parlamentară);  

 proces politic istoric – în proces politic sunt implicaţi grupe mari de oameni, 

instituţii,ei sunt legaţi de un eveniment istoric concret (revoluţia socială, formarea 

unui partid politic, unei alianţe politice, bloc politic); 

 proces politic evoluţionist – caracteristic participarea maselor impunătoare în 

procesul modernizare a societăţii, trecerea  la un regim politic progresist, la 

evoluţia sistemului politic;  

 proces politic general – caracteristic participarea întregii societăţii la 

perfecţionarea sistemului politic existent. 

După criteriile intensităţii destingem:  

 proces politic de tip al reformelor (liberal, neoconservator, socialist, 

comunist); 

 proces politic revoluţional – ce se caracterizează prin schimbare radicală, 

rapidă a sistemului politic; 

 proces politic reacţional – se caracterizează prin reanimarea structurilor 

veci reacţionare (putciul Rusia 1991). 

În conformitate cu gradul de implicare a agentului politic destindem:  

o proces politic spontan; 

o proces politic planificat; 

o proces politic dirijat. 

La momentul actual  se caracterizează prin:  

 tendinţa de diferenţiere a politicii de economie;  

 explotării elitei politice a sferelor economice în interes propriu. 

Pierderea  monopolului statului asupra resurselor  economice, trecerea la economia de 

piaţă  dar traducerea formelor ei în practică, imperfecta  şi ca urmare slăbirea însuşi a sistemului 

politic existent. Structura  şi funcţiile  statale sunt departe de perfect. 

Lipsa unei structuri politice bine închegate şi determinate, ca urmare  anumite grupe 

sociale  de interes pot  face presiune puterii politice. 

În realitate viaţa politică din Moldova, este extrem de fragmentată  şi include  un şir de 

procese politice care evoluează paralel şi nu pentru prosperitatea statului nostru.Monopolul 

asupra sistemului politic din parte  unei grupări politice aliate şi presingul asupra opoziţiei 

parlamentare nu permite dezvoltarea democratică a sistemului politic în R.Moldova.Rolul 

opoziţie politice este extrem de mare ,dar,nu-i o unitate strategică în acţiuni de care şi se 

foloseşte regimul politic.  

Sistemul  politic din Moldova are caracter de tranzacţie, dar  îndreptat spre concepţia 

democratică de perfecţionare a sistemului politic.  

Pentru evoluţie progresistă în Moldova e necesar: 

 Creşterea şi recrutarea elitei  profesionale. Ideologic, moral pregătiţi de 

activitate pentru prosperitatea  întregii  societăţi. 
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 Asigurarea unor relaţii politice şi sociale  stabile în societate. 

 Crearea statului social bazată pe drept. 

 Crearea relaţiilor progresiste între stat şi societate. 

 Reformele democratice în sferele  economice. 

 Dezvoltarea pluralismului politic. 

 Elaborarea unei politici sociale efective. 

 Elaborarea unui program geopolitic concret orientată spre dezvoltarea 

statului şi asigurarea intereselor naţionale. 

 

   Autoevaluare: 

1. Definiţi noţiunea de proces politic. 

2. Enumeraţi şi lămuriţi  etapele procesului politic. 

3. Cum înţelegeţi noţiunea de proces politic spontan, proces dirijat? 

4. Viziunea Dum. asupra procesului politic în R.Moldova la momentul actual. 

5. Care este cauza părăsirii a fracţiei  PCRM depuraţiilor săi? 
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Note 
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TEMA 10.  ACTIVITATEA ŞI PARTICIPAREA POLITICĂ 

 

1. Esenţa, corelaţia şi nivelurile activităţii şi participării politice 

2. Trăsăturile generale ale activităţii politice 

 

Prin activitate se subînţelege ansamblu de acţiuni conştiente, instinctive, individuale, 

intelectuale, morale, fizice – efectuate   pentru a primi un rezultat.  

Folosirea sistematică a forţelor proprii, într-un anumit domeniu a muncii, ocupaţie, 

îndeletnicire în societate concretă. 

De aici reiesă că totalitatea de acte, acţiuni, fapte, prin care subiectul vieţii sociale îşi 

satisface interesele ideologice,morale în cadrul societăţii, sau i-au o  atitudine de felul şi 

modul de satisfacere a acestor nevoi de către factorii politici, pot fi definite  prin 

participare în activitatea politică.                                                                                                                                                                                                                                                                

Participarea politică include ansamblu modalităţilor de influenţă a cetăţenilor asupra 

funcţionării sistemului politic, formarea instituţiilor politice şi elaborarea deciziilor politice 

(prin delegarea a împuterniciţilor candidaţilor în Parlament, susţinerea activă a candidaţilor, 

partidelor politice,participarea la  campaniile electorale). 

Participarea politică poate fi destinsă  după gradul de activitate a cetăţenilor, E vorba de 

activitate activă, pasivă, negativă. 

Motivaţiile participării politice pot fi diferite doctrinele  ideologice oficiale permit ca 

cetăţenii să participe în viaţa politică susţinând ideologia oficială, această participare este  

determinată de  regulile dictate de sistemul politic. 

Participarea este determinată de rolul social al individului în parte,pe care cetăţeanul îl 

îndeplineşte în cadrul sistemului politic. În societate ce prosperă, apare câmp larg de activitate , 

de autoafirmare  şi realizare a personalităţii. 

Participare directă şi indirectă. Participarea politică este exprimată în forma de 

participare directă şi indirectă. Participarea directă  este caracteristic unie societăţi 

restrânse,unde masele aleg  candidatul prin majoritatea voturilor. Aceasta este caracteristic 

alegerilor în organe locale.Participarea directă a organelor statale poate fi folosită în conformitate 

cu Constituţia statului concret. 

Participare indirectă – societatea alege reprezentantul său în organele puterii politice 

majore,care şi-i reprezintă interesele lor. Forma dată este caracteristic sistemelor politice mari. 

Majoritatea statelor aplică forma participării indirecte,socotind-o perfectă. 

Menţionăm că în dependenţă de regim politic, teritoriu,infrastructura, componenţa 

populaţiei, şi altor factori, se foloseşte ambianţa acestor 2 forme de participare. 

Participării politice i se contra opune absintismul politic.Adica indiferenţa unor membri ai 

societăţii la viaţa politică. Care este pricina - Persoanele nu acceptă, nu recunoaşte normele 

generale ale societăţii. Nu crede în eficienţa schimbărilor propuse,ori chiar teama de-a se 

manifesta. O cauză importantă de absentăm politic, poate fi şi nivelul înalt de stare 

socială.bunăstării membrului societăţii, pe care îl aranjează sistemul politic existent.    

În rândul celor mai importante tipuri de participare , politologii atrag atenţie  

comportamentului electoral – participarea ori neparticiparea la campaniile electorale de către 

membrii societăţii date.  
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Tipuri de participare politic: 

  reacţia pozitivă ori negativă la procesele politice.  

 participarea activă nemijlocit  în campaniile electorale. 

 participarea nemijlocit în activitatea politică a partidelor politice, ca membru, 

simpatizant, ori adept a formaţiunii politice. 

 activitate în organele sistemului politic ,organele opoziţioniste.Acestea-s 

politici profesionali,liderii, elita politică. 

 participarea directă la mitinguri,demonstraţii etc. 

În activitatea politică destindem şi  forma protestară a societăţii, manifestată  prin greve, 

mitinguri, demonstraţii, revoltă socială,acţiuni violente. 

Formă de comportament politic violent contemporan este  terorismul. 

Prin terorism se subînţelege activitatea opoziţionistă a organizaţiilor extremiste, scopul 

cărora este  utilizarea violenţei. Trăsăturile  specifice sunt săvârşirea actelor violente care ar 

şoca societatea, ar avea rezonanţă în rândurile populaţiei. 

Terorismul politic se divizează după: 

Orientarea ideologică – terorism de dreapta (fascism), stânga (anarhism, troţkism, 

stalinism). 

 Scopurile urmărite de terorişti (cultural- creativ,care prin viol animează 

conştiinţă socială), terorism raţional, ca mijloc de participare politică, 

 Direcţionarea istorică (anarho-ideologici). 

 Direcţionarea religioasă (terorism fundamentalist  islamic). 

Participarea politică are limite raţionale, ce este  absolut necesare pentru dezvoltarea 

stabilă a societăţii. Participarea limitată poate fi calificat ca factor stabilizator, adică 

politicienilor nimeni nu le amestecă în activitatea sa.   

Societatea, este subiectul  principală a activităţii politice,de oare ce, cu participarea lui ce 

formează organele puterii de stat, impulsivă funcţionarea organelor de stat. Persoana activează ca 

militant social în ansamblu cu alţi membri ai societăţii. 

Prin activitate politică subînţelegem totalitatea de acţiuni prin cate membrii societăţii 

îşi satisfac interesele sale politice. 

Activitatea politică poate fi progresistă ori reacţionară, în dependenţă de consecinţele pe 

cate ea le poate provoca. Progresistă conduce  societatea spre progres, reacţională stopează 

mersul istoric.Trăsătura progresistă ori reacţionară  poate fi determinată de factorii calităţilor   

deciziilor politice, de corelaţia forţelor social-politice,intensitatea luptei politice.Scopurilor 

politice a regimurile politice. 

Activitatea politică poate fi realistă  ori utopică.Activitatea realistă reiesă din strategia 

minuţioasă, bine chibzuită, de starea lucrurilor în societate, de o apreciere obiectivă  a forţelor 

politice. Activitatea politică ce ignorează realitatea obiectivă, are capacităţi subiectivi, idei  şi 

scopuri nereale , este activitate utopică.   

Activitatea poate fi clasificată şi ca raţională, emoţională, Dacă predomină raţiunea  avem 

efectul activităţii progresiste a societăţii, dacă predomină emoţia ne putem aştepta la decizii 

negândite. 

Activitatea politică este lupta  dintre progresul şi regresul , dintre noul şi vechiul,dintre 

diferite variante de soluţionare a problemelor sociale.Participarea în  activitate politică presupune 

o pregătirea teoretică, psihologică, morală, organizatorică, Eficienţa activităţii politice 

depinde de ansamblul  pregătirilor date, nu numai de activitatea politică dar al întregii activităţi 

ai societăţii.  
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Autoevaluare: 

1. Definiţi noţiunea de participare politică. 

2. Care este diferenţa de activitate în procesul politic al societăţii? 

3. Cum înţelegeţi participare activă, pasivă, negativă? 

4. Definiţi noţiunea deabsentism politic. 

5. Cum înţelegeţi termenul de terorism politic? 

6. Care sunt cauzele folosirii  actelor de terorism actual? 

7. Definiţi noţiunea de activitate politică.  

8. Care sunt pricinile participării în  activitate politice a membrilor societăţii? 

9. Enumeraţi exemple de activitate politică în R. Moldova. 
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Note 
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TEMA 11. CONFLICTUL POLITIC ŞI CĂILE SOLUŢIONĂRII LUI 

 

1. Conflictul: esenţa şi tipologia. Conflict politic ca varietate de conflict social 

2. Căile şi mijloacele depăşirii conflictului politic 

3. Conflictul: esenţa şi tipologia. Conflict politic ca varietate de conflict social 

 

Noţiunea de conflict  pentru prima dată a fost folosită de savantul german Gheorg 

Zimmeli, la înc. sec.XX. După părerea lui ,conflictul este lupta pentru valori şi pretenţii la un 

anumit status social,pentru putere şi acces la bunurile materiale., care nuc odată nu agung la toţi. 

Conflictul politic este conflict social,unde rivalitatea membrilor societăţii este 

condiţionată de părere diametral opusă asupra sistemului politic existent,metodelor de 

restructurare acestuia.  

În conformitate cu cauzele provenienţei  conflictele politice  se împart în obiective şi 

subiective.   

 cauzele obiective, conflictul poate apărea ca factor  al inegalităţii sociale într-un 

stat concret ori sisteme de state  pe arena mondială.( revoluţiile burgheze, socialiste 

1917 din Imperiul Rus, care a dus la revista globală). 

 cauzele subiective, de ordin  psihologic al conştiinţei membrilor societăţii.Care 

dorind să schimbe sistemul dat ,percep necesitatea divergenţelor politice. 

După durată de timp clasificăm conflicte temporare ori permanente, care la rândul său 

teritorial  le clasificăm ca: 

 Interstatale (divergenţe între state, spre ex., Războiul rece, conf. Marea Caribilor 

1963, Zidul Berlinului, 1954, Carabahul de Nord, 1992).  

 Intrastatal, unde  subiectul conflictului apar – ramurile  puterii politice (cazul 

vânătorii de la Făleşti, 2012, unde au participat reprezenta. Coaliţiei politice, ce 

menţine putera politică la moment în R. Moldova. Confrunt. Parlamentului Rusiei 

cu Preşedintele statului, ce a dus la luarea cu asalt în octombrie 1993 a 

Parlamentului Rus). 

 Regionale, pe arena politică apar forţele politice locale (Bălţi vara 2012, marşul 

unioniştilor, conf. Găzăuzia  1990). 

 Locale, problemele în interiorul administraţiei locale. 

Specificul conflictelor politic:  Conflictele politice  apar în sfera politică, şi în legătură cu 

puterea politică, sub toate aspectele existenţei, funcţionarii sistemului politic în societate 

concretă.  

Trăsăturile specifice ale conflictelor politice: 

1. neînţelegere  subiecţilor politici condiţionate de divirgenţile intereselor; 

2. conflictul  dintre subiecţii vizează interesele întregii societăţi; 

3. arena conflictului este puterea politică, de stat, posedarea ori stăpânirea ei; 

4. conflictele politice se caracterizează prin organizarea, inflaţionarea lor; 

5. forţelor de  constrângeri  sunt deţinute de  partea puterii guvernamentale; 

6. ee puterea de stat. Conflicte regionale, locale (lupta pentru controlul 

administraţiei locale (Bălţi 2012). 

Conflictul politic reieşind din specificul său social are şi funcţii social specifice:  

 conflictul social duce la divergenţe,tulburări sociale ce dereglează activitatea 

societăţii. 
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 conflictul politic este văzut ca o stare normală al societăţii. Criza politică este 

un proces ce evită stagnarea. 

 

Căile şi mijloacele ce pot soluţiona conflictul pe cale paşnică sunt: 

 factorul instituţional – existenţa mecanismelor civilizate de soluţionare a 

crizei politice (consultările, tratativele);  

 factori consensuali – existenţa acordului între părţile conflictului; 

 factori comulativi – soluţionarea conflictului depinde de proporţiile 

dimensiunile lui( cu cât este mai mic, probabilitatea dea fi rezolvat nai 

repede); 

 factorii experienţei istorice, existenţa exemplelor din trecut a soluţionării  

conflictului; 

 factorul balanţei forţelor, dacă există un echilibru de forţe, se vor căuta căi 

paşnice de rezolvare a conflictului; 

 factorii psihologici, în soluţionarea cazului mult depinde de persoane ce 

dispun de putere decizională în timpul conflictului (gen. A. Lebedi, conflictul 

Transnistrean, 1992).  

E evident că mijlocul de bază al stopării a conflictului sunt tratativele, negocierile, care 

sunt mijloacele optimale  pentru prevenirea conflictului. Unitatea de măsuri a acestei eficienţe 

este găsirea soluţiei Consensul nu înseamnă găsirea unităţii de opinii, ci presupune adoptării 

deciziei neutre, care ar stopa conflictul, şi căutarea unui numitor comun spre depăşirea situaţiei 

de conflict, ameliorarea minimă a lui. 

Reieşind din necesitatea imediată a soluţionării conflictului politic implicăm în practică  3 

tipuri de acorduri de stopare ai conflictului: 

1. Acordul  pe baza înţelegerii - atunci când apare o coincidenţă a rivalilor. 

2. Acordul prin voinţa legitimă a unei forţe externe ( Rusia – Transnistria, SUA 

– Coreea 1953, ONU – şi stoparea tuturor conflicte armate decen. 50 ai sec. 

XX). 

3. Acordul care este impus de una din părţile conflictului (Germania-Franţa 

1940, URSS, SUA, Anglia-Germania 1945, Antanta 1918). 

 

Autoevaluare: 

1. Cum definiţi Conflictul politic de cel armat? 

2. Care sunt cauzele obiective, subiective a conflictului politic? 

3. Cum înţelegeţi conflict local?  

4. Poate oare fi un conflict politic în cadrul unei familii? 

5. Care sunt trăsăturile specifice ale conflictului politic? 

6. Funcţiile conflictului. 

7. Explicaţi tipurile de acord ce ar stopa conflictul politic. 

8. Care sunt factorii soluţionării conflictului politic? 
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Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

                           TEMA 12. CULTURĂ ŞI SOCIALIZAREA POLITICĂ 

 

1. Noţiune de cultură politică. Funcţiile şi nivelurile culturii politice 

2. Tipologia culturii politice 

3. Socializarea  politică 

 

Cultura, noi o percepem ca o totalitate de cunoştinţe a omenirii despre lume, concretizată 

în valorile materiale şi spirituale cu scopul evolutiv al progresului social. 

Cultura politică este o parte componentă a culturii umane,şi reprezintă un sistem de credite, 

simboluri  şi valori care definesc situaţia în care are loc acţiunea politică. 

Cultura politică o percepem ca un ansamblu de trăsături culturale pentru analiza 

fenomenelor politice. Un ansamblu de atitudini ai persoanei concrete faţă de un sistem 

politic. 

Cultura politică este un element al conştiinţei sociale care deserveşte sistemul politic, şi-i 

asigură funcţionarea şi modernizarea lui. 

Cultura politică se caracterizează prin: 

 Cunoştinţele ce vizează toate domeniile de activitate  socio-economice. 

 Se referă la specificul valorilor  şi normelor politice. 

 Are la temelie mijloace şi instituţii caracteristic întregii societăţi, cât şi instituţii 

specifice (putera politică, partidele, instituţiile politice, presa etc.) 

 Cultura politică se manifestă sub formă de ideologie politică. 

 Ideologia politică este un ansamblu de valori şi idei politice cu caracter de 

clasă, prin care se exprimă interesele şi scopurile politice. 

În societate, cultura politică îşi îndeplineşte activitatea prin anumite funcţii de ordin 

general şi specific. 

Generale: 

 funcţia– informaţională cu menirea de-a transmite societăţii toată informaţia 

despre activitatea sistemului politic; 

 funcţie axiologică – modul în care se apreciază fenomenele sociale şi 

modalităţile realizării lor practice; 

 funcţia normativă – reprezintă modalitatea de implicare a normelor pentru 

menţinere stabilităţii şi funcţionării sistemului , regimului politic. 

Funcţie specifică: Cu ajutorul culturii politice se elaborează strategia şi tactica  sistemului 

politic existent. Programelor ,concepţiilor  dezvoltării societăţii, implicarea lor în practică.        

Formarea concepeţi responsabilităţii societăţii spre respectarea normelor politice, pentru 

stabilitatea socială. 

Menţionăm şi nivelurile dezvoltării culturii politice care n-au identitate socială, dar  

depind de factorii: formă de guvernare, regim politic, nivelul bunăstării, situaţia geografică, 

comportamentul religios şi rolul lui în sistemul politic. 

Trasând bilanţul discuţiilor asupra tipologiei, menţionăm  3 tipuri principale de cultură 

politică. 

 Cultură politică parohială (locală), caracterizează  cultura politică a unei 

zone restrânse  din societate, a unor concepte politice legate de regiunile 

naţionale (Cultura politică din Găzăuzia, Transnistria ce diferă de cultura 

politică a Guvernului din Chişinău). 
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 Cultura politică de supunere – caracteristic comunităţii politice deja reglate 

de valori naţionale şi politice. Populaţia este conştientă de sistemul politic, 

dar are o atitudine pasivă faţă de procesele politice din societate. 

 Cultură politică participativă – caracterizează un nivel înalt de activitate a 

societăţii în viaţa politică, cointeresaţi de progresul economic – social al 

întregii societăţi şi nu numai a bunăstării proprii.  Societatea are un nivel înalt 

de conştiinţă  şi participare politică bazată pe un nivel înalt de informare al 

maselor. 

Dar! Nici un tip de cultură politică nu  poate garanta  o stabilitate şi progres social din 

pricina multiplelor probleme sociale. Societatea nu este omogenă,  de aici şi reiese divergente 

politice. Cultura politică  a unui stat este o cultură politică mixtă,văzută foarte bine anume într-

un stat multinaţional (SUA, Rusia, Moldova etc.). 

Menţionăm că cultura politică naţională este marcată de specificul dezvoltării istoric al 

naţiunii, de situaţia geografică, economică, socială şi spirituală,religioasă. 

Apariţia, formarea şi statornicirea  culturii politice naţionale este un proces destul de 

îndelungat. Procesul socializării  a culturii politice personalităţii se formează în decursul vieţii şi 

include 3 etape de formare a concepţiilor politice, aşa zis procesul de socializare. 

 În decursul primei etape, pre convenţionale , omul percepe societatea  în 

general. 

 În decursul perioadei  convenţionale,  individul  percepe legătura să cu 

societatea, ca membru  ai societăţii date. Se  pune baza formării orientărilor 

sale politice. 

 La etapa post convenţională, la persoană, ca membru al societăţii se 

formează poziţia morală şi  subiectivă. Se formează cultura politică a 

personalităţii.  

Care este rolul socializării politice în procesul evolutiv progresist. Socializarea politică este 

un proces de menţinere şi perfecţionare, reproducere  a sistemului politic. Acomodează şi 

pregăteşte  persoana în  activitatea politică în societate concretă. 

 

Autoevaluare: 

1. Cum înţelegeţi noţiunea ne cultură naţională? 

2. Care este specificul social al culturii politice? 

3. Caracterizaţi cultura politică. 

4. Care sunt factorii specifici ai culturii politice? 

5. Cum înţelegeţi cultura de tip parohial? 

6. Cum se caracterizau cultura politică participativă? 

7. Lămuriţi fenomenul social socializare politică. 
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Note 
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TEMA 13. MODERNIZAREA POLITICĂ 

 

1. Esenţa, necesitatea şi conţinutul  modernizării 

2. Semnificaţia modernizării politice în renovaţia societăţii contemporane 

3. Esenţa, necesitatea şi conţinutul  modernizării 

 

La etapa actuală prin termenul modernizare politică subînţelegem: procesele 

contemporane social-politice în statele de tranziţie, care constă în trecerea de la societate de 

tip tradiţional la societate modernă, proces evoluţionist, perfecţionat de la treaptă inferioară la 

ce-a superioară, cuprinzând state, zone, regiuni, popoare. Modernizarea politică este necesară 

statelor economic,social politic slab dezvoltate. 

Modernizarea politică este o latură a modernizării sociale. Ea include procese schimbătoare 

structural, calitativ a vieţii politice şi culturale, a funcţiilor instituţiilor sistemului dat pe 

parcursul perioadei de tranzacţie. 

Societăţile tradiţionale şi contemporane  reflectă diverse nivele de maturitate  a sistemului 

social de tehnologii a  schimbării societăţii, existenţa a mai multor mecanisme de reglare şi 

adaptare socială. 

Modernizarea politică poate fi definită şi ca formare, dezvoltare, răspândire a 

instituţiilor , structurilor politice contemporane. Modernizarea politică semnifică conştiinţa 

rea necesităţii acţiunilor în vederea organizării sistemului politic, la nivelurile cerinţelor 

progresiste, performante actual avansate.    

Procesul modernizării se transpune în practică prin diferite modalităţi  şi mecanisme: 

 crearea unei structuri politice diferenţiate, cu un înalt grad de specializare 

conform criteriului instuţional-funcţional; 

 constituirea unui stat modern, cu o reală suveranitate; 

 creşterea rolului statului prin lărgirea sferelor lui de activitate. Dominarea 

legii ca element ce asigură o legătură perfectă între stat şi societate; 

 creşterea numărului de cetăţeni cu drepturi politice şi sociale; 

 constituirea unei birocraţii politice raţionale; 

 creştere rolului elite modernizatoare (tineretul ambiţios cu studii 

profesionale contemporane). 

Schimbarea funcţiilor calitative ale instituţiilor sistemului politic  include 3 procese: 

 diferenţierea şi specializarea  funcţiilor instituţiilor sistemului politic,  care 

ar  putea rapid să reacţioneze la apariţia unor noi cerinţe, care vin din mediul 

social exterior; 

 flexibilitatea sistemului politic la inovaţiile noi. Numai sistemul politic 

complex este capabil să supravieţuiască, deoarece posedă diverse canale 

progresiste de comunicare şi socializare prin intermediul (şcolii, bisericii, 

instituţiilor superioare de învăţământ). 

 Orientarea eforturilor instituţiilor sistemului politic spre asigurarea 

egalităţii a cetăţenilor  în excluderea orişicărei limite.în participarea 

cetăţenilor de-a ocupa posturi de conducere. 

Modernismului contemporan este caracterizat prin: 

 proces revoluţionar 

 proces  complex ce modifică toate aspectele social-economice a societăţii. 
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 modernizarea este proces global 

 proces de durată care depinde de efectivitatea programelor trasate. 

 proces etapic, se  desfăşoară concomitent rezolvării problemelor 

precedente. 

 reversibilă (caracter invers).este posibil şi regresul social datorită 

pricinilor obiective şi subiective.Externe ,interne, calomniilor naturale, 

etc. 

 progresistă - inevitabil moder narea socială  asigură bunăstare general 

umană. 

Concepţiile modernismului politic pot fi clasate  prin concepţii  liberale, conservatoare. 

Concepţia liberală – precaută modernism politic ca proces economic, social, spiritual  

prin răspândirea treptată a instituţiilor democratice. Creşterea participării politice. 

Concepţia conservativă – stabilitatea politică e necesară în procesul modernizării, dar 

modernizarea mai efectiv poate fi produsă de regimurile autoritare, unde liderul este orientat spre 

transformările social, bucurându-se de autoritatea şi susţinerea maselor. 

Eficienţa modernismului depinde de stabilitatea socială, dialogului pozitiv dintre putera 

politică existentă   şi societate. Ambele concepţii privesc modernizarea ca un proces de lungă 

durată, treptată, etapică,  cu conducători, susţinători continuatori. 

Pentru modernizarea eficientă este necesar de-a atinge 3 tipuri  de consens între forţele de 

la conducere şi opoziţie:   

1. minimum de împăcare; 

2. elaborarea normelor de consensul de scurtă durată; 

3. determinare regulilor ce denotă regimul politic. 

Nivelul modernizării noilor instituţii politice  determină rezolvarea a 4 grupe de 

probleme: 

1. scoaterea de sub controlul sistemului  politic a unei considerabile părţi 

de resurse economice; 

2. crearea unei structuri sociale deschise; 

3. formarea culturii civile care ar asigura pacea şi securitatea generală; 

4. formarea unui sistem stabil de conducere statal, a unei structuri 

efective a administraţiei publice locale. 

Conţinutul modernizării pot fi urmărite după schimbările ce se impun: 

 în sfera economică răspândirea relaţiilor de piaţă, utilizarea efectivă a 

resurselor naturale, industrializarea modernă; 

 sfera socială, societatea devine dependentă de stat cu 

autodeterminarea individului în toate aspectele, specializarea 

funcţiilor obşteşti; 

 sfera politică, modernizarea presupune formarea unui stat naţional 

centralizat, consolidarea unei clase competente şi responsabile, 

dezvoltarea pluralismului politic,creşterea comunicării politice; 

 în sfera culturală, afirmarea unei culturi pragmatice, pluraliste în 

conştiinţă   socială. Creştere rolului ştiinţei.  

 Modernizarea poate fi sesizată şi prin trecerea de la regimuri nedemocrate la cele 

democrate: 

 metoda evoluţionistă; 
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 revoluţionară; 

 prin cucerirea militară. 

Modelul clasic de trecere la democraţie presupune limitarea treptată a puterii monarhului 

,,lărgirea treptată a drepturilor cetăţenilor, tot odată paralel merge lărgirea drepturilor ai 

organelor sistemului politic”. 

Modelul ciclic – presupune rânduirea formelor de guvernare democratice cu autoritară, 

însoţită de atitudine pozitivă a elitei politice. 

Model dialectic – statele dispun de premize interne ca: industrializarea, clasa de mijloc 

numeroasă, nivelul înalt de instruire a cetăţenilor, odată cu căderea autoritarismului  se formează 

o democraţie trainică, dar treptat! 

În viaţa reală modernizarea complexă este un proces contradictoriu. Succesul lui depinde 

de competenţa politică  a conducerii de existenţa liderilor profesionali care sunt în stare să 

găsească consensul cu diversele forţe politice, şi să asigure consecvent reformele. 

 

Autoevaluare: 

1. Cum definiţi noţiunea de modernizare politică? 

2. Care este necesitatea unei modernizări în stat concret? 

3. Cum este posibilă modernizarea politică? 

4. Care sunt mecanismele modernizării politice? 

5. Daţi exemplu de proces modernizator politic. 

6. Caracterizaţi formele de modernizare politic contemporan. 

7. Cum decurge procesul modernizării societăţii noastre la momentul actual? 
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Note 
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                                 TEMA 14. SISTEMUL ELECTORAL 

 

1. Esenţa şi scopul   campaniilor electorale 

2. Dreptul alegătorilor în participarea activă,pasivă în campaniile electorale 

3. Tipologia campaniilor electorale 

 

Campania electorală. În societatea contemporană, alegerile, ca parte componentă a 

sistemului electoral sunt un sistem de proceduri cu ajutorul cărora alegătorii participă la formarea 

organelor politice statale, la formarea tuturor organe ale puterii de stat. 

Participarea la alegeri – sunt drepturile majore politice ale cetăţenilor societăţii.  

Sistemul electoral – formă şi metodă democratică în schimbarea regimului, sistemului 

politic pe cale paşnică. 

Sistemului electoral cuprinde o diversă gamă de alegeri,de la alegerea preşedintelui 

statului,până la alegerile în organe locale, ori chiar şi a unor funcţionari publici din administraţia 

locală. 

Alegerile reprezintă şi o formă de control a societăţii  asupra sistemului politic, elitei 

politice etc. 

Sistemul electoral contemporan se bazează pe principiile democratice  unde fiecare 

membru a societăţii participă la alegeri conducându-se de principiile egalităţii, alegerii tainice, 

drepte, totale. 

Principiul egalităţii înseamnă că alegătorii au număr egal de voturi,regiunile electorale 

trebuie să fie proporţional egale la numărul de alegători (un vot – un alegător). 

Participarea activă – reprezintă dreptul cetăţenilor la participarea nemijlocită în 

campaniile electorale. Totuşi există  unele norme de limită,în diferite state ele diferă ( limită la 

vârsta, cetăţenie, rang social). În state islamice drepturile femeilor sunt limitate. În Rusia ţaristă 

nu aveau dreptul de-a vota unele categorii de cetăţeni,soldaţii, evreii, alte minorităţi naţionale. 

Alegerile directe – candidatul  este ales nemijlocit de electoratul regiunii date prin vot 

direct. Participare pasivă – dreptul membrului societăţii dea fi ales , toţi cetăţenii au dreptul de-

a fi ales în organe puterii politice (Atena antică. Primarul general era ales nemijlocit din toate 

grupurile sociale. Post de cinste, gratis şi pe termin de un an). 

Există un şir de limite la candidatul   alegerilor. Limitele diferă în diferite state ( limită de 

vârstă, cetăţenie, starea sănătăţii etc.) 

Există 3 tipuri de votare:  

1. Votare  prin alternativă – alegătorul are un vot pe care poate să-l folosească 

pentru ori contra candidatului. 

2. Alegere cumulativă – alegătorul are mai multe voturi de cât există candidaţi la 

posturi vacante. 

3. Alegere limitată – alegătorul are mai puţine voturi de cât există candidaţi (un 

alegător dar candidaţi de la diferite partide există la număr mul mai mare). 

Menţionăm că există un simbioz comutativ din aceste 3 tipuri de vot. 

La moment există posibilitatea de-a nu participa în campaniile electorale, cea ce se 

numeşte absenteism politic – atitudine pasivă, indiferentă  a cetăţenilor faţă de sistemul politic, 

de alegerile etc. Pricina o socotim neîncrederea societăţii în sistemul politic existent,şi în 

sistemul electoral pe deoparte, dar şi poare stare materială înaltă a  unei părţi de societate, unde  

sistemul existent îi satisface şi nu văd necesitatea dea schimba ceva. 



45 
 

Aşa dar, sistemul electoral – este multiplicitatea regulilor,principiilor, metodelor cu 

ajutorul cărora se primeşte decizia rezultatului votării şi împărţirea mandatelor deputaţilor. 

Campaniile electorale duc la schimbarea sistemului politic existent, regimului politic lent, 

fără calomnii de protest şi principalul paşnic, ce i-a ce aşa nu ne ajunge noua azi.  Schimbarea  

cursului politic, economic, social în ansamblu (spre ex., Moldova pe timpul lui V. Voronin, 

cursul politic era pro-rus, la moment, Alianţa integrării în comunitatea europeană- curs evident, 

pro-european). 

 În societatea contemporană există 3 tipuri de sisteme electorale: 

1. Majoritar – principiul majorităţii la biruinţa candidatului  (cine are mai 

multe voturi – biruie). Pare a fi cea mai simplă sistemă. 

2. Proporţional – proporţionalitatea numărului alegătorilor şi mandatelor 

obţinute. Mandatele se împart între partidele politice conform numărului de 

voturi date partidului concret. 

3. Mixstă – ambianţă a acestor 2 sisteme. Majoritară şi proporţională. 

Menţionăm că, toate sistemele de vot nu sunt perfecte au lacune şi tot odată sunt cele mai 

posibil de folosit în campaniile electorale.  

Aşa de exemplu, sistema majoritară, are avantajul supra reprezentării la alegeri a 

reprezentanţilor partidelor aflate la conducere.Favorizează doar existenţa a 2 partide ori blocuri 

partidelor cârmuitoare.În acest fel se polarizează viaţa politică în statul dat, fapt aşa solicitat de 

forma democratică de conducere. Societatea  activ participă în viaţa politică. 

Pentru sistemul proporţional, este caracteristic consolidarea , şi activitatea rodnică a 

partidelor politice.asigură reprezentarea în parlament a tuturor forţe politice serioase , cu 

autoritate.Se acordă prioritate programelor politice şi nu elitei politice Este asigurată participarea 

minorităţilor naţionale în activitatea politică. 

Sistemul alegerilor mixte, elimină neajunsurile sistemelor proporţionale şi maturitate. 

Partidele mici primesc şansă de-a activa în parlament prin intermediul votării de listă. 

Rolul reprezentantului al poporului în organul legislativ  este de-a fi servitor al 

electoratului său,   apără interesele naţiunii, statului său în general şi ai fiecărei grupe sociale în 

parte. 

 

Autoevaluare: 

1. Cum percepeţi sistemul electoral. 

2. De ce sistemul electoral este socotit sistem democratic de alegere. 

3. Cum înţelegeţi sistemul majoritar de alegere.  

4. Care este avantajul sistemului majoritar. 

5. Cum înţelegeţi sistem proporţional de alegeri. 

6. Care este avantajul sistemului proporţional. 

7. Cum înţelegeţi sistemul mixt de alegeri  

8. Cum in înţelegeţi formarea  sistemului politic  cu ajutorul participării întregii 

societăţi. 

9. Cum înţelegeţi participare pasivă a alegătorilor în campaniile electorale. 

10.  Ce limite există pentru alegători, şi candidaţii la alegeri. 
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Note 
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                         TEMA 15. POLITICA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ 

 

1. Esenţiale şi direcţiile principale ale politicii interne 

2. Politica internaţională, obiectivele, subiectul, principiile 

 

Politica internă a statului subînţelege activitatea social-politică al  instituţiilor puterii 

de stat, partidelor politice de guvernământ,organelor nonguvernamentale în interiorul ţării 

îndreptată spre prosperitatea totală a societăţii. Ea exprimă relaţii dintre componentele 

sociale ale statului – clase, grupuri sociale, comunităţi etnice. În cadrul ei se manifestă cele mai 

profunde  şi fundamentale interese ale societăţii ,ale tuturor grupurilor din care ea este compusă. 

În sens larg politica internă se reduce la: 

 formularea sarcinilor principale, elaborarea cursului general al politică 

internă, determinarea scopurilor imediate  şi de perspectivă la etapă concretă; 

 elaborarea căilor, mijloacelor, tehnologiei prin care obiectivele pot fi atinse. 

 selectarea, repartizarea cadrelor capabile să transpună în viaţă sarcinile trasate. 

Politica internă a sistemului politic trebuie să aibă caracter democratic (unde masele să 

participe activ, organele puterii sunt obligate să se conducă  în politica sa de necesităţile, nevoile, 

interesele cetăţenilor). Altă cerinţă necesară a politicii interne este realismul care presupune  

înfăptuirea sarcinilor reale la moment, să ţină cont de corelaţia de forţe sociale, să excludă 

populismul utopic. 

Politica internă este unica şi tot odată multilaterală, este unitară fiindcă rezultă din cursul 

general al statului, multilaterală după forme, metode de organizare a subiecţilor sociali. 

Direcţiile principale ale politicii interne statale sunt: politica agrară, demografică, 

naţională, ecologică, economică, culturală. Menţinerea suveranităţii şi integrităţii statului. 

Programa de acţiuni a politicii interne depinde de 3 elemente de bază:  

a) dispoziţiile generale ale politicii în domeniul concret de activitate, unde sunt  

trasate  obiectivele; 

b) programarea activităţii  pe principii etapice  consecvente; 

c) metodele, căile înfăptuirii sunt de ordin real, democratic progresist,evoluţional. 

Înţelegerea corectă a cerinţelor poporului său permite o  stabilitate social-politcă în ţara 

dată. Neglijenţa din partea instituţiilor puterii de stat a cerinţelor  membrilor societăţii, duce la de 

stabilitatea sistemului politic. Acţiuni de masă de protest, ce poate duce la căderea regimului 

politic,chiar şi de formaţiune democratic,dacă nu sunt conduse real de principiile democratice. 

(revoluţia 1989, România,1991 rebeliunea în Rusia, Germania etc.). Revolta de masă a 

populaţiei ruse, 2005, când sa primit legea despre monitorizarea înlesnitelor păturilor sociale 

sărace, pensionarilor. 

Politologia analizează şi fenomenele , procesele de pe arena mondială şi internaţională, 

care au răsfrângere asupra proceselor politice interne statale. 

Politica internaţională include relaţii dintre state, totalitatea interacţiunilor în cadrul 

sistemului internaţional. Subiectele politice externe, a unei expansivii geopolitice din partea 

statelor puternice, sunt şi statele mici, în curs de dezvoltare, state cu  zăcăminte subterane, 

strategice. 

Politica externă ţine cont de activitatea  statului concret pe arena internaţională, de relaţiile 

lui cu alte state. Reglementarea  relaţiilor  reciproce cu alte state şi popoare pe bază de 

cointeresare reciprocă. 
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Important de nu confundăm  noţiunea de politică mondială cu politica externă. 

Politica  externă este o prelungire a politicii interne. 

Scopul politicii externe este asigurarea de condiţii din cele favorabile pentru  rezolvarea 

problemelor statului dat, prosperităţii poporului sau. 

Politica externă se elaborează în corespunderea cu normele constituţionale ale statului dat, 

tot odată se i-au în vedere şi normele dreptului internaţional.Anume problemele greu de rezolvat 

sunt vizate prin prisma dreptului internaţional. Tot odată se subliniază dreptul sfânt al ori şi 

cărui stat-dreptul suveranităţii, integrităţii teritoriale. Neamestecul  în treburile interne. 

Principiul suveranităţii sunt constituite în carte ONU, actul final al CSCE de la Helsinki 

(1975), unde se subliniază, inviolabilitatea frontierei fiecărui stat, integritatea teritorial, 

respectarea dreptului omului,drepturile interne suveranităţii,egalitate suverană a statelor, 

reglementarea paşnică a conflictelor. 

Politica externă este promovată de şeful statului, Parlamentul, Guvernul, fiecare din aceşti 

având împuterniciri concrete. 

Actorii politicii externe poate fi şi diplomaţia populară, care poartă un caracter neoficial 

(uniunea scriitorilor, asociaţii feministe, tineretului, veteranilor de război). 

Activitatea politicii externe suportă influenţa partidelor politice, ce se află la putere, ori în 

opoziţie.  

Ciocnirea diverselor interese statale a condus la presiunea unor state asupra altora (SUA - 

Livia, URSS- statele blocului socialist). 

Istoria ne arată că în lume există state pacifice, neutre, războinice. 

La moment în toate state se dezvoltă tendinţa unificării, centralizării din punct de vedere 

economic şi social, pe de altă parte forţele politice locale  şi-au  activizat eforturile 

politic,economice regionale  cerând  autonomie politică, economică în regionul său (Bălţi 2012). 

Pentru contemporanitate este foarte important ca politica internă, externă,internaţională, 

prin intermediul său să armonizeze  şi să excludă contradicţiile antagoniste între ele, să asigure 

viaţa, pacea, stabilitatea, prosperarea întregii omeniri. 

 

Autoevaluare: 

1. Cum înţelegeţi politica internă statală? 

2. Care aspecte a vieţii sociale sunt atrase în sfera politicii interne? 

3. Cum înţelegeţi concepţia suveranităţii şi integrităţii statului? 

4. Care sunt principiile de baza a activităţii statului pe arenă mondială? 

5.  Cum înţelegeţi termenul de diplomaţie populară? 

6. Cum înţelegeţi noţiune de stat neutru? 

7. Care este politica externă a R. Moldova? 
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Note 
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