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SOMMAIRE 
L abondance et le contenit des modifications d 'ordre socioculturei, economique 

et politique qui se produisent dans notre pays dâterminent la marque de valeur et 
Ies points d'insufjisance du systeme d'education moldave. Cette multitude de 
bouleversements inocule au systeme d 'instruction national un caractere 
comportemental experimental et interminable, instable et incoherent. Le systeme 
d'enseignement des adultes, surtout celui des fonctionnaires publics du pays, est 
fortement sensible a toutes ces transformations. Concomitamment la communica-

.. tion avec le monde francophone devient prioriiaire et d 'une importance incon~ 
; testable pour notre pays. 

cooperare şi avantajele socioculturale şi 
economice potenţiale prezintă un interes 
deosebit pentru Republica Moldova. La ora 
a c t u a l ă , domeniul c o l a b o r ă r i l o r 
transfrontaliere devine unul important 
pentru ţara noastră prin necesităţi de 
comunicare, cunoaştere, manifestare 
şi integrare, în special în domeniul formării 
şi perfecţionării funcţionarilor publici. 

Ca suport teoretico-metodologic, am 
recurs la elaborările ştiinţifice, lucrările 
savanţilor din Republica Moldova şi 
România cum ar fi: Mihail Platon, Claudia 
Crăciun, Vladimir Guţu, Simion Musteaţă, 
Nicolae Bucun, Gheorghe Rudic, Dumitru 
Patraşcu, Tudor Rotaru, Vasile Ţapoc, 
Valeriu Capcelea, 'Victoria Cojocaru, Lilia 
Slutu, Alexei Palii, Ion Negreţ-Dobridor, 
Ion-Ovidiu Pânişoară, Petre Andrei, 
Ramona Paloş, Simona Sava, Dorel 
Ungureanu, Mihaela Comănescu, Dorina 
Sâlâvăstru, Armenia Androniceanu, Gh. 
Gh. Ionescu, Gabriel Bădică, Ion 
Verboncu, Rodica Rădulescu şi ale 

3© In scopul unei abordări adecvate a 
subiectului, am considerat bine venită 

' utilizarea unor cuvinte-cheie: comunicare, 
s i t u a ţ i e c o m u n i c a t i v ă , at i tudine 
comportamentală, stil de comunicare, 
c o m p o r t a m e n t c o m u n i c a t i v , 
comportament profesional, limbaj de 
conduită civilizată etc. 

O i Spaţiul european a fost şi este marcat 
de mul t ip le şi diverse elemente 
socioculturale caracteristice şi de istoria 
comună a popoarelor sale, dar şi de o 
dispersare frontalieră, care a luat naştere 

•= 1 ca urmare a evoluţiilor istorice şi care au 
3 ex tins specificul politicilor administrai ive, 
^ sociale şi economice, promovate de statele 
O implicate. Aceste fenomene au generat o 
2 serie de situaţii specifice pentru comunităţiJe 
0) regionale, influenţând dezvoltarea lor 
С socială, culturală şi economică. Au fost 
£ create condiţii favorabile pentru construirea 
^ unor noi abordări ale relaţiilor de cooperare 

şi colaborare transfrontalieră de succes. 
Intensificarea acestor procese de 



cercetătorilor străini: Sam Deep, Lyle 
Sussman, Gerald A. Cole, Gille Ferreol, 
Guy Jucquois, A. N. Ţerlâr şi alţii. 

Abundenţa şi conţinutul modificărilor de 
ordin socio-cultural, economic şi politic, 
produse în statul nostru în primul deceniu 
al sec. XXI , determină componentele de 
valoare, dar şi segmentele de insuficienţă 
în tentativele permanentizate de reformare 
a mvăţământului moldovenesc. La sfârşitul 
secolului trecut, învăţământul din 
Republica Moldova era esenţialmente 
construit pe fundamente nedefinite, pe 
sisteme sterile, edificate fără suportul 
exigenţelor practice şi fără a se ţine cont 
de specificul spiritual, civilizaţional al 
acestui spaţiu geografic. O atare realitate 
era, de fapt, continuitatea şi marca unui 
element de inerţie fidelă, caracteristic 
situaţiei similare din perioada sovietică şi 
imediat post-sovietică. 

„în ultimii ani s-au proiectat modele 
abstracte de dezvoltare, modele care erau 
departe de cerinţele practicienilor. 
Realizarea lor rămânea de facto la nivel 
de doleanţă." [1, pag.3] 

As tăz i , aceas tă multi tudine de 
schimbări, care, de altfel, mai continuă pe 
plan intern, inoculează sistemului 
educa ţ iona l din ţară un caracter 
comportamental experimental şi 
mterminabil, instabil şi incoerent, mai 
pronunţat fiind, în special, când este vorba 
de implicarea factorului polii ic deraiant în 
totalitate. In acest context, menţionăm că 
sistemul educaţional al adulţilor, fiind un 
domeniu disciplinar relativ nou şi mai puţin 
dezvoltat în ansamblul ştiinţelor educaţiei 
din ţară, este cel mai sensibil în acest sens. 
Mai grav este, când e vorba de un segment 
şi mai restrâns - formarea/perfecţionarea 
funcţionarilor publici din Republica 
Moldova în domeniul limbilor străine. 
Această componentă a sistemului naţional 

de învăţământ nu este validat şi definitivat 
din punct de vedere srategic şi operaţional, ^ 
normativ şi administrativ, nu are fondat CL 
ştiinţific capacităţile şi caracteristicile . 3 
spiritual-morale, nu sunt elaborate formele 1 Э. 
sau modelele de evaluare, standardizate I î * 
la nivel de stat. în plus, cadrul motivational j ™ 
de cunoaştere/comunicare în limba j 2 
franceză a fost şi rămâne, practic, j "O 
abstractizat sau chiar neglijat, luând doar j 
forme inconsistente de doleanţe declarate. ^ 
Or, caracterul acestor deziderate trebuie 
să fie şi este unul obligatoriu, dictat de g" 
fenomenele generale de globalizare şi l § 
multilingvism. j 3' 

Activitatea funcţionarilor publici ; "-2-
include acţiuni de comunicare în limba * : 

franceză în multiple situaţii. Într-un fel sau 
altul, cu puţine excepţii, funcţionarul public j 
de astăzi trebuie să fie vorbitor de limbă j 
franceză. Prin urmare, indiferent de l 
treapta sa ierarhică, această capacitate | 31 
eficîentizează activităţile sale, în special : 

pe plan de colaborare ex te rnă , j 
Necesitatea abilităţilor de comunicare I 
expresivă, experienţa şi bunele practici în 
acest sens sunt susţinute sau confirmate 
de reflecţiile unor cercetători de domeniu 
recunoscuţi: 

..Oriunde v-aţi desfăşura activitatea, ea 
presupune comunicare, planificare, 
rezolvarea problemelor, întrevederi, 
organizarea timpului, lucrul cu grupuri 
diferi te de persoane, negocierea 
conflictelor, obţinerea unui nivel calitativ 
optim, autogestionarea şi gestionarea celor 
cu care colaboraţi".[2, pag. 15]. 

Real i tă ţ i le comportamentale de 
comunicare în limba franceză a angaj aţilor 
din funcţia publică din ţară evidenţiază 
faptul, deloc surprinzător, că starea de 
lucruri în acest sens constituie una dintre 
problemele majore în ac t iv i tă ţ i le 
personalului administrativ central şi local. 



Alexei Palii, vorbind despre cultura 
comunicării în limba română, spune: 

•"Comunicarea, ca necesitate vitală a 
omului şi ca fenomen social, nu a reuşit 
să-şi ocupe locul meritat printre celelalte 
obiecte de studiu."[3. pag.3] 

în a c e a s t ă ordine de i d e i . şi 
comunicarea în limba franceză a 
funcţionarilor publici din tară are. din 
păcate, aceeaşi soartă, chiar şi mai grav. 
Situaha dată apare din lipsa: 

- unei fundamentări a conceptelor de 
comportament de comunicare situativă a 
funcţionarilor in franceză: 

• importantei acordate statutului de 
obligativitate a abilităţilor de comunicare 
în franceză in procesele de formare/ 
perfecţionare şi recrutare/angajare a 
persoanelor din serviciul public; 

- unor caracteristici a diferitelor situării 
şi forme de comunicare în franceză, a unor 
niveluri şi stiluri de comunicare in 
gestionarea internă şi externă a statului; 

- unui cadru multiaspcctual şi reguli de 
etică în situaţiile de comunicare în franceza 
a funcţionarilor; 

- unui concept ştiinlifico-metodic de 
instruire şi a unui ansamblu curricular 
andragogic la nivel de slal penlru studierea 
limbii franceze adresai angajaţilor din 
autorităţile publice locale şi centrale. 

In acest con t ex t , a n a l i z â n d 
specificitâ|ile de comunicare in diferite 
situaţii de manifestare verbală in limba 
franceză a funcţionarilor publici din 
Moldova, am diagnosticat multiple 
probleme de expunere şi considerăm 
necesar de: 

- a releva importanta şi rolul activităţilor 
de comunicare situativă în franceză a 
funcţionarilor; 

- a identifica şi a evidenţia necesităţile 
şi problemele de comunicare şi instruire 
în franceză, utilitatea lor in procesul dc 
administrare publică; 

-a d e t e r m i n a v a l i d i t a t e a 
interdependenţelor de calitate dintre 
capacitatea angajaţi lor săi de a comunica 
în franceză şi procesul dc gestiune statală; 

- a construi pe aceste temeiuri suportul 
şriintifîco-metodic de instruire şi curricula 
andragogicâ pentru a introduce in sistemul 
educaţional general componenta cu 
referinţă la instruirea obligatorie in 
franceză a funcţionarilor pnhlici 

Relaţiile interumane, în special din 
diverse spaţii socioculturale sau autorităţi 
şi instituţii internaţionale, in virtutea 
eterogeni zării şi globalizării lor, sunt in 
prezent deosebit dc complexe şi 
importante şt se manifestă, preponderent, 
iu diferite şi multiple situaţii, şi prin 
comunicare în limba franceză, ca fiind 
limbă de manifestare şi uz internaţional. 

O situaţie de comunicare se stabileşte 
când cineva se adresează altcuiva într-ori 
moment şi într-un loc cu o intenţie 
particulară. Situaţia de comunicare are 
mai multe componente: emiţătorul, 
receptorul, mesajul transmis prin 
intermediul limbajului şi circumstanţele. 
Penlru a înţelege bine un mesaj scris sau 
oral. e necesar dc a defini cu claritate 
s i t u a ţ i a de comunicare p u n â n d 
următoarele întrebări: Cine vorbeşte?. Cui 
vorbeşte?. Penlru ce? Unde?, Când?. în 
plus, situaţia de comunicare are nişte 
indicii: de persoană ( eu. tu, noi. voi etc.). 
dc loc (aici. acolo etc.), dc timp cu 
anumite forme verbale ( astăzi - prezentul, 
mâine - perfectul compus, imperfectul 
etc.), Comunicarea, înţeleasă în sens larg. 
ca fiind act lranzac|ional, inevitabil in 
s i t u a ţ i i de i n t e r a c ţ i u n e , devine 
esenţialmente fundamentală sau chiar 
determinantă pentru viata personală a 
individului social şi, în aceeaşi măsură, 
pentru raporturile interumane stabilite sub 
diferite forme la diferite niveluri. 
Comunicarea, fiind un sistem codificat dc 



transmitere a informaţiei, stă la baza 
piramidelor relaţionale dintre indivizi şi le 
manifestă intenţionat sau nu ca pe nişte 
realităţi ori ca pe nişte utopii. 

Dicţionarul de psihologie al lui Norbert 
Sillamy defineşte comunicarea ca fiind „o 
relaţie între indivizi, ce implică transmiterea 
sau nu de informaţi i destinate să 
lămurească sau să influenţeze un individ 
sau un grup de indivizi receptori".[4, 
pag.75] 

Actul de comunicare în franceză, în 
s i t u a ţ i i variate de i n t e r a c ţ i u n e 
administrativ-publică ori de gestionare 
statală, devine astăzi unul tot mai frecvent. 
Orice efort întru dezvoltare şi relansare 
pe arena internaţională presupune inevitabil 
instrumentarul de abilităţi de comunicare 
în această l imbă. Comunicarea în 
franceză devine tot mai intens un element 
deosebit de necesar în perioada actuală a 
marilor transformări globaliste, ea fiind un 
mecanism eficient şi efectiv de 
implementare sau de asigurare a 
schimbării, a reproiectării şi relansării 
proceselor interne ale funcţiilor publice ale 
statelor lumii pe plan extern. In aceste 
perioade de s c h i m b ă r i majore, 
abi l i tă ţ i le funcţionarilor publici de a 
comunica în franceză capătă valenţe noi 
şi trebuie să fie de calitate şi de 
performanţă. 

„ A d m i n i s t r a ţ i a p u b l i c ă nu se 
caracterizează doar prin simple acţiuni de 
administrare, ci şi prin personalitatea sa 
socială. Ea trebuie, mai mult sau mai puţin, 
să răspundă aşteptărilor maselor, unui 
extrem de larg segment al publicului. Iar 
astăzi, din ce în ce mai multă lume şi-a 
afirmat şi îşi afirmă pregnant dreptul de a 
şti şi a înţelege".[5, pag.145] 

Capacitatea funcţionarilor publici din 
ţara noastră de a comunica în limba 
f r a n c e z ă este doar una d i n t r e 

componentele de valoare din tot sistemul 
complex al funcţiei publice, care se 
numeşte actul de comunicare. Segmentul 
de comunicare în franceză în cadrul 
activităţilor administrative statale este 
fundamental şi imperios necesar pentru 
eficientizarea şi relansarea, pentru 
fortificarea şi validarea condiţiei de calitate 
şi de performanţă a administraţiei publice 
moldoveneşti. 

în aceste condiţii, funcţionarii publici 
trebuie să se afirme şi să vorbească, să 
dialogheze şi să comunice în limba 
franceză. Cu cât mai mare şi de calitate 
va fi capacitatea angajatului public de a 
comunica în franceză, cu atât mai puternică 
va fi imaginea sa şi a statului ori autorităţii 
publice pentru care lucrează pe plan intern 
şi extern. Situaţiile de comunicare în 
franceză, multitudinea de forme şi niveluri, 
prin care se manifestă aceste abilităţi de 
stabilire şi întărire a relaţiilor dintre diferiţi 
reprezentanţi ai culturilor şi civilizaţiilor 
umane, capătă nenumărate sensuri şi o 
i n f i n i t a t e de n u a n ţ e . î n cazu l 
administraţiilor publice, comunicarea în 
franceză se mai defineşte şi ca un proces 
prin care are loc schimbul intercomunitar 
de mesaje, experienţe, bune practici şi 
valori, în vederea realizării unor obiective 
comunitare sau intenţii de coabitare ori de 
in t eg ra re , b u n ă o a r ă . R e l a ţ i i l e 
internaţionale stabilite între funcţiile publice 
au ca suport şi comunicarea în franceză. 
Complexitatea acestei comunicări impune 
o cerinţă specială faţă de funcţionarul 
public: abilitatea de a fi un bun comunicator. 
Atribuţiile unui angajat al serviciului public 
nu pot fi operaţionale în lipsa unor abilităţi 
de comunicare. Aceasta stabileşte şi 
menţine durata şi eficacitatea reciproc 
avantajoasă a relaţiilor şi contactului cu 
tezaurul valoric de peste hotare al unei 
autorităţi publice, de exemplu, la nivel 

3 
3 
ft 
2 3 
a> 
•o 

o 
ft>( 
• • 

o 
-I 
Ф 

«0 

1ээ 



micro- şi al UD ui stat - la nivel macro-. însă 
e de menţionat, câ in Republica Moldova 
partea gravă a intervenţiilor şi calităţii de 
manifestare in cadrul acestor relaţii a 
reprezentanţilor administraţiilor publice 
centrale şi locale nu e maniera de a 
conştientiza clar necesitatea de a se imlica 
plenar în cooperări ori colaborări 
internaţionale, ci modul de competenţă 
comunicativă insuficientă în limba franceză 
sau chiar, mai des, lipsa ci în genere. 

Ca l i t a tea c o m p o r t a m e n t u l u i 
comunicativ in franceză şi necesitatea 
acestor abilităţi ale unui funcţionar public 
ţin nemij loci t şi sunt dictate de 
intensificarea şieficientizarea relaţiilor cu 
responsabilii de funcţia publică din ţările 
cu tradiţii şi bune practici în acest domeniu. 
Un exemplu concludent în acest sens este 
e x p e r i e n ţ a R o m â n i e i şi anume 
Mс питан!'и mul privind programul 

34 mttttta! de formare in limba franceza o 
funcţionarilor români, semnat la 
Bucureşti încă în anul 2004. De menţionat 
că acest program este unul de lungă 
durată. Prin urmare. Guvernul român a 
semnat la 13 o c t o m b r i e 2010 

1 Memorandumul cu privire ia continuarea 
^ „Programului dc formare în limba 
£3 franceză în administraţia românească" în 
^ perioada 2010-2012, cu participarea 
С misiunilor diplomatice francofonc 
% acreditate la Bucureşti şi instituţiile publice 
'2 care au beneficiat dc acest program. 
^ Memorandumul a fost semnai, de 
3 asemenea, de Henri Paul, ambasadorul 

franţei laBucureşti în numele Republicii 
O Franceze, şi Fabienne Reuter, delegaţia 
nj Comunităţii franceze din Belgia. La 
•g ceremonie a participat reprezentantul 
"c Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei 
' g (OIF), Slephane I opez. responsabil al 
"O Programului „ F r a n c e z a in viaţa 

d ip lomat ică şi în funcţia publică 
internaţională". 

Experienţa dobândită de funcţionari în 
cadrul specializat al cursurilor oferite 
graţ ie acestui program a fost una 
semnificativă, reprezentând un aport 
important în sensul deschiderii de noi 
perspective în activitatea profesională a 
funcţionalilor. 

Creşterea semn ificativă a numărului de 
beneficiari ai acestui PLAN, din 2004 
până în prezent, demonstrează implicarea 
partenerilor angajaţi în desfăşurarea 
Planului şi interesul funcţionarilor români 
de a se specializa în limba franceză. 

Limba franceză este ca un vector de 
comunicare in plan internaţional şi ca un 
instrument de cunoaştere, în consolidarea 
multilingvismului şi a diversităţii culturale. 

Proiectul derulat în România se înscrie 
in cadrul programului OIF „Franceza in 
Uniunea Europeană", ca parte a strategiei 
dc consolidare aslatutului limbii franceze 
ca limbă oficială de lucru în instituţiile 
europeneşi în organizaţiile internaţionale. 
In România programul a debutat încă în 
2004. fiind realizată cu sprijinul OIF, al 
Republicii Franceze, al Comunităţii 
franceze din Belgia şi al marelui Ducat al 
Luxemburgului. Principalele dimensiuni ale 
programului vizează organizarea de 
cursuri de limbă franceză structurate pe 
nivele de cunoaştere, stagii de pregătire 
în vederea participării la concursuri pentru 
ocuparea unor posturi fa structuri 
europene, precum şi la seminare tematice 
privind afacerile europene, desfăşurate în 
franceză. Până în prezent, au beneficiat 
peste 5000 de funcţionari publici români 
specializaţi în gestionarea unor dosare 
europene, din circa 60 de instituţii dîn 
administraţia publică centrală şi locală. 

Comunicarea în franceză in cadrul 
autorităţilor publice este un proces prin 
care informaţiile sunt transmise de la un 
membru al unei instihiţii la o alta din spaţiul 
fraucofon. Ea însoţeşte activitatea 



instituţiilor publice, contribuind Ia realizarea 
în bune condiţii a acesteia. Comunicarea 
publică se raportează atât la transmiterea 
şi recepţionarea de informaţii de utilitate 
publică, cât şi la menţinerea liantului 
intercoinunitar sau intercul tural . 
Comunicarea în franceză produsă între 
instituţii publice este realmente un proces 
bilateral de la un individ/instituţie cu 
responsabilităţi statutare la alta similară 
francofonă sau viceversa 

„Comunicarea reprezintă liantul tuturor 
activităţilor desfăşurate de om, indiferent 
dacă facem referire la nivelul individual, 
la cel al grupurilor, organizaţiilor sau la cel 
macrosocial. [6, pag.165] 

Canalele de comunicare în franceză în 
instituţiile publice pot f i de două feluri: 
formale şi informale. Prin canalele 
formale se transmit informaţiile oficiale. 
Canalele informale se stabilesc, de regulă, 
între persoane sau grupuri informale, prin 
care se difuzează informaţii neoficiale, cu 
caracter personal sau general şi care nu 
sunt supuse verif icăr i lor oficiale. 
Comunicarea instituţională în franceză 
este o comunicare extraorganizaţională 

prin care instituţia din administraţia publică 
dintr-o ţară urmăreşte să-şi fortifice 
imaginea pe plan extern, să suscite în jurul 
său un climat de credibilitate şi simpatie. 
Prin însăşi natura sa, adrninistraţia publică 
este în strictă dependenţă de modul de 
comunicare, dar eficienţa şi statutul său 
de calitate se întăreşte din momentul în 
care unele activităţi instituţionale de 
comunicare, pe plan extern, în spaţiul 
francofoniei şi nu numai, se produc în limba 
franceză: 

- comunicarea între diferitele niveluri 
ale administraţiilor publice; 

- comunicarea pe aceleaşi nivele; 
- comunicarea între administraţii şi 

executivele sociale; 
- comunicarea între administraţii şi 

autorităţile politice; 
- comunicarea cu mediile sociale 

francofone şi altele în franceză. 
Dezvoltarea canalelor de comunicare 

cu lumea francofonă devine prioritară şi 
tot mai importantă pentru administraţia 
publică centrală şi locală din Republica 
Moldova. 
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