
A
dm

in
is

tr
ar

ea
 p

ub
lic

г, 
nr

. 2
, 2

00
8

86

PROMOVAREA INTERESULUI NAŢIONAL -  
MISIUNEA AdMINISTRAŢIEI PUbLICE:  
TRAdIŢII, REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE

                                                                                   

Emilian CIOBU, 
ambasador, doctor оn filozofie,

                                         conferenţiar universitar, consilier de stat al 
Republicii Moldova, clasa I,

                               Academia de Administrare Publică 
pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova 

Summary

The national interest, as an active expression of the vital needs of the state 
that determines the formulation of the external policy and its relations with 
other states, has its own formation and promotion conditions and problems. 
Those connected with historical traditions, the national element and the recep-
tivity potential, when influenced by the external factor, remain the determining 
ones.  The author of the present article mentions that one of the characteristic 
peculiarities of the transition period from the command administrative system 
to the democratic one and the market economy is manifested not only through 
the politicization without precedent of the social life, through major difficulties 
in the process of formation, awareness and promotion of the national interest of 
the new independent states, but also through determining the place and the role 
of public administration in this process. 

Interesul naţional, ca o expresie 
activă a necesităţilor vitale ale statului 
ce determină  formularea politicii ex-
terne şi conduita lui оn relaţiile cu alte 
state, оşi are condiţiile şi problemele 
sale de formare şi promovare, printre 
care rămоn determinante cele legate de 
tradiţiile istorice, elementul naţional şi 
potenţialul de receptivitate la influenţa 
factorului extern.   

Una dintre particularităţile car-

acteristice ale  perioadei de tranziţie 
actuale de la sistemul administrativ de 
comandă la cel democrat, al economiei 
de piaţă se manifestă prin politizarea 
fără precedent a vieţii sociale, prin 
dificultăţile majore оn procesul de 
formare, conştientizare şi promovare 
a interesului naţional al noilor state 
independente, dar şi prin determinarea 
locului şi rolului administraţiei publice 
оn acest proces.  Această stare de lucruri  



A
dm

inistrarea publicг: teorie єi...

87

s-a manifestat, practic, оn toate ţările 
ex-socialiste cu  deosebiri, legate mai 
mult de influenţa tradiţiilor istorice, 
confesionale, naţionale, dar şi de 
influenţa factorului extern. Acest fapt 
se confirmă şi prin rezultate mai vaste 
оn procesul integrării europene a  
statelor cu tradiţii apropiate celor oc-
cidentale, şi din această cauză, cu un 
grad mai avansat de credibilitate, оn 
baza sistemului de valori spirituale mai 
apropiate şi, оn primul rоnd, al celor  
religioase (Polonia, Ungaria, Cehia, 
Slovenia, Slovacia, Ţările Baltice). 

Adresоndu-ne acestor tradiţii, vom 
observa că оn Europa Evului  Mediu 
nu se poate vorbi despre  state оn 
оnţelesul actual, adică de organizaţii 
politice ce cuprind toţi indivizii unui 
teritoriu extins şi relativ оnchis. Ele 
prezentau, de obicei, existenţa unor 
domenii feudale, relativ stabile, оn 
fruntea cărora se aflau regi care-şi 
exercitau puterea asupra poporului 
оmpărţit оn stări: оn vоrful ierarhiei se 
afla aristocraţia, după care urmau bur-
ghezii, apoi ţăranii. Puterea regelui se 
baza pe proprietăţile funciare, deţinute 
de acesta şi rudele sale, şi pe faptul că 
alţi latifundiari оl recunoşteau ca fiind 
mai puternic оntre ei, ce-i impunea să 
i se subordoneze. De aici decurgeau 
raporturi personale de vasalitate fix-
ate contractual: suzeranul оi promitea 
vasalului protecţie, iar vasalul оi jura 
supunere. Cu timpul, s-a оncetăţenit 
obiceiul ca prin legămоntul de vasalitate 
suzeranul să confere vasalului drepturi 
de suveranitate,  pămоnturi sau chiar 
demnităţi. Vasalul putea, la rоndul său, 
să fie suzeran, cedоnd mai departe,  ca 
subfeudă, atribuţiile de suveranitate 
conferite lui. 

Din punctul de vedere al legăturilor 
interne, exista un sistem cu obligaţii 
juridice foarte ramificate, complex şi 
dificil de descоlcit, deoarece un vasal 
putea primi feude din partea mai multor 
suzerani (o circumstanţă care avea drept 
consecinţă relativizarea obligaţiei de 
loialitate a vasalului оn anumite cazuri). 
Regii оnşişi puteau fi vasali. 

Este deosebit de important de reţinut 
faptul că оn cea mai mare parte a 
Europei, orice formă de guvernare se 
оntemeia pe acest sistem feudal. Europa 
medievală nu cunoştea state definite ter-
itorial. Existau legaturi de dependenţă 
bazate pe legămоntul personal de 
vasalitate. Dacă statele moderne sоnt 
construcţii de durată, suprapersonale 
şi legate juridic de instituţii, legăturile 
de dependenţă medievale erau оnsă  
limitate оn timp, luau sfоrşit odată cu 
moartea suzeranului sau a vasalului 
şi trebuiau să fie legiferate din nou de 
fiecare dată. 

Astfel, la etapa lor timpurie, statele 
Europei Occidentale constituiau o 
comunitate culturală ce lua fiinţă prin 
legăturile de rudenie ale suveranilor 
şi ale оnaltei aristocraţii, prin limbile  
comune  de circulaţie reprezentate mai 
des de latină şi franceză, printr-un cli-
mat de civilizaţie comun - iluminismul, 
prin rădăcinile comune оn antichitate şi 
creştinism şi prin legături comerciale, 
independente de stat, pe orizontală. 
Anume aceste legături comerciale 
formează baza tradiţională a Uniunii 
Europene de astăzi.  Raţiunea de stat 
exprimată prin interesul legitim al 
suveranului reflecta o recunoaştere 
reciprocă a egalităţii оn drepturi din 
partea statelor europene – cu respect-
area unei ierarhii ceremoniale, оn al 
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cărei vоrf trona оmpăratul roman. 
Dacă privim sistemul european de 

atunci prin prisma posibilităţii lui reale 
de a asigura echilibrul politic pe conti-
nent, ce ar  manifesta funcţionarea unui 
sistem internaţional de state, observăm 
că el era dependent de un sistem euro-
pean de conducere difuz, lipsit de orice 
organizare şi, respectiv, de o putere reală 
efectivă, susţinută doar de  legăturile şi 
оnţelegerile bilaterale  ale suzeranilor. 
Astfel de legaturi interstatale prezentau  
relaţiile internaţionale, caracteristice, 
оn principiu, Europei Occidentale 
şi Centrale оn preajma constituirii 
sistemului de securitate оn baza Păcii 
Westfalice ca, de altfel,  şi a Congresului 
de la Viena.

Оn vederea asigurării securităţii 
proprii, suzeranii se  urmăreau reciproc. 
De exemplu, intenţiile “germanofililor” 
de unificare a Germaniei оntr-un stat 
naţional оi neliniştea teribil pe oamenii 
de stat din vecinătate.   Iată cum descria, 
de la Viena, această situaţie, ministrul 
de externe francez, celebrul Tallyrand, 
suveranului său,   Ludovic al XVIII-lea: 
„Ei (germanofilii) năzuiau să distrugă o 
ordine care оi revoltă şi să оnlocuiască 
toate domniile printr-una singură... 
Alături de ei se află bărbaţii din 
universităţi, tineri animaţi de teoriile 
lor, care pun pe seama оmpărţirii Ger-
maniei оn multe state mici, suferinţele 
cauzate de numeroase războaie. Ei cer 
unitatea Germaniei, cred оn ea, ea este 
оnsăşi regula lor dusă pоnă la fanatism 
... Cine poate prevedea urmările, оn 
cazul оn care o masă populară, aşa cum 
este cea a germanilor, se adună la un mo-
ment dat şi devine agresivă? Cine poate 
spune pоnă unde ar ajunge o asemenea 
mişcare?”  Оn acest sens, este important 

de menţionat, că principiul naţional 
оn baza constituirii statale оn Europa 
a fost acceptat  numai acolo, unde era 
strоns legat de puterea princiară, cu 
alte cuvinte, era acceptat de coroană: 
оn Marea Britanie, Franţa, Spania, 
Portugalia, оn Ţările de Jos, deci оn 
Europa de Vest şi de Nord. 

Nu este deloc оntоmplător faptul 
că statele naţionale au luat naştere оn 
perioada imediat următoare restaurării 
puterii după răsturnările provocate de 
revoluţia franceză şi războaiele napo-
leoniene. Оn toate aceste  cazuri  au 
existat state consolidate nu numai din 
punct de vedere politic-administrativ, ci 
şi cultural, ale căror elite conducătoare 
se considerau “naţiuni” deja de secole, 
ceea ce оn zilele noastre ar corespunde 
noţiunii de elită politică.  De la revoluţiile 
engleză din sec. XVII, franceză, sec. 
XVIII, păturile sociale care partici-
pau direct sau indirect la exercitarea 
puterii prin alegeri, au devenit tot mai 
importante, cu alte cuvinte, fostele 
“naţiuni nobile” s-au transformat, оn 
măsura răspоndirii votului universal, 
оn  “naţiuni populare”. 

Această experienţă s-a dovedit a fi 
destul de molipsitoare  pentru restul 
Europei;  pe măsura ce tot mai mulţi oa-
meni erau atraşi оn activitatea politică 
sau chiar participau la exercitarea put-
erii, cu atоt mai populară devenea ideea 
de naţiune. Avea loc o simbioză оntre 
procesul constituirii statului modern 
şi al formării administraţiei publice, 
manifestată prin apariţia clasei politice 
şi a funcţionarilor instituţiilor statului, 
interesate оn constituirea şi consolidarea 
statului ca condiţie a supravieţuirii, 
dezvoltării şi prosperării proprii. 
Naţiunea şi democraţia au devenit două 
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feţe ale aceleiaşi monede, prosperarea 
personală a membrilor elitei, iar statul 
naţional s-a dovedit a fi atоt un instru-
ment adecvat epocii respective, cоt şi o 
garanţie a democraţiei şi a sistemului 
parlamentar. 

Modelele francez şi englez au 
influenţat, оn diverse proporţii, apariţia 
majorităţii statelor naţionale a  ţarilor 
vest-europene. Calea revoluţionară 
franceză, a unei constituţii naţionale 
ca temei al statului naţional (chiar dacă 
perioada constituţională a durat doar 
trei ani, fiind оnlocuită de un regim 
absolutist) a fost urmată de Spania оn 
1820 şi de Belgia оn 1831, оn timp ce 
Ţările Scandinave şi Ţările de Jos au 
fost influenţate de modelul evolutiv  
englez. Monarhia a devenit aici simbolul 
şi reprezentanţa statului naţional, bazat 
pe rădăcinile sale istorice, pe măsură 
ce pierdea treptat puterea de decizie 
politică directă. Nu este оntоmplător 
faptul că tocmai оn aceste state naţionale 
vestice monarhia a supravieţuit pоnă 
astăzi războaielor, transformărilor şi 
guvernelor muncitoreşti. Mai mult ca 
atоt, ea a amortizat spiritele politice, n-a 
permis evoluarea luptei politice pоnă 
la războiul civil, ca formă extremă de 
confruntare a intereselor politice. 

Оn Europa Centrală, şi mai ales оn 
Germania şi Italia de Nord, istoria a 
decurs puţin altfel. Divizarea acestor 
regiuni, influenţată direct de puterile 
externe, care moderau оn mod conştient 
constituţia şi configuraţia Europei 
Centrale  ca rezultat logic a determi-
nat esenţa ordinii politice europene. 
Starea amorfă a centrului Europei a 
menţinut timp de secole continentul 
оn echilibru. 

Europa Centrală separa Marile 

Puteri, asigurоnd o distanţă оntre ele, 
capabilă să оmpiedice conflicte de am-
ploare. Acest spaţiu prezenta un teren 
de luptă diplomatică pe timp de pace şi 
... teatru de război оn caz de conflict. El 
оndeplinea rolul de piedică a unei prea 
mari concentrări de forţe оn centrul 
Europei. Domina situaţia оn care, cine 
controla acest teritoriu, fie că era vorba 
de una dintre Marile Puteri europene, 
sau de una care, оn caz  de formare оn 
Europa Centrală, putea păstra stabili-
tatea pe continent, numai dacă forma 
o alianţă cu o altă putere europeană. 
Astfel, o concentrare de putere оn Ger-
mania sau оn Nordul Italiei  prezenta un 
pericol real pentru echilibrul european. 
Consecinţa imediată era formarea unor 
coaliţii inamice, al căror succes era 
cu atоt mai real cu cоt o  mare putere 
central-europeană dorea să se extindă 
оn mai multe direcţii оn acelaşi timp şi 
nu dispunea de graniţe naturale care 
să-i asigure o protecţie relativă. Din 
această cauză autonomia micilor state 
germane şi italiene aranja,  practic, pe 
toţi vecinii europeni, deoarece garanta 
liniştea şi libertăţile relative pe conti-
nent, echilibrul оntre statele europene 
şi оnsăşi existenţa lor. Este semnificativ 
faptul că Pacea Westfalică garanta 
supravieţuirea şi independenţa a mai 
mult de 300 de state mici şi oraşe in-
dependente.  Această fărоmiţare a fost 
reiterată peste un secol şi jumătate la 
Congresul de la Viena, cоnd oamenii 
politici din Anglia, Franţa, Rusia, Prusia 
şi Austria au  redistribuit puterea pe 
continent. 

Оn Estul Europei ideea de stat 
naţional era complet diferită de ordinea 
politică existentă atunci оn Centrul şi 
Vestul continentului. Estul nu cunoştea 
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modul de formare a statului оn baza 
legilor, constituţiei sau a oricărei alte 
instituţii - prematur democratice ale 
statelor din Vest. Nu-i era caracteristică 
nici diversitatea micilor teritorii din 
Centru.

Europa de Est prezenta un teritoriu 
al unor mari imperii, care cuprindea 
o multitudine de popoare, pe care 
оncercau să le menţină оn supunere. 
Marile ducate polonez-lituanian, 
suedez, relativ timpuriu şi-au оncetat 
existenţa, оn schimb, imperiile otoman, 
rus şi habsburgic au supravieţuit nu 
numai revoluţiile amintite din Occi-
dent, dar, оn deplină forţă imperială, 
şi  epoca constituirii statelor naţionale. 
Aceste imperii se caracterizau printr-o 
administrare centralist-birocratică, 
despotică, mai ales оn cazul imperiilor 
otoman şi rus, şi ... conformă principi-
ilor unui stat de drept, bugetar оn cel 
austriac, la care au fost alipiţi pentru o 
perioadă de timp monarhia prusacă şi 
numeroşi supuşi polonezi. Pentru aceste 
imperii ideea unei naţiuni prezenta, 
cel puţin, două pericole: pe de o parte, 
ideea suveranităţii poporului contrazi-
cea structurile de putere concentrate 
оn persoana domnitorului respectiv, 
pe de altă parte, dorinţa popoarelor 
asuprite de a avea propriul stat naţional 
ameninţa coeziunea imperiilor est-
europene, pentru că ea nu оnsemna ca 
оn Europa  Occidentală sau Centrală, 
că s-ar produce o schimbare internă 
оn stat, ci o revoltă оmpotriva statului 
ca atare, o dizolvare şi o secesiune a 
statului imperial.   

Оntr-un şir оntreg de state europene 
- Finlanda, Ţările Baltice, Polonia, Ce-
hoslovacia, Romвnia, Bulgaria, Grecia, 
Albania şi Serbia, apărute ca rezultat 

al  dispersării marilor puteri оn baza 
realizării principiului autodeterminării 
naţionale, оncepоnd cu Grecia (1829), 
a fost iniţiat un discurs asupra acestui 
fenomen care s-a prelungit aproape 
un secol. De menţionat că astfel de 
cazuri asemănătoare au avut loc şi оn 
vestul Europei – de exemplu, Belgia s-a 
desprins de Regatul Unit al Ţărilor de 
Jos, Norvegia a anulat uniunea regală 
cu Suedia оn 1905, Irlanda, оn 1922, 
s-a despărţit de Regatul Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei, Islanda a dizolvat 
оn 1944 uniunea cu Danemarca. Оnsă 
aceste cazuri totuşi nu s-au desfăşurat 
оn stilul estic al relaţiilor dintre 
popoare. 

După Primul război mondial prin-
cipiul autodeterminării naţionale, 
conceput de Woodrow Wilson, a format 
baza juridică a eliberării naţionalităţilor 
Europei Centrale şi de Est de sub 
dominaţia străină. Оn mod teoretic, se 
vorbea despre necesitatea distrugerii 
statu-quo-ului vechilor puteri imperiale 
– Germania, Austria şi Rusia. Mai puţin 
se vorbea de posibilitatea provocării 
unui nou imperialism, оn numele 
autodeterminării naţionale, care apărea 
оn procesul distrugerii ordinii euro-
pene vechi, cel al noilor naţiuni.  „Cele 
ale Poloniei, Cehoslovaciei, Romвniei 
şi Iugoslaviei, - menţionează Hans J. 
Morgenthau, - erau remarcabile, dar 
şi inevitabile, deoarece golul de putere 
trebuia umplut, iar noile state erau 
dispuse să facă acest lucru. Imediat 
ce au dobоndit putere, ele au invocat 
acelaşi principiu al autodeterminării 
naţionale оn apărarea noului statu-quo. 
Aceasta a fost cea mai puternică armă 
ideologică de la sfоrşitul Primului război 
mondial pоnă la оncheierea celui de-al 
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doilea”1.   
Este deosebit de important de 

reţinut, că elementul naţional a avut o 
importanţă politică decisivă оn procesul 
de constituire şi consolidare a statelor 
europene moderne. Оn fond, toate 
mişcările de protest şi revoluţionare 
de masă apelau la factorul naţional, 
care   de la оnceput s-a dovedit a fi 
destul de efectiv pentru mobilizarea 
şi chiar exaltarea maselor оn scopuri 
politice. Supunerea naţiunii politicului 
a dat naştere оn Franţa la o nouă idee 
revoluţionară despre naţiune, care era 
definită drept poporul activ politic. 
Părea a  fi o construcţie conceptuală, 
dar, totodată, chiar de la оnceput s-a 
dovedit a fi şi o armă eficientă de pre-
siune politică. 

Conform acestei  idei  Franţa 
revoluţionară a exclus duşmanii 
revoluţiei  din naţiunea оnsăşi , 
declarоndu-i liberi, sau... folosind 
terminologia noastră contemporană - 
duşmani ai poporului. Una din cauzele 
succeselor francezilor оn războaiele 
napoleoniene оmpotriva monarhiilor 
europene a constat оn faptul că naţiunea 
franceză reuşea оn baza sentimentului 
patriotic-revoluţionar (revoluţionarii se 
considerau patrioţi, de atunci cuvоntul 
“patrie” a devenit simbol al naţiunii, 
care mai tоrziu s-a identificat nemijlocit 
cu  statalitatea  şi cetăţenia) să  efectueze 
mobilizări de proporţii ale cetăţenilor 
liberi, care formau o armată monolită 
spiritual, mult superioară armatelor 
absolutiste adunate din mercenari. 
Odată cu armatele franceze, ideea 
naţiunii populare suverane a оnceput 
să prindă rădăcini şi оn celelalte ţări  
ale Europei. 

Оn Germania оnsă,  datorită 

fărоmiţării sale statale, s-a pus la bază 
un alt concept, tot atоt de revoluţionar 
care, contopindu-se cu idealul francez, a 
promovat naţiunea оn calitate de  colec-
tivitate culturală şi lingvistică. Franţa, 
cu teritoriul său оnchis şi instituţiile 
sale statale, a fost foarte aproape de 
a defini naţiunea ca naţiune politică, 
asupra căreia se aşezase suveranitatea 
coroanei. Această unitate оntre stat şi 
naţiune atunci оncă nu era de conceput 
оn Germania, unde miza principală 
era solidaritatea spiritelor luminate, 
оnzestrate cu aceeaşi limbă, chiar şi 
dincolo de graniţele  teritoriale. 

Această deosebire a condiţiilor polit-
ico-sociale la etapa timpurie a formării 
comunităţilor politice naţionale s-a aflat 
la baza preponderenţei оn varietatea 
masivă de tratări teoretice a naţiunii  a 
două direcţii de bază -  constructivistă 
– franceză, occidentală şi primordial-
ist - germană.

Prima, cea constructivistă, presu-
pune o comunitate de oameni, care 
trăiesc pe оntreg teritoriul statului, in-
diferent de originile etnice şi convinger-
ile religioase, şi care оşi are rădăcinile 
sale оn modelul francez, occidental 
de constituire a naţiunii. Societatea 
civilă creată оn Franţa оn sec. XVIII-
XIX a determinat din punct de vedere 
istoric tratarea naţiunii ca o anumită 
formă de concetăţenie, care include 
оn componenţa sa pe toţi oamenii care 
trăiesc pe un anumit teritoriu, indiferent 
de limba pe care o utilizează, culoarea 
pielii şi convingerile religioase. O astfel 
de tratare liberală a naţiunii se bazează 
pe o anumită apropiere ideologică şi 
alegerea politică a cetăţenilor, care, 
оmpreună cu instituţiile statului, pr-
ezenta mecanisme  ale solidarităţii 
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de grup şi integrare a societăţii. Оn 
consecinţă, la baza intereselor naţionale 
se află interesele materiale determinate 
exact raţional. Această tratare a permis 
să se оncetăţenească formula „un popor 
– un teritoriu – un stat”, care s-a aflat 
la baza constituirii statelor europene 
оn sec. XIX.

Al doilea model primordialist este 
caracteristic experienţei formării 
naţiunii germane şi pune la baza unităţii 
sale comunitatea organică consolidată 
de cultura comună. Оn acest caz, оn 
constituirea   naţiunii   un   rol   pri-
mordial   capătă factorul etnogenetic   
şi, оn primul rоnd, limba, tradiţiile 
şi obiceiurile, care se focusează pe 
importanţa originii comune, rudeniei 
de sоnge şi solidarităţii spirituale ale 
acestui grup de populaţie. Această 
construcţie a stimulat оntotdeauna 
apariţia intereselor, greu de raţionalizat, 
care provoacă emoţii  şi sentimente 
iraţionale de tipul „glasul sоngelui”,  
„chemarea strămoşilor” şi a. 

Оn restul ţărilor antrenate оn pro-
cesul de realizare a problemelor de 
tranziţie - Bulgaria, Romвnia, fostele 
republici ale Iugoslaviei şi ex-sovietice, 
cele din spaţiul dominat de doctrina 
comunistă după cel de-al doilea război 
mondial, pe parcursul perioadei 
postrăzboi rece, au apărut probleme оn 
calea reformelor politice şi economice, 
legate de tradiţiile specifice şi de  un 
potenţial mai puţin adaptiv la modelul 
occidental de constituire a statului de 
drept bazat pe economia de piaţă. 

Оnsă această situaţie nicidecum 
nu poate fi considerată ca pretext al 
recunoaşterii unei inferiorităţi spiri-
tuale a popoarelor Europei de Est оn 
faţa celor  din Occident. O altă cale de 

dezvoltare niciodată nu se echivalează 
cu subdezvoltarea, ceea ce din  interese 
politice, nu fără rezultat, se implantează 
insistent оn conştiinţa socială. Orientul 
european, prin propria sacrificare, оşi 
aduce prinosul său оn situaţia actuală 
prosperă a Occidentului. Istoricul 
romвn, Josif Constantin Drăgan, 
apelează оn acest context la opinia cel-
ebrului medievist francez, Ferdinand 
Lot: „Li se acordă o mare atenţie lupt-
elor sterile ale Franţei şi Angliei оn sec. 
XIV şi XV. Dar ceea ce este important 
pentru istoria europeană este rezistenţa 
opusă turcilor de către greci, sоrbi, un-
guri, valahi, moldoveni, ruşi, оn sfоrşit, 
din sec. XIII pоnă оn sec. XIV. Graţie 
sacrificării Balcanilor şi slavilor de 
est, civilizaţia occidentală a putut să se 
dezvolte оn Europa apuseană şi de acest 
lucru germanii, italienii, francezii etc... 
nu-şi dau seama оn chip suficient”2. 

Acest punct de plecare constituie un 
argument incontestabil оn formularea 
poziţiei echitabile a diplomaţiei, dar şi 
al administraţiei publice, оn vederea 
promovării interesului naţional al state-
lor est-europene. Problemele apar mai 
mult din cauza că ambele sarcini - con-
stituirea statului de drept şi al economiei 
de piaţă - se realizează cu potenţialul 
uman al  ţărilor оn tranziţie format оn 
condiţii istorice specifice. Оn calitate de 
mecanism principal al realizării aces-
tor scopuri nu poate fi altcineva  decоt 
statul, ca subiect de bază al dreptului 
internaţional, dar şi ca instituţie politică 
reprezentativă a populaţiei, exprimată 
prin interesele politice ale celor mai in-
fluente formaţiuni şi partide politice, tot 
оn proces de constituire, dar şi executivă, 
care prin instituţiile lor admini-strative 
dispun de monopolul asupra relaţiilor  



A
dm

inistrarea publicг: teorie єi...

93

cu ţările străine şi sоnt obligate, ca 
prin politica lor externă să promoveze 
interesul naţional  al statului pe arena 
internaţională, оn acelaşi rоnd - şi оn 
procesul integrării europene. 

Оn principiu, toate activităţile 
statului pe arena internaţională sоnt 
determinate de interesul său naţional, 
componentele esenţiale ale căruia sоnt 
securitatea, supravieţuirea şi suverani-
tatea. Interesul naţional este expre-
sia voinţei consolidate  a majorităţii 
populaţiei ţării, exprimată prin decla-
rarea independenţei statale, indiferent 
de apartenenţa etnică sau confesională, 
оn vederea realizării unor obiective, 
bine determinate şi susţinute masiv 
din interior, şi de o politică externă 
desfăşurată activ pentru realizarea cоt 
mai amplă a acestui deziderat. Astfel, 
relaţiile internaţionale prezintă sfera 
ciocnirilor, conflictelor  şi  consensului 
intereselor naţionale ale diferitelor 
state. Dar aşa cum statele sоnt difer-
ite sub aspect militar, economic, al 
aşezării geografice şi poziţiei geopolitice, 
promovarea interesului naţional este 
оn strоnsă legătură cu aceşti factori. 
Această situaţie şi determină caracterul 
asimetric al relaţiilor internaţionale. 
Necesitatea apărării şi promovării 
interesului naţional cere sporirea 
potenţialului militar, care la rоndul 
său este оn dependenţă de sursele 
naturale, economice, tehnico-ştiinţifice, 
spirituale ale statului, pentru că 
relaţiile internaţionale, оn esenţă, sоnt o 
interacţiune оntre state, bazată pe forţă, 
оn care prioritate, din punctul de vedere 
al promovării interesului naţional, au 
ţările mai puternice.

Оn procesul tranziţiei de la sistemul 
totalitar la cel democratic, constituirea 

principalelor partide şi mişcări social-
politice se realizează sub o puternică 
influenţă a factorului extern. Are 
loc preluarea experienţei ţărilor mai 
avansate din punctul de vedere al 
dezvoltării sistemului politic demo-
cratic şi  economiei de piaţă. Şi acest 
lucru este absolut firesc. Este firească, 
de asemenea, şi mişcarea оn partea 
opusă, sporirea influenţei ţărilor mai 
dezvoltate, оn acelaşi rоnd şi a celor 
vecine, asupra procesului de reformare 
a ţării оn tranziţie. Оn acest caz, devine 
importantă stabilirea limitei raţionale a  
acestei influenţe, pentru ca dimensiunea 
ei să nu lezeze interesul naţional al ţării 
influenţate. Acest moment este de o 
semnificaţie deosebită pentru Republica 
Moldova.  

Оn vederea elaborării şi promovării 
interesului naţional de stat, Repub-
lica Moldova se află, probabil, оncă la 
etapa iniţială. Din momentul obţinerii 
independenţei politice au existat forţe 
politice externe, care au оncurajat 
оn permanenţă pe cele interne оn ve-
derea păstrării unei neclarităţi, bază 
a dezorientării populaţiei referitor la 
identitatea statală.  Această stare de 
spirit оn opinia publică moldovenească a 
fost alimentată şi de lipsa de sinceritate a 
politicii conducerii noii Romвnii  faţă de 
tоnărul stat moldovenesc, provocată de 
un vis irealizabil şi revanşard. Оndată 
după decembrie 1989, оn condiţiile 
dezmembrării Uniunii Sovietice, оn 
tot cazul оn relaţiile cu Republica 
Moldova, noua conducere, pretinsă 
democratică, şi-a propus să opereze 
cu termenii Tratatului de la Versailles, 
compromis prin declanşarea celui de-
al Doilea război mondial, dar оn baza 
căruia Romвnia a fost promovată оn 
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rоndul ţărilor profitoare. „Tratatul 
de la Versailles, - menţionează Henri 
Kissinger, - n-a funcţionat niciodată ca 
un sistem la care să fi aderat puterile 
majore şi a reprezentat ceva mai mult 
decоt un armistiţiu оntre două războaie 
mondiale”3.  

Оnsă acum, оn condiţiile prăbuşirii 
sistemului bipolar, constituit оn urma 
celui de-al Doilea război mondial, оn 
rezultatul căruia Romвnia s-a con-
siderat nedreptăţită, nu putea să nu 
se manifeste nostalgii de restabilire 
a „epocii  de aur” a Romвniei Mari. 
„Dezintegrarea U.R.S.S., - scrie Peter 
Calvocoressi, - a оnsemnat pentru 
Romвnia declaraţiile de independenţă 
ale R.S.S. Moldoveneşti cu populaţia оn 
parte romвnească”4. Cu alte cuvinte, se 
părea că pentru Romвnia s-a deschis o 
posibilitate de retrocedare, ce ar trebui 
să-i revină оn rezultatul acestei refac-
eri de dimensiune mondială, dat fiind 
faptul că şi apariţia ei pe harta lunii, 
la timpul respectiv, a fost tot un rezul-
tat al unei conjuncturi internaţionale 
favorabile pe fundalul revoluţiilor de 
la 1848. Iată, оn acest context, opinia 
cercetătorilor englezi: „Noile state 
balcanice, fiecare dintre care creau in-
sistent pachetul standard de atribute ale 
naţionalismului – imnuri, drapele, şcoli 
şi cazărmi, de asemenea, nu erau оntru 
totul satisfăcute. Оn noile sale frontiere, 
Romвnia, care cedase Rusiei Basara-
bia de Sud (aceasta era doar o parte a 
cotei ruseşti оn redistribuirea finală), 
romвni erau ceva mai puţini, decоt  
trăiau оn hotarele vechi ale Valahiei şi 
Moldovei, şi оn căutarea posibilităţilor 
de acaparare de noi posesiuni terito-
riale, privirile politicienilor romвni  
s-au оndreptat spre Transilvania 

maghiară”5. Dar acest vis s-a realizat 
оn altă conjunctură internaţională 
favorabilă, оn rezultatul celui de al 
Doilea război mondial. „Romвnia, - 
menţionează Winston Churchill, - ca şi 
Serbia, a reuşit să obţină un teritoriu 
considerabil cu o populaţie numeroasă. 
Semiluna, pe hartă, a Romвniei s-a 
transformat оn lună plină, datorită 
alipirii Transilvaniei la Romвnia. Re-
zolvarea problemei transilvaniene оn 
baza principiului autodeterminării nu 
putea fi soluţionată.  Un număr semnifi-
cativ al populaţiei maghiare era izolat 
оn оncercuirea romвnească. Populaţia 
zonei romвneşti dorea alipirea la 
Romвnia; componenţa nucleului ţării 
– maghiarii doreau alipirea la Ungaria, 
dar şi una, şi alta, din aceste dorinţe 
veneau оn contradicţie cu principiul 
autodeterminării.  Obligată să ţină 
cont de acest principiu şi conştientă, оn 
acelaşi timp, că unitatea Transilvaniei 
este de mare importanţă, conferinţa de 
pace a transmis toată ţara Romвniei şi 
prin aceasta a lipsit-o pe Ungaria de, cel 
puţin, un milion de maghiari”6. 

Astfel, problema integrării teri-
toriilor obţinute, fundamentarea 
teoretică şi convingerea opiniei pub-
lice internaţionale оn legitimitatea 
lor  romвnească,  a devenit problema-
cheie a politicii interne şi externe a 
statului romвn оn perioada interbelică.  
„Naţiuni ca Elveţia, Danemarca, 
Norvegia şi Suedia, - menţiona Hans 
J. Morgenthau, - nu sоnt obligate să 
ezite оn a-şi defini politicile lor externe 
оn termenii menţinerii statu-quo-ului, 
deoarece lucrul acesta este recunoscut, 
оn general, ca fiind legitim. Alte naţiuni 
ca Marea Britanie, Franţa, Iugoslavia, 
Cehoslovacia şi Romвnia, care оn pe-
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rioada interbelică au aplicat o strategie 
externă similară, nu-şi puteau permite 
să declare simplu că-şi propuneau 
apărarea posesiunilor. Deoarece оnsăşi 
legitimitatea statu-quo-ului din 1919 
a fost contestată оn interiorul acestor 
state şi оn afara lor, ele erau obligate să 
invoce principii morale capabile să facă 
faţă sfidării”7. Aceste principii morale 
au avut la diferite etape diverse forme de 
manifestare, de la absolutizarea dorinţei 
popoarelor de unire оntr-un  stat unitar, 
care a convins оntr-o măsură oarecare 
o parte a populaţiei Romвniei, dar mai 
puţin opinia publică internaţională, 
pоnă la оncercări de purificare etnică, 
manifestate prin cele mai antiumane 
forme de genul Holocaustului şi utiliza-
rea celor mai antidemocratice forme 
de dirijare statală, prin respingerea 
necondiţionată a tuturor formelor de 
organizare a minorităţilor, care оn 
cadrul gоndirii autoritare implantate 
forţat decenii la rоnd, pot trezi unele 
aluzii la dezintegrarea statală. Оn re-
zultat, cele mai populare personalităţi 
ale istoriei  recente, sub tot felul de 
sondaje, rămоn a fi Ion Antonescu şi 
Nicolae Ceauşescu.  

Cu această mentalitate a conducerii 
Romвniei s-a confruntat din primele 
zile ale independenţei sale tоnărul stat, 
Republica Moldova. „Este vorba de al 
doilea stat romвnesc, - menţiona Ion Ili-
escu, atunci Preşedinte al Romвniei, - pe 
care noi l-am salutat ca atare, l-am spri-
jinit şi оl sprijinim, ca să-şi consolideze 
independenţa... faţă de fostul imperiu, 
nu faţă de Romвnia”.8 Sau „...Declaraţia 
din 27 august 1991 de proclamare a 
independenţei Republicii Moldova ... 
a fost un pas important оn viaţa celui 
de-al doilea stat romвnesc desprins din 

fostul imperiu sovietic – ce ocupase, оn 
mod samavolnic, оn 1940, ca urmare a 
pactului Ribbentrop–Molotov, o bună 
parte a teritoriului nostru naţional”9. 
„La 27 august 1991, - scrie fostul am-
basador al Romвniei оn Republica 
Moldova, Marian Enache, - cоnd s-a 
proclamat independenţa Republicii 
Moldova, Romвnia a fost primul stat 
care a făcut declaraţia de recunoaştere 
a acestui excepţional moment din is-
toria populaţiei de pe malul stоng al 
Prutului. Acest gest a fost considerat, 
оn condiţiile prăbuşirii imperiului 
sovietic, primul pas spre o reоntregire 
firească a spaţiului romвnesc”10. Ce 
echilibristică de stil, pentru a evita 
formula protocolar-diplomatică –  
declaraţia de recunoaştere a statului 
Republica Moldova. De cine a fost 
considerat prim-pas pentru reоntregire, 
autorul nu scrie, păcat, ar fi fost inte-
resant pentru cetăţenii tоnărului stat, 
care habar n-aveau de perspectiva 
pregătită pentru ei, cei proaspăt ieşiţi 
dintr-o оntregire sovietică. 

Cum  poate fi apreciată o astfel de 
recunoaştere, decоt un fals, dacă activi-
tatea desfăşurată pentru consolidarea 
tоnărului stat este percepută cu ironie, 
iritare şi chiar cu o ură rău mascată de 
către ambasadorul „ţării-soră” de uz 
extern şi „ţării- mamă” de uz intern, 
care şi оn probleme ale politologiei 
nu se sfieşte să corecteze savanţi bine 
cunoscuţi  оn spaţiul Europei de  Sud-
Est.  „Importanţa anului 1994, - scrie 
Marian Enache, - pentru instituţiona-
lizarea ideologiei moldovenismului ca 
doctrină oficială de stat este apreciată 
оn mod relevant de politologii Val-
eriu Moşneaga şi Gheorghe Rusnac 
оn monografia  „Republica Moldova. 
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Alegerile Parlamentare (1994) şi 
Geografia Politică a Electoratului”.11 
„Eroarea” lor, - оn opinia diplo-
matului romвn, - trebuie găsită оn 
frazele: „ Anul 1994 (anul adoptării 
Constituţiei Republicii Moldova - E.C.), 
se caracterizează prin consolidarea de 
mai departe a poziţiilor statului moldo-
venesc ... Pentru prima dată оn istoria 
poporului moldovenesc, majoritatea 
absolută a cetăţenilor s-a pronunţat prin 
vot direct „pentru” un stat moldovenesc 
integral şi independent... Adoptarea 
Constituţiei Republicii Moldova a de-
venit baza politico-jurudică fără de care 
este imposibilă construirea temeinică a 
statului independent moldovenesc”12. 
Cam acestea sоnt ideile „criminale” 
selectate de către ambasador. Cum de 
оnţeles o astfel de atitudine, dacă nu ca 
o dorinţă a elitei politice romвneşti de 
a nu vedea statul Republica Moldova, 
recunoscut oficial оn prima zi, оn proces 
de consolidare şi dezvoltare? O astfel 
de poziţie din partea statului, оn sin-
ceritatea căruia, la etapa iniţială, оntr-
adevăr, credea o bună parte a populaţiei 
Republicii Moldova, a fost o lovitură 
de graţie pentru procesul de formare 
şi conştientizare a interesului naţional-
statal moldovenesc. Оn Romвnia, era 
aşteptată şi оncurajată  o altă compor-
tare a elitei politice moldoveneşti, o 
stare de lucruri, cоnd ideile elaborate la 
Bucureşti urmau să fie, necondiţionat, 
acceptate şi realizate  оn Repub-
lica Moldova pentru a fi prezentate 
оn Europa ca dorinţă nestrămutată a 
părţii moldovene. „Romвnia a fost cea 
dintоi ţară care a salutat decizia (de 
independenţă a Republicii Moldova – 
E.C.), considerоnd – aşa cum afirmau şi 
oficial, şi оn particular, liderii mişcării 

de renaştere naţională, - că este doar un 
pas intermediar оntre perioada sovietică 
a Republicii Moldova şi declanşarea 
procesului de reunificare a celor două 
state după modelul german”13. De 
observat, că se insistă că afirmaţiile 
aparţin liderilor mişcării de renaştere 
naţională din Moldova, nu cuiva din 
Romвnia, dar spune aceasta ambasa-
dorul Romвniei.

Cu regret, pe parcurs, constatarea 
unor divergenţe de opinii referitor la 
starea de spirit a populaţiei celor două 
ţări, n-a dus la consultări ale factorilor 
de decizie оn vederea elaborării unor 
modalităţi de comportare reciproc 
acceptabile. Partea romвnă a mers pe 
calea ignorării totale a conlucrării cu 
autorităţile oficiale ale  tоnărului stat 
moldovenesc la acest capitol, alegоnd 
cochetarea, оncurajarea şi finanţarea 
opoziţiei оn vederea amоnării, nu 
renunţării la ideea absorbirii statu-
lui moldovenesc atоt de măgulitoare 
şi, aparent, realizabilă fără deosebit 
efort.  „Frustrarea pentru comporta-
mentul basarabenilor, care au votat 
la consultarea populară оmpotriva 
unirii cu Romвnia”14, a determinat 
instituţiile respective ale statului romвn 
să activeze pentru „contracararea te-
zelor istorice false cu privire la istoria 
limbii şi poporului romвn, promovate 
de cercurile guvernamentale de la 
Chişinău, care alimentează tendinţele 
naţional-iredentiste din Republica 
Moldova, ... continuarea editării şi 
difuzării оn Republica Moldova de 
studii pe teme istorice, lingvistice şi 
culturale şi cultivarea limbii romвne 
prin trimiterea de manuale şcolare, 
acordarea de burse, schimburi de 
cadre didactice, extinderea legăturilor 
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directe оntre unităţile  de оnvăţămоnt, 
cultură şi artă, ,, оn condiţiile оn care 
autorităţile guvernamentale din Re-
publica Moldova resping sistematic 
pătrunderea culturii romвneşti оn 
spaţiul din stоnga Prutului”15(cursiv – 
E.C.). Autorul, reprezentantul oficial 
al Romвniei оn Republica Moldova, 
s-ar părea că contează  pe compătimire 
pentru eforturile depuse оn condiţiile 
оn care autorităţile guvernamentale 
din ţara de reşedinţă оncurcă activităţii 
de destabilizare socială provocată de 
statul pe care оl reprezintă. Este puţin 
probabil că mai există vreo tară оn 
lume оn adresa oficialităţilor cărora am-
basadorul Romвniei оşi poate permite 
asemenea lipsă de respect. Sau, “oferta 
Romвniei, - menţiona  Primul-ministru,  
Adrian Năstase, - este, оn primul rоnd, 
una de suflet, care nu se adresează 
Preşedintelui, Primului - ministru sau 
Guvernului din Republica Moldova, ci 
tinerilor care doresc să оnveţe оn limba 
şi cultura strămoşilor lor”16. O astfel 
de ignorare arogantă a oficialităţilor 
moldovene, de asemenea, e greu de 
crezut posibilă оn relaţiile Romвniei 
cu alte state.                            

La rоnd cu toate acestea, şi faptul 
menţinerii divizării teritoriale se 
reflectă tot mai mult asupra stării de 
spirit a populaţiei Republicii Moldova, 
adоnceşte sentimentul de neоncredere 
a ei оn capacitatea statului de a rezolva 
această problemă. Are loc aprofundarea 
polarizării situaţiei economice şi a nive-
lului de trai. Pe de o parte, o оmbogăţire  
fără precedent, juridic оndoielnică, a 
unui număr tot mai redus de oameni, 
iar pe de altă parte,  un flux tot mai 
mare de emigranţi din ţară, practic, 
pe toate continentele, оn căutarea unei 

posibilităţi minime de supravieţuire. 
Aceste procese, destul de vari-

ate ca formă, au măcinat identităţile 
anterioare ale diferitelor categorii de 
indivizi, sociale şi grupuri profesion-
ale. Оn scurt timp oamenii s-au trezit 
оntr-o lume liberă, necunoscută, puţin 
constructivă şi promiţătoare, оn care 
nu se mai regăseau nici pe sine, nici 
coordonatele elementare, obişnuite de 
orientare. Acest teren social totdeauna 
a fost favorabil instigărilor naţionaliste, 
pentru mobilizarea nemulţumiţilor, оn 
baza spaimei pentru viitor, şi investire 
a naţionalismului оn calitate de curent 
politic dominant. Această situaţie a fost 
percepută de către grupurile de interese 
profitoare оn calitate de instrument 
efectiv al obţinerii şi menţinerii la putere 
оn cele mai multe ţări din spaţiul fostei 
Uniuni Sovietice şi fostei Iugoslavii şi a 
devenit, cu deosebiri neesenţiale, funda-
mentul ideologic al comportamentului 
clasei politice din aceste ţări. 

Republica Moldova, şi оn acest caz, 
datorită particularităţilor  amintite, 
şi-a manifestat specificul. Graba şi 
insistenţa factorului extern de con-
vertire a naţionalismului moldovenesc 
fragil, dar simpatizat de o bună parte 
din populaţie, оn cel organizat, de tipul 
celui interbelic romвnesc, au оnstrăinat 
şi marginalizat promotorii lui. La toate 
alegerile parlamentare de după procla-
marea independenţei, partidele cu un 
program pronunţat proromвn n-au acu-
mulat niciodată nici 10% din voturile 
alegătorilor17, cei care au cochetat cu 
această idee au acumulat cel mai mare 
procent оn 1998 – 19,4%. Au cоştigat 
toate alegerile forţele, care au pledat 
categoric pentru o Moldovă suverană şi 
independentă, ceea ce vorbeşte despre 
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faptul că elaborarea şi promovarea in-
teresului naţional-statal este o problemă 
stringentă ce reflectă voinţa majorităţii 
absolute a populaţiei ţării.   

Оn acest context, prezintă interes 
opinia cercetătorului romвn, Radu Flo-
rian, care оn baza studiilor sale de mai 
mulţi ani, efectuate оn cadrul Institutului 
de Teorie Socială al Academiei Romвne 
a ajuns la concluzia că „ actualul val al 
naţionalismului şi conflictele sоngeroase 
pe care le-a provocat confirmă o dată 
mai mult că naţionalismul extrem-
ist n-are nimic comun cu ideologia 
naţională, cu exprimarea identităţii 
naţiunilor şi naţionalităţilor, că el 
este o excrescenţă patologică de mare 
intensitate, care imprimă o direcţie 
paroxiastică şi distructivă procesului is-
toric. El nu rezolvă o situaţie de criză, ci 
o cronicizează, provocоnd degringolada 
societăţii. Respingerea naţionalismului 
agresiv este singura soluţie raţională 
pentru asigurarea stabilităţii sociale, 
singura şansă pentru stăvilirea fenom-
enelor de criză şi singura cale pentru 
оnaintarea şi susţinerea ideii de libertate 
umană”18.                

Statul este unicul exponent al intere-

sului naţional, el există şi funcţionează 
prin activitatea birocraţiei de stat, 
raţionalismul elitei naţionale şi prin 
structurile integrative ale puterii de 
stat. Cu regret, la noi o bună parte a 
birocraţiei, a elitei politice şi structuri 
оntregi menite să integreze societatea, 
uneori  cu bună ştiinţă, dar şi din lipsa 
de experienţă şi tradiţii de gestionare a 
mecanismelor funcţionării statale, nu  
asigură realizarea  sarcinilor ce-i revin 
statului ca instituţie reprezentativă a 
voinţei populaţiei. Iar datorită faptului 
că оn acest caz vacuumul nu ce poate 
păstra, el este umplut cu conţinutul 
intereselor altor state.  Programele, 
practic, ale majorităţii partidelor, sоnt 
orientate doar electoratului curent оn 
scopul de a obţine  cоt mai multe voturi. 
Ele sоnt socialiste pentru muncitori şi 
ţărani, anticomuniste pentru patroni, 
naţionaliste pentru o parte din intelec-
tualitate, educată оn baza manualelor 
altui stat, sau, ce e şi mai grav, plătită de 
alt stat. Cоte odată se creează impresia 
că discuţia proiectelor actelor legisla-
tive se orientează оn mod special оn 
direcţii bene-fice intereselor asigurării 
condiţiilor „de seră” pentru activitatea 

formaţiunilor politice, оn defavoarea intereselor vitale ale ţării.  De ce, de exemplu, 
nu sоnt obligate partidele politice, reieşind din situaţia specifică creată, să prezinte 
pentru оnregistrare apartenenţa unui anumit număr de membri din raioanele de 
est ale Republicii Moldova? Fie că 25 la sută din teritoriu, prevăzute ca limită a 
spaţiului rămas neacoperit, să nu se refere la aceste raioane. La sigur, lucrul lor 
pe acest teren, оn scopul reоntegrării ţării, ar spori substanţial.  

Sau, alt exemplu, pentru nimeni nu-i secret, că de la bun оnceput statul romвn 
plăteşte, deseori lunar, sub diferite forme personalităţi influente din Republica 
Moldova cu sume băneşti destul de mari оn comparaţie cu cele ce le prezintă 
statul moldovenesc colegilor acestor persoane de la noi din ţară. Se are оn ve-
dere locuri nominale оn parlament, funcţii оn aparatul central al executivului, 
indemnizaţii membrilor de onoare ai Academiei Romвne, salarii clerului Mitropo-
liei Basarabiei, pensii pentru cei ce şi-au recăpătat cetăţenia pe care niciodată  
n-au avut-o, susţinerea financiară a unor publicaţii, care se plоng că nu se bucură 
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de libertăţi depline, uitоnd că ele promovează interesele unui stat străin, fapt con-
damnabil extrem de dur оn orice alt stat, оn acelaşi rоnd şi оn Romвnia. Costul 
financiar al acestei politici să-l aprecieze contribuabilul romвn, dacă оl aranjează 
coraportul rezultatelor obţinute cu sumele decontate din bugetul Romвniei şi dacă 
ele obligatoriu  şi оn totalitate au fost cheltuite оn aceste scopuri, sau o parte a 
fost sustrasă de funcţionarii romвni cărora li s-a оncredinţat gestionarea lor, fără 
mecanismul public de control contabil pe teren.

Analiza dinamicii de afirmare internaţională a Republicii Moldova, a nivelu-
lui de conştientizare a populaţiei ţării a interesului naţional, a potenţialului int-
electual de promovare a eficacităţii activităţii оn acest domeniu a administraţiei 
publice la toate nivelurile ne permite să constatăm un nivel relativ redus al rolului 
funcţionarului public оn acest proces, manifestat prin оncercări de eschivare de 
la implicarea оn confruntarea ideologică actuală din societatea moldovenească, 
оn procesul de redresare şi consolidare a ei. De asemenea, avem extrem de 
puţine exemple ce ar demonstra dorinţa de a mobiliza resursele intelectuale la 
formarea şi dezvoltarea sentimentului patriotismului, dragostei şi mоndriei faţă 
de ţara natală, patria noastră Republica Moldova, a studierii profunde a Istoriei 
Moldovei, оn vederea argumentării fundamentului ştiinţific al dreptului său le-
gitim la dezvoltare independentă оn strоnsă legătură cu celelalte state-naţiuni оn 
baza dreptului internaţional ce asigură egalitatea оn drepturi a tuturor statelor 
recunoscute ale lumii. 

Formarea capacităţilor funcţionarului public de combatere a ideilor, concepte-
lor antistatale şi antinaţionale,  ale provocărilor, menite să discrediteze, să lezeze 
interesul naţional al Republicii Moldova, să dezorienteze opinia publică, să im-
planteze pesimismul оn vederea perspectivei dezvoltării independente a statului, 
formează una din priorităţile de bază ale activităţii Academiei de Administrare 
Publică pe lоngă Preşedintele Republicii Moldova.  Planurile  de studii оn acest 
scop cuprind discipline  bine fundamentate ştiinţific, care cuprind  toate sferele  
de activitate a funcţionarilor publici оn vederea optimizării dezvoltării societăţii 
moldoveneşti şi оndreptate spre consolidarea sa statală şi sporirea bunăstării 
materiale şi spirituale a populaţiei.    
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