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SUMMARY

The actual stage of society’s evolution makes us face with challenges the answer to which will determine both our 

and our contemporaries’ existence as well as the being of future generations. This suggests us not only to assume a pas-

sive role of observers or analysts of the natural evolution of phenomena, but to take a proactive position of sculptors of 

inevitable changes.

Societatea umană, la oricare moment de timp,  constituie  rezultatul evoluţiei în procesul căreia s-au îmbinat  toa-
te modelele de existenţă pe care le-a parcurs această societate până la acest moment. Evoluţia naturală a societăţii 
(biologică), îmbinată cu cea artiicială (atunci când specia umană este creatorul) este un proces continuu, care per-
petuează de-a lungul istoriei. Transformările evolutive  ating toate sferele existenţei umane: izicul, morala, cultura, 
religia, producţia şi distribuţia de bunuri, educaţia, relaţiile sociale, mediul ambiant etc. Vedem aceste transformări în-
cepând cu perioada preistorică, urmând apariţia marilor aşezări şi civilizaţii umane, extinderea şi ascendenţa marilor 
imperii, apoi prăbuşirea acestora, marile descoperiri geograice, revoluţiile agrare şi industriale, revoluţiile politice şi 
războaiele, descoperirile ştiinţiice, revoluţiile tehnologice şi  invenţiile tehnice care au schimbat lumea etc. Un singur 
lucru rămâne „neatins” de evoluţie – schimbarea. Evoluţia societăţii înregistrează permanent schimbări ideologice, 
sociale, politice, economice ş. a., care deseori au un caracter ciclic. Acest lucru este rezultatul tendinţei ireşti a naturii 
umane de a-şi îmbunătăţi condiţiile de existenţă.

La răspântia actuală de timp, se spune că societatea spre care ne îndreptăm va i Societatea Informaţională - Soci-
etatea Cunoaşterii (SI-SC). Trecerea la această treaptă de evoluţie a societăţii este marcată de transformări complexe 
şi profunde în toate domeniile de activitate, cu mari implicaţii economice, sociale şi de mediu, proces care are o am-
ploare şi o viteză fără precedent în istoria omenirii.

În acest context, autorul încearcă să analizeze trendurile evoluţioniste ale etapei actuale, prin prisma pregătirii 
societăţii către aceste schimbări. Evident, că volumul unui articol nu va permite realizarea şi expunerea unei analize 
complexe, globale, de aceea autorul va scoate în evidenţă doar unele aspecte legate de tangenţa dezvoltării socioe-
conomice şi procesului de instruire continuă.

În primul rând, în dorinţa de a analiza dezvoltarea socioeconomică la etapa actuală, nu putem să trecem cu 
vederea astfel de noţiuni, cum ar i Noua Economie, Noua Economie spirituală, Economia Cunoaşterii, Societatea 
Cunoaşterii.

Noua economie reprezintă un „mix” complex între economia digitală, procesul de globalizare, inovare şi dezvol-
tare durabilă. Noua economie se bazează pe noile tehnologii digitale, cunoaştere, inovare, învăţare, globalizare. [1]

Totodată, unii cercetători, pornind de la paradigma economică a spiritualizării comportamentelor umane, 
promovează conceptul noii economii spirituale (NES), care introduce schimbări fundamentale în funcţionarea şi 
organizarea noilor structuri ale întreprinderii legate de managementul, marketingul şi gestiunea resurselor uma-
ne. Adică, pe lângă emergenţa noilor tehnologii ale informării şi comunicării, NES cuprinde şi alte noţiuni variate 
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şi complexe, cum ar i cele din domeniul psihologiei şi comportamentului consumatorului. Adepţii NES propun 
o direcţie de cercetare mai puţin studiată, legată de producerea bunurilor dirijată de conştientul şi inconştientul 
uman. [2, p. 14] 

Aceste două concepte (NE şi NES) nu sunt contrarii, ci doar complementare. Mai cu seamă NES accentuează 
rolul omului, ca epicentrul tuturor activităţilor socioeconomice, recunoscând nu doar importanţa materialismului, 
legat de primele trepte ale piramidei lui Maslow, ci se ridică şi la vârful piramidei, dezvăluind importanţa valorilor 
intangibile.

Noua economie nu mai poate i o economie de piaţă în formă pură, deoarece, în ciuda progreselor făcute, aceasta 
a ajuns în impas. Piaţa nu mai poate gestiona resursele la nivelul noilor exigente. Având limitele sale, piaţa generează 
externalităţi de toate felurile şi nu poate soluţiona satisfacerea nevoilor colective, care devin din ce în ce mai ample, 
condiţionând în mod hotărâtor calitatea vieţii. În aceste condiţii, creşte rolul statului în economie. De aceea, econo-
mia trebuie reconstruită pe baze noi în care interesul public trebuie corelat cu cel individual la noile dimensiuni. Fără 
a abandona interesul individual, noua economie va deplasa centrul de greutate pe interesul public ce se conturează 
prin promovarea politicii publice. [3]

Un alt concept - economia cunoaşterii – a fost popularizat de Peter Drucker în lucrările sale „The Efective Executi-
ve” (1966) şi „The Age of Discontinuity” (1969). În accepţiunea cea mai frecventă, conceptul se referă la economia ba-
zată pe cunoaştere (engl. „knowledge-based economy”),  adică o organizare economică care utilizează într-o măsură 
semniicativă tehnologii referitoare la utilizarea cunoaşterii pentru a obţine rezultate economice. Practic,  „cunoaşte-
rea” este considerată o adevărată unealtă de bază şi i se recunoaşte rolul esenţial.

Conceptul societatea cunoaşterii este utilizat, în prezent, în întreaga lume. Provine de la o prescurtare a terme-
nului de „societate bazată pe cunoaştere”  (Knowledge-based Society) care presupune extinderea şi aprofundarea 
cunoaşterii ştiinţiice şi a adevărului despre existenţă. Societatea cunoaşterii reprezintă o nouă economie în care 
procesul de inovare (capacitatea de a asimila şi converti cunoaşterea nouă pentru a crea noi servicii şi produse) devi-
ne determinant şi în care, spre deosebire de vechea economie în care bunurile tangibile primau, în noua economie 
contează, în primul rând activele intangibile, nemateriale, greu de descris şi mai ales de cuantiicat şi măsurat, dar 
care au valoare şi generează valoare. Totodată, societatea cunoaşterii este fundamental necesară pentru a se asigura 
o societate sustenabilă din punct de vedere ecologic, deoarece fără cunoaştere ştiinţiică, cunoaştere tehnologică şi 
managementul acestora nu se vor produce acele bunuri, organizări şi transformări tehnologice (poate chiar şi biolo-
gice) şi economice necesare pentru a salva omenirea de la dezastrul ecologic în secolul al XXI-lea. [4]

Deci analiza trendurilor de dezvoltare actuală socioeconomică la nivel global ne arată că imperativul dezvoltării 
reprezintă trinomul.

În situaţia actuală a Republicii Moldova, în   care   educaţia   a   fost   declarată   drept   prioritate  naţională, este  
strict necesară  consolidarea  rolului cercetării-inovării  şi  elaborarea  unei     viziuni   strategice   privind    producerea   
şi   utilizarea   cunoştinţelor. [5] Cercetarea - inovarea  devine  un  instrument  de  realizare  a    creşterii  economice  
sustenabile,   dar   şi   un   mecanism   pentru   asigurarea   coeziunii   sociale   şi   bunăstării  populaţiei, deci, implicit 
conduce la creşterea calităţii vieţii.

Pentru o   societate bazată pe cunoaştere, ca o componentă a variabilei „educaţie” (din trinomul educaţie – cer-
cetare – inovare), este crucial şi cadrul “lifelong learning” – cadrul instruirii continue. Acesta presupune că învăţarea 
(formarea) are loc pe parcursul întregii vieţi a individului. Trăsăturile esenţiale ale formării continue sunt: centralitatea 
individului şi prioritatea subiectelor de care este nemijlocit interesat; accentul pe motivaţia personală şi conştienti-
zată de a învăţa; multiplicitatea obiectivelor educaţionale şi recunoaşterea faptului că obiectivele de studiu se pot 
schimba pe parcursul vieţii individului. În situaţia, în   care   creşterea productivităţii  solicită din ce în ce mai multe 
cunoştinţe, organizaţiile publice şi private sunt tentate să investească mai mult în cunoştinţele, abilităţile şi instruirea 
continuă a angajaţilor, decât în capitalul fizic. [6]

Învăţarea devine procesul general caracteristic noii economii, pentru că economisirea resurselor şi orientarea 
acţiunilor în direcţia satisfacerii nevoilor în creştere cu resurse limitate, presupune cunoaştere, generalizare, învăţare 
pentru toţi membrii SI-SC.

În aceste condiţii, pentru soluţionarea problemelor de subdezvoltare a teritoriilor  Republicii Moldova, cea mai 
indicată soluţie este dezvoltarea regională, deoarece aceasta poartă un caracter stimulator şi este orientată spre cre-
area unui mediu favorabil pentru dezvoltarea socioeconomică (începând cu scanarea problemelor societăţii la nivel 
local, continuând cu soluţionarea lor şi obţinerea impactului favorabil la nivel regional şi naţional).

Politica de dezvoltare regională ocupă în ultimele decenii o poziţie tot mai importantă pe lista factorilor dezvol-
tării socioeconomice, regăsindu-se  pe agendele guvernelor, precum şi  ale autorităţilor centrale şi locale. 

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR) a Republicii Moldova pe anii 2013-2015 prevede, că pentru 
uniformizarea capacităţilor în domeniul dezvoltării regionale pe întreg teritoriul Republicii Moldova va i asigurat 
un proces continuu de dialog, perfecţionare profesională şi implicare activă a reprezentanţilor tuturor regiunilor în 
procesul de dezvoltare a ţării.
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Una din activităţile SNDR, prevăzută pentru realizarea obiectivului  „Consolidarea capacităţilor instituţiilor de dez-
voltare regională”,  este  organizarea instruirii reprezentanţilor administraţiei publice locale în domeniul politicii de 
dezvoltare regională. [7, p. 8]

Un partener strategic al administraţiei publice locale în procesul de instruire în domeniul dezvoltării regionale 
este Academia de Administrare Publică (AAP). În parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi 
cu Agenţia Germană Pentru Cooperare Internaţională (GIZ), AAP realizează o activitate de pionierat în domeniul ela-
borării suportului teoretic şi metodic al instruirii în domeniul dezvoltării regionale. Instruirea în domeniul dezvoltării 
regionale, realizată la AAP, presupune transferul de cunoştinţe diferitelor categorii de participanţi la cursurile de 
dezvoltare profesională, care participă direct sau indirect la planiicarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea 
procesului de dezvoltare regională. 

Programul de instruire „Dezvoltare regională”, elaborat la AAP,  are ca scop formarea bazei teoretice şi sporirea 
competenţelor practice a participanţilor la instruire. Printre principalele obiective ale acestui program de instruire 
se regăsesc: 

- aprofundarea şi actualizarea cunoştinţelor privind cadrul legal şi instituţional al  dezvoltării regionale;
- dezvoltarea abilităţilor de valoriicare a experienţei europene în domeniul dezvoltării regionale, de planiicare şi 

analiză regională, de implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională;
- modelarea atitudinilor de responsabilizare în utilizarea resurselor şi instrumentelor dezvoltării regionale.
Primul curs de dezvoltare profesională  „Dezvoltare regională” a fost realizat la AAP cu suportul GIZ în noiembrie 

2013 şi a fost destinat primarilor, secretarilor şi personalului cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale din cadrul 
autorităţilor administraţiei publice locale (APL). În anul 2014, urmează încă un şir de instruiri în acest domeniu, care 
trezeşte tot mai mult interes atât în mediul academic, cât  şi din partea autorităţilor APL şi APC, din partea organiza-
ţiilor obşteşti nonguvernamentale, precum şi din partea societăţii civile în general.

Interesul faţă de procesul dezvoltării regionale şi, în particular, faţă de instruirea în domeniul dat se explică prin 
dorinţa irească a omului de a trăi mai bine, adică de a-şi îmbunătăţi condiţiile de trai şi de a ridica calitatea vieţii. 
Procesul dezvoltării regionale oferă această posibilitate, dar cu unele condiţii. Una dintre ele ar i dorinţa omului de 
a schimba ceva (în particular, această dorinţă  ar avea forma unei participări active a societăţii civile la toate etapele 
procesului dezvoltării regionale, precum şi forma unei voinţe politice). O altă condiţie ar i capacitatea omului de 
a realiza schimbarea dorită în procesul creşterii calităţii vieţii. Anume aici se evidenţiază rolul crucial al instruirii în 
domeniul dezvoltării regionale, care creează capacităţi, aptitudini şi, nu în ultimul rând, atitudini. Adică, instruirea ne 
răspunde la întrebările: „Ce este dezvoltarea regională?”, „Care este rolul ei în creşterea calităţii vieţii societăţii?”, „Cum 
realizăm această dezvoltare?”.

Răspunsul la întrebarea „Cine şi când realizează dezvoltarea?” urmează să-l dăm toţi noi, acei care astăzi populăm 
această regiune, această ţară, acest Pământ.

Numai atunci când noi toţi vom conştientiza rolul nostru în procesul de dezvoltare socioeconomică, numai atunci 
când vom trece de la idei la acţiune, numai atunci când autorităţile  administraţiei publice centrale şi locale vor i 
capabile să elaboreze  politici, programe şi proiecte pentru  soluţionarea durabilă a problemelor societăţii de astăzi 
şi când pentru implementarea acestora vor i folosite metode, tehnici şi instrumente adecvate, atunci va i simţit 
impactul unei dezvoltări integrate regionale veritabile.
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