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Prefaţă
Cartea
„Elite
guvernamentale
în
România
postcomunistă” reprezintă o apariţie oarecum inedită în
peisajul lucrărilor de ştiinţe politice publicate până acum în
ţara noastră, care tratează problematica elitelor în relaţie cu
democraţia, consolidarea democratică, calitatea guvernării.
Autorul nu este la prima sa apariţie editorială pe această temă.
Anterior, Ciprian Iftimoaei a publicat „Elitismul. Contribuţii
teoretico-ideologice la studiul elitelor politice”, la aceeaşi casă
editorială – LUMEN, lucrare care constituie fundamentarea
teoretică a demersului empiric ce vizează rolul elitelor
guvernamentale în consolidarea democraţiei în România după
1989.
Cadrul teoretic al cercetării de faţă este elitismul
democratic – teorie care, conform autorului, reuşeşte să
acomodeze funcţionarea elitelor guvernamentale cu exigenţele
democraţiilor consolidate. Întreaga lucrare gravitează în jurul
ideii conform căreia procesul de consolidare democratică,
având ca scop democraţia liberală sau „democraţia avansată”,
este facilitat de acţiunea unor elite politice unite consensual
(consensually united elites). Relevanţa cercetării empirice este dată
de strategia de cercetare aplicată, care combină tehnica
întrevederii sociologice, analiza statistică şi analiza politică
instituţională. Investigaţia empirică urmează regulile
metodologiei cercetării în ştiinţele sociale şi politice. În
redactarea strategiei de cercetare sunt utilizate manuale şi
ghiduri metodologice consacrate pe plan naţional (S. Chelcea,
T. Rotariu, I. Mărginean, V. Miftode ş.a.) şi internaţional (R.
Putnam, M. Dogan, M. Burton, R. Gunther, J. Higley). Un
capitol special al lucrării este dedicat cercetărilor comparative
ale elitelor politice din Europa Centrală şi de Est. De
asemenea, autorul descrie şi cele mai importante contribuţii
româneşti la studiul elitelor politice (Irina Culic, Laurenţiu
9
Extras din volumul: Iftimoaei, C. (2015).
Elite guvernamentale în România postcomunistă.
Iaşi, România: Lumen.

Ciprian IFTIMOAEI

Ştefan, Norbert Petrovici, Alexandra Ionaşcu, Raluca
Grosescu ş.a.).
Metodologia aplicată este inovativă, orientată spre
obiectivele de studiu şi dedicată testării ipotezelor de lucru.
Ipotezele cercetării sunt plasate într-o relaţie de cauzalitate
(recrutare-configurare-guvernare) raportată la procesul de
consolidare democratică. Autorul a utilizat următoarele
metode şi tehnici de cercetare: 1) analiza biografiilor politice
ale miniştrilor, care au făcut parte din elitele guvernamentale
postcomuniste, combinată cu tehnica întrevederii sociologice
şi analiza documentelor statutare ale partidelor politice, pentru
a evidenţia modalităţile concrete de recrutare şi impactul
acestora asupra calităţii activităţii guvernamentale; 2) analiza
statistică a datelor furnizate de baza EliteGuvPostCom, special
creată pentru punerea în evidenţă a configuraţiilor elitare; 3)
analiza politică instituţională a guvernelor care s-au succedat
în perioada decembrie 1989 – mai 2012, începând cu guvernul
„provizoriu” condus de Petre Roman şi finalizând cu
guvernul condus de premierul Victor Ponta.
În vederea elucidării modalităţilor de recrutare şi
selecţie a elitelor guvernamentale, cercetătorul a utilizat
tehnica întrevederii sociologice aplicată unui număr de 20 de
miniştri. În acest mod, au fost culese informaţii cu privire la
căile de acces în cadrul elitelor guvernamentale, selectoratele
elitelor guvernamentale, procedurile şi criteriile aplicate în
selecţia miniştrilor, timpul de accedere în cadrul unui cabinet
guvernamental, impactul modalităţilor concrete de recrutare
asupra configuraţiilor elitare. Conform autorului, cele mai
importante criterii politice sunt următoarele: loialitatea faţă de
partid, vechimea în cadrul partidului, importanţa funcţiei
deţinute în organizaţia de partid, rezultatele electorale
obţinute la ultimele alegeri, notorietarea şi încrederea
candidaţilor, relaţiile cu selectorii sau agenţii recrutori. În ceea
ce priveşte criteriile profesionale, autorul menţionează
10
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următoarele: nivelul pregătirii profesionale, experienţa
profesională acumulată, compatibilitatea pregătirii şi
experienţei profesionale cu „fişa postului” de ministru,
abilitatea de a comunica, capacitatea de a lua decizii în situaţii
de criză şi lucrul în echipa guvernamentală. Ca o inovaţie a
acestei cercetări, se impune să menţionăm elaborarea unei
formule de calcul a duratei medii de accedere în elita
guvernamentală: 25 de ani din momentul finalizării studiilor
universitare.
Configuraţiile elitelor guvernamentale au fost
evidenţiate prin metoda poziţională necesară identificării
membrilor guvernului şi anume, funcţiile de prim-ministru,
miniştri de stat, miniştri de „linie”, miniştri delegaţi să
coordoneze anumite departamente din structura guvernului
sau a ministerelor. Pe baza acestei metode, cercetătorul şi-a
construit o bază de date, prelucrabilă statistic, care cuprinde
toţi miniştrii care au făcut parte din guvernele României
postcomuniste. Analiza statistică cu ajutorul programului
SPSS, conduce la următoarea concluzie: omogenitatea în
diversitate a elitelor guvernamentale postcomuniste,
combinată cu reprezentativitatea teritorială relativ redusă şi o
subreprezentare a femeilor în funcţiile de miniştri furnizează
indiciile lipsei de solidaritate, fragmentării şi conflictualizării
relaţiilor în cadrul angrenajului guvernamental, fapt care are
un impact asupra calităţii guvernării şi, implicit, asupra
consolidării democratice.
Modalităţile concrete de recrutare şi configuraţiile
elitelor guvernamentale furnizează indicii privind calitatea
procesului de consolidare a democraţiei. Consolidarea
democraţiei din România postcomunistă este evaluată şi prin
intermediul unei analize politice instituţionale a guvernărilor
postcomuniste. Astfel, sunt analizate comparativ-istoric
formulele guvernamentale şi funcţionalitatea acestora,
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începând cu primul guvern condus de premierul Petre Roman
şi finalizând cu guvernul condus de premierul Victor Ponta.
Analiza politică instituţională evidenţiază următoarele
elemente de consens politic în cadrul elitelor guvernamentale:
(1) intrarea în NATO, (2) aderarea la UE şi (3) perspectiva
aderării la spaţiul Schengen. Persistenţa conflictului în
detrimentul consensului în cadrul elitelor guvernamentale
explică din perspectiva teoriei elitismului democratic
îmbrăţişată de autor, de ce România este încă o democraţie
insuficient consolidată în raport cu celelalte ţări
postcomuniste care au devenit membre ale Uniunii Europene
(Polonia, Cehia, Ungaria).
Lucrarea este clar structurată, are un cuprins analitic,
capitolele sunt bine delimitate, precedate de un scurt rezumat
şi de concluzii legate de următoarea etapă de cercetare.
Concluziile la care ajunge autorul confirmă ipotezele
formulate iniţial şi deschid alte perspective de cercetare în
domeniul elitologiei politice în relaţie cu problematica
democratizării, consolidării democratice, calităţii democraţiei,
sau cu problema bunei guvernări.
Concluziile cercetării elitelor guvernamentale în
România postcomunistă pot fi valorificate şi extinse atât în
plan academic, cât şi în practica politică. Astfel, cunoaşterea
mecanismelor concrete de recrutare şi selecţie a elitelor
guvernametale poate sugera liderilor politici din partidele
aflate la guvernare sau aflate în opoziţie să amelioreze criteriile
de selecţie a miniştrilor astfel încât să predomine cele
profesionale, cele care ţin de competenţă şi de merit personal.
Analiza configuraţiilor elitare sugerează necesitatea asigurării
unei mai bine reprezentări teritoriale, participării femeilor la
exerciţiul guvernamental, precum şi a unor persoane care nu
au neapărat experienţă parlamentară şi/ sau funcţii de
conducere în cadrul partidelor politice. Rezultatele alegerilor
pot fi analizate şi interpretate şi din perspectiva elitismului
12
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democratic care impune rearanjarea relaţiilor dintre elitele
guvernamentale sau non-guvernamentale în contextul
necesităţii unei politici consensuale, articulată în jurul
respectării statului de drept şi priorităţilor legate de
promovarea bunei guvernări, dezvoltare socio-economică şi
creşterea calităţii vieţii din România.
Ciprian Iftimoaei este un tânăr politolog ieşean,
absolvent – şef de promoţie al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe
Social-Politice a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi,
specializarea Sociologie şi Politologie, posesorul unui masterat
în Sisteme şi Politici Publice, precum şi a unui doctorat în
Ştiinţe Politice obţinut cu calificativul maxim. Are aproximativ
15 ani de experienţă în domeniul administrativ şi politic, în
perioada 2007-2009, exercitând funcţia publică de prefect al
judeţului Vaslui. A colaborat cu facultatea noastră în calitate
de cadru didactic asociat (2000-2003; 2013-2015). În prezent,
este cercetător postdoctoral în cadrul proiectului „Tineri
cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar
şi internaţional”: POSDRU/159/1.5/S/132400, proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 şi implementat de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj
în colaborare cu Academia Română – Filiala Cluj,
Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al.I. Cuza” din
Iaşi şi Universitatea de Vest din Timişoara.
Prof. univ. dr. George POEDE
Departamentul de Ştiinţe Politice,
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
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Introducere
Semnificaţia etimologică a termenului „elită” provine
de la latinescul eligere care înseamnă a alege şi se referă în
general la obiecte considerate superioare faţă de altele din
aceeaşi categorie datorită unor proprietăţi speciale pe care le
încorporează sau la indivizi excepţionali ale căror performanţe
depăşesc media clasei sau grupului din care fac parte.1
Cuvântul „elită” începe să fie folosit prin secolul al XVII-lea
pentru a descrie însuşirile a ceea ce este considerat ca fiind de
valoare. Mai târziu, utilizarea acestui cuvânt a fost extinsă la
anumite categorii sociale considerate superioare, cum ar fi
unităţile militare de prestigiu sau rangurile marii nobilimi. În
limba engleză, prima utilizare a termenului elită este
consemnată de Oxford English Dictionary, în 1823, cu referire la
anumite grupuri sociale. Utilizarea termenului de elită în
ştiinţele socio-umane este destul de recentă, odată cu
publicarea lucrării Elite de către Francoise Mergotte, în anul
1834, la Paris. Răspândirea acestui termen în Europa şi SUA
s-a produs odată cu difuzarea scrierilor lui Vilfredo Pareto,
Gaetano Mosca şi Robert Michels, consideraţi părinţii teoriei
elitelor.
Dicţionarul Blackwell de Sociologie defineşte elita ca fiind
„orice grup sau categorie socială de oameni dintr-un sistem
social, care ocupă o poziţie privilegiată sau dominantă”.2 Din
această definiţie rezultă că pentru a stabili cine face parte din
elită, trebuie să facem câteva operaţii mentale elementare.
Ion Ungureanu, “Elită”, în C. Zamfir şi L. Vlăsceanu (coord.), Dicţionar
de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1998, p. 211.
2 Allan G. Johnson, Dicţionarul Blackwell de Sociologie, Editura Humanitas,
Bucureşti, p. 137.
1
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