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Profilul României Viitorului 
Integrată şi activă în civilizaţia occidentală prin: 

 Omul/Cetăţeanul autonom: 

o Creează grupuri sub formă de comunităţi solidare, pe bază de valori comune cu alţi indivizi autonomi. 

Comunitatea are rolul de a asigura bunăstarea individului şi de a-l ajuta să-şi atingă potenţialul personal (ex. 

de inteligenţă/creativitate), prin instituţii psihosociale moderne, bazate pe încredere şi  cooperare, puse în 

slujba cetăţeanului. 

o Comunităţile sunt generoase/tolerante cu cei din afara grupului, dar uşor mai vulnerabile la instabilitate (ex. 

când comunitatea nu mai satisface valorile/nevoile individului, acesta va cere reorganizarea comunităţii). 

 Puterea socială distribuită (democraţie). 

 Optimism/speranţă/curaj faţă de schimbare/viitor (ex. incertitudinea se vede ca oportunitate). 

 Influenţa/controlul comportamentului social prin recompense (emoţii pozitive – fericire/optimism). 

Susţinători/agenţii sociali: Seniori (BBv) – Adulţi (Xv) – Tineri (Mv+Zv). 

 

Profilul României Trecutului  
Aflată la periferia civilizaţiei occidentale prin: 

 Omul/Cetăţeanul colectivist: 

o Creează grupuri sub formă de colectivităţi, pe bază de relaţii de rudenie/cunoştinţe cu alţi indivizi colectiviști. 

Individul are rolul de a asigura bunăstarea colectivităţii, adesea chiar în detrimentul realizării potenţialului 

său individual. 

o Colectivităţile sunt mai suspicioase faţă de cei din afara grupului şi mai vulnerabile la corupţie. 

 Puterea socială concentrată (autoritarism). 

 Frică/defense faţă de schimbare/viitor (ex. incertitudinea se vede ca pericol). 

 Influenţa/controlul comportamentului social prin pedepse (emoţii negative – frică/agresivitate). 

Susţinători/agenţii sociali: Seniori (BBt) – Adulţi (Xt) – Tineri (Mt+Zt). 

 

Profilul României Prezentului 
Aflată în fază de criză şi luptă/schimbare paradigmatică: 

 Paradigma României Trecutului este contestată de noile generaţii (X, M, Z) şi de spaţiul occidental la care am aderat. 

 S-a născut ca alternativă paradigma României Viitorului. 

 Există o luptă paradigmatică, în condiţiile în care: BBv<BBt; Xv=Xt; Mv>Mt; Zv>Zt.  

 În timp, odată cu schimbarea generaţională, paradigma României Viitorului se va impune.  

 Paradigma României Viitorului  se poate stabiliza şi mai repede în funcţie de modul în care se rezolvă contradicţia 

psihoculturală majoră a României. Contradicţia majoră se află la nivelul generaţiei de mijloc (X), cea mai activă social, 

ocupând majoritar funcţiile de influenţă socială, şi foarte relevantă ca număr: cei orientaţi spre trecut (Xt) sunt susţinuţi de 

majoritatea seniorilor (BBt) şi de unii tineri (Mt+Zt). Cei orientaţi spre viitor (Xv) sunt susţinuţi de majoritatea tinerilor 

(Mv+Zv) şi de unii seniori care privesc responsabil spre viitor (BBv). În timp ce influenţa seniorilor se face prin poziţiile de 

influenţă socială pe care le ocupă, tinerii pot influenţa mai ales prin mişcări civice. 

 Soluţia la criză: Bunicii să susţină aspiraţiile occidentale ale copiilor şi nepoţilor, părinţii să susţină aspiraţiile occidentale 

ale copiilor, iar nepoţii şi copiii să ceară bunicilor, respectiv părinţilor, să nu se opună, ci să fie parte a schimbării şi a 

României Viitorului! 

Note: …………………………………………………………….. 
  (1) BB – Generaţia Baby Boomers/Generaţia Seniorilor: + 55 de ani (născuţi în secolul XX, aproximativ între mijlocul anilor ’40 şi mijlocul anilor 

’60). La nivel internaţional (spaţiul vestic): Generaţia specială (Activism/Schimbare); În România: Generaţia cel mai mult influenţată de mentalitatea 

comunistă. 

 (2) X – Generaţia X/Generaţia de Mijloc: 35-55 de ani (născuţi în secolul XX, aproximativ  între mijlocul anilor ’60 şi mijlocul anilor ’80). La nivel 

internaţional (spaţiul vestic): Generaţia autonomilor/pragmaticilor; În România: O parte din generaţie este contaminată de comunism, o parte a asimilat 

valorile occidentale. 

 (3) M – Generaţia Mileniară/Generaţia Tinerilor: 18-35 de ani  (născuţi în secolele  XX/XXI, aproximativ între mijlocul anilor ’80 şi începutul anilor 

2000). La nivel internaţional (spaţiul vestic) şi în România: Generaţia Eco/Tech/Civică (dominant cu mentalitate occidentală şi în ţară). 

 (4) Z – Generaţia Z/Generaţia Tinerilor Elevi (născuţi aproximativ după anii 2000). La nivel internaţional (spaţiul vestic) şi în România: Generaţia 

Digital Natives/Pragmatică (dominant cu mentalitate occidentală şi în ţară). 

 (5) Analiza/discuţia generaţională este orientativă (există suprapuneri de atribute psihoculturale între generaţii – unii autori nici nu acceptă tendinţa 

de omogenitate generaţională) şi în termeni statistici [(în toate generaţiile există oameni orientaţi spre viitor (v) sau trecut (t), dar cu ponderi diferite 

(ex. BBv<BBt)]! 


