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GUVERNAREA POLITIC   

I ADMINISTRAREA PUBLIC  
 

PARTICULARIT ILE ENERGIEI ELECTRICE CA 
OBIECT AL CONTRACTULUI DE FURNIZARE A 

ENERGIEI ELECTRICE1 
 

Mariana BORDIAN-POSTOLACHI 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale,  

tiin e Politice i Administrative 
Catedra tiin e Juridice 

magistru în drept, 
lector 

 
Civil contracts are classified into categories according to some criteria. 

The classification denotes the comprehesiblity of the juridical feature of the 
contracts. The contracts of the same category are viewed as general norms 
that regulate the category of  this contract. What category does the character 
of power supply wake part of? Is the power supply contract type of the pur-
chase – selling contract, or it is a type of the category of services providing 
contract, or it forms a district category – the power supply contract? The sub-
ject of the contract as the distinctive element. 

 
Legisla ia Republicii Moldova nu con ine expres no iunea contractului 

de furnizare a energiei electrice din care s  deducem cu certitudine obiectul 
acestuia, de aceea vom realiza o incursiune în literatura juridic  pentru a con-
cretiza particularit ile energiei electrice ca obiect al contractului de furnizare 
a energiei electrice. Raporturile juridice legate de furnizarea i utilizarea ene-
rgiei electrice sunt complexe i se refer  practic la toate persoanele juridice i 
persoanele fizice. 

În literature juridic  se pune problema afinit ii contractului de furnizare 
a energiei electrice, termice i a gazului. Aceasta admite separarea i încadra-
rea lor într-un tip de contract independent, problma fiind abordat  pentru pri-

                                                
1 Recenzent – doctor în tiin e juridice, conferen iar Victor VOLCINSCHI  
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ma oar  de S.M.Corneev2. Opinia dat  o reg sim i în studiile cercet torilor 
din România care afirm  posibilitatea apari iei ,,dreptului energetic”3. 

Punct de vedere consecvent este expus de A.M. afir care men ioneaz  
 ,,contractele de furnizare prin re ea intermediaz  rela iile de furnizare a 

energiei electrice, termice i a gazului numai prin re ea, (adic  re ea electric  
sau eav ). Numai în acest caz este realizat  condi ia, specific  furniz rii, de 
neîntrerupere, care constitue dependen a nemijlocit  a activit ii intreprinderii 
de furnizare i a consumatorului, în rezultatul c reia raporturile contractuale 
se extind asupra sferei de utilizare a energiei i a gazului4.  

Ideea a fost reflectat  în Bazele legisla iei civile din 1991 (art.84), care 
prevedeau ca în baza contractului de furnizare a resurselor energetice i a al-
tor resurse prin intermediul re elei, partea furnizoare se oblig  s  asigure con-
sumatorul (abonatul) cu resurse prev zute de contract, iar consumatorul se 
oblig  s  achite resursele primite. 

Unii autori consider  c  faptul furniz rii prin re ea constituie criteriul ce 
determin  atribuirea contractelor de furnizare a energiei într-o categorie apar-
te (distinctiv). 

Opinia dat  o argumenteaz  ca rezultînd din prevederile art.548 a Codu-
lui civil al Federa iei Ruse potrivit c rora ,,normele ce reglementeaz  contra-
ctul de furnizare a energiei sunt aplicabile la furnizarea energiei termice, a 
gazului, a petrolului i produselor petroliere, a apei prin re ea, dac  legea sau 
alte acte normative nu dispun altfel”. 

Din norma men ionat  rezult  c  contractul de furnizare a energiei ter-
mice a gazului i a altor resurse prin re ea se încheie i se execut  dup  mode-
lul contractului de furnizare a energiei electrice. Al i autori îns  consider  c  
contractele de furnizare a energiei termice, a apei, a petrolului i a produselor 
petroliere reprezint  în sine o varietate a contractului de furnizare a energiei5.  

Reflec ia este comb tut  de al i autori care consider  ,,c  furnizarea 
(transmiterea, transportarea) energiei (petrolului, gazului, resurselor, m rfuri-
lor) prin intermediul re elei constituie o particularitate tehnic  (o modalitate) 
de executare a obliga iilor care decurg din asemenea contracte  i nicidecum 

                                                
2 .M. -

. - M , 1956, .13 
3 Zl tescu V.D. Încheierea contractelor de furnizare a energiei electrice i termice. // 

Studii i cercet ri juridice. – Bucure ti, Editura Academiei R.S.România, 1967, 
anul 12, nr.2, p.236. 

4  A.M. : . - M , 
1990. .8 

5 .M., . . K .  
.  – , , 2000, c.135 
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aceasta nu poate fi considerat element distinctiv pentru eviden ierea unui tip 
de contract independent sau o categorie de contracte civile (de exemplu cate-
goria contractelor de vînzare-cump rare). La elaborarea Codului Civil în cali-
tate de criteriu care a determinat separarea contractului de furnizare a energiei 
ca varietate de vînzare-cump rare s-a examinat obiectul contractului respec-
tiv - energia. Anume particularit ile obiectului au dictat necesitatea regulilor 
speciale care s  reglementeze raporturile juridice generale de futnizare a en-
ergiei prin intermediul re elei.  

Codul Civil al Republicii Moldova nu con ine expres norme care s  reg-
lementeze raporturile juridice privind furnizarea energiei, respectiv acestea 
pot fi aplicate în dou  situa ii: 

1. În cazul de necesitate a aplic rii analogiei legii sau dreptului, 
2. Potrivit p.15.7 din Regulamentul cu privire la furnizarea energiei 

electrice din 18 martie 2002, “circumstan ele care nu sunt reflectate în Regu-
lament sunt reglementate în conformitate cu Normele”. 

Constat m c  nu avem temei juridic de a aplica contractului de furnizare 
a energiei electrice, normele care reglementeaz  raporturile juridice de vînza-
re-cump rare, pe motiv c  legisla ia nu prevede expres c  contractul de furni-
zare a energiei electrice ar fi o varietate de vînzare-cump rare, iar raporturilor 
le-ar fi aplicabile normele respective. 

În consecin , concluzion m c  normele care reglementeaz  raporturile 
juridice de vînzare-cump rare nu pot fi aplicate raporturilor juridice de furni-
zare a energiei electrice, in temeiul faptului c  legisla ia nu indic  expres. 

În cazul în care vom lansa ideea c  ar putea fi aplicabile normele ce reg-
lementeaz  raporturile de vînzare-cump rare, atunci apare întrebarea de ce n-
ar putea fi aplicabile normele oric rei categorii de contracte reglementate de 
Codul Civil. 

spunsul ar putea fi simplu, deoarece contractul de furnizare a energiei 
electrice prezint  mai multe afinit i cu contractul de vînzare-cump rare. 

Analizînd contractul de furnizare a energiei electrice consider m c  spe-
cificul contractelor de furnizare a energiei justific  atribuirea acestora în cate-
gorie aparte care, ulterior vor constitui unul din institu iile dreptului energe-
tic. 

Clasificarea contractelor în func ie de obiectul presta iei este un criteriu 
care genereaz , în esen , particularit ile, specificul acestora. 

Într-adev r dac  analiz m raporturile juridice care au ca obiect energia, 
resursele i alte m rfuri, atunci constat m c  transmiterea acestora cump -
torului (consumatorului) prin intermediul re elei constituie în fond una dintre 
modalit ile posibile de executare a obliga iilor. Pentru exemplificare: petro-
lul, combustibilul, gazul, pot fi transmise cump torului în cisterne, baxuri, 
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butelii - în aceste cazuri raporturile vor fi reglementate de normele aplicabile 
vînz rii-cump rii. Conform normelor Codului Civil al Federa iei Ruse ra-
porturile men ionate le pot fi aplicabile i regulile referitoare la contractul de 
furnizare. 

Situa ia nu va fi valabil  pentru Republica Moldova, deoarece legisla ia 
autohton  nu prevede contractul de furnizare, ca fiind contract independent. 
Aceasta poate avea loc doar într-un raport juridic de drept interna ional privat 
cînd legea aplicabil  va fi posibil  cea a Federa iei Ruse. 

Respectiv, cînd vorbim despre contractul de furnizare a energiei avem în 
vedere raporturile legate de furnizarea prin re ea dar în acele cazuri, cînd se 
furnizeaz  energie, dar nu alte resurse sau m rfuri. Spre exemplu furnizarea 
informa iei prin cablu (sistemul internet). 

Analizînd legisla ia Federa iei Ruse, i anume modalitatea de abordare 
legal  a contractelor legate de furnizarea prin re ea, observ m c  realizeaz  
dihotomia contractelor legate de furnizarea energiei termice prin re ea i alte 
contracte, legate de furnizarea prin re ea a gazelor, petrolului, apei i altor 

rfuri.  
Astfel unei categorii a contractelor de furnizare a atribuit contractele de 

furnizare a energiei pe motiv c  are ca obiect energia termic . Legiuitorul rus 
reglementeaz  prin normele codului civil, în special, contractele de furnizare 
a energiei, iar în art.548 al Codului Civil al Federa iei Ruse indic  expres co-
ndi iile aplic rii normelor de furnizare a energiei altor contracte. Prin aceast  
dispozi ie legiuitorul rus a men ionat posibilitatea aplic rii normelor, care re-
glementeaz  furnizarea energiei termice i alte raporturi care prezint  afinit i 
cu energia termic . Astfel, într-un caz normele ce reglementeaz  furnizarea 
energiei termice se aplic  contractelor de furnizare prin re ea care au ca obi-
ect energie, iar în alt caz admite aplicarea normelor ce reglementeaz  furniza-
rea energiei termice altor contracte de furnizare a m rfurilor prin re ea, dar 
care nu au ca obiect energia, ci doar acelora care prezint  afinit i cu contrac-
tul de furnizare a energiei privind modalitatea de executare prin re ea, situa ie 
în care se aplic  condi ionat, dac  legisla ia nu dispune altfel, sau dac  nu re-
zult  din esen a obliga iei. 

Legisla ia Republicii Moldova a tratat în alt mod reglementarea rapor-
turilor juridice de furnizare a energiei.  

Codul Civil al Republicii Moldova nu con ine expres norme, care s  reg-
lementeze aceast  categorie de raporturi, îns  aceast  a fost pus  pe seama a 
dou  legi speciale de baz : Legea cu privire la energetic  nr.1525-XIII din 19 
februarie 1998 i Legea cu privire la energia electric  nr.137-XIV din 17 sep-
tembrie 1998. 
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Exist  opinii potrivit c rora atribuirea contractelor de furnizare a energi-
ei într-o categorie aparte ar crea anumite dificult i6. 

Conceptul reglement rii raporturilor juridice de furnizare ale energiei de 
norme speciale e plauzibil  dintr-un punct de vedere, aceasta justificînd ac iu-
nile legiuitorului care n-a binevoit s  supun  direct normelor Codului Civil 
categoria respectiv  de raporturi. 

Concluzion m c  aprecierea juridic  a normelor incluse în Legea cu pri-
vire la energetic , Legea cu privire la energia electric  trebuie s  se fundame-
nteze pe dispozi iile alin.2 art.3 din Codul Civil al Republicii Moldova potri-
vit c rora actele normative subordonate legii se aplic  la reglementarea rapor-
turilor civile doar în cazurile în care sunt emise în temeiul legii i nu contra-
vin ei. Asadar, raporturile juridice generate de contractul furniz rii energiei 
electrice vor fi supuse normelor legisla iei civile care reglementreaz  rapor-
turi similare doar în cazul admis de alin. art.5 din Codul Civil al Republicii 
Moldova, care permite aplicarea analogiei legii doar în situa iile nereglemen-
tate prin lege ori prin acordul p ilor i lipsei de uzan e (alin.2 art.5 Codul 
Civil al Republicii Moldova). 

Cele expuse ne conduc la ideea c  de i contractul furniz rii energiei ele-
ctrice în literatura juridic  este considerat o varietate a contractului de vînza-
re-cump rare, suntem în imposibilitatea juridic  de a pretinde aplicarea nor-
melor care reglementeaz  expres raporturile juridice de vînzare-cump rare7.  

În lireratura juridic  rus  se con ine p rerea c  din categoria contractului 
de furnizare a energiei ar face parte contractul de furnizare a energiei electri-
ce i contractul de furnizare a energiei termice. 

Opinia con ine drept argument faptul c  raporturile de furnizare a apelor 
a gazelor prin re ea sunt reglementate de Regulile de furnizare a gazelor în 
Federa ia Rus , aprobate prin Hot rîrile Guvernului Federa iei Ruse nr.162 
din 5 februarie 1998. În conformitate cu p.5 din Regulile men ionate contrac-
tul de furnizare a gazelor trebuie s  corespund  cerin elor referitoare la cont-
ractul de furnizare din Codul Civil. 

Respectiv luînd în considera ie dispozi iile p.2 art.548 Codul Civil al Fe-
dera iei Ruse, în principiu se exclude posibilitatea de aplicare a normelor Co-
dului Civil care reglementeaz  contractul de furnizare a energiei raporturilor 
de furnizare a gazelor8. E de men ionat faptul c  normele Codului Civil al Fe-

                                                
6 . . - M , 1961, .158-159 
7 Blo enco A. Drept civil. Partea special . Note de curs. – Chi in u, Cartea didactic , 

2003, p.39 
8  M.M.,  B.B. . .  

. - M , , 2000, c.138 
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dera iei Ruse reglementeaz  expres raporturile juridice a contractului de fu-
rnizare a energiei. 

Legisla ia Republicii Moldova prevede norme speciale pentru reglemen-
tarea particular  a raporturilor juridice de furnizare a gazelor, a energiei ter-
mice i a energiei electrice prin re ea. 

Astfel, dispozi iile legale aplicabile contractului de furnizare a energiei 
electrice provin dintr-o serie de acte normative diferite, cuprinzînd reglemen-

ri care trebuie coordonate între ele. Codul Civil se refer  numai incidental 
la energia electric , (alin.(1) art.1426). În special se aplic  normele Legii cu 
privire la energetic  nr.1525-XIII din 19 februarie 1998, Legii cu privire la 
energia electric  nr.13-XIV din 17 septembrie 1998 i altele.  

Astfel, legisla ia rus  define te contractul de furnizare a energiei ca fiind 
contractul de vînzare-cump rare în baz  c ruia furnizorul de energie se obli-

 s  furnizeze abonatului (consumatorului) energie prin re ea, iar abonatul se 
oblig  s  achite energia recep ionat , de asemenea se oblig  s  respecte regi-
mul de consum prev zut de contract, s  asigure securitatea re elei energetice 
care se afl  la dispozi ia sa i s  men in  în stare bun  instala ia i echipame-
ntele de m surare. 

În doctrin  sunt diverse opinii referitoare la contractul de furnizare a en-
ergiei, iar contractul de furnizare a energiei electrice este conceput c  fiind 
din categoria contractelor de furnizare a energiei, din care fac parte: contrac-
tul de furnizare a gazului, contractul de furnizare a energiei termice. 

Unii autori consider  contractul de furnizare a energiei ca fiind o catego-
rie a contractului de vînzare-cump rare pe motiv c  con ine toate elementele 
proprii acestei categorii de obliga ii: o parte transmite altei p i un bun deter-
minat (energie) cu titlul oneros. Cu toate acestea autorii în cauz  recunosc c  
bunul se caracterizeaz  prin atîtea tras turi specifice încît necesit  reglemen-
tare deosebit 9. 

Particularit ile constau în aceea c  energia spre deosebire de alte bunuri 
reprezint  în sine o substan  cu însu ire determinat  - proprietatea de a pro-
duce lucr ri eficiente, de a asigura executarea diverselor opera ii tehnologice,  
de a crea condi ii necesare pentru activitatea de antreprenoriat i altele.  

Astfel, energia dispune de tr turi fizice distincte care nu pot s  nu inf-
luen eze caracterul specific de executare a obliga iilor în contractul de furni-
zare a energiei electrice. De exemplu: energia electric  se manifest  prin mo-
dalitatea de consum; determinarea existen ei energiei electrice doar cu ajuto-
                                                
9 A se vedea: Blo enco A. Drept civil. Partea special . Note de curs. – Chi in u, Car-

tea didactic , 2003, p.39 i  M.M., . -
. . . - M , , 2000, 

c.141. 
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rul utilajelor speciale; necesitatea de a întreprinde ac iuni specifice de securi-
tate la furnizarea i utilizarea energiei electrice. 

Energia electric  a fost introdus  în circuitul economic doar din momen-
tul în care a fost posibil  din punct de vedere tehnic producerea, transportarea 
i utilizarea. 

O particularitate distinctiv  a raporturilor legate de furnizarea energiei 
electrice const  în aceea c  conexiunea dintre furnizor i consumator nu poate 
admite depozitarea bunului, deoarece realiz rile evolu iei tehnice în prezent 
sunt limitate. 

Din acest punct de vedere, furnizorul trebuie s  ia în considera ie fluctu-
iile obiective a nivelului consumului de energie electric , inclusiv influen a 

posibil  a activit ii unor consumatori din sistemul central energetic asupra 
calit ii i cantit ii energiei electrice furnizate altor consumatori10. 

Anume particularit ile specifice rela iilor pe care le comport  furniza-
rea energiei electrice prin re ea, prezint  dificult i pentru determinarea core-
ct  a locului contractului de furnizare a energiei electrice în sistemul contrac-
telor juridice civile. 

Doctrina juridic  indic  mai multe opinii referitoare la natura juridic  a 
contractului de furnizare a energiei electrice prin re ea.  

Dup  p rerea lui M.M.Agarcov contractul de furnizare a energiei electri-
ce trebuie calificat drept contract de furnizare, pe motiv c  energia electric  
nu se atribuie nici la bunuri, nici la drepturi patrimoniale, îns  la transmiterea 
ei consumatorului, sta ia electric  îndepline te o lucrare11. 

 Opinia este criticat  argumentîndu-se c  con inutul contractului de fur-
nizare a energiei, îns  nu con ine obliga ii i drepturi legate de executarea lu-
cr rii: respectarea termenelor de ini iere, intermediere i de finalizare a lucr -
rii, verificarea de c tre consumator a execut rii i calit ii lucr rii. 

În opinia lui S.M.Corneev energia electric  ca obiect de furnizare a cont-
ractului de furnizare a energiei trebuie s  fie recunoscut ca bun independent, 
bun economic12. 

B.M.Seinaroev este de p rerea c  energia electric  este recunoscut  ca 
valoare, ca bun economic, care poate fi obiectul contractului luîndu-se în con-
sidera ie particularit ile condi ionate de natura fizic  a energiei electrice. De 
asemenea consider  c  energia electric  nu poate constitui obiectul contractu-

                                                
10  A.M. : . - M , 

1990, c.6-7.   
11 Citat dup  M.M.,  B.B. . -

. . - M , , 2000, c.142. 
12 . -

. - M , 1956, c.29. 
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lui de loca iune, contractului de depozit, deoarece la expirarea termenului sta-
bilit, bunul transmis în conformitate cu contractele enun ate urmeaz  a fi res-
tituit. Energia electric  îns  e consumptibil i prin urmare nu poate fi restitu-
it 13. 

În concep ia lui A.M. afir contractele de furnizare a energiei electrice, a 
energiei termice i a gazelor formeaz  independent - categoria contractului 
juridic-civil de furnizare a energiei i gazului prin re ea. El afirm  c  obliga i-
ile contractuale ap rute în baza contractelor enun ate constituie o institu ie 
contractual independent , care se distinge în sistemul dreptului obliga ional 
ca furnizare i transportare14. 

Un alt cercet tor O.S.Ioffe recunoa te independen a contractelor de fur-
nizare a energiei i gazelor, îns  remarc  caracterul deosebit al corela iei dint-
re contractul de furnizare i contractele indicate. Contractele de furnizare a 
energiei i gazelor trebuie examinate ca independente, dar ca astfel de contra-
cte care nu se includ direct în componen a obliga iilor de realizare a bunurilor 
cu titlul oneros, deoarece limitele acestor obliga ii neap rat se raport  la cont-
ractul de furnizare. 

Distinc ia juridic  pe care o comport  fa  de furnizare se reduce la dre-
pturile i obliga iile p ilor care formeaz  con inutul contractelor men iona-
te15.  

În func ie de elementele care condi ioneaz  calificarea contractelor, con-
sider m c  contractul de furnizare a energiei electrice nu poate fi recunoscut 
nici varietate a contractului de furnizare, nici a institutelor contractuale adia-
cente. 

Distinc ia principal  pe care o comport  contractul de furnizare a energi-
ei electrice const  în particularit ile obiectului acestui contract care include 
în sine dou  categorii de obiecte: în primul rînd sînt ac iunile furnizorului de 
transmitere a energiei electrice la instala ia consumatorului i respectiv ac iu-
nile acestuia de recep ionare a energiei transmise i achitarea acesteia; în al 
doilea rînd, bunul-îns i care este energia electric  transmis  ca obiect speci-
fic al raporturilor de furnizare a energiei electrice. 

În context concluzion m c  anume specificul obiectului contractului de 
furnizare a energiei electrice care este un bun cum ar fi energia electric  for-
meaz  criteriul distinctiv care constituie temei de eviden iere a contractului 

                                                
13  M.M.,  B.B. . . -

. - M , , 2000, c.142. 
14  A.M. : . - M , 

1990, c.7. 
15  M.M.,  B.B. . . -

. - M , , 2000, c.143. 
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de furnizare a energiei electrice ca varietate a contractului de vînzare-cump -
rare. 

Respectiv specificul obiectului rela iilor de furnizare a energiei electrice 
determin  necesitatea reglement rii unui alt obiect care se include în obiectul 
obliga iilor i care decurge din contractul de furnizare a energiei electrice. 
Acest obiect îl constituie ac iunile p ilor contractante îndreptate spre execu-
tarea obliga iilor. 

Prin urmare tr turile specifice pe care le are energia electric  ca obiect 
al raporturilor generate de furnizarea energiei electrice necesit  determinarea 
volumului drepturilor i obliga iilor p ilor, adic  con inutul contractului ca-
re nu sunt proprii nici contractului de prestare a serviciilor, nici contractului 
de furnizare, nici contractului de loca iune, nici contractului de transport.  

Concluzion m, deci, c  contractul de furnizare a energiei electrice este 
un contract care face parte din categoria contractului de furnizare a energiei, 
iar acesta la rîndul s u constituie varietate a contractului de vînzare-cump ra-
re. 

În temeiul celor expuse men ion m c  clauzele contractuale de baz  în 
contractul de furnizare a energiei electrice sînt: obiectul, cantitatea, calitatea, 
regimul de consum, pre ul, condi iile de asigurare a între inerii i securit ii 
re elelor exploatate, a aparatelor i instala iilor. 

Dup  cum am men ionat anterior, obiectul contractului de furnizare a 
energiei electrice con ine în sine dou  categorii de obiecte i anume: ac iunile 

ilor care constau în furnizarea energiei electrice prin re ea la instala iile 
consumatorului, recep ionarea energiei i achitarea cantit ii consumate. 

E de observat caracterul specific al obiectului contractului de furnizare a 
energiei electrice care face s  se disting  acesta de obiectul obliga ional ce 
decurge din obiectul altor contracte care de asemenea sînt variet i a contrac-
tului de vînzare-cump rare. 

1. Transmiterea bunului c tre consumator se realizeaz  prin intermediul 
furniz rii energiei electrice  prin re ea la instala ia electric  a consumatorului 
respectiv. 

2. Consumatorului i se impun obliga ii suplimentare condi ionate de uti-
lizarea acestui bun care este energia electric i anume: asigurarea respect rii 
regimului de consum, a securit ii re elelor electrice aflate în proprietatea sa, 
func ionalit ii echipamentelor i instala iilor utilizate. 

3. Furnizorul este învestit suplimentar cu dreptul de verificare a st rii 
tehnice a echipamentelor i instala iilor consumatorului. 

4. Reglementarea juridic  a contractului de furnizare a energiei electrice 
nu se reduce la normele Codului civil al Republicii Moldova, ci dimpotriv  
raporturile juridice respective sînt detaliat reglementate de legi, hot rîri ale 
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Guvernului, hot rîri ale Agen iei Na ionale pentru Reglementare în Energeti-
. 

Referitor la obiectul contractului de furnizare a energiei electrice exist  
multe opinii printre care i aceea potrivit c reia obiectul contractului era recu-
noscut energia electric  ca bun economic. Astfel întîlnim p rerea  precum c  
obiectul contractului de furnizare a energiei electrice este energia electric , 
iar ac iunile de producere i furnizare constituie mijloc de executare de c tre 
furnizor a obliga iilor contractuale16.  

În opinia altor autori17 se men ioneaz  c  analizînd obiectul contractului 
juridic civil în general se are în vedere contractul ca raport juridic obliga io-
nal, i, în acest sens no iunea de „obiect al contractului” este similar  no iunii 
de „obiect obliga ional”. În consecin  obliga ia reprezint  raportul juridic în 
temeiul c ruia debitorul se oblig  s  efectueze o ac iune determinat  în bene-
ficiul creditorului, sau s  se ab in  de la executarea unei ac iuni determinate, 
iar creditorul are dreptul s  cear  debitorului executarea obliga iei (art.512 
din Codul civil al Republicii Moldova). Din aceste considerente se desprinde 
verdictul c  obiectul obliga ional care rezult  din contractul de furnizare a 
energiei electrice, i, respectiv obiectul contractului în cauz  îl constituie mai 
întîi ac iunile furnizorului materializate în transmiterea energiei electrice prin 
re ea c tre instala iile consumatorului i, ac iunile consumatorului de a recep-
iona i a achita consumul de energie electric . 

Astfel energia electric  ca bun economic independent este un alt gen de 
obiect care constituie parte component  a contractului de furnizare a energiei 
electrice18. 

Particularit ile energiei electrice ca obiect al contractului de furnizare a 
energiei electrice se caracterizeaz  inclusiv prin faptul c  furnizorul transmi-
înd energia electric  este obligat s  asigure crearea de condi ii pentru ca con-

sumatorul s  dispun  de posibilitatea de a utiliza energia electric  din re ea în 
conformitate cu clauzele contractuale. 

În acest context men ion m c  gra ie particularit ilor pe care le compor-
 energia electric  afirm m c  obiectul contractului de furnizare a energiei 

electric  este format din energia electric  ca obiect material i ac iunile de fu-
rnizare i recep ionare a acesteia ca obiect juridic. 
 

                                                
16  .  

. - , 1975, c.53. 
17 . . - , 

, 1999, c.183. 
18 ibidem, c.184  
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It is impossible to achieve the elaboration, the promotion and the con-

solidation of a state entity’s political image without taking into consideration 
the media dimension.  

The main factor in achieving a media campaign of a state promotion in 
its national and international dimension, involves the study of the whole soci-
ety media functional spectrum at the inner and external context. 

The Republic of Moldova, lying at the juncture of the Eastern and West-
ern geopolitical interests, represents the scene of some media games that 
many times proved to be to the prejudice of the Moldavian population.  

The clearing up of factors, conditions, slips, existent discrepancies 
within the actual media mechanism, would allow to the Republic of Moldova 
to elaborate a media rival strategy in order to crystallize and promote a con-
sistent political image that will impel it in new national and international 
political values.  

The relevance of the approached aspects is determined by the state and 
public local media non activism, by the absence of a rival media sphere 
based on valences of market economy and the spirit of loyal competition. 
These gaps are used by the foreign partners of Republic of Moldova to pro-
mote their own interests. As a result population of Republic of Moldova has 
an unlimited access to foreign mass-media, prevalent of Russian and Roma-
                                                
19 Recenzent – doctor habilitat  în tiin e politice, profesor Valeriu MO NEAGA 
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nian orientation. Local media represents only the mimic of the Russian and 
Romanian mass-media specter with small flickers of a state media interested 
in promoting the image of Republic of Moldova.  

In conditions when Republic of Moldova strive for integration in Euro-
Atlantic structures, tend for it’s affirmation on the international arena as a 
political actor, aspire to realize it’s territorial integrity and to obtain a fa-
vorable political and civil climate for sustainable development is indubitable  
necessary to consolidate a local media mechanism to promote the image of 
Republic of Moldova.  

 
Oricare  structur  social  poate  spera  la  o  evolu ie  fructuoas  doar  în  

prezen a unui mecanism forte de control i corec ie. Un rol substan ial la for-
marea acestui mecanism îl joac  ramurile tradi ionale ale puterii. În condi iile 
apari iei unor structuri sociale complexe, precum este statul, fortificarea exce-
siv  a acestui mecanism poate genera o criz  de putere. Civiliza ia contempo-
ran , întru evitarea acestui impas, a decis de a delega unele func ii statale de 
control unor structuri neguvernamentale, care pîn  la final s-au identificat în 
mijloacele de informare în mas . Mas-media a devenit, astfel, o for  de coe-
ziune dintre stat i societatea civil . 

Mass-media func ioneaz  într-un regim al timpului real, dar interferen a 
ei cu procesele analitice i-a permis de a explora i domeniul futurist. Mecan-
ismul mediatic este într-o permanent  interac iune cu structurile statale, par-
tidele, sindicatele, oamenii de afaceri, persoanele cu orient ri extremiste; la 
general, cu to i cei care doresc s  influen eze mecanismul non-guvernamental 
de control a societ ii, pentru a ob ine anumite dividende. În aceste condi ii 
de presiune asupra acestor mecanisme, apare posibilitatea reflect rii eronate a 
unui anumit fenomen i alunecarea mass-mediei spre subiectivism i oportun-
ism.  

Situa ia în cauz  poate fi diminuat  doar în condi iile unei economii de 
pia  func ionale, în prezen a unei cereri direc ionate spre profesionalism, dar 
nu spre servilism, situa ie caracteristic  statelor aflate în perioada de tranzi ie. 
Starea dat  poate ap rea i în cadrul existen ei monopolului statului asupra 
mass-media. Dar, pîn i în cele mai dezvoltate state, exist  mass-medie de 
stat, a c rei utilizare ra ional  poate contribui atît la fortificarea societ ii 
civile, cît i la cea statal .  

În acest caz mass-media poate fi privit  ca o arm  a r zboiului informa-
ional. Sînt considerente c  dac  un asemenea element are statut etatic sau o 

anumit  finan are de la bugetul de stat, atunci în mod indubitabil aceast  
mass-media va juca jocul puterii, în detrimentul intereselor general-comune. 
Îns , ca regul , aceasta este opinia grup rilor marginale ale societ ii, care 
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practic  singuri aceast  tactic . În statele democratice, finan area de la buget 
a unor resurse mass-media este privit  de c tre societatea civil  drept un fac-
tor stabilizator, în condi iile în care se respect  spiritul concuren ei, al anse-
lor egale i al unui control eficient al ei din partea societ ii civile. 

În Republica Moldova mass-media se prezint  sub forma unui conglom-
erat de mecanisme, ce realmente exprim  interesele partidelor, ale persoane-
lor din piramida puterii, ale fondatorilor sau ale principalelor finan atori i 
sponsori. În aceasta stare, mass-media din Republica Moldova exprim , prin-
tr-o varietate de nuan e, un minim de pluralism de opinii, care în totalitatea 
lui ar vrea s  creeze impresia existentei unei opinii publice edificatoare. În re-
alitate, opinia public  în societatea moldoveneasca este prea imatur  pentru a 
putea influen a cardinal mersul lucrurilor în societate, fiindc  marea majori-
tate a componentelor mass-media i în special mass-media de stat, fa  de ca-
re toate criticele trebuie sa fie mai dure, exprim  în primul rand interesele fu-
nc ionarilor din aparatele fondatoare sau protectoare i nicidecum interesele 
publice.  

Caracteristica relevant  a st rii actuale a mass-mediei din Republica Mo-
ldova i a rolului ei de formator al opiniei publice i politice este cea de stag-
nare într-un mediu sub-dezvoltat. Dup  o perioada de aflux mediatic, produs 
în primii ani de suveranitate statal , când numai num rul publica iilor perio-
dice înregistrate oficial a atins, în anul 199520, cifra de 245 de titluri, procesul 
de constituire a mass-mediei a intrat într-o criz  de dezvoltare, provocat  de 
mai multe cauze de ordin obiectiv.  

Cea mai grav  dintre ele este recesiunea economic , care a atacat princi-
pala surs  de existen a a mass-mediei - auditoriul. Ca urmare, tirajul tuturor 
ziarelor i al revistelor autohtone a sc zut vertiginos, provocând falimentul 
multora din ele. Fenomenul a generat un vid informa ional, care este mai pro-
nun at în regiunile rurale ale tarii, unde în ultimii ani, în mod sistematic, cu-
rentul electric era deconectat, fapt ce a redus cu 80% recep ionarea informa-
iei transmise de mass-media electronic . Iar în condi iile în care mass-media 

autohton  are un poten ial de dezvoltare mult mai redus decât cea cu capital 
str in, în mod inevitabil domeniul informa ional al Republicii Moldova a fost 
acaparat de c tre mass-media str in , prioritar cea de provenien  rus . Im-
pactul presei scrise este i el neînsemnat.  

La o popula ie în jur de 4 milioane, conform datelor din anul 199921 a re-
venit un tiraj general de ziare si reviste de aproximativ 200 mii de exemplare, 
raportul fiind de 1 exemplar la 20 de indivizi. Începînd cu 1999 s-a sim it o 
                                                
20 Ghid mass-media 2000.  // Centrul Independent de Jurnalism. - 2000. 
21 Saharneanu V. Libertatea Presei i tendin ele dezvolt rii ei. // Drepturile i Liber-

ile omului în Republica Moldova. Raport Na ional 1999. 
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deteriorare substan ial  a tirajului presei na ionale cu fortificarea celei de fac-
tur  rus .  

În acest context, trebuie de men ionat faptul c  70% din masa general  
de consumatori tradi ionali ai mass-mediei noastre o constituie oamenii de la 
sate, adic  popula ia cu cele mai mici venituri pe cap de locuItor, care nu prea 
de ine posibilit ii financiare de procurare a ziarelor, consumînd ca regul  in-
forma ia electronic  televizat . Datorit  caracterului non-stop, a modului mai 
atractiv de prezentare a informa iei, presa electronic  str in  are o popularita-
te mai mare decât cea na ional .  

O categorie important  de cititori o constituie cei 700 mii de pensionari, 
care pe parcursul anilor i-au educat un anumit stereotip de lecturare a presei 
i pentru care mass-media este o parte component  inseparabil  a particip rii 

lor la via a social-politic . Un alt fenomen la fel de malefic pentru un mediu 
favorabil dezvolt rii mass-mediei na ionale, fenomen generat i el de avataru-
rile tranzi iei, este exodul masiv al cet enilor Republicii Moldova.  

Acestea sînt persoane cu o aderen  civic  maxim . Din aceste conside-
rente persoanele în cauz  sînt supuse unui bombardament informa ional con-
tinuu, pentru a le forma un anumit mod de comportament. Propaganda în cau-

 are efecte negative cînd este realizat  de c tre mass-media str in  acestor 
cet eni. Nici un stat nu este cointeresat de a ridica în ochii unor str ini imag-
inea statului lor de origine. Acest fapt a fost demonstrat cu prisosin  în Par-
lamentara 2005, cînd concet enii no tri din Rusia au fost prelucra ii informa-
ional împotriva autorit ilor constitu ionale ale Republicii Moldova f  nici 

o baz  juridic .  
În aceast  situa ie, este deosebit de complicat s  alc tuim o prognoz  de 

ameliorare a st rii mass-mediei moldovene ti în urm torii ani f  o impli-
care masiv  a statului în crearea condi iilor propice dezvolt rii ei, implicare 
care s-ar realiza prin elaborarea unei politici na ionale de dezvoltare a mass-
mediei. Faptul dat ar veni ca continuitate a Hot rârii Guvernului  Nr.277-XIV 
„Despre Concep ia sus inerii de c tre stat i promov rii mijloacelor de infor-
mare în masa în anii 1999-2003”22. 

În contextul determin rii influen ei mass-mediei asupra form rii opiniei 
publice, a vectorilor politici a statului, precum i a manipul rii cu con tiin a 
colectiv  a societ ii civile este indubitabil necesar de a determina subiec ii 
spa iului informa ional al Republicii Moldova, precum i care sînt sursele de 
informare prioritar consumabile de c tre cet enii Republicii Moldova.  

                                                
22  Vezi: Hot rîrea Guvernului Nr.277-XIV „Despre Concep ia sus inerii de c tre stat 

i promov rii mijloacelor de informare în masa în anii 1999-2003”. 
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În aceast  concordan  de idei, la moment în Republica Moldova exist  
41 de studiouri TV prin eter, inclusiv 3 publice sau de stat – Moldova 1, Euro 
TV (post municipal de Chi in u) i Televiziunea de Stat din G uzia. Emit 
i 62 de posturi TV prin cablu (toate private). Din totalul acestora, la Chi i-

u exist  12 studiouri TV prin eter i alte 12 studiouri TV prin cablu. În ceea 
ce prive te radioul – în Republica Moldova func ioneaz  23 de posturi de ra-
dio prin eter i 3 posturi de radio prin fir (au fost restabilite re elele în trei 
localit i). Din acestea, 18 posturi radio prin eter emit din Chi in u, doar 5 
din ele având programe originale i  în limba român  – Radio Moldova, An-
tena C, Radio Nova, Radio Contact, i radio Pro FM. Dintre 103 posturi TV, 
doar 3-4 au emisiuni locale i în limba român , altele 4 se retransmit din Ro-
mânia: Acas , Prima, TVR1, PRO TV (cu sub-redac ie la Chi in u). De foar-
te multe ori informa iile prezentate de aceste mecanisme media sînt relatate 
tenden ios23. 

Conform datelor ob inute de c tre Centrul Independent de Jurnalism pe 
parcursul anului 2004, cet enii rii au preferat s  fie informa i în propor ie 
de: 62,9% de c tre TV; 22,1% - Radio; 3,5% - presa scris ; 2,4% - Internet. 
Analiza de sex, denot  c  femeile sînt singurele care prefer  presa scris . Ce-
lelalte surse de informare în mas  au un auditoriu masculin pu in mai pronun-
at decât cel feminin. Coraportul dat nu- i modific  esen ial structura sub inf-

luen a factorilor de mediu, statut social, educa ie, etc. Analiza comparat  a 
acelora i date din 2004 cu cele din 2003 denot  o stare relativ  de evolu ie. În 
anul 2003 datele erau urm toarele: TV - 62.2%; Radio - 21.1%, Presa scris  - 
3%. Raportarea factorului „credibilitate” la sursele de informare în mas  vi-
zualizeaz  urm toare ierarhie încrederii popula iei în mijloacele de informare 
în mas : TV – 48,7%; Radio – 10,9%, presa scris  – 8,7%. 

 Datele date indic  asupra faptului ca televiziunea ast zi este principalul 
mecanism al sp rii de creier, precum i cel al formarii unei opinii publice, a 
anumitor st ri psiho-sociologice din societate, uneori fiind capabile s  deter-
mine luarea unor decizii politice majore în societate. Ideea dat  este accen-
tuat  de faptul c  61% din popula ia rii zilnic se uit  la televizor, 14%, de 3-
5 ori pe s pt mân , restul mai pu in de 2 ori pe s pt mân . Astfel aproape 
zilnic popula ia se afl  în cadrul unui cîmp informa ional dinamic. Prin in-
termediul TV, se creeaz  impresia prezen ei, particip rii la cele relatate, a 
autoidentific rii. Deasemenea, în cazul în care Republica Moldova nu de ine 
resurse financiare pentru depistarea unor metode ilegale, precum cea a „cad-
rului 25”, ce a fost utilizat  în r zboiul de pe Nistru, este destul de u or ca 
mass-media electronic  str in  s i desf oare ne stingherit activitatea de 

                                                
23 Ghid mass-media 2002.  // Centrul Independent de Jurnalism. - Chi in u 2002. 
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subminare a con tiin ei civice moldave i de orientare a ei în detrimentul in-
tereselor na ionale a Republicii Moldova, ac iune realizat  în general prin 
compromiterea imaginii Republicii Moldova la nivel na ional i interna ional.  

Conform celui mai recent raport al Consiliului Coordonator al Audiovi-
zualului24, în Republica Moldova sînt înregistrate 93 de institu ii ale audiovi-
zualului (50 locale), dintre care 42 studiouri TV. Dinte acestea doar trei se 
transmit prin re ea statal : Moldova 1, ORT i TV G uzia. Ipoteza lansat  
mai sus prinde viat  doar prin simpla analiz  a spectrului de posturi TV cu 
cea mai mare notorietate în Republica Moldova. Astfel în Republica Moldova 
sînt notorii doar în jur de 38 de posturi de televiziune, indiferent de paterni-
tatea lor. Dintre acestea doar 10 sînt na ionale, dintre care doar 3 de nivel re-
publican (Moldova 1, ORT, PMR). Televiziunile regionale cele mai repreze-
ntative sînt TV26, TVC21, TV B i, Euro TV, NIT.  

Posturile TV str ine au o pondere substan ial . Din cele 25 de posturi TV 
str ine doar 5 sînt de provinien  român , restul fiind de origine rus i par ial 
ucrainean . Exprimarea în procente a notoriet ii posturilor TV difuzate pe 
teritoriul Republicii Moldova se contureaz  în urm toarea structur : Moldo-
va1 - 97,7%; ORT - 96,5%; TVR1 - 92%; RTR - 75%; ProTV - 60%. Analiza 
acestor date vizualizeaz  faptul c  din 5 posturi doar unul e autohton, dar i 
acela are concuren  serioas  din partea ORT i TVR1.  

Se eviden iaz  astfel i faptul c  statele str ine sînt mai cointeresate în 
promovarea intereselor lor pe teritoriul Republicii Moldova, decât autorit ile 
noastre în promovarea propriei statalit i i a celor mecanisme media ce pot 
constitui instrumente de combatere a inten iilor i ac iunilor factorilor externi 
de subminare a statalit ii Republicii Moldova i diminuarea sau atribuirea 
unei coloraturi peiorative imaginii politice a statului moldovenesc. Tendin a 
în cauz  reprezint  o linie continu  a politicilor tuturor guvern rilor existente 
de la 1989 încoace, indiferent de culoarea lor politic .   

Situa ia catastrofal  a spa iului electronic autohton este accentuat i de 
analiza datelor ce identific  gradul de vizionare a posturilor televizate de c -
tre cet enii Republicii Moldova. Ca regul , pe teritoriul rii sînt vizionate 
prioritar 27 de canale. Dintre ele doar 7 au provinien a statului nostru i doar 
7 din suma total  difuzeaz  în limba român . Printre primele 10 posturi sînt 
doar 2 autohtone: Moldova1 - locul 2 i  NIT - locul 8. Analiza comparat  a 
anului 2004 cu 2003 a topului preferin elor situeaz  pe prim plan ORT cu 
76.3% (2003 - 71,1%), comparativ cu Moldova1 cu doar 49.5% (2003 - 
56,5%) i TVR1 cu 24.8% (2003 - 23,9%). Analiza cauzelor preferin elor 
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pentru primele 3 posturi TV clasate denot  faptul c  ORT are este preferat  în 
primul rînd pentru calitatea i diversitatea emisiunilor, modalitatea de prezen-
tare a tirilor i pentru faptul c  se recep ioneaz  bine.  

Moldova1 se afl  în preferin e doar în virtutea faptului c  prezint tirile 
din ar , apoi pentru emisiuni i datorit  recep ion rii unice. Pentru gradul de 
obiectivitate Moldova1 e apreciat  doar de 1% din cei chestiona i. În acest 
context, trebuie de remarcat c  57% din popula ie recep ioneaz  1-5 canale i 
doar 31% recep ioneaz  de la 6 la 14 canale i de in doar un singur televizor. 
Un impediment substan ial în calea sporirii influen ei presei electronice auto-
htone asupra popula iei este prezentat de calitatea recep ion rii imaginii. Ast-
fel postul na ional Moldova 1 se afl  pe penultimul loc din clasamentul cali-

ii imaginii recep ionate. Responden ii o apreciaz  ca foarte bun  doar în 
propor ie de 37,8%, fiind urmat doar de TV 26 i precedat  de NIT cu 38,7%.  

În topul clasamentului sînt situate mecanismele media de origine român  
i rus : NTV - 58,2%, ORT - 45,8%, Rossia - 48,3%, Acas  - 51,7%, TVR1 -

44,2%, PRO TV - 42%. O simpl  analiz  comparat  a acestor parametri, per-
mite vizualizarea st rii deplorabile a imaginii politice a Republicii Moldova, 
situa ie generat  de lipsa viziunii politice de durat  a e ichierului politic din 
ar . Paralel se poate de concluzionat c  în republica Moldova nu exist  nici o 

for  politic  care s  fie orientat  la consolidarea societ ii moldave ca factor 
de promovare a imaginii politice statale în dimensiunea sa na ional i inter-
na ional . 

Analiza acestor date, de i ne relateaz  despre lipsa unei imagini pozitive 
a Republicii Moldova atît în mediul propriului popor, cît i în mentalitatea 
altor actori politici ca consecin  a situa iei catastrofale a mass-mediei autoh-
tone, care i-a pierdut rolul de for  motrice la formarea opiniei publice na-
ionale, totu i las  o urm  de speran . Ea const  în faptul c  de i pe teritoriul 
rii o sumedenie de canale realizeaz  emisiuni despre situa ia din ar , totu i 

Moldova 1 r mâne în topul preferin elor datorit  caracterului s u na ional i 
al reflect rii situa iei din ar , chiar dac  subiectiv25.  

În urma adopt rii unei strategii na ionale în domeniul comunic rii, ca de 
genul celei din România, cu privire la integrarea european , s-ar putea realiza 
consolidarea cet enilor în jurul intereselor na ionale, valorilor na ionale, f  
riscul de a ne transforma într-o societate cu dimensiuni conflictuale de ordin 
etnic sau rasist. În urma ridic rii gradului de obiectivitate i a reflect rii per-
manente a celor mai stringente probleme din societate, gen conflictul transni-
strean, prin intermediul Moldova1 s-ar reu i ob inerea unei st ri psihice fa-

                                                
25 Monitorizarea programelor Radio Moldova i TV Moldova 1. // Raport 1-30 noiem-

brie 2004. // Centrul Independent de Jurnalism. – Chi in u, 2004, p.9. 
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vorabile, indiferent de apartenen a etnic , social-politic , pentru solu ionarea 
lor, f  anumite ingerin e din exterior.  

În secolul XXI, secolul r zboiului informa ional, fiecare stat trebuie s  
asigure condi iile de dezvoltare a mass-mediei na ionale, pentru a nu permite 
dezintegrarea sa i minimalizarea rolului s u de edificator al societ ii civile. 
Factorul dat este accentuat de rezultatele campaniilor electorale, în care tele-
viziunea are un rol decisiv la promovarea anumitor concuren i electorali, inc-
lusiv i a unor for e distructive. Datorit  gradului sc zut de independen  eco-
nomic , lipsei unei reglement ri juridice, presa electronic  produce o deban-
dad  în creierul aleg torului acesta, fiind determinat în unele cazuri s  ea de-
cizii ce nu corespund atît intereselor sale personale, cît i de grup.  

Acest fapt este con tientizat i de for e externe Republicii Moldova, care 
utilizeaz  spa iul mediatic electronic în favoarea unor scopuri care contravin 
principiului dreptului interna ional de neamestec în afacerile interne ale unui 
stat. Ideea dat  a perpetuat pe parcursul tuturor campaniilor electorale desf -
urate în Moldova, totul variind în dependen  de relevan a scopului propus i 

de impedimentele ce st teau în calea realiz rii rezultatului scontat.  
Acest factor i determin  într-o m sur  esen ial  dezvoltarea posturilor 

str ine de televiziune pe teritoriul rii. Din aceste considerente, perpetuarea 
pe e ichierul politic a unor for e de sorginte antina ional i antistatal  nu tre-
buie privit  ca o inova ie sau ceva atipic sistemului nostru de partide. Rolul 
mass-mediei str ine difuzate în Republica Moldova de formator al opiniei pu-
blice s-a acutizat în timpul Parlamentarei 2005, cînd datorit  unei sus ineri 
media masive, o for  politic  total necunoscut i recent constituit  în Mol-
dova, precum blocul electoral „Patria-Rodina”, în timp record a reu it s  ob-
in  peste 50% din sufragii în Unitatea Teritorial Administrativ  „G uz 

Yeri”. 
Rolul posturilor TV autohtone i în special al Moldovei1 la formarea 

opiniei publice i a imaginii politice statale unitare este profund diminuat de 
faptul c  ele nu se retransmit pe teritoriul autoproclamatei „republici mol-
dovene ti nistrene”. Decizia dat  a fost luat  de c tre autorit ile nerecunos-
cute ale acestui teritoriu, de i anterior difuzarea lui era gratuit-obligatorie26.  

Acest fapt denot  perceperea de c tre autorit ile nerecunoscute transnis-
trene a rolului pe care îl are televiziunea la procesul de consolidare a statalit -
ii. Concomitent acest fapt treze te nedumerire asupra lipsei de reac ie a auto-

rit ilor Republicii Moldova, care nu interzic retransmiterea pe teritoriul cont-
rolat de Chi in u a postului de televiziune transnitrean TV PMR. Postul dat 
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reprezint  principala for  de propagand  în spirit smirnovist a ideilor de se-
cesionism i ur  interetnic . În aceste condi ii, pe lîng  faptul c  locuitorii din 
stînga Nistrului sînt supu i dezinform rii, aceleia i ac iuni concomitente este 
supus i partea dreapt  a Nistrului. Din aceste considerente i apar i se ma-
nifest , iau amploare diferite for e antagonice, inclusiv politice, care sprijin  
regimul de la Tiraspol i condamn  ac iunile regimului constitu ional de la 
Chi in u.  

Cel mai deplorabil în aceast  situa ie r mîne a fi cet eanul de rînd care 
este manipulat în detrimentul propriilor interes cu negarea identit ii na iona-
le i a apartenen ei etnice. Paralel dezinform rii i manipul rii sînt supu i i 
reprezentan ii corpului diplomatic acreditat de la Chi in u, care astfel î i poa-
te forma o opinie eronat  despre acest diferend. În aceea i ordine de idei, se 
necesit  a fi men ionat c  spa iul informa ional transnistrean este controlat în 
marea lui majoritate de c tre Smirnov i „ministerul securit ii de stat”, iar 
cele care manifest  vreo anumit  atitudine constructiv  fa  de integrarea teri-
torial  a Republicii Moldova sînt persecutate, precum în cazul TV AsKET27.  

În aceste condi ii, se impune ca organele de stat ale Republicii Moldova 
fie direct, cel mai preferabil prin intermediul reprezentan ilor societ ii civile 

 mediatizeze pe larg diferendul transnistrean din perspectiva respect rii pri-
ncipiului statului de drept i a integrit ii sale teritoriale. De remarcat c  exis-

 indicii care denot  faptul c  în aceast  ac iune s-ar implica activ reprezen-
tan ii media a societ ii civile. 

La moment, sectorul audiovizual din Republica Moldova se dezvolt  ha-
otic, deoarece nu exist o strategie na ional  în acest domeniu, precum nu exi-
st  nici o strategie na ional  de promovare a imaginii politice a Republicii 
Moldova. Practica rilor vecine demonstreaz  c  elaborarea i adoptarea, 
prin lege organic , a unui plan na ional privind strategia dezvolt rii sectorului 
audiovizualului permite ameliorarea situa iei, prin stabilirea principiilor i 
priorit ilor de activitate în domeniu, a modalit ilor de finan are. Acest fapt 
este vizibil prin analiza sondajelor de opinie ce permit vizualizarea ata amen-
tului cet enilor fa  de statul pe care îl reprezint . În Republica Moldova nu 
exist  o rela ie de conlucrare a statului cu propriei cet eni, nu exist  ini iati-
ve direc ionate la formarea unei imagini viabile a constituentelor statului Re-
publica Moldova.  

Este necesar ca prin lege s  fie determinate clar i în corespundere cu 
principiile democratice statutul juridic i al radiodifuzorilor locali, obliga iile 
i responsabilit ilor acestora. Tot prin lege ar trebui specificate principiile i 
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modalit ile de activitate a radiodifuzorilor din exterior, ceea ce ar permite 
dezvoltarea acestui sector în sensul interesului na ional, respectîndu-se preve-
derile Conven iei europene cu privire la televiziunea transfrontalier . 

Radioul r mîne constant cea de-a doua for  mediatic  care contribuie la 
formarea opiniei publice, la constituirea unei imagini i precepte despre un 
anumit fapt sau eveniment. Acest factor este determinat i de frecven a de 
audien  a posturilor de radio. Comparativ cu televiziunea care este vizionat  
zilnic de cel pu in 61% din popula ia rii, radioul este audiat zilnic de doar 
42%, 3-5 zile pe s pt mân  – 17%, deloc 23% din popula ie28. Diminuarea 
rolului radioului la formarea i influen area form rii unei imagini politice fa-
vorabile intereselor de stat ale Republicii Moldova este accentuat de rezulta-
tele analizei comparate a situa iei din 2004 cu cea din 2003. 

Analiza spectrului informa ional radio autohton denot  faptul c  în Re-
publica Moldova sînt notorii doar 25 de posturi radio (în 2003 erau 32 de po-
sturi de radio). Clasamentul primelor 5 este urm torul: Radio Moldova - 
90,4% (2003 - 94,5%); Russkoe Radio - 78,1% (2003 - 78,1%), HIT FM - 
70,7% (2003 - 69,5%), Antena C - 64,3% (2003 - 68,4%)29.  

Din totalitatea posturilor de radio mai notorii, doar 5 sînt autohtone. 
Analiza spectrului dat denot  c  doar 11 posturi emit în limba român . În 
rest, pia a informa ional  este ocupat  de posturile ruse ti. Din aceste consi-
derente opinia public  na ional  este influen at  direct de sursele de informa-
re de sorginte rus . Aceasta este practic caracteristic principal  a spa iului no-
stru informa ional, care determin  direct preferin ele social-politice, men ine-
rea vechii mentalit i de na iune mai inferioar , apartenen  doar unui singur 
spa iu posibil-spa iul ex-sovietic, inclusiv în unele cazuri, inexisten a statali-

ii moldovene ti.  
Din aceste considerente s-a structurat urm torul clasament al radiourilor, 

în dependen  de gradul de audien  al lor: Radio Moldova - 41,1% (2003 - 
48,7%); Russkoe Radio - 34,8% (2003 - 35%); HIT FM - 27,8% (2003 - 
27,9%); Antena C - 12,8% (2003 - 18,9%), Radio România Actualit i - 8,1% 
(2003 - 5%). Doar popula ia rural  prefer  Radio Moldova i Antena C, i-
nînd cont c  ele sînt i cele mai accesibile de captat. De remarcat c  Radio 
Moldova este preferat în primul rînd pentru prezentarea tirilor - 37,9%. Dar 
în cazul s u se profileaz i faptul c  popula ia în jur de 20% prefer  Radio 
Moldova datorit  caracterului s u na ional, moldovenesc.  
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29 Notorietatea i audien a mass-media din Republica Moldova. // Mass-media, bule-

tin analitic, decembrie. – Chi in u, 2004, p.37. 



 28 

Acest fapt treze te speran e, c , în condi iile în care Moldova1 nu se re-
transmite în Transnistria, Radio Moldova ar putea fi folosit drept pilon de ba-

 al procesului de promovare a unit ii statalit ii Republicii Moldova i a 
proceselor institu ionale din partea dreapt  a Nistrului, precum i drept cata-
lizator al impulsion rii procesului de democratizare a acestei regiuni, proces 
realizabil doar prin activizarea i influen area opiniei publice transnistrene. 
Russkoe Radio este apreciat pentru diversitatea muzical , emisiuni interacti-
ve, precum i pentru buna recep ionare a acestuia. Factorul limbii în acest caz 
nu este printre priorit i, el figureaz  doar în propor ie de 2,5%.  

În contextul accentu rii calit ii de recep ie de men ionat c  HIT FM se 
recep ioneaz  mai bine decât Radio Moldova (6,7%), Russkoe Radio (4,4%), 
cu u procentaj de 7,7%. Nu se exclude c  acesta a fost factorul pentru care 
Coali ia 2005 i-a axat campania publicitar  pe HIT FM. Coraportat la num -
rul de localit i, se poate de men ionat c  Radio Moldova se recep ioneaz  în 
89,6% localit i, Russkoe Radio - 71,3%, HIT FM - 65,3%, Antena C - 
53,5%. Acest fapt eviden iaz  c rei influen e este supus cet eanul Republicii 
Moldova, chiar dac  exist  organe abilitate de a supraveghea i a aplica sanc-
iuni celor care încalc  legisla ia de func ionare a limbilor i de retransmisie a 

unor emisiuni. În condi iile în care posturile radio autohtone nu au capacit i 
definitorii de a contribui la modelarea con tiin ei na ionale, nu se poate vorbi 
de existen a unui mecanism mediatic na ional capabil de a participa la forma-
rea imaginii politice a Republicii Moldova.  

Procesul de globalizare i cele geostrategice existente în regiune au per-
mis surselor de informare în mas  str ine de a penetra spa iul mediatic auto-
hton, dezintegrarea i asimilarea lui de c tre reprezentan ii mediatici str ini, 
care prioritar activeaz  în detrimentul intereselor statului nostru. De i mai 
multe for e politice din ar  încep a con tientiza efectele negative ale acestui 
fenomen, practic nu se întreprinde nimic întru ameliorarea i redresarea st rii 
actuale a mecanismului na ional statal media. 

Dintre posturile de radio cele mai influente sunt ramifica iile locale ale 
unor posturi de radio din Europa, ajunse aici prin Moscova. Este vorba de 
„Evropa-plius”, „Nostalgie”, precum si posturi ruse ti prin voca ie ca „Russ-
koe Radio”, „HIT FM” - retransmise pe unde locale de posturi autohtone. Fi-
liale locale au i posturile de radio din Bucure ti – „Radio Contact”, „Pro 
FM”. 

Posturile de radio locale, de pe banda FM, au in majoritatea lor o grila de 
program constituita în cea mai mare parte din emisiuni muzicale pentru tine-
ret i mai pu ine tiri sau emisiuni cu tent  de investiga ie i analiz . Cele cu 
caracter de promovare a con tiin ei civice, a particip rii politice apr doar în 
timpul campaniilor electorale, pentru ca apoi s  dispar  f  urm . O abatere 
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ne esen ial  de la ele fac posturile „Antena C”, care are un program de tiri la 
intervale scurte i emisiuni originale de interes public mai larg. Datorit  unei 
condi ii tehnice mai bune, „Antena C” are i o arie de r spândire mai larg . 
Dar cea mai r spândita arie a undei FM pe teritoriul Republicii Moldova o 
are postul de radio al misiunii mondiale a bapti tilor, „Micul Samaritean”.  

Din considerentul c  auditoriul radioului sînt preponderent tineri, în tim-
pul campaniei electorale concuren ii electorali de centru dreapta î i propulse-
az  mesajele lor prin intermediul undelor, accesul la care este mai simplu i 
mai pu in costisitor decât la televiziune. Ca exemplu ne poate servi Parlamen-
tara 2005, cînd Coali ia pentru Alegeri Libere i Corecte „Coali ia 2005” a di-
fuzat o serie de spoturi publicitare de informare electoral  a tineretului.  

Cei mai mari furnizori de informa ii pe pia a mass-media din Republica 
Moldova, dar cu un rol diminuat la formarea opiniei publice na ionale, sînt 
agen iile de pres : „Moldpres” - institu ie de stat, agen iile private „Basa-
Press”, „Infotag”, „Flux”, „Interlic”. Informa ii despre evenimentele ce au loc 
în capital i în institu iile publice ale acesteia presteaz  agen ia – „Info-
Prim”, iar la B lti, încadrat  în Asocia ia Presei Independente î i desf oar  
activitatea agen ia regional  „Deca-pres”30.  

În compara ie cu presa scris , agen iile de pres  au o situa ie economic  
mai stabil , ele având printre abona i ambasade str ine, organiza ii interna io-
nale, precum i clien i externi pentru care furnizeaz  informa ii contra plat . 
Din acest considerent, agen iile de pres  au un grad de independen  mai ma-
re, desigur, în cazul când ele sînt din oficiu independente i nu apar in vreu-
nui partid sau grup de interese. Concomitent, datorit  rela iilor lor cu parte-
neri str ini, acestea au influen  decisiv  la formarea opiniei publice interna i-
onale cu privire la Republica Moldova, cel pu in din considerentul c  agen iI-
le de pres  sînt unica surs  media despre Republica Moldova mai accesibil  
peste hotare.  

Ca rezultat ale celor expuse, precum i datorit  dezvolt rii noilor tehno-
logii informa ionale, mai mul i consumatori de informa ie au început s  pre-
fere în calitate de produs informa ia presei on-line (Internet). Ace ti consu-
matori sînt în jur de 4%31, dar sînt în plin  evolu ie. Din aceste considerente, 
atît televiziunea, radioul, cît i presa scris  î i creeaz  pagini web, pentru a fi 
cît mai accesibile.  

La moment acest domeniu la noi este foarte slab dezvoltat. Pentru acea-
sta sînt mai multe explica ii. În primul rînd Republica Moldova nu dispune de 
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o re ea electronic  func ional  pe întreg teritoriul arii, accesul la Internet fi-
ind limitat consumatorilor regionali, la el având acces practic Chi in ul i 
unele centre raionale. Îns  cel mai periculos lapsus în acest domeniu este lip-
sa unei reglement ri juridice a mecanismului de func ionare a Internet-ului i 
a informa iei accesate prin intermediul s u. Din considerentul lipsei cadrului 
normativ juridic este posibil  denaturarea informa iei în detrimentul imaginii 
Republicii Moldova.  

Analiza acelor portaluri care fac referire la Republica Moldova, indife-
rent c  sînt de provinen  rus  sau român , denot  faptul c  Republica Mol-
dova este pus  într-o pozi ie defavorabil , cu diferen a c  cele ruse ti recuno-
scând statalitatea moldoveneasc , o diminueaz , atribuindu-i conota ii negati-
ve, iar cea român  prioritar neaga existen a statalit ii din stînga Prutului, îna-
intând drepturi asupra teritoriului dintre Nistru i Prut. 

Influen a presei scrise asupra imaginii politice a Republicii Moldova ac-
tualmente nu poate fi caracterizat  ca un instrument omnipotent, dar mai ales 
omniprezent. Situa ia în care se prezint  acest segment media din Moldova 
reflect  ni te st ri de fapt a c ror modific ri sunt categoric impetuoase, dar 
care nu pot fi efectuate independent. Unul din factorii principali i principiali, 
cu care se intersecteaz i de care depind vectorii activit ii presei scrise din 
Moldova r mâne a fi cel economic.  

Anume acest factor este responsabil de priorit ile consumatorilor i pu-
terea de prezentare a presei, determinînd concomitent locul i rolul acesteia în 
societate. Confirmarea acestui fapt poate fi realizat  printr-o simpl  analiz  a 
datelor oferite de investiga iile în domeniu care demonstreaz  c  50% din po-
pula ia rii nu cite te absolut deloc presa, la care se adaug  alte 20% de citi-
tori care o citesc doar cu anumite ocazii, dar f  a o cump ra de sinest tor 

Aspectul determinant al factorului economic constrâng la ac iuni predi-
lecte i pe reprezentan ii mass-media pentru care salariul la locul de munc  
este principala surs  de venit pentru 86%, iar m rimea acestuia i-a determinat 
pe 80% din reprezentan ii presei scrise s  recunoasc  c  fac partizanat politic. 
Prin urmare, diferen ei de 6% îi r mâne sarcina de a contribui la formarea 
unei opinii publice corecte fa  de anumite evenimente de importan  na-
ional . Dar, i aceast  cifr  ar putea fi prea mare pentru c  nu s-a luat în con-

sidera ie puterea de influen  a politicii editoriale care are limitele i canoa-
nele ei. Dac  într-un „Francfurter Allgemeine Zeitung” care este de dreapta 
pot fi g site cîte odat  c  paginile de politic i cele de cultur  formeaz  un 
contrapunct al ziarului, situa ie care explic  lipsa unei politici editoriale pent-
ru tot ziarul, atunci în presa din Moldova aceste situa ii de contrapunct lipsesc 
cu des vâr ire. 



 31 

Este foarte dificil ca în materialele realizate de presa autohton  s  g se ti 
subiecte care urm resc strict informarea cet eanului f  al intoxica i cu 
anumite comentarii care favorizeaz  sau din contra o forma iune politic . O 
atare circumstan  este prezent i în paginile ziarelor pretinse independente, 
de tipul „Timpul” de exemplu care dup  o descriere a evolu iei pre ului la 
carburan i încheie articolul cu comentariul „actuala situa ie economic  ar pu-
tea avea urm ri grave din cauza populismului practicat de comuni ti legat de 
majorarea salariilor i pensiilor f  a întreprinde m suri de redresare a eco-
nomiei”.  

Aceast  par ialitate a fost constatat i de reprezentantul pentru pres i 
rela ii cu publicul a Misiuni OSCE în Republica Moldova Claus Neukirch 
care afirm  c  „stilul tirilor trebuie s  fie strict separat de cel al comentariu-
lui. Din p cate diferen ierea n-o întîlnim des în presa din Moldova”32.  

Datorit  atribuirii tirii unui caracter personificat, de analiz  are loc dera-
parea presei spre spa iul manipul rii con tiin ei publice, de c tre un anumit 
sau alt grup de interese. Acest fapt îns  nu înseamn  c  presa nu trebuie s  
abordeze domeniul analitic. Esen ial este s  se respecte etica profesional , iar 
interesele personale sau de grup s  nu fie în disonan  fa  de interesele gene-
ral-na ionale. 

Rolul presei ca component media cu certitudine este de a coagula opinia 
public  vizavi de cursul societ ii pe care o reprezint  sau, mai corect, s  con-
tribuie la formarea de atitudini diferite pentru anumite st rii de fapt sau pote-

iale. Regretabil, dar presa din Republica Moldova nu reu te s  contribuie 
la formarea unor atitudini i imagini. De cele mai multe ori, presa moldove-
neasc  r mîne în urma cititorului i reprezint  de cele mai multe ori ni te 
opinii publice deja formate.  

Invocând o expresie de a lui Mihai Cog lniceanu care spunea c  „inima 
poporului nu se în al  niciodat ” putem explica actul de sanc ionare de c tre 
electorat a unor forma iuni politice de dreapta sau de stînga în perioada de in-
dependen . Respectiva decizie era mai mult rezultatul unor ac iuni simultane 
a electoratului decât impactul eforturilor presei. Pentru a nu crea impresia 
unor supozi ii în acest sens este suficient  doar o retrospectiv  a evolu iei 
presei paralel cu perindarea la putere a diferitor forma iuni politice cu care 
ap reau i disp reau diverse ziare.  

Acestea reu eau s  „influen eze” opinia public  doar atît cît existau parti-
dele finan atoare i doar cu reflectarea propriilor puncte de vedere, ce deseori 

                                                
32 Neurkirch C. Presa liber  ajut  democra ia. // For Media, Buletin Informativ, nr.1. 

– Chi in u, 2004, p.4. 
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nu corespundeau cu interesele vitale ale rii. Acest fapta a creat i ambiguita-
te în ata amentul partenerilor externi fa  de Republica Moldova. 

Un alt aspect important este gradul de reprezentativitate în pres  a prob-
lemelor cotidiene a cititorilor care în ultim  instan  formeaz  tabloul preferi-

elor acestora i denot  puterea de influen  a lor. F cînd o compara ie cu un 
raport de monitorizare a activit ii Companiei Publice „Teleradio-Moldova” 
care denot  o stare deloc fireasc  pentru o institu ie de acest gen în sensul c  
peste 70% din timpul de emisie al acestea reflect  evenimente din capital  
observ m c  aceea i caracteristic  poate fi atribuit i presei na ionale care 
invocând un pretext asem tor - insuficien a finan elor - însereaz  în pagini-
le sale mai cu seam  evenimente cu rezonan  municipal i interna ional , 

 corela ie cu politica na ional i local 33. Astfel s-a modelat o situa ie 
cînd popula ia rural  este mai mult interesat  de politica municipalit ii Chi-
in u decât de cea local  (cu un avantaj de 20%) în timp ce popula ia urban  

este mai interesat  de evenimentele interna ionale.  
O dovad  concludent  în acest sens poate servi faptul c  nici 1% din cele 

cîteva sute de persoane chestionate nu aveau idee ce reprezint  „Memorandu-
mul Kozak” în timp ce foarte mul i cuno teau detalii despre atacul asupra 
World Trade Center. Aceast  lips  de normalitate poate fi completat i de 
repartizarea nes toas  a categoriilor de cititori dup  limitele de vîrst  pen-
tru acela  top al preferin elor de politic  local , na ional i interna ional . 
Astfel segmentul de cititori cuprins între 14-19 ani este foarte interesat de 
evenimentele interna ionale, foarte pu in de na ional i aproape de loc de cea 
local . Aproximativ acela  clasament este specific i pentru segmentul 20-45 
ani, singura diferen  fiind propor ia mai mic  dintre interesul pentru eveni-
mentele na ionale i interna ionale. Politica na ional  r mîne pe locul trei ca 
în prima grup  doar cu un avantaj de 10% în compara ie cu segmentul mai tî-

r de cititori.  
Un portret diametral opus este oferit de segmentul de cititori care dep -

te limita de 50 ani din care 60% manifest  un interes foarte mare pentru 
politica na ional , 20% pentru local i 10% pentru interna ional . Analiza 
acestor predispozi ii reduse pentru politica local  demonstreaz  interesul sc -
zut al popula iei pentru tot ce se întîmpl  în preajma lor, iar rezultatul alegeri-
lor din 10 iulie 2005 doar confirm  acest lucru.  

cînd abstrac ie de aceast  monotonie disperat  vom remarca totu i ro-
lul important al presei în digestia i asimilarea unor evenimente i conjuncturi 
politice mai sofisticate pentru cet eanul simplu. În acest sens, al importan ei 

                                                
33 Monitorizarea programelor Radio Moldova i TV Moldova1. Raport 1-30 noiemb-

rie 2004. // Centrul Independent de Jurnalism. – Chi in u, 2004, p.39. 
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mass-media, relevant  este surprinderea administra iei de la Bucure ti care în 
vâltoarea integr rii euro-atlantice a constatat cu stupoare c  societatea româ-
neasc  n-a fost preg tit  în totalitate pentru schimb ri de o asemenea anver-
gur . Ori, presa n-a dispersat nenum ratele supozi ii i aspira ii astfel ca so-
cietatea s  fie capabil  s  discearn  anumite perspective pe care le dorea imi-
nente. O situa ie asem toare a ecluzionat i în Germania proasp t unificat , 
unde tot mai des era enun at  întrebarea retoric  despre necesitatea acestei 
unific ri.  

Prin aceea i prism  e necesar i studierea implic rii presei autohtone în 
abordarea unei probleme a Republicii Moldova de genul celei a Germaniei, 
unificare acelor dou  maluri de Nistru. Ree ind din acest context nu reu im 

 observ m decât lamentabila abordare a acestor categorii de probleme. Per-
tinen a acestei constat ri este justificat  de cazuri reale i fierbin i care au fost 
prezentate publicului doar intermitent i superficial, cum ar fi de exemplu 
problema colilor cu predare în limba român  din stînga Nistrului. Singura 
publica ie care i-a adus aportul într-o m sur  corespunz toare în prezentarea 
conflictului enun at a fost ziarul „Flux”, care a dep it la acest capitol alte 
publica ii na ionale ca „Timpul” i „Jurnal de Chi in u” cu peste 80%. 

Aproximativ în aceea i termeni se poate vorbi i despre elucidarea cazu-
lui cu „r zboiul telefoanelor” ocazie cu care a fost organizat  o conferin  de 
pres  la care, afirm  ministrul Informa iilor i Telecomunica iilor de la Ti-
raspol „nimeni n-a venit, ziari tii de la Chi in u demonstrând o atitudine tot 
mai indiferent  fa  de rela iile dintre Chi in u i Tiraspol”.  

Dac  acest lucru i l-a permis presa de pe malul stînga al Nistrului, iar 
cele 73 de publica ii de la Chi in u citite la Tiraspol n-au putut prezenta citi-
torului din stînga Nistrului un alt punct de vedere la problema dat , atunci nu-
i complicat s  realizezi efectul creat de mass-media tiraspolean  care, cu mici 
excep ii, este controlat  de regimul lui Smirnov, ziari tii fiind obliga i s  
prezinte realitatea prin prisma autorit ilor. Anume pentru c  este loc de ma-
nevr , regimul de la Tiraspol continu  s  între in  diferendul transnistrean cu 
ajutorul mass-media de acolo. Sunt tot mai multe dovezi c  presa oficial  din 
Transnistria urm re te un singur scop: prezentarea tenden ioas  a evenimen-
telor de pe malul drept pentru a a a ura transnistrenilor fa  de Chi in u.  

Iar recentul sondaj, chiar dac  este realizat de autorit ile transnistrene 
demonstreaz  c  doar 9% din popula ie dore te unificarea cu malul drept vine 

 confirme aceast  concluzie. Respectiva stare de lucruri este eviden iat i 
de Claus Neukirch care observ  c  „citind presa de pe malul drept am uneori 
impresia c  nici nu exist  necesitatea de întregire a rii sau acestei probleme 
nu i se acord  aten ia necesar ”. Cam acesta este rezultatul competi iei presei 
de pe malul drept cu cele 38 de publica ii pe care le are Tiraspolul. Acest fapt 
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nu face decât s  accentueze discrepan ele societ ii moldovene ti i lipsa de 
cointeresare i conlucrare a autorit ilor de la Chi in u cu reprezentan ii me-
dia la consolidarea i fortificarea unei imagini real calitative a Republicii Mo-
ldova ca condi ie indispensabil  a impunerii propriilor condi ii administra iei 
de la Tiraspol i mediatorilor conflictului nistrean. 

Elocvent pentru acest subiect sînt i datele oferite de un raport de moni-
torizare a presei finan ate de structurile oficiale care având drept referin  re-
la iile interetnice dintre cele trei regiuni conven ionale – Chi in u, Transnist-
ria i UTA G uziYeri, demonstreaz  c  din cele 649 de articole relevante 
studiului dat, cel mai mare num r de materiale au fost înserate în „Vesti G -

uzii”(176) urmat de „Pridnistrovie” (126), „Adev rul nistrean” (122) i 
„Nezavisimaia Moldova”(106)34.  

Portretul presei moldovene ti prezentat r mîne înc  a fi unul vulnerabil 
din punctul de vedere al impar ialit ii. Atîta timp cît aceast  surs  media de 
rînd cu alte componente media nu va fi apt  de a se elibera de preten iile asp-
re ale finan atorilor, nu va putea s i manifeste deplina putere pe care o po-
sed i nici atinge culmile pe care le dore te. De rînd cu toate acestea va fi 
posibil i educarea unei bresle ziariste profesioniste care actualmente lipse -
te.  

Analiza impactului pe care îl produce mass-media asupra con tiin ei 
umane ca factor indispensabil form rii imaginii politice na ionale i interna i-
onale a Republicii Moldova denot  la moment urm toarele tendin e de dez-
voltare ale mecanismul na ional-statal mass-media. 

Prima tendin .  
Mass-media, prioritar cea scris , r mîne sensibil  la oscila iile pie ei eco-

nomice. Din aceste considerente, nu va sc pa de curând de mrejele dependen-
ei ei de grupurile de interese i din aceast  perspectiv  libertatea mass-me-

diei, ca premis  a constituirii unei imagini politice statale, r mîne a ine de 
domeniul viitorului societ ii moldovene ti. Cu atât mai mult, cu cît la nivel 
de stat nu exist  elaborat  o strategie de dezvoltare a pe ii informa ionale 
autohtone, de protec ie a produc torului i consumatorului autohton de imix-
tiunile externe, pentru a-i da mass-mediei o ans  de dezvoltare normal . 
Aceste clauze ar contribui în mod decisiv la promovarea interesului na ional 
i la consolidarea societ ii civile. 

Tendin a a doua.  
În lipsa posibilit ilor economice, pentru a construi o imagine politic  fa-

vorabil , statul trebuie s  depun  toate eforturile pentru a crea condi ii de 

                                                
34 Raport de monitorizare a presei 2004.  // Centrul Independent de Jurnalism. - Chi-

in u, 2004, p.11. 
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apari ie a organelor mass-media locale, inclusiv cu subven ionare de la buge-
tele locale, dar f  imixtiuni în politica editorial . Noua diversitate va permi-
te promovarea interferen ei interesului general cu cel regional în scopul reali-

rii unit ii i statale integrit ii teritoriale.  
Tendin a a treia.  
Ca urmare a unor procese de restructurare geopolitica, ce se desf oar  

în Europa, Republica Moldova devine ara de hotar între Est i Vest. În aceste 
condi ii pe pia a informa ional  a rii vor ap rea grupuri de interese cu sco-
pul de a de ine, în primele linii ale sferelor de decizie ale statului, dar i în ce-
le de formare a opiniei publice, a unor mijloace puternice de influen are. Ast-
fel, tendin a monopoliz rii domeniului mass-media în Republica Moldova, 
apari ia unor concerne cu ramifica ii în toate tipurile mass-media, este un luc-
ru prea pu in dificil pentru cercurile cu finan e mari i cu interese geostrategi-
ce în regiune. Lipsa unei reglement ri legislative în acest sens, ce ar regleme-
nta raportul existen ei dintre mass-media na ional i cea cu finan are extern  
va determina erodarea i dezintegrarea statalit ii Republicii Moldova, cu toa-
te consecin ele negative ulterioare.  
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COMPONENTELE STRUCTURALE I 
CARACTERISTICILE SPECIFICE CULTURII 

POLITICE ÎN REPUBLICA MOLDOVA71 
 

Tamara MOROI 
Republica Moldova, Chi in u 

Academia de tiin e din Moldova,  
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Sec ia Filosofie Social i Politologie 
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The political culture represents a principal element in the political sys-

tem, at which bases the following components are: the political experience, 
the political consciousness and the political behavior. The history and revo-
lution the institutions and of the political processes used their, experience in 
the changing of the political culture in general. In the Republic of Moldova 
the political experience manifested itself by the national rebirth that influen-
ced the change of individuals’ ideology and outlook. The political conscious-
ness is nothing else rather than knowledge, values, convictions that reflect 
the political life of the society. Political behavior distinguishes itself by its 
struggle for power among the leading classes and different group or fracti-
ons; the interaction between the individual and the politician that is evidenti-
ated by the level of the individual’s political culture as well as by his her pas-
sive or active participation in the political life. The above-mentioned compo-
nents directly or indirectly influence the political system in general. That is 
why the Republic of Moldova needs democratic reforms. A national idea is 
necessary for the rebirth of the values, which could be the basis of the lea-
ding elite in governing the society.  
  

Cultura politic  a societ ii noastre se formeaz  în procesul intercal rii i 
sintezei diferitelor norme i tradi ii, orient ri i convingeri politice care, fiind 
exprimate în anumite simboluri, genereaz  diverse atitudini fa  de politic i 
diverse comportamente politice ale membrilor societ ii. Astfel, cultura poli-
tic  în societatea moldoveneasc  înglobeaz  trei componente structurale: ex-
perien  politic , con tiin  politic i comportamentul politic: 
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Cultura politic  a unei na iuni e marcat  de specificul dezvolt rii sale is-
torice, de condi iile geopolitice ale rii date, de succesiunea elementelor i 
regimurilor politice, de matricea culturii na iunii respective.  

Experien a politic  a unui stat sau a unei na iuni fixeaz  de fapt istoria 
dezvolt rii gândirii politice a personalit ii lor marcante, istoria evolu iei ins-
titu iilor i proceselor, rela iilor politice din spa iul i timpul etnic respectiv. 
Aceasta se reprezint  în monumente istorice, literare i tiin ifice, în obiceiuri 
i tradi ii politice, în norme i principii politice, în stereotipuri ale vie ii poli-

tice etc. 
Un eveniment important în istoria Republicii Moldova îl constituie rena-

terea na ional , i anume schimbarea simbolurilor politice (drapele, emble-
me, steme, culori, uniforme, imnuri, ceremonii, mitinguri, comemor ri, defi-

ri) care au menirea de a trezi anumite convingeri i idei politice. Conform 
Constitu iei Republicii Moldova, drapelul, stema i imnul sunt simboluri de 
stat fiind ocrotite de lege, ce joac  un rol important în asigurarea coeziunii in-
stitu iilor de stat i inclusiv a cet enilor.  

Demitizarea vechiului regim i rena terea na ional  a societ ii noastre 
au concis la apari ia unor mituri noi, cum ar fi domnia lui tefan cel Mare i 
Sfânt, punând în eviden  atât valoarea na ional , cât i tradi ionalismul, arha-
ismul societ ii posttotalitare. Circula ia miturilor politice influen eaz , într-o 

sur , con tiin a social , având drept scop provocarea maselor populare.   
Un alt component al culturii politice îl constituie con tiin a politic , 

având ca baz  experien  politic  de mai multe genera ii. Con tiin a politic  
înglobeaz  în sine un sistem de doctrine, cuno tin e, valori, convingeri politi-
ce, sentimente etc. care, reflect  realitatea politic  existent , tradi iile ei. În 
baza acestor elemente de con tiin a politic  se constituie cele mai durabile i 
semnificative orient ri ale cet enilor fa  de sistemul politic existent în soci-
etate, precum i de locul lor în acest sistem politic. Con tiin a politic  este o 
teorie despre sfera politic  a societ ii, despre diversele ideologii politice, de-
spre institu iile legitime i procedurile legale, cu ajutorul c rora se asigur  
participarea cet enilor la procesele politice din tara respectiv . De aceea, e în 
interesul fiec rui cet ean s  posede cuno tin e în politic , de a cunoa te dre-
pturile i libert ile, precum i obliga iunile sale, de a participa la procesul 
politic, la administrarea societ ii. Aceste norme sunt stipulate în Declara ia 
Universal  a Drepturilor Omului, ce duce la constituirea i dezvoltarea unei 
societ i democratice.  

Din p cate, în societatea noastr  cuno tin ele politice las  de dorit, ceea 
ce se explic  printr-un nivel sc zut de trai, îndeosebi în localit ile rurale. Un 
num r mic de cet eni citesc ziare ceea ce prevede o sc dere a nivelului de 
informare a societ ii i de instruire a popula iei. O cauz  aparte reprezint  
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dezinformarea cet enilor de c tre mass-media, în ce prive te via a politic , 
influen ând asupra intereselor politice. Îndeosebi, aceast  situa ie o observ m 
în campaniile electorale, unde un num r considerabil de cet eni nu profit  de 
dreptul de a alege sau voteaz  orbe te.      

Astfel, o parte din popula ie manifest  indiferen  total  fa  de fenome-
nul politic, o alt  parte pretinde c  are propriul program de reformare, fiind 
nemul umit  de tot ceea ce nu concord  cu viziunile ei. Unii autori consider  

 o astfel de atitudine se datoreaz  suspiciunii, dar i dezgustului provocat 
de activitatea clasei politice din Republica Moldova care continu  s  nu satis-
fac  a tept rile cet enilor.  

Un comportament politic distinct al actualei clase conduc toare, este lup-
ta pentru putere între liderii politici, diferite grupuri i frac iuni ale structuri-
lor de putere, particularitate mo tenit  de la regimul totalitar. H uielile poli-
tice i incapacitatea de conlucrare a reprezentan ilor diferitelor structuri de 
stat au generat  criza puterii.  

Elitele politice din Republica Moldova se mai caracterizeaz  prin feno-
menul bonapartidismului. El const  în faptul c  în societatea noastr  orice po-
litician se vede lider i candidat la cele mai înalte posturi de stat, dar actual-
mente nu exist  o echip  capabil  s i asume r spunderea pentru prezentul i 
viitorul tarii. Anume aceste i alte tr turi ale comportamentului politic al 
actualei elite conduc toare au devenit o piedic  serioas  în democratizarea vi-

ii politice i economice, precum i asupra culturii politice în ansamblu.  
Valorile politice constituind al doilea component al con tiin ei politice, 

sunt acele rela ii, institu ii, idei, idealuri politice considerate de societate ca 
fiind capabile s  contribuie la realizarea scopurilor urm rite de sistemul poli-
tic actual. Aceste valori întrunesc libertatea, legitimitatea social , egalitatea 
cet enilor, suveranitatea politic  etc. În ce prive te diferen ierea valorilor de 
la o societate la alta depinde de sistemul politic existent în societate, de bun -
starea material  a oamenilor, de tr turile caracteristice individului, precum 
i de dezvoltare a lui.   

Men ion m c  promovarea reformelor economico-sociale i rezultatele 
lor sunt apreciate de cet enii Republicii Moldova i de organismele interna i-
onale destul de neunivoc i chiar contradictoriu. Chiar dac  organiza iile inte-
rna ionale apreciaz  promovarea reformelor democratice în societatea noastr  
în mod pozitiv, apoi popula ia nu prea e de acord cu astfel de aprecieri, deoa-
rece nu au încredere în elitele de conducere ale rii.  

Actualmente, la etapa unor refaceri radicale pe plan politic, juridic, eco-
nomic, social i psihologic societatea se confrunt  cu dificult i în asimilarea 
noilor valori politice, precum i în însu irea noilor reguli de func ionare a so-
ciet ii pe calea unei democra ii. În societatea noastr  persist  o con tiin  po-
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litic  ce se trage din sistemul politic comunist cum ar fi: ocrotirea s ii 
gratis, accesul la studii obligatoriu, asigurarea cu locuri de munc  etc. Astfel, 
ara a trecut prin propria sa experien , acumulat  de-a lungul anilor, accep-

tând con tient noul sistem democratic, depunând eforturi considerabile la im-
plementarea de consolidarea valorilor acestui sistem.  

Convingerile politice ca parte component  a con tiin ei politice, se for-
meaz  în baza cuno tin elor i  valorilor pe care le posed  un individ sau un 
grup social. Constituind un ansamblu de reprezent ri, idei, principii, judec ri 
de valoare privind natura i scopurile politice, ele caracterizeaz  idealul poli-
tic al unei persoane, grup social sau societ i în întregul ei72. Altfel, convinge-
rile politice sunt ni te reprezent ri ale oamenilor despre faptul cum trebuie sa 
fie sistemul politic al societ ii lor. 

Fiecare cet ean î i coreleaz  convingerile, valorile i cuno tin ele sale 
politice cu institu iile politice existente (cu sistemul politic, regimul politic,  
partidele politice i mi rile sociale, liderii politici i elita guvernant , cu le-
gisla ia în vigoare a societ ii etc.). În con tiin a individului are loc o analiz  
i o apreciere a acestor institu ii din punct de vedere al capacit ii lor de a sa-

tisface necesit ile i interesele lui social-politice. La orice individ se formea-
 anumite orient ri politice ca element structural al con tiin ei sale politice.  

Tranzi ia de la un sistem totalitar la un sistem democratic  de la o rela ie 
de pia  la alta, avalan a de probleme, criza economic , social  a demonstrat 

 este necesar  de o idee na ional . Cercet torii din domeniul tiin elor soci-
al-politice men ioneaz  c  în Republica Moldova lipsesc formule politice a 
unei concep ii de ac iune politic , precum i idei, valori pe care elita condu-

toare s-ar baza în guvernarea societ ii, iar societatea ar avea posibilitate 
mai bine de a se orienta.  

Ideea na ionala, bine conturat  poate servi pentru întreaga societate i pe-
ntru individ ca fundament solid în activitatea lor. Totodat , ideea na ional  
sluje te statului pentru a determina priorit ile dezvolt rii societ ii i a solu-
ion rii problemelor ce afecteaz  interesele fundamentale ale persoanei i co-

muniunilor de oameni la care aceasta apar pentru a percepe logica derul rii 
proceselor social-economice i politice actuale i a celor de perspectiv . Nici 
un stat nu poate exista f  un anumit sistem de orient ri valorice. De aceea 
se implementeaz  în via a social  acele valori care sunt adecvate i corespund 
intereselor obiective fundamentale ale întregii societ i. 

Comportamentul politic prezint  interac iunea dintre individ i politic, 
modul de manifestare social , public  a concep iilor i ac iunilor politice care 
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e determinat de con tiin a politic , de nivelul dezvolt rii politice i social-
economice a societ ii Totodat , comportamentul eviden iaz  nivelul culturii 
politice a individului. De aici reiese participarea pasiv  sau activ  în via a po-
litic  a comunit ii umane.  

Tr tura principal  a comportamentului este acceptarea de c tre persoa-
 de a fi inclus  în diferite structuri ale puterii de stat ori în neparticiparea la 

viata politic  a societ ii. Societ ile democratice se caracterizeaz  printr-un 
comportament politic înalt, deoarece indivizii se implic  în activitatea politi-

 a rii, iar societ ile de tranzi ie comportamentul politic diferen iaz , în ce 
prive te ap rarea propriilor interese politice, sociale etc. Într-o mare m sur , 
asupra form rii comportamentului politic al individului influen eaz  anumi i 
factori, cum ar fi: bun starea material  a popula iei, gradul de dezvoltare a 
societ ii, statutul social al individului, experien a politic , con tiin a politic , 
nivelul de cultur  etc. 

Din cele men ionate mai sus distingem urm toarele tipuri ale comporta-
mentului politic al popula iei: participarea activ  a individului la via a politi-

i participarea pasiv  sau neparticiparea individului la via a politic , consi-
derând c  politica va decurge f  implicarea lui.  

Aceste tipuri de comportament politic cauzeaz  diferite st ri ale popula-
iei cum ar fi apatia fa  de problemele politice; neîncrederea fa  de regimul 

politic etc. Este cert c  activismul sau inactivismul politic depinde de evolu ia 
proceselor politice i social-economice.  

În societatea noastr  între comportamentul politic al popula iei i activi-
tatea elitei politice exist  o interdependen  care determin  con inutul compo-
rtamentului atât a popula iei, cât i a liderilor. Ace tia fiind persoane care 
exercit  la maximum influen a, orienteaz i coordoneaz  activitatea celor 
din jur, se caracterizeaz  printr-un comportament politic deosebit, marcat de 
propriile lor interese i scopuri73. Liderul se eviden iaz  printr-o autoritate re-
cunoscut  de membrii unui grup social, se deta eaz  prin comportamentul s u 
dominant în determinarea intereselor, scopurilor i modalit ilor de activitate 
politic  a grupului. De aceea, comportamentul politic al popula iei depinde, 
într-o m sur  mai mare, de comportamentul liderilor politici.  

Cercet torii din domeniul tiin elor social-politice subliniaz  c  culturii 
politice îi sunt caracteristice anumite subculturi, i anume: subcultura maselor 
bazat  pe criteriile de vârst , regionale, etnolingvistice, socio-economice, su-
bcultura elitelor etc.  

La subculturile de vârst  se refer  genera ia în vârst , a c rei cultur  po-
litic  s-a constituit, îns , posed  convingeri ce influen eaz  genera ia tân . 
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Aceast  subcultur  este influen at  de regimul vechi, comunist, dar se adapte-
az  la condi iile de tranzi ie  a societ ii i este predispus la renov rile social-
economice i politice, precum i la valorile generate de acestea.  

Subculturile regionale sunt determinate de factorii geografici i econo-
mici care exercit , nemijlocit, la via a de toate zilele i asupra nivelului de 
cultur  a popula iei. Orice zon  a republicii are nivelul politic-cultural al s u 
i depinde de anumi i factori: gradul general de cultur , nivelul de trai, politi-

ca administra iei locale, influen a partidelor politice sau mi rilor social-po-
litice asupra locuitorilor din zona respectiv .  

O importan  deosebit  în societatea noastr  o reprezint  subculturile et-
nolingvistice care au la baz  particularit ile etnice i de limb  a grupurilor ce 
fac parte din popula ie. Prin aceste etnii se eviden iaz  etnia g uz , bulga-

, rus i alte grup ri etnice din Republica Moldova. Asupra acestor etnii au 
influen at anumi i factori, crearea UTA G uzia, Transnistria.  

Subculturile socio-economice din ara noastr  sunt determinate de existe-
nta în societate a diverselor grupuri sociale cu statut economic i social dife-
rit. Reprezenta ii acestei subculturi folosesc diverse modalit i de influen  
direct  sau indirect  asupra puterii politice, inclusiv grupuri de presiune, pro-
punând elitelor politice un program propriu de dezvoltare democratic i de 
ie ire din criz  a societ ii.   

Din cele expuse mai sus, conchidem c  democra ia la etapa actual  nu 
face fa  problemelor unei societ i moderne i sunt necesare modific ri esen-
iale atât în sistemul politic, economic, social, cât i cel cultural. 
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This article speaks about the specificity, strategy and results of the Presi-
dential elections (2005) in the Republic of Moldova. The specificity of presi-
dential election (2005) consists in the fact that they were the second election 
on the history of the country when the president was elected not by the people 
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of the country, but by the Parliament. For the first time, the President has ap-
plied for the second term. Elections were greatly influenced by the Parlia-
mentary Elections (2005) held one month and a half before. This proved in 
an active interaction of international actors, attempts to use the electoral re-
volutionary scenarios to win.  

The article analyses electoral strategies of the Governing party, of the 
“constructive” and “destructive” opposition used juts before the presidential 
elections; the main reasons of the accomplishment / non-accomplishment of 
actions of each Moldovan political actor of involved in the Presidential Elec-
tions are discussed as well. Governing party had a correct and differentiated 
strategy in elections, it supported the candidate well known and highly rated 
in the country, the President V.Voronin. The party had an active collabora-
tion with international actors who helped in building a constructive dialogue, 
overcoming personal discontent between the governing party and the “const-
ructive” opposition.  

The “constructive” opposition (CDPM, SLP, DPM) proved a consequen-
tial attitude the protection of Moldovan political opposition’s interests, com-
bining the interests of the country with the ones of their parties; they coordi-
nated their voting with conditions to be fulfilled by the governing party. The 
fulfillment of these conditions shall enhance the consolidation of democratic 
rules and traditions in Moldova.   

The strategy of “obstructive” opposition was not consequent, contradic-
tory, greatly conditioned by the lack of political experience of leader S.Ure-
chean. The “obstructive” opposition trended to combine in its political ma-
neuvers the tactics of “conditions” and outside Parliament methods of fight 
by non-allowing the election of V.Voronin for the second Presidential term. 
However, unlike the Governing party and the “constructive” opposition, the 
“destructive” opposition failed to achieve envisaged results.  

The Presidential elections proved the growth of the Moldovan political 
elite, it proves ability towards political dialogue and consensus. Although, so 
far with the support of international political actors.  
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IDEOLOGIE DE STAT SAU IDEE NATIONALA?97 
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This study is focused on the one of the major problems of the Republic of 
Moldova: about to the role of the ideology in the post-communist society. 
This is a comparative study, mentioned of the differences between state ide-
ology and national idea, the role of them in the political life of the state, in 
the political system as whole. That way, is concerned the role of ideology in 
the totalitarian system and the role of the ideology in democracy. There are 
no conditions to create an integrative idea in Republic of Moldova, which 
will overpass the phases of societal fragmentation. From other point of view, 
is a comparative study about the ideology situation, the problems of ideologi-
cal identification in Republic of Belarusi and Russia. State ideology repre-
sents a system of ideas and essentials values, which are the core of the Con-
stitution and the state in the matters of government; national idea is the 
process of becoming and affirmation as a nation. 

The author examines also the situations when state ideology and na-
tional idea have an interconnection. National idea must to correspond to 
general human values, to the ideals of the developing society, to the vital 
interests of the Republic of Moldova. 

 
Niciodat  în istoria omenirii, imagina ia nu a dominat mai puternic ac iu-

nea politic  decît în secolul al XIX-lea, în care s-au conturat marile ideologii 
ale acestui sfîr it de mileniu: na ionalismul, socialismul, liberalismul. O ideo-
logie este, dup  H.Arendt, - la modul cel mai literal, ceea ce îi indic  numele 
- logica unei idei98.  

Preten ia spre explica ie total  f duie te s  explice toate întîmpl rile 
istoriei, s  interpreteze definitiv trecutul, urm rind ra ionamentul, dup  care, 
cunoa terea total  a prezentului ne va furniza prevederea veridic  a viitorului. 
Ideea construirii istoriei prin intermediul unor ideologii – ghid de propor ii 

                                                
97 Recenzent  - doctor în tiin e politice Ruslan TANAS  
98 Arendt H. Originile totalitarismului. - Bucure ti, Humanitas, 1994, p.605. 
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monumentale a p truns adînc în via a public  o dat  cu Lenin, Stalin i Hitler, 
care au folosit aceste poten ialit i pentru a- i consolida domina ia totalitar  
pe suprafe e imense de popula ie i teritorii. Supozi ia de la care pleca statul 
comunist era c  oamenii nu- i cunosc propriile interese i propriul lor bine, 
deci, c  voin a lor (chiar dac  exist ) nu prea conteaz , ea trebuind a fi extir-
pat  sau adaptat  ideologiei dominante, reprezentînd vîrful puterii în stat99. 

Este un proces firesc refuzul de la o ideologie dominant  în cazul trans-
form rilor radicale ale societ ii. Acest proces are loc odat  cu apari ia i cris-
talizarea unor noi idei, necesit i societale, colapsul comunismului nu s-a da-
torat exclusiv e ecului s u economic, ci mai curînd ignor rii arogante a nevo-
ilor umane i a ambi iei de a condi iona i controla individual, în numele unei 
himere ideologice100.  

Exist  o serie de deosebiri evidente între rolul ideologiei în cadrul siste-
mului politic democratic i cel totalitar. În condi iile democra iei ideologia se 
prezint  drept o oarecare matrice a ac iunii politice, care determin  scopurile 
ei fundamentale i limitele. Sfera de influen  a ideologiei cuprinde doar do-
meniul politic, puterea de stat, ideologia însumînd valorile de baz  ce expri-

 orient ri, atitudini vitale, iar opinia public  are în vizor interac iunea ei cu 
societatea (aceasta presupune libertatea presei, lipsa cenzurii). 

În sistemul politic totalitar, ideocratic, ideologia apare în calitate de un 
plan concret de control al vie ii sociale, privind în detalii atît activitatea statu-
lui cît i comportamentul individului.101 Statul totalitar (atît în URSS cît i în 
Germania nazist ) a utilizat toat  for a pentru consolidarea versiunii mitologi-
ce a ideologii sale în calitate de unic mod de viziune asupra lumii. Ideologia a 
fost transformat  într-un fel de religie de stat.102 Prin monopolul unei singure 
ideologii i utilizarea ei în calitate de baz  prim  a practicii politice, îns i 
politica se transform  în servitoarea ideologiei i via a social  este raportat  
doar prin prisma dogmelor acestei ideologii, dar nu în corespundere cu nece-
sit ile realiilor socio-politice. 

Dezmembrarea URSS asociat  cu politica totalitarist  a unei ideologii 
dominante (marxist-leniniste) i crearea noilor state independente în spa iul 
post-comunist la începutul anilor 90 a generat o serie de transform ri nu doar 

                                                
99 Vezi: Munteanu I. Totalitarismul de lîng  noi. // Arena politicii, nr.5, noiembrie, 

1996, p.9. 
100 Tism neanu V. Reinventarea politicului. Europa R ritean  de la Stalin la Havel. 

– Ia i, Polirom, 1997, p.246. 
101 . -

. // , 1998, 8-9, c.45. 
102 . : . //  

, 1998, 12, .6. 
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la nivel politic i economico-social, dar mai cu seam  a însemnat o reorienta-
re la nivel de con tiin . În fond, transform rile social-economice i cele poli-
tice se bazeaz  pe adoptarea unui alt mod de gîndire, rela iile de pia  presu-
punînd o alt  paradigm , un alt set de valori, o alt  ideologie. Acest proces a 
influen at con tientizarea din partea diverselor grupe sociale a necesit ii unei 
ideologii totale ca baz  a integr rii. Prin ideologie total  se subîn elege ideo-
logia împ rt it  de toat  na iunea, ara, statul sau / i de fiecare cet ean în 
parte103. Puterea politic  format  în aceast  perioad , caut  s  se men in , s  
se autoconserveze, iar una dintre modalit i fiind crearea diferitor doctrine 
statale (militare). 

Ideologia este un instrument optim al puterii politice în realizarea func i-
ei de conducere a activit ii sociale i urm rile negative ca negarea sau abso-
lutizarea rolului ideologiei în societate sunt evidente (istoria demonstrînd 
acest fapt), ea apare într-o utilizare dubl . Aceast  situa ie poate fi evitat  da-

 are loc limitarea sferei ideologice în politic ; demarcarea ideologiei de alte 
forme ale spiritualit ii (refuzul de a le înlocui cu ideologia, de exemplu în 
URSS ideologia de inea locul religiei); recunoa terea fireasc  a pluralismului 
ideologic într-o societate democratic , mecanismul structurii ideologice i cel 
al puterii de stat trebuie realizat de persoane diferite104.  

Pentru societatea moldoveneasc  problema interac iunii politicii i ideo-
logiei prezint  o importan  aparte. Ideea socialist  nu este în prezent o ideo-
logie dominant  (în pofida faptului c  PCRM este un partid dominant, sînt 
unele caren e la capitolul ideologie). Partidele politice existente nu depun 
eforturi în crearea unor noi ideologii pline de valori, deoarece ele sînt preocu-
pate mai mult de partea pragmatic i sînt obsedate de cucerirea puterii; în 
aceste condi ii nici elita conduc toare nu are o ideologie care ar fi acceptat  
de mase.  

Baza form rii pozi iilor ideologice ale liderului devin interesele politice 
con tientizate. Pe baza acestor interese se efectueaz  alegerea priorit ilor po-
litice care ar lua în calcul interesele i necesit ile diferitelor grupe sociale. În 
dependen  de caracterul i con inutul intereselor reflectate în ideologie, mo-
tiva ia ideologic  a ac iunilor liderilor politici poate facilita unificarea oame-
nilor, dar poate i dezbina societatea în disputa de valori. 

În aceste condi ii, pericolul influen ei unei ideologii devastatoare este de-
stul de mare, deoarece lipsa în rîndul popula iei a unei culturi democratice, a 
orient rilor stabile spre valori general umane, mentalitatea posttotalitar  a 
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maselor poate duce la influen area oamenilor din partea unor noi ideologii na-
ionaliste i religioase cu caracter extremist. Divizarea, fragmentarea societ -
ii conform valorilor esen iale  nu poate fi dep it  cu ajutorul legilor i deci-

ziilor politice.  
În acest caz înc  nu exist  premise reale pentru crearea unei ideologii in-

tegrative. Se cere aprecierea critic i încercarea de a impune societ ii o ide-
ologie universal . Totodat  nu trebuie s  confund m ideologia de stat cu pro-
cesul utiliz rii ideologiei în politica statal . Elita conduc toare se bazeaz  pe 
o ideologie, dar ea poate utiliza i alte ideologii în dependen  de situa ia 
creat 105. Nici într-un stat democratic nu exist  ideologie statal  declarat  ofi-
cial. 

În Republica Moldova în plan ideologic, observ m c  cu diverse ocazii 
s-a invocat argumentul lipsei unei ideologii de stat. Aceast  „regretabil  abse-

” fiind tratat  de c tre mul i politicieni locali drept cauz  major  a tuturor 
actualelor noastre dificult i. i respectiv, ideea c ut rii unei ideologii de stat 
a devenit una din sarcinile principale ale Real Politicului autohton. Aceasta 
are loc, de i Constitu ia Republicii Moldova stipuleaz  clar prin art. 5(2) c  
„nici o ideologie nu poate fi instituit  ca ideologie oficial  a statului”. 

Aceast  c utare febril  a unei ideologii de stat poate fi examinat  într-o 
dubl  ipostaz : 1) ca reflex mental care asociaz  tema „statalit ii moldove-
ne ti” unor structuri de aplicare a unanimit ii i obligativit ii, spiritul de 
mobilizare total ; 2) ca anti-reac ie violent  împotriva valorilor liberale. La 
nivelul discursului politic, tema ideologiei de stat este vehiculat  mai ales de 
o parte a nomenclaturii de stat, a for elor de extrem  stîng i a cîtorva gru-
puri „patriotice”.  

O societate paternalist , întemeiat  pe o ideologie de stat, dore te s  r -
mîn  în istorie drept unitatea ideal  de m sur  a criteriilor de valoare, un pri-
ncipiu de organizare a institu iilor i rela iilor sociale,obiectiv final în jurul 

ruia se îmbulze te popula ia. Într-un asemenea stat, institu iile de in privile-
giul unor moravuri în epenite, dorind s  reprezinte popula ia în raport cu ade-

rurile în ultim  instan , iar puterea este legitimat  s  aplice voin a sa de 
stat în pofida oric rei rezisten e, fiindc  represiunea este, într-un fel m rturia 
indirect  a rezisten ei. O putere paternalist  dore te s  organizeze societatea 
în jurul unui stat birocratic, supercentralizat, doritor s i asume noi roluri i 
func ii care in deja de cîmpul intim al individului. 

În campania electoral  din 1996 Petru Lucinschi afirma c  „exist m deja 
de cinci ani, neavînd înc  o ideologie de stat integral , care s-ar sprijini pe 
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patriotism, stabilitate, pe principiile societ ii civile, ap rarea drepturilor 
omului, dezvoltarea bazelor unei vie i na ionale”.106 

Cercet torul rus Iu.Volkov într-o serie de articole sus ine crearea i imp-
lementarea anume a ideologiei de stat care ar determina dezvoltarea societ ii 
în practic toate domeniile: spiritual, politic, economic, social, cotidian-famili-
al107. Este vorba despre o ideologie care ar con ine atît elemente ale capitalis-
mului cît i socialismului, o ideologie umanitar  ( ) cu 
accentul pe aspectul na ional ( ).  

Spre deosebire de Federa ia Rus  unde ideologia este sus inut  de ideea 
rus i spiritualitatea poporului rus, care servesc drept suport pentru o idee 
na ional  integrativ , atunci în Republica Moldova conflictul identit ii cît i 
aspectul istoric împiedic  acest fapt. În perioada lui B.El in, la pre eden ia 
Federa iei Ruse s-au dat directive în privin a cre rii unei ideologii unificatoa-
re, na ionale. Este vorba de ideologia moderniz rii, integrativ  care ar include 
atît orient ri liberale, na ional-patriotice i socialiste în baza consensului re-
cunoa terii valorilor general-umane108. 

Falimentarea utopiei comuniste i „deideologizarea” de dup , nu a con-
dus la ra ionalizarea total  a con tiin ei societ ii. J.Sorel men iona c  fiecare 
societate are nevoie de un mit mobilizator. În Belarusi discu iile privind ideo-
logia de stat au fost ini iate de pre edintele ri A.Luka enko cu scopul de a 
conferi regimului politic o legitimitate sporit , de a întoarce iluziile socialiste. 
În urma dezbaterilor academice s-a elaborat triada noilor valori în form  de 
„putere preziden ial  sporit ”, „economie orientat  social” i „valori cre ti-
ne”. În condi iile tranzi iei pre edintele i-a asumat mai multe prerogative de-
cît institu ia parlamentar , în locul democratiz rii are loc conservarea culturii 
politice patriarhal-paternaliste; dependen a economic  de stat îi face pe oa-
meni s  fie mai supu i i condu i, valorile cre tine ocupînd un loc modest. 

În Belarusi a fost elaborat  ideologia de stat de c tre Institutul de Cerce-
ri Social-Politice de pe lîng  Pre eden ie, fiind editat cursul pentru to i „Ba-

zele ideologiei statale bieloruse” i „Ideologia statal  bielorus : concep ie, 
model, programul de realizare”, dar lipse te esen ialul – idealul social care ar 
umple vacuumul ideologic. V.Bobrovici cercet torul bielorus care critic  ve-
hement aceast  politic  de ideologizare propune drept ideal social - ideea dre-
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pturilor omului care ar fi capabil  s  îndeplineasc  acest rol avînd un caracter 
umanitar i impar ial109.  

Referitor la rolul ideologiei în cadrul statului sînt mai multe atitudini, 
opinii contradictorii, i în timp ce unii sus in c  ideologia este doar un feno-
men negativ, neag  necesitatea unei ideologii în societate, al ii pun pe seama 
ideologiei solu ionarea unor probleme politice. D.Galbrait afirm  c  timpul 
ideologiilor a trecut, a venit timpul ac iunilor practice, s  fim condu i de ra i-
une dar nu de ideologie110. 

Mul i autori insist  asupra deideologiz rii statului, a activit ii sale inter-
ne i interna ionale; statul trebuie s  fie liber de func ia ideologic , s  nu fie 
legat de ideologie (D.Lihaciov), nici o ideologie nu trebuie s  devin  ideolo-
gie de stat (V.Anufriev), ideea suprema iei valorilor general-umane presupu-
ne deideologizarea rela iilor interna ionale (E. evardnadze).  

Autorii de p rerea c  ideologia este necesar  în via a statului afirm  c  
Constitu ia rii, legea principal  interzice puterii de stat s  se bazeze pe une-
le idei, concep ii, programe. Astfel, se încalc  leg tura fireasc  între stat i 
ideologie, deoarece, dup  cum sus ine Zb.Brzezinski, ideologia este doctrina 
puterii de stat, iar statul, acum ca i mai înainte, dup  cum afirma înc  F.En-
ghels, este prima for  ideologic  asupra omului111.  

Ideologia politic  occidental  apare în nucleul societ ii i este impus  
statului, în societ ile postcomuniste ideologia este impus  societ ii de c tre 
stat. Copierea sau imitarea ideologiilor politice occidentale de c tre partidele 
politice moldovene ti este ira ional, o ideologie trebuie s  fie con tientizat  
de mase, s  se simt  necesitatea ei, ca mai apoi s  fie cristalizat , cizelat  în 
programele politice ale partidelor. Particularit ile tranzitorii î i pun amprenta 
i asupra func ionalit ii ideologiei. 

Drept o societate deideologizat , în literatura de specialitate se d  exem-
plu SUA, unde se utilizeaz  mai mult pragmatismul, dar aceasta nu înseamn  

 nu exist  un complex determinat de valori i idei na ionale care pot fi pre-
zentate sub forma unei ideologii. Important este altceva, America a demonst-
rat c  o societate poate exista i f  o ideologie politic  unic  sus inut  de 
stat, de partidul aflat la putere, sau biseric . În aceast ar  se afirm  pluralis-
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mul politic i ideologic, în care posibilit ile influen elor ideologice sunt limi-
tate de al i factori reglatori sociali – pia a, dreptul, morala112.  

În orice caz, chiar f cînd abstrac ie de articolul 5(2) din Constitu ie, sta-
tul actual nu poate ini ia o îndoctrinare total  în spiritul ideologiei oficiale în 
condi iile democratiz rii i a accept rii valorilor liberale occidentale. Statul 
actual nu dispune de instrumentele necesare pentru o îndoctrinare total  a po-
pula iei în spiritul unei ideologii oficiale, or formele de lucru ideologic nu 
sînt eficiente în epoca internetului i a televiziunii prin cablu113.  

Statul nu poate interveni nici în cazul elabor rii unei idei na ionale, inte-
grative, ce ar agrega diferite grupuri etnice, religioase, economice, politice, 
deoarece s-ar ciocni de interesele societ ii civile în formare. Ideologiile poli-
tice cap  culoare în Republica Moldova doar prin intermediul partidelor po-
litice care ar trebui s  con tientizeze acest fapt i s  ini ieze  o „cur ire” i o 
reevaluare a propriilor programe i teze ideologice adoptate i s  acorde o 
mai mare aten ie  formei concrete de dialog politic. 

Unii cercet tori se orienteaz  spre crearea ideologiilor „de sus”, din par-
tea elitei conduc toare i implementarea lor prin intermediul aparatului de 
stat în rîndul maselor. Al ii men ioneaz  c  „societatea civil  este în proces 
de formare, de aceea nu poate crea o idee na ional ; în acest caz doar statul 
poate îndeplini acest rol”114. O alt  opinie sus ine c  haosul creat este rezulta-
tul „deideologiz rii totale a statului”, iar solu ia ar fi „crearea i implementa-
rea unei noi ideologii statale” capabil  de a deveni baza „structurii ideologi-
ce” care ar „determina dezvoltarea domeniilor economic, politic i chiar cul-
tural al societ ii”115 . 

Articolul 5(2) din Constitu ia Republicii Moldova care delimiteaz  statul 
de ideologie, în sine prezint  unele controverse legate de faptul c  îns i Con-
stitu ia, cît i interzicerea unei ideologii de stat în fapt prezint  exprimarea 
unei ideologii determinate. Credem c  autorii care sus in ideea instituirii unor 
ideologii oficiale, de stat (vorbind despre rolul mobilizator i de consolidare a 
societ ii) confund  acest termen cu ideea na ional , ideee care îndepline te 
exact acelea i func ii ca i ideologia de stat, dar într-o manier  mult mai de-
mocratic , mai neoficial . 
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Încerc rile de a explica necesitatea cre rii unei ideologii integrative i 
na ionale provoac  o reticen  clar  deoarece realizarea acestei idei poate fa-
voriza rena terea ideologiei de stat (una pentru to i), sau s  faciliteze apari ia 
na ionalismului, a unei ideologii devastatoare. Prin urmare, politica moldove-
neasc  contemporan  este impus  s  interac ioneze cu diverse ideologii, dar 
nici una dintre ele s  nu influen eze abuziv, ostentativ procesul politic. 

Oricare nu ar fi mesajul acestei noi ideologii, menite în spa iul postsovie-
tic s  suplineasc  rolul ( i golul) ideologiei de stat, dar nu în totalmente, drept 
elemente distinctive ale acesteia urmeaz  a fi: suprema ia valorilor i intere-
selor general-umane asupra intereselor de stat, de grup, refuzul de a pretinde 
a fi o ideologie totalitar , de monopol a adev rului, toleran a ideologic , abo-
rdarea sinergetic , multiliniar 116. 

Al i cercet tori propun o form  mixt : ideologia societal  în contextul 
paradigmei moderniz rii. Este vorba de o ideologie integrativ , sintez  a ele-
mentelor ideologiei de stat i a ideologiei maselor117    

Nu trebuie s  confund m ideea general-na ional , drept element de coe-
ziune i mobilizare a societ ii cu ideologia de stat care este de fapt de factur  
totalitar i serve te interesele statului paternalist. În societatea moldoveneas-

 este necesar  elaborarea i implementarea procedurilor i a normelor de in-
troducere a discursului larg în spiritul toleran ei, accept rii diferen elor, i nu 
a confrunt rii.  

O asemenea idee na ional , ci nu ideologie de stat, ar sintetiza acele inte-
rese i valori care sunt împ rt ite de marea majoritate; este vorba despre o 
idee na ional  ra ionalizat , bazat  pe valori veritabile i autentice. Este cuno-
scut faptul c , nici un stat democratic nu dispune de o ideologie oficial , de 
stat. De altfel, Constitu ia Republicii Moldova stipuleaz  prin articolul 5(2) 

 „nici o ideologie nu poate fi instituit  ca ideologie oficial  a statutului”118. 
Altceva este ideea general-na onal i idealul social care indic  direc ia 

dezvolt rii na iunii, determin  valorile ce sunt acceptate de marea majoritate. 
Lipsa acestora în societ ile de tranzi ie creaz  mari dificult i doarece nea-
vînd o orientare în form  de valori i idealuri general-na ionale, valorile ce se 
formeaz  în cadrul maselor sunt dificil de identificat cu interesele na ionale 
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ale statului în general: fapt care în mod automat împiedic  la determinarea 
scopurilor i mijloacelor de realizare a politicii interne i externe, în special în 
cazul Republicii Moldova. 

Ideologia de stat reprezint  o totalitate de idei i valori pe care se funda-
menteaz  statalitatea, esen a sa se exprim  prin Constitu ie care reglementea-

 raportul de putere. Ideea na ional  reflect  procesul de devenire i afirmare 
a poporului în calitate de na iune; în mare m sur  exprim  bazele morale ale 
societ ii, are loc integrarea societal . 
 

Ideologie de stat Idee na ional  
1.  Ideologia  de  stat  pretinde  a  g si  

minimul de consens pentru p strarea 
integrit ii statale. Nu limiteaz  dive-
rsitatea de opinii, atitudini, p streaz  
dreptul la autodeterminare în proble-
mele morale, economiei, religiei. 
 
2. Difuzarea ideologiei de stat are 

scopul de a educa cet enii, de a le 
oferi cuno tin e necesare despre stat, 
drepturi i libertate. 
 
3. Educarea calit ii de cet ean în 

societ ile democratice se bazeaz  pe 
alegerea liber  a reprezentan ilor pu-
terii, participarea la via a politic . 
 
 
 
4. Transmiterea ideologiei de stat în 

cadrul societ ii este un scop impor-
tant care se realizeaz  prin intermedi-
ul sistemului de înv mînt obligato-
riu. 
 
 
5. Baza educa iei civice o constituie 

educarea de drept, proces ce se imp-
lementeaz  prin intermediul progra-
melor i cursurilor speciale,este un 

1. Ideea na ional  pretinde la ma-
ximum în aspect spiritual. Esen ial 
este acel element comun care unifi-

 oamenii într-o na iune i o deo-
sebe te de altele. 
 
 
2. Difuzarea ideii na ionale ine în 

mare m sur  de educarea patriotis-
mului, care ca orice sentiment are 
o component  ira ional . 
 
3. Ca fiecare sentiment, dragostea 

fa  de Patrie are o baz  ira ional , 
nu întotdeauna putem ra ionaliza 
rela iile emo ionale a persoanei fa-

 de locul unde s-a n scut sau lo-
cuie te. 
 
4. Ideea na ional  se consolideaz  

în con tiin a poporului prin ac iu-
nea iluminist  a elitelor na ionale, 
lipse te elementul obligatoriu, se 
bazeaz  pe exemple, modele ale 
patrio ilor. 
 
5. Difuzarea ideei na ionale e un 

element al educa iei morale, are loc 
spontan. Maturitatea spiritual  a 
personalit ii depinde de propria 
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proces planificat, organizat. 
 
6. Limbajul ideologiei de stat este 

mai întîi limbajul tiin ei (în special 
juridice i politice), care se remarc  
prin claritatea i concretizarea no iu-
nilor i normelor Constitu iei. 
 
 
7. Ideologia de stat este unic  pentru 

to i cet enii statului, lipsa acestuia – 
lipsa compromisului, consensului ge-
neral, apare problema legitimit ii 
puterii. 
 
8. Ideologia de stat poate fi inventa-
, structurat  artificial. Constitu ia 

reprezint  un fel d  plan general de 
func ionare a societ ii. Experien a 
planific rii neefective - 70 de ani de 
construire a comunismului, pe baz  
pur teoretic ; modelul american este 
mai pragmatic în aceast  privin . 
 
9. Necesitatea existen ei în stat a 

unei ideologii statale este incontesta-
bil , chiar dac  nu se utilizeaz  acest 
termen. Statul nu poate func iona în 
absen a unor valori fundamentale. 
Via a social  f  consensul valoric-
normativ e predispus  situa iilor de 
conflict. Fiecare stat e cointeresat ca 
cet enii s i s  respecte în mod con -
tient legea, s  acorde încredere pute-
rii i s  aprecieze realiz rile democ-
ratice. 

voin . 
 
6. Limbajul exprim rii ideii na io-

nale este limbajul poeziei, artei. 
Sentimentul na ional poate fi mai 
bine exprimat prin intermediul 
unui dans na ional decît printr-un 
articol tiin ific. 
 
7. În formularea ideii na ionale 

pot fi diverse variante, exist  mai 
multe aspecte ale adev rului, elita 
na ional  încercînd s  exprime cît 
mai adecvat spiritul na ional. 
 
8. Ideea na ional  nu poate fi in-

ventat , astfel ea va r mîne rezulta-
tul fic iunii, rupt  de realitate. Ide-
ea na ional  poate fi doar exprima-

, ea apare din cultura na ional , 
purt torul ei fiind poporul. 
 
 
 
9. Ideea na ional  prin natura sa 

este ambivalent , prezentînd atît 
avantaje cît i dezavantaje. Pe de o 
parte, concentreaz  un poten ial in-
tegra ionist enorm, importan a c -
ruia se resimte în perioada de tran-
sformare a sistemului i formarea 
na iunii; pe de alt  parte, ideea na-
ional  cumuleaz  un anumit peri-

col pentru stat i democra ie, în ca-
zul cînd ideea na ional  devine 
mod de exprimare a exclusivit ii 
na ionale (exemplul nazismului 
german). 
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Istoria cunoa te diverse metode de conciliere între ideologie de stat i 
idee na ional . Se remarc  cel pu in trei variante: 

I. Este situa ia cînd ideea na ional  cuprinde ideologia de stat, de i sco-
pul statului este mai superior; în societate exist  scopul suprem care îi inspir  
pe to i membrii comunit ii; corelarea intereselor personale cu cele ale înt-
regului, cele generale, suprema ia ultimelor. În procesul educa iei tinerei ge-
nera ii domin  imperativele morale, este condamnat tot ce contravine nor-
melor morale. Se îngusteaz  sfera alegerii individuale. Exemplul Germaniei 
naziste a demonstrat cînd supunerea unui scop m re  a condus la transforma-
rea treptat  a democra iei în totalitarism cu toate elementele – concrescen a 
aparatului de partid (purt torul ideei na ionale) cu cel de stat, cultul conduc -
torului (reprezentantul principal al ideei na ionale) i na ionalitatea (poporul), 
puterea executiv  hipertrofiat , propaganda. 

II. Situa ia cînd ideologia de stat include ideea na ional . În acest caz, 
individul domin  asupra colectivului (statului). Scopul suprem al societ ii i 
statului este asigurarea drepturilor i libert ilor persoanei; satisfacerea intere-
selor particulare e o premis  a bun st rii sociale. În esen , ideea na ional  e 
aceea i ideologie de stat, dar care include i forma emotiv-sentimental . Ea se 
afirm  în rela ie cu simbolica de stat, istoria na ional , valori democratice. 
Educarea cet eniei i patriotismului apare ca un proces unic la baza c ruia se 
afl  studierea Constitu iei. 

III. Cazul cînd ideea na ional  coabiteaz  cu ideologia de stat. Este situ-
ia cînd na iunea o perioad  îndelungat  de timp nu se poate determina în 

problema identit ii na ionale proprii. De exemplu, în Republica Moldova 
aceast  c utare a ideii na ionale a devenit un proces permanent, un element 
specific al perioadei tranzitorii. În Federa ia Rus  c utarea „ideii ruse” a de-
venit un fel de „carte de vizit ” a rii în lume; unicitatea ei cultural  se rezu-

 în nedelimitare i neconcretizare. O situa ie similar  e i în Bielarusi, un-
de Constitu ia nu posed  for  suficient  mobilizatoare i integrativ  capabil  

 îmbine societatea cu na iunea119.  
Formularea ideii na ionale i problema identit ii na ionale pe care le re-

prezint , deseori vin în contradic ie cu tendin ele contemporane a dezvolt rii 
societ ii. Unele dintre acestea ar fi: 

1. Identitatea na ional  (colectiv ) versus identitatea individual . Lumea 
contemporan  se individualizeaz  tot mai intens. Persoana se asociaz  tot mai 
pu in cu statul concret, cu na iunea, cu ideologia. Progresul informa ional i 

                                                
119 Vezi: .  / ? (  

). (www.nmnby.org/issues). 
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diversele forme de exprimare a individualit ii au un anumit impact asupra 
statului na ional. 

2. Valori colective i concep ia individualist  despre lume. Statul de 
drept garanteaz  cet eanului libertatea alegerii atitudinilor i valorilor. Cet -
enii statului contemporan sînt de regul  reprezentan ii diverselor confesii, 

clase, grupuri etnice i sociale; i dac  ideea na ional  se formuleaz  în baza 
unor criterii etnici atunci sînt marginaliza i reprezentan ii altor etnii. 

3.  Interpretarea ideii na ionale i ideologiei de stat ca no iuni identice 
sau diferite e condi ionat  de utilizarea diverselor metodologii în determina-
rea unor no iuni ca na iune i na ionalism. 

În Republica Moldova con tiin a conservativ  impune ca probeme de 
ideologie s  fie formulate dup  alte paradigme, reiese c  ideologia de stat 
con ine fenomenul care în statele democratice este numit consensul valoric-
normativ. Aceast  atitudine continu  s  predomine pîn  în prezent, absen a 
unei ideologii de stat motivînd lipsa progresului politico-social, ceea ce de 
fapt este o logic  absurd . 

Tranzi ia anevoioas  la rela iile de pia , criza economico-social i cea a 
puterii, precum i experien a modest  a Republicii Moldova au demonstrat c  

 o idee na ional , f  orientarea poporului spre un model de dezvoltare 
este imposibil  trecerea la o democra ie. În literatura de specialitate acest fe-
nomen a fost denumit drept lipsa unei formule politice, a unei concep ii de 
ac iune politic , o doctrin  economico-politic , concept nou de dezvoltare, 
idee na ional , ideologia na ional  sau de stat, model sau curs de dezvoltare a 
societ ii. În pofida faptului c  ace ti termeni nu sunt identici, mul i autori îi 
utilizeaz  într-un sens i context foarte asem tor. 

Cel mai adecvat din punctul nostru de vedere este îns  termenul „idee 
na ional ” în elegînd sub acesta un sistem coerent de idei, principii i orien-

ri valorice recunoscute de stat i sus inute de cet eni în activitatea social-
economic , politic i spiritual . Ideea na ional  determin  priorit ile statu-
lui în dezvoltarea societ ii. 

Noi avem nevoie de o idee na ional , dar nu de o ideologie de stat, deoa-
rece în esen a sa, ideologia de stat reprezint  o form  de tiranie exterioar  ca-
re poate s  anuleze orice idee de progres moral i poltic. În prezent e necesar  
ideea comunit ii  intereselor tuturor cet enilor rii, indiferent de apartenen-
a lor na ional i social . Iar interesul comun  const  în ie irea din criz , în 

rena terea i prop irea societ ii. Printre priorit ile na ionale trebuie s  figu-
reze i ideea reîntregirii rii, coeziunii i solidarit ii sociale. Pare paradoxal, 
dar în to i anii de independen  a rii noastre o elit  politic  nu a fost în stare 

 elaboreze o formul  politic  care s  consolideze societatea, lipsa acesteia 
provoc  tensionarea social  interetnic , separatismul. 
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În aceast  ordine de idei, V.Saca consider  c  fragilitatea macronivelului 
politic al rilor de tipul Moldovei este determinat  în mare m sur  de lipsa 
unei puternice idei na ionale unificatoare, de fuziunea for elor s toase din 
societate. Pentru Moldova, Georgia, Azerbaidjan, Ucraina, Rusia, ce tr iesc 
perioada unor serioase tulbur ri între începuturile distruse i neformate, o 
asemenea idee poate fi ideea statului unic i prosper, orientat spre asigurarea 
drepturilor egale tuturor comunit ilor na ionale de a- i reproduce liber i efi-
cient existen a i bun starea material i spiritual , în baza consumului valo-
ric ra ional i progresiv, a autorealiz rii depline a dimensiunilor socioecono-
mice, sociopolitice, socioculturale. Or, ideea în cauz  poate s  se realizeze cu 
adev rat doar coordonînd-o i îmbinînd-o cu specificul interesului na ional, 
teritorial, economic al fiec rei ri în parte.  

Pentru Moldova, poate fi ra ional  combinarea ideii i a interesului unei 
Moldove unice, integrale i indivizibile120. Situa ia dat  se explic  prin faptul 

 Republica Moldova ca i alte state în tranzi ie nu dispune de mecanismul 
de autoidentificare profund  pentru ca în societate s  ia na tere o idee unifi-
catoare, integrativ . 

La baza noii ideologii trebuie s  fe consensul, care în condi iile dezbin -
rii societ ii postotalitare este un consens instabil, fiind influen at în mare m -
sur i de cultura politic  existent . Dup  P.Frunta u i Gh.Rusnac, aceast  
cultur  în societatea moldoveneasc  se caracterizeaz  prin lipsa unui acord 
între purt torii diferitor subculturi în ce prive te valorile fundamentale, idea-
lurile i scopurile urm rite, structura i regimul politic existent în societate, 
prin lipsa încrederii între grupuri i categorii sociale, între elite i mase, parti-
cularit i care reflect  diverse st ri evidente de conflict121.  

V.Saca consider  c  consensul poate fi atins prin con tientizarea profun-
 de c tre purt torii subculturilor divergente a vie ii social-politice în toat  

complexitatea ei, a punctelor de tangen i a necesit ii de a dialoga i a sus-
ine valorile general-democratice comune. Coexisten a valoric  prin dialog i 

consens e posibil  doar în baza acumul rii anumitor cuno tin e i deprinderi, 
anumitei experien e consensuale, i a voin ei politice de consens, a particip -
rii reale în comun la elaborarea factorului decizional i a responsabilit ilor 
pentru realizarea lui122.  

                                                
120 Saca V. Interese politice i rela ii politice. Dimensiuni tranzitorii. - Chi in u, CE 

USM, 2001, p.264-265. 
121 Frunta u P., Rusnac Gh. Republica Moldova pe calea democratiz rii. - Chi in u, 

CE USM, 1999, p.76. 
122 Saca V. Interese politice i rela ii politice. Dimensiuni tranzitorii. - Chi in u, CE 

USM, 2001, p.382. 
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Acest consens politic necesar în societate pentru o idee na ional  este im-
posibil de ob inut în condi iile existen ei unui conflict de identificare în Repu-
blica Moldova. În acest caz, na ionalismul ca ideologie este purt torul unei 
intense înc rc turi de con tiin  fals , prin care, evitînd situa ia real , de do-
minat sau dominant, se pretinde realizarea unui ideal mitologizat pentru a se 
elibera sau a domina mai mult, dar care apare azi istorice te periclitat, dat fi-
ind faptul c  independen a na iunilor este ceva imaginar în sistemul modern 
de interdependen 123 . 

Ideea na ional  a Republicii Moldova (f  inten ii excesiv na ionaliste) 
axat  pe valorile general-umane, pe consens i toleran  din partea societ ii 
civile în consolidare urmeaz  a fi elementul principal în guvernarea societ ii. 
Ideea na ional  care ar coagula necesit ile societ ii într-o formulare concre-

 ar contribui la aprecierea exact  a intereselor Republicii Moldova i reali-
zarea acestora în baza pluralismului ideologic, a consensului general. Aceste 
momente nu pot fi dep ite f  o cultur  politic  adecvat  în spiritul partici-
pativ al democra iei. 
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Cet article révèle la corrélation de la culture politique et du système po-
litique, à savoir son central composant - le pouvoir politique, en particulier 
en train de la démocratisation, y compris dans la République de Moldova. 
L'auteur explique le procès du devenir de la culture politique du type acti-
viste au moyen de l'intégration des diverses sous-cultures politiques. En mê-
me temps, on affirme que les nouvelles valeurs démocratiques et la formation 
de la culture civique sont déterminées en plusieurs cas par la capacité du 
pouvoir à unir les intérêts publics et mobiliser la population activement cont-
ribuer à la réalisation de l'idée nationale.   

 
Despre cultura politic  a unui popor nu putem s  vorbim în afara siste-

mului politic al societ ii concrete, care are scopul s  exprime interesele anu-
mitor grupuri sociale, atât în beneficiul maselor populare, cât i elitei guver-
natoare. 

Analizând con tiin a i comportamentul politic în cadrul sistemului poli-
tic al societ ii din Republica Moldova constat m c  ele includ cultura politi-

 a majorit ii cet enilor, a grupurilor sociale, cât i con tiin a i comporta-
mentul clasei politice. Îmbinarea intereselor, idealurilor, valorilor acestor ca-
tegorii i juxtapunerea sau contrapunerea lor ofer  climatul de func ionare a 
societ ii. 

Sistemul politic al societ ii din ara noastr , prin elementele componen-
te: institu ii, organiza ii, rela ii i interac iuni, valori, etc. caracterizeaz , par-
tizeaz  cultura politic  a majorit ii popula iei. Cultura politic , în acela i 
timp, influen eaz  activitatea sistemului politic, con tientizeaz  necesitatea 
implement rii tuturor mecanismelor sale în realizarea necesit ilor sociale. În 
dezvoltarea sa continu , societatea moldoveneasc i-a legitimat sisteme poli-
tice corespunz toare în func ie de necesit ile i posibilit ile sale, unde axul 

                                                
124 Recenzent – doctor în tii e fulosofice, conferen iar Emil CIOBU 
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central l-a constituit echilibrul dintre determinismul social-politic i determi-
nismul tehnico- tiin ific.125 Interinfluen a dintre laturile social-politice i teh-
nico- tiin ifice în societatea noastr  nu are loc automat sau liniar. Interinflu-
en a lor este mediat  de circumstan e în timp i într-o mare m sur  de cultura 
i con tiin a politic  celor ce activeaz  în sistemul puterii. 

În tiin a politic  „puterea” se explic  într-o mare varietate de accep iuni. 
Deseori ea este raportat  la resurse i utilizarea lor. În opiniile mai recente ea 
nu se mai reduce la ni te rela ii între dou  sau mai multe persoane, cât i re-
sursele ei nu se limiteaz  la exercitarea for ei. O varietate de defini ii este da-

 puterii ca fenomen social, dar prin toate interpret rile definitorii se recuno-
te i se eviden iaz  importan a pentru con tientizarea comportamentului so-

cial i politic.126 Dintr-un alt punct de vedere puterea este capacitatea, dreptul 
sau posibilitatea de a da dispozi ii, de a influen a decisiv asupra soartei, com-
portamentului sau activit ii indivizilor cu ajutorul diferitor mijloace.127 

În societatea noastr  puterea devine valoare a democra iei, un barometru 
al sistemului de guvernare. Concomitent ea este un efect al democra iei ce s-a 
constituit istoric.128 

Cultura politic  a popula iei rii este influen at  de procesele democrati-
rii puterii, de interac iunea: putere – democra ie, care este i trebuie s  fie 

în centrul tiin ei politice autohtone, care- i vrea societatea democratic . În 
ultimii ani se simte o efervescen  teoretic i empiric , apar numeroase luc-

ri, studii, articole tiin ifice în care rela ia cultur  politic  – putere este pus  
în eviden .129 

                                                
125 Vezi: Voiculescu M. Politologie. Capitolul 4. Cultura Politic . – Bucure ti, Editu-

ra Victor, 1998, p.65-66. Interinfluen a dintre laturi sau aspecte social-politice, 
tehnico- tiin ifice nu se produce nici automat, nici instantaniu, nici liniar. Interinf-
luen a lor este mediat i de alte circumstan e de loc i timp, de o anume cultur i 
con tiin  politic . Deci nu poate fi vorba de un determinism reduc ionist, mecanic. 

126  Vezi: . . – , 1993, .40-45. 
127 Vezi: Sandu I. Politologia. Îndrumar instructiv-metodic. – Chi in u, C.C.R.E. 

„Presa”, 1998, p.14.  
128 Vezi: Oxford. Dic ionar de politic .– Bucure ti, Univers enciclopedic, 2001, 

p.362-363. În acest articol ne referim la formele: persuasiunal i autoritar  din 
clasificarea puterii. 

129 Vezi: Mo neaga V., Rusnac Gh. Pluralismul în Moldova: etapele i tendin ele de 
baz  ale consolid rii. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. 
– Chi in u, CAPTES, 2000; Mo neaga V. Identitatea etnona ional i statalitatea 
moldoveneasc  independent . // „Ecoul”, 1995, nr.20; Frunta u P., Rusnac Gh. 
Republica Moldova pe calea democratiz rii.– Chi in u, USM, 1999; Frunta u P. 
Sisteme politice contemporane. V.II. – Chi in u, 2001; Saca V. Institu ii politice i 
rela ii politice: dimensiuni tranzitorii.– Chi in u, USM, 2001; Saca V. Cultura po-
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Cultura politic  a societ ii moldovene ti nu este redus  în aceste cerce-
ri la o constatare sau la o contemplare, în aceste investiga ii este demonstrat 

sensul ei activ, de interven ie, de participare, de ac iune practic  în vederea 
solu ion rii exigen elor progresului politic din societate. Analiza culturii poli-
tice ne permite s  constat m c  ea se dezvolt  în corela ie permanent  cu do-
meniile limitrofe: economic, social, estetic, juridic. tiem c  orice domeniu, 
fie chiar practic, are un nivel teoretic. i aici problema este de ponderi, de do-
ze, ea nu apar ine numai pragmaticului, concretului sau numai teoreticului. 

Prin prisma culturii politice caracterizeaz  puterea, virtu ile i rolul ei în 
societate R.-G.Schwartzenberg. Opinia sa este aceea c : „Odinioar  puterea 
era o abstrac ie, un concept dezagreabil i impersonal pentru legi tii severi, 
care nu voiau s  cunoasc  decât contribu ii i coduri. Odinioar  ea era aproa-
pe anonim . A a a început democra ia. Dup  lupta contra ... dictaturii”.130  

Concluzia acestui discrept analist este c : „Dialectica existen  – valori 
poate fi în eleas  în toat  complexitatea ei numai dac  examin m i un alt as-
pect al lucr rilor i anume modul în care, generate de via a social i instituite 
într-o tabl  de valori, valorile însele influen eaz , la rândul lor, via a socia-

”.131 Aceasta are loc i-n procesul corelativ de congruen  / incongruen  di-
ntre cultura politic  a societ ii noastre i structura politic  din ar .132 
                                                                                                     

litic  în condi iile transform rilor actuale: cazul Republicii Moldova. // MOLDOS-
COPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXVI.– Chi in u, USM, 2004; Solo-
mon C. Aspecte ale culturii politice în Republica Moldova în perioada de tranzi ie. 
// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVII. – Chi in u, USM, 
2001; ., ., . : -

. // -98.  
. – , East West Parliamentary Practice Project, 

1998; .  
: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de 

analiz  politic ). Partea XIX.– Chi in u, USM, 2002.  
130  Citat dup : Ghi e D. Societatea i valorile. // Valori i norme politice. – Bucu-

re ti, 1998, p.19. 
131  Ibidem. 
132  Vezi: Almond G., Verba S. Cultura civic : atitudini politice i democra ie în cinci 

na iuni. – Bucure ti, 1996. G.Almond i S.Verba analizând cultura politic i struc-
tura politic  au constatat c  culturile politice pot s  fie sau s  nu fie în armonie cu 
structurile sistemului politic. O structur  politic  armonioas  va fi potrivit  acelei 
culturi politice; cu alte cuvinte, acolo unde cunoa terea politic  a popula iei va tin-
de s  fie corect i unde afectul i evaluarea vor tinde s  fie favorabile. În general, 
o cultur  parohial , dependent  sau participativ  vor fi, fiecare în parte, în armo-
nie cu ea însu i, respectiv, o structur  politic  tradi ional , o structur  autoritar  
centralizat i o structur  politic  democratic . O cultur  politic  parohial  care a 
fost congruent  cu structura sa va avea o rat  înalt  a orient rilor cognitive i rate 
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Cunoscutul dramaturg E.Ionescu în scrierile sale noteaz  c , cultura nu 
poate fi disociat  de politic . Cultura ca i politic  sunt via a noastr . Într-
adev r filosofia i metafizica, religia sau alte forme ale vie ii spirituale i ti-
in ifice alc tuiesc cultura. Dar politica, în loc s  fie tiin a sau arta organiz rii 
raporturilor între noi, astfel încât s  permit  via a în societate, via a propriu-
zis cultural , a c tat în epoca noastr , prioritate fa  de celelalte manifest ri 
ale spiritului. În impresia lui politica nu este altceva decât o lupt  pentru pu-
tere care mobilizeaz i monopolizeaz  toate energiile omului modern, dar în 
realitate, nu mai exist  nici ideologie, nici filosofie, nici art . Când spune c  
nu mai exist  ideologie sau filosofie, aceasta înseamn  c  nici o doctrin , nici 
o alt  form  de gândire liber  nu mai este permis  de politica diriguitoare. 
Orice politic  ar trebui axat  pe un punct de vedere care s  o dep easc .133 

E.Ionescu consider , într-o alt  ordine de idei, c  nu exist  libertate f  
cultur . i mai ales nu exist  cultur  f  libertate. El conchide de asemenea 

 politica are un rol de jucat i ea trebuie s  permit  în mod obiectiv dezvol-
tarea culturii în întreaga ei diversitate134, în acela i timp i a culturii politice. 

Punând în eviden  rolul dinamic al culturii în cadrul transform rilor so-
ciale sociologul francez P.Henry distinge cultura tr it , ca expresie a societ -
ii institu ionalizate i cultur  – ac iune, ca expresie a rolului afectiv al facto-

rilor subiectivi. El ne orienteaz  c  „acest rol al subiectului depinde de con -
tientizarea conflictelor de interese i a situa iei sale în ansamblul societ ii, ca 
i de aspira iile i proiectele care vor interveni în raporturile sale cu mediul 

înconjur tor i în puterea sa de influen  asupra fiin elor, lucrurilor, institu ii-
lor. Con tientizarea practicilor este punctul de pornire al elabor rii culturale” 

135. În acest context cultura politic  se atest  numai în activitatea practic , în 
ac iunea întreprins  de toate nivelurile de dezvoltare socio-culturale.  

                                                                                                     
înalte de orient ri afective i evaluative pozitive fa  de structurile difuze ale comu-
nit ii tribale. O cultur  politic  dependent  este congruent  cu sistemul s u, va 
avea o rat  înalt  de cunoa tere i înalte rate pozitive din celelalte tipuri de orien-

ri fa  sistemului politic v zut ca întreg i cu aspectele sale administrative sau de 
output; în vremea ce cultura participativ  armonioas  ar fi caracterizat  de rate 
înalte i pozitive de orient ri fa  de toate cele patru clase de subiec i politici. Sis-
temele politice se schimb i-n aceste perioade structura politic i cultura politic  
sunt incongruente una cu alta. Cele mai numeroase sisteme politice pot fi acelea, 
care au e uat în a ob ine congruen a. 

133  Vezi: Voiculescu M. Politologie. – Bucure ti, Editura Victor, 1998, p.68. 
134 Ibidem. 
135 Henry P. Cultura i politica. – Bucure ti, 1992, p.17. 
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În „lato-sensu” cultura politic  a societ ii moldovene ti poate fi în elea-
 ca form  a culturii na ionale, care reprezint  o sintez  a valorilor politice, 

psihologiei politice. 
Cultura politic  a societ ii noastre prezint  o cultur  fragmentar , f  

sistem i conflictual , atât în aspectul deosebirilor dintre exponen ii sau pur-
torii ei, cât i în ceea ce prive te modalit ile de exprimare i func ionare a 

ei. Pentru astfel de cultur  este specific lipsa unui acord dintre diferite subcul-
turi în ce prive te valorile fundamentale, idealurile i scopurile urm rite, stru-
ctura i regimul politic existente în societate. În acela i timp a a cultur  po-
litic  se caracterizeaz i prin izolare social , prin neîncredere între guverna i 
i guvernan i.136 

Este incontestabil faptul c  cultura politic  apare la o anumit  etap  de 
dezvoltare a societ ii, ca produs firesc al experien ei genera iilor precedente 
i evolueaz , se modific  ca con inut i form  de la o etap  la alta. Privit  în 

ipoteza istoric , memoria comunit ilor sociale i a oamenilor în parte din 
sfera politic , orient rile, deprinderile lor influen eaz  comportamentul poli-
tic.137 

Cultura politic  a societ ii noastre este un sistem de orient ri: cognitive, 
afective, evaluative, convingeri, idei, modele de comportament, rela ii stabile, 
care întruchipeaz  experien a genera iilor precedente i se manifest  în activi-
tatea subiec ilor procesului politic, asigurând reproducerea vie ii politice a so-
ciet ii în baza continuit ii.138 Totodat , ea prezint  un mecanism normativ, 
care asigur  reglarea comport rii civice i ac iunilor actorilor politici. Repro-
ducerea i reglarea rela iilor politice are loc atât la nivelul societ ii în gene-
ral, în cadrul comunit ilor sau grupurilor sociale, cât i la nivel individual.139 

Cultura politic  a poporului moldovenesc reprezint  un ansamblu al va-
lorilor politice, obiective i paternuri ale particip rii i activit ii politice. Ar 
fi gre it s  presupunem c  declararea insolvabilit ii valorilor comuniste i a 
idealurilor culturii politice de tip sovietic poate duce la formarea culturii poli-
tice a civiliza iei na ionale actuale. Cultura civic  are un ritm al s u de dezvo-
ltare i o dinamic  de formare care, cu toate c  sunt influen ate de putere, nu 
coincid cu schimb rile de ordin economic i social. Iat  de ce nu e posibil de 
gr bit ritmul firesc al transform rii culturii politice al popula iei. 

                                                
136 Frunta u P. Sisteme politice contemporane. V.II. – Chi in u, 2001, p.199. 
137 .: . . – , 1999, .264.  
138 Sandu I. Politologia. Îndrumar instructiv-metodic. – Chi in u, C.C.R.E. „Presa”, 

1998, p.71. 
139 Sandu I., Cola chi A. Cultura politic : abord ri concep ionale i specificul ei în 

Republica Moldova. // Analele tiin ifice ale Universit ii de Stat din Moldova, se-
ria „ tiin e socio-umanistice”. – Chi in u, 2002, p.106. 
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Dezvoltarea rela iilor de pia , formarea subiec ilor economici indepen-
den i, a multiplelor forme de proprietate, a intereselor cât sociale, atât i indi-
viduale creaz  condi ii pentru renovarea tipului de orient ri politice. Procese-
le de diferen iere social  care se dezvolt  obiectiv în societatea noastr  presu-
pun tendin a de formare a diverselor subculturi politice. 

În cadrul culturii politice a societ ii diferen iem subculturile elitelor i 
maselor. Cultura maselor este constituit  din numeroase subculturi bazate pe 
anumite criterii: de vârst , social, economic, religios, etnolingvistic, etc. La 
subculturile de vârst , de pild , se eviden iaz  diverse valori politice specifice 
diferitor genera ii. Genera ia în vârst , a c rei cultura politic  s-a format în 
condi iile rela iilor politice de odinioar , posed  convingeri politice deosebite 
de orient rile politice ale majorit ii tineretului. Acesta, nefiind împov rat de 
practica social  a regimului politic totalitar, se adapteaz  cu mult mai repede 
la condi iile societ ii de tranzi ie i este predispus la renov rile politice i so-
cial-economice. 

Subculturile social-economice din ar  sunt determinate de existen a în 
societate a diverselor grupuri sociale cu statut economic i social diferit. Ace-
asta condi ioneaz  în modul de via , în interesele i necesit ile oamenilor – 
astfel de deosebiri care joac  un rol important în comportamentul lor politic, 
deci i în via a societ ii. Spre exemplu, pentru p tura antreprenorilor cele 
mai actuale valori politice sunt libertatea, stabilitatea economic i politic , 
controlul moderat al statului, participarea lor la elaborarea i adoptarea deci-
ziilor politice, etc. 

Subculturile regionale au influen  asupra culturii politice a popula iei 
dintr-o zon  sau alt  a rii, deoarece nivelul politico-cultural al ei depinde de 
mul i factori: modul de trai, nivelul de cultur  general , natura orânduirii po-
litice, de influen a partidelor i mi rilor social-politice asupra popula iei din 
zona respectiv . Rezultatele alegerilor parlamentare ne confirm  expusele. 
Electoratul zonei de nord al rii prefer  partidele politice de centru-stânga, 
aleg torii zonei de centru sunt mai sensibili la mesajul partidelor na ional-re-
formatoare i liberale de dreapta, iar cei din zona sudului sus in forma iunile 
politice de stânga. 

Subculturile etnolingvistice din societate sunt legate nemijlocit de parti-
cularit ile etnice ale grupurilor de popula ie. Asupra acestor subculturi o inf-
luen  deosebit  exercit  con tiin a etnic i caracterul na ional. Ace ti fac-
tori, de exemplu, au condus la crearea UTA „G uzia”. Valorile, preferin e-
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le i orient rile politice ale subculturilor etnolingvistice sunt influen ate i de 
unii factori din exterior.140  

Democratizarea societ ii i dezvoltarea rela iilor de pia  duce la schim-
barea surselor i mijloacelor de formare a culturii politice, cointereseaz  ce-

enii în acumularea cuno tin elor. În aceste condi ii cultura politic  este mai 
diferen iat  dup  modul de exprimare i subiectul-purt tor. Se deosebesc ese-

ial formele de manifestare a orient rilor politice, con inutul lor la diferite 
grupuri sociale cu nivel diferit de cultura general , stare material , experien  
social i politic . 

În condi iile de extindere a democra iei, se interac ioneaz  dou  tendin e 
contradictorii: pe de o parte factor determinant al activit ii politice devine 
ini iativa creativ  a personalit ii, dimensiunile orizontului intelectual, predi-
lec iile spre transform ri, pe de alt  parte – predominarea în con tiin a politi-

 a popula iei a valorilor de egalitate, colectivism, adev r care duc la o depe-
nden  a ideilor politice de starea material  a individului. Orientarea majorit -
ii indivizilor spre satisfacerea intereselor de moment îi face dependen i de li-

derii politici populi ti i demagogi. 
Implementarea cu greu a valorilor politice i lipsa în societate a unui sis-

tem de socializare politic , care ar r spândi aceste valori în masele populare, 
duce la frânarea proceselor de democratizare. Dependen a nivelului culturii 
politice de prosperitatea material  a individului nu creaz  premise pentru un 
dialog dintre putere i societate i presupune perfec ionarea procesului poli-
tic. Imposibilitatea de a dirija formarea orient rii politice de c tre agen ii so-
cializ rii, care, de multe ori, propun modele de comportament politic ce se 
exclud reciproc, împiedic  realizarea unui acord în societate pe baza valorilor 
politice fundamentale. În afara valorilor general umane, puterea nu poate crea 
i sus ine la popula ie credin a în propria legitimitate. Regimul politic nu este 

capabil s  înf ptuiasc  integrarea tendin elor diferitelor grupuri sociale în ju-
rul scopurilor de importan  na ional i s  mobilizeze popula ia la realizarea 
lor. Stabilitatea politic  în societate apare nu numai datorit  politicii social-
economice eficiente, care satisface cerin ele crescânde ale indivizilor, ci i 
prin intermediul form rii culturii lor politice con tiente de comportament par-
ticipativ.  
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The emergence of civil society is one of the main conditions of the tran-
sition process toward a democratic society. Civil society assure not only ac-
tive citizens, but also social structures and organized group interests, thus it 
forms the needed base for the development of the social and political plural-
ism, and it represents one of the pillar of the developed democratic societies. 
Unlike western societies, were civil society is rediscovered in last decades, in 
Republic of Moldova civil society is only at the stage of a discovering proc-
ess. 

This article analyzes the main conditions for civil society to emerge and 
the state of civil society in Republic of Moldova in present days. The author 
argues that among necessary conditions for civil society to emerge, the fol-
lowing are the most important: the existence of a liberal-democratic regime, 
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supremacy of the law, guaranteed freedoms and rights, economy based on 
market relations. There is stressed also the development of the associative 
sector. Although, the number of the NGOs is constantly increasing, the real 
number of the active and efficient NGOs is much more less.  

There are many difficulties in developing a mechanism of interaction 
between civil society and state. The attempts to establish a continuous dialo-
gue trough a Social Pact failed because of its formality and ignorant behav-
ior of the state officials. 

The author concludes that the main problem of the development of civil 
society in Republic of Moldova is the weakness of the middle class, as a re-
sult of the transition processes. Its formation will require a long period of ti-
me and efficient state actions and policies. 
 

În condi iile tranzi iei democratice afirmarea societ ii civile marcheaz  
modul democratic de organizare a societ ii. Societatea civil  este un element 
important al oric rui proces de democratizare, astfel democra ia r mîne f  
realul s u fundament. Democra ia are nevoie de societatea civil  deoarece 
aceasta-i pune la dispozi ie nu numai cet eni activi, ci i structuri de organi-
zare a intereselor de grup, de clas  sau general cet ene ti, respectiv pluralis-
mul social i politic, una din premisele i formele institu ionale indispensabile 
a democra iei contemporane. Prin structura i formele sale organiza ionale 
societatea civil  este capabil  s  asigure tranzi ia treptat  a societ ii la un 
nivel calitativ nou de formare a statului democratic.  

Societatea civil  este ansamblul structurilor de interes avînd în prim plan 
cet eanul. Fiind un domeniu al realiz rii intereselor private, societatea civil  
se formeaz  preponderent de jos. Activitatea în structurile societ ii civile 
creeaz  posibilitatea autodetermin rii, autodezvolt rii omului. Societatea ci-
vil  se formeaz  în acela i timp în domeniul privat, unde omul se afirm  ca o 
personalitate i în domeniul public unde se formeaz  calit ile sale civice în 
activitatea asociativ  – organiza ii, mi ri, institu ii. În acest context dezvol-
tarea structurilor societ ii civile consta în dezvoltarea acestor dou  domenii.  

Societatea civil  se formeaz  în acea m sur  în care to i membrii socie-
ii sînt recunoscu i în m sur  egal  ca cet eni liberi, care posed  drepturi i 

libert i naturale i inalienabile. Societatea civil  se formeaz  nu numai din 
activitatea indivizilor, dar i din interac iunea grupurilor organizate, forma iu-
nilor, institu iilor, organelor administr rii publice locale etc. Mecanismele de 
baz  a autoregl rii societ ii civile în care se manifest  principiul egalit ii 
sînt – libertatea politic i democra ia (mecanismul politic), economia de 
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pia  liber  (mecanismul economic), aplanarea conflictelor din societate prin 
intermediul justi iei independente (mecanismul juridic)141.  

Societatea civil  ca entitate activ i autonom  exist  doar în m sur  în 
care dimensiunea sa obiectiv  (prezen a unui spa iu al intereselor umane, par-
ticulare i private) se întrege te cu cea subiectiv , adic  cu con tiin a organi-

rii diverselor structuri de interese, cu posibilitatea de ac iune în plan social-
politic. Fundamentul func ion rii societ ii civile este nu pur i simplu crea-
rea unui spa iu unde se realizeaz  interesele individuale a cet enilor, dar i 
realizarea unui înalt nivel de autoorganizare a societ ii.  

Apari ia interesului fa  de problema constituirii societ ii civile este co-
ndi ionat, mai întîi de toate, de schimb rile politice, economice i sociale ce 
au loc în Republica Moldova. Dup  p rerea cercet torului C.Marin în timp ce 
în rile occidentale are loc redescoperirea societ ii civile, în cele est-euro-
pene, inclusiv, în Republica Moldova se impune abia descoperirea societ ii 
civile. Deosebirea semnalat  este decisiv , marcînd, modalit ile particulare 
de con tiintizare i de valorizare a societ ii civile. Diferen a în cauz  este de-
terminat  de trecutul totalitar, dar i de itinerarul parcurs de rile est europe-
ne142. Societatea civil  prin voca ia sa de a promova suprema ia cet eanului 
se înscrie printre valorile democra iei spre care tinde societatea moldoveneas-

.  
În general putem eviden ia urm toarele condi ii a constituirii societ ii 

civile:  
O condi ie primordial  a constituirii societ ii civile este dezvoltarea mu-

ltilateral  a personalit ii, care este elementul de baz  a societ ii civile. Nu-
mai o astfel de personalitate posed  o con tiin  liber , sentimentul propriei 
demnit i, încrederea în sine. Demnitatea se manifest  în aceea c  cet enii se 
respect  reciproc chiar în situa ia cînd ei au diferite opinii privind con inutul 
problemelor comune, iar conflictele ce apar se aplaneaz  tolerant fa  de opo-
nent. Omul numai atunci se formeaz  ca cet ean activ, cînd este înzestrat cu 
idealuri morale înalte, viziuni progresiste, independen a individualit ii, res-
pectînd drepturile i libert ile altor cet eni. Realizarea unei a a stare este 
posibil  în cazul schimb rilor psihologice i mentalit ii, statusului lor social-
economic. Aceasta poate fi realizat c nd este respectat  valoarea suprem  a 
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dezvolt rii personalit ii – libertatea. Anume într-un mediu liber omul î i rea-
lizeaz  interesele i î i dezvolt  capacit ile143. 

În Moldova în perioada regimului autoritar de guvernare societatea civil  
a fost condamnat  la nefiin , deoarece retrospectiva istoric  a societ ii mol-
dovene ti demonstreaz  c  popula ia autohton  în aceast  perioad  nu a fost 
în stare s  dispun  de libert ile imanente ale omului i s  se constituie într-o 
societate cu adev rat civil . În societatea moldoveneasc  unde au lipsit tradi-
ii de valorificare a poten ialului de libertate a cet eanului urmeaz  s  desco-

pere societatea civil . Con tiin a de sine i propriul poten ial de crea ie socia-
 popula ia începe s  o dobîndeasc  odat  cu procesul de democratizare a so-

ciet ii144. Alt  condi ie a constituirii societ ii civile este existen a unui sis-
tem politic liberal-democratic, care ar garanta func ionarea efectiv  a institu-
iilor societ ii civile, fiind în acela i timp un garant a legitimit ii acestor ins-

titu ii. În acest sistem statul i cet enii sînt în raporturi de responsabilitate re-
ciproc , unde domin  normele democratice i egalitatea tuturor în fa a legii. 
Acest sistem politic reprezint  forma cea mai adecvat  de rezolvare a conflic-
telor din sfera societ ii civile i de instituire a unei ordin politice legitime. 
Democratismul real a societ ii civile, ca baz  a asigur rii libert ii personali-

ii, este posibil anume atunci, cînd societatea formeaz  mecanisme proprii 
de autoorganizare i autoreglare.  

Alt  condi ie important  a form rii i consolid rii societ ii civile este 
realizarea principiilor dezvolt rii democratice a statului, printre care: supre-
ma ia legii, egalitatea în drepturi i libert i a cet enilor, respectarea dreptu-
rilor omului, separarea puterilor, independen a sistemului judec toresc, auto-
nomie local , independen a mass-mediei, ini iative cet ene ti etc. Îns i dre-
pturile i libert ile sînt determinate de nivelul dezvolt rii societ ii civile, de-
oarece societatea civil  este un mediu social, unde se realizeaz  majoritatea 
drepturilor i libert ilor cet enilor.  

În societatea moldoveneasc  cuprins  de o criz  social-economic , va-
lorile democra iei mai au de parcurs o cale lung  pentru a fi asimilate de ma-
joritatea popula iei. Acest proces este stopat i de tergiversarea reformelor de-
mocratice, fapt ce a stimuleaz  nostalgia fa  de trecut i neîncrederea în vii-
tor. Nu democra ia a provocat actuala criz  a societ ii, ci lipsa democra iei i 
dep irea acestei crize este posibil  numai prin promovarea ei multilateral . 
În condi iile tranzi iei societ ii moldovene ti la democra ie, formarea i con-
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solidarea a statului de drept trebuie s  fie privit ca un factor al form rii socie-
ii civile.  

Alt  condi ie a form rii societ ii civile este libertatea realiz rii intere-
selor economice a cet enilor, care const  în crearea unui sistem de rela ii de 
pia , existen a diferitor forme de proprietate, concuren  economic , asigura-
rea independen ii i egalit ii subiec ilor economici. Societatea civil  va fi vi-
abil  numai atunci, cînd fiecare membru al ei v-a poseda o proprietate conc-
ret  sau v-a avea dreptul la folosirea propriet ii. Cu alte cuvinte, existen a 
propriet ii este o condi ie de baz  a libert ii personalit ii în societatea civi-

145.  
În Republica Moldova în sfera economic  structurile societ ii civile 

sînt întreprinderile individuale, societ ile cu r spundere limitate, societ ile 
pe ac iuni. Cu toate c  principalele atribute ale sferei economice ale societ ii 
civile sînt concuren a, rela iile economice libere etc., în realitate acestea nu se 
respect  în m sur  necesar . Statul cu greu creeaz  condi ii adecvate econo-
miei de pia  pentru activitatea structurilor economice a societ ii civile146.     

Cercet torul C.Marin consider  c  edificarea societ ii civile în condi i-
ile Republicii Moldova, ca i astfel în tot spa iul est-european postcomunist, 
poate deveni eficient , func ional i durabil  în cazul dimension rii ei simul-
tane pe toate filierele constituite istoric i determinate de contemporaneitate: 
dimensiunea politic , economic , juridic , institu ional , cultural , comunica-
ional 147.      

Procesul form rii societ ii civile este în dependen  de activitatea co-
munit ii, de nivelul i capacitatea indivizilor s i realizeze unul din dreptu-
rile de baz  a omului – dreptul la asociere, prin intermediul c rora indivizii 

i ap i î i realizeaz  drepturile. În acest sens, în calitate de temelie insti-
tu ional  a societ ii civile este sectorul asociativ. Sectorul asociativ consti-
tuie acel element de „capital social”, f  de care este imposibil  dezvoltarea 
eficient  a societ ii i a unui stat democratic. Organiza iile neguvernamenta-
le reprezint  un barometrul al societ ii cu ajutorul c ruia statul poate identi-
fica mai u or problemele principale ale comunit ii.   

Indiferent de specificul i obiectivele lor organiza iile neguvernamenta-
le servesc drept structuri de mediere între cet eni i stat prin organizarea 
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unui dialog public privind subiectele cheie de dezvoltare a societ ii. Prin in-
termediul organiza iilor neguvernamentale se afirm  o pozi ie civic  activ  a 
cet enilor i sentimentul de responsabilitate pentru soarta proprie i a socie-

ii în întregime, participînd i influen înd într-un mod sau altul clasa politic  
în adoptarea deciziilor politice. Reie ind din specificul lor ONG-urile pot mo-
biliza mai u or resursele comunit ii, demonstrînd o mai mare mobilitate i 
rapiditate de organizare i monitorizare a rezultatelor ob inute.  

În statele postsocialiste dezvoltarea i func ionarea organiza iilor negu-
vernamentale se caracterizeaz  prin urm toarele momente:  

- Aceste state retr iesc perioada de apari ie masiv  a organiza ilor negu-
vernamentale, care este determinat  de democratizarea societ ii, crearea con-
di iilor pentru apari ia ini iativei personale i emanciparea con tiin ei. Îns  
majoritatea organiza iilor neguvernamentale ap rute exprim  interesele fon-
datorilor acestor organiza ii. De aceea, adesea scopul principal al acestor or-
ganiza ii este satisfacerea intereselor personale. 

- Majoritatea organiza iilor neguvernamentale se formeaz  în ora ele 
mari, unde popula ia manifest  a mai mare activitate social , deoarece ora ul 
întotdeauna era purt torul ideii i practicii moderniz rii, culturii politice de-
mocratice. 

- Institu ionalizarea organiza iilor neguvernamentale în via a social-po-
litic , existen a lor ca  atribute necesare a societ ii democratice, con tiintiza-
rea c  pentru a ob ine finan are este posibil numai pentru un proiect real apar 
în calitate de factori regulatori al dezvolt rii organiza iilor neguvernamentale 
în statele postsocialiste. Aceasta conduce la reducerea num rului de organiza-
ii neguvernamentale i activeaz  numai acelea care exprim  interesele socia-

le reale a popula iei.   
- În condi iile tranzi iei societ ilor postsocialiste cea mai mare proble-

 pentru organiza iile neguvernamentale este cea a finan rii activit ii lor, 
atît din partea organiza iilor finan atoare interna ionale, cît i din partea finan-
atorilor na ionali.  

- Majoritatea organiza iilor neguvernamentale au o pozi ie negativ  în 
privin a colabor rii cu statul, deoarece în acest caz se va reduce libertatea lor 
de activitate. Îns , odat  cu democratizarea societ ii, activînd pe baza princi-
piilor statului de drept, statul nu poate ac iona într-un mod autoritar148.  

În Constitu ia Republicii Moldova este stipulat principiul asocierii libe-
re, adic  dreptul la asociere este garantat. Parlamentul Republicii Moldova a 
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adoptat un ir de legi care reglementeaz  activitatea sectorului asociativ: Le-
gea cu privire la sponsorizare i la filantropie, Legea cu privire la asocia iile 
ob te ti, Legea cu privire la funda ii, Legea cu privire la granturi, asisten  
tehnic i alte ajutoare financiare acordate Republicii Moldova, Codul Fiscal, 
Codul Civil. Legea cu privire la asocia iile ob te ti are ca obiectiv stabilirea 
garan iilor legale de asigurare a libert ii asocierii în asocia ii ob te ti.    

Sectorul asociativ reprezint  un element necesar pentru democra ie, fi-
ind instrumentul principal de participare a cet enilor la via a public . Dina-
mica dezvolt rii sectorului asociativ în Republica Moldova demonstreaz  o 
ascensiune continu  a num rului de organiza ii neguvernamentale. Conform 
datelor Registrului de stat al Organiza iilor Neguvernamentale de inut de c t-
re sec ia partide i alte organiza ii neguvernamentale din cadrul Ministerul 
Justi iei la 01.06.02. erau înregistrate 2238 de asocia ii ob te ti, inclusiv 139 
de funda ii, 24 de sindicate, 23 de patronate, iar potrivit datelor oferite de Mi-
nisterul Justi iei i Administra ia Public  Local  actualmente sînt înregistrate 
2758 de organiza ii neguvernamentale, 65% la nivel na ional i 35% la nivel 
local. În aparen  este un num r enorm, dar în compara ie cu alte state este 
destul de modest . Important nu este acest num r ci calitatea activit ii desf -
urate de organiza iile men ionate149. 

Ast zi asist m la o proliferare de organiza ii, asocia ii, sindicate, uniuni 
de crea ie, fonduri, cluburi, reviste independente care pot fi considerate nuc-
lee ale societ ii civile. Cre te num rul organiza iilor neguvernamentale for-
mate de p turile sociale noi ale popula iei (antreprenori, fermieri), de exemp-
lu, Asocia ia oamenilor de afaceri, Asocia ia fermierilor etc. Pentru ca socie-
tatea civil  s  func ioneze normal ea are nevoie de o structur  multipl  care ar 
reflecta bog ia i diversitatea de interese ale reprezentan ilor diferitor p turi 
sociale. Procesul de formare a societ ii civile poate derula eficient în cazul în 
care structurile ei au leg turi strînse nu numai pe scara orizontal  dar i pe 
cea vertical .  

Cercet torul V.Anikin consider  c  datorit  procesului democratiz rii, 
cre terii con tiin ei civice, apari iei noilor izvoare de finan are, în special a 
celor externe, num rul organiza iilor neguvernamentale a crescut considera-
bil. Îns  aceasta nu înseamn  c  num rul lor este suficient pentru exprimarea 
intereselor majorit ii popula iei. În compara ie cu alte state, num rul de or-
ganiza ii neguvernamentale este mic. De asemenea, sfera de activitate a lor 
nu este larg , ce ar corespunde necesit ilor tuturor p turilor sociale. Organi-
za iile neguvernamentale, în mic  m sur , folosesc drepturile i posibilit ile 
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lor de a influen a deciziile administrative. O influen  asupra activit ii lor 
sînt contradic iile dintre scopurile declarate i rezultatele ob inute150.         

Organiza iile neguvernamentale din Republica Moldova sînt fragile, 
majoritatea sînt inactive, dispun de resurse reduse, nu dispun de o strategie de 
dezvoltare în activitate, sufer  de insuficien  de transparen  în activitatea 
lor. Sectorul asociativ poart  amprentele transform rilor sociale. Pe de o par-
te, este vorba de procesul complicat al tranzi iei democratice, iar, pe de alt  
parte, de cele ale predispozi iilor sociale restrînse deocamdat  la scara unor 
categorii neînsemnate de cet eni de a moderniza institu ionalizarea societ ii 
pe principiile democra iei participative151.  

De i în ultimii ani asisten a interna ional  acordat  organiza iilor negu-
vernamentale a crescut în mod substan ial, în prezent exist  pu ine organiza ii 
neguvernamentale cu adev rat eficiente. Lipsa unui poten ial calificat de luc-

tori civici i a unor programe permanente în derulare denot  capacit ile 
manageriale i financiare limitate de care dispun acestea. În cazul organiza ii-
lor neguvernamentale care dispun desf oar  diverse proiecte las  înc  mult 
de dorit gradul de transparen i monitorizare a eficacit ii activit ii lor152.      

Potrivit datelor Studiului realizat de centrul "Contact" în 2002, mai mult 
de jum tate din organiza iile neguvernamentale care colaboreaz  cu statul nu 
sînt satisf cute de aceast  colaborare din urm toarele motive: lipsa unei co-
munic ri eficiente, implicarea nesatisf toare în discutarea i luarea decizii-
lor, lipsa transparen ei, inform rii i încrederii reciproce, tendin a de subordo-
nare a ONG-urilor statului153. Organiza iile neguvernamentale sînt supuse ris-
cului de a se transforma în structuri de deservire a intereselor personale sau 
de grup154.    

În Republica Moldova pentru ca sectorul trei s  prezinte un sistem des-
tul de puternic, acesta trebuie s  cumuleze un volum tot mai mare de resurse 
umane, materiale, financiare. Pentru sporirea rolului sectorului trei în societa-
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te, accelerarea procesului form rii structurilor societ ii civile este necesar: 
elaborarea la nivel de stat a concep iei dezvolt rii sectorului asocialtiv; per-
fec ionarea bazei legislative a activit ii sectorului trei; formarea unui mecan-
ism adecvat de interac iune dintre sectorul trei i institu iile de stat; acti-
vizarea colabor rii organiza iilor neguvernamentale cu institu iile de stat, 
structurile economice noi, mass-media, partidele politice etc.; l rgirea partici-

rii organiza iilor neguvernamentale la solu ionarea problemelor sociale ac-
tuale; activizarea organiza iilor neguvernamentale în centrele raionale i loca-
lit ile rurale. 

În societ ile postsocialiste în tranzi ie formarea i func ionarea organi-
za iilor neguvernamentale este reu it  atunci, cînd este luat în considera ie, 
atît specificul culturii politice existente i activit ii sociale, cît i specificul 
transform rilor sociale retr ite de aceste state155.            

Un rol important în dezvoltarea societ ii civile îl joac  sindicatele. Ac-
tualmente sînt înregistrate Confedera ia Sindicatelor din Republica Moldova 
(CSRM) reprezentat  de 9 sindicate de ramur i Confedera ia Sindicatelor 
Libere din Republica Moldova (CSLRM "Solidaritate") care este reprezentat  
de 25 sindicate de ramur . O particularitate a mi rii sindicale este existen a 
Confedera iei sindicatelor din Transnistria reprezentat  de 11 sindicate de ra-
mur . Direc iile principale de activitate a sindicatelor sînt: dreptul la munc i 
ocupa ie a popula iei, expertiza proiectelor de legi i altor acte normative din 
domeniul social-economic, protec ia juridic  a salaria ilor, crearea la nivel 
na ional a tiin ei sindicale, elaborarea strategiilor de ac iune adecvate econo-
miei de pia  folosind experien a mi rii sindicale interna ionale. Activitatea 
sindical  este determinat  de perioada de tranzi ie i, în mare m sur , este 
cauzat  de procesele social-economice complicate i de tendin a de separare a 
propriet ii sindicale156.  

În sfera spiritual  a dezvolt rii societ ii civile în societatea moldovene-
asc  poate fi men ionat dezvoltarea bisericii. Ast zi activeaz  activ biserica 
cre tin-ortodox , romano-catolic , evreiasc , baptist  etc. De asemenea, sînt 
înregistrate atît mitropolia Moldovei, cît i mitropolia Basarabiei, majoritatea 
popula iei fiind enoria i ai mitropoliei Moldovei. Un alt aspect al dezvolt rii 
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sferei spirituale a societ ii civile este activitatea organiza iilor etnoculturale, 
care sînt reprezentate prin diferite diaspore157.       

Cercet torul C.Marin consider  c  concep ia societ ii civile p trunde 
cu greu în societatea moldoveneasc , fapt cauzat de mai multe circumstan e.  

Prima circumstan  este determinat  de faptul c  actualmente lipse te o 
for  politic  puternic  capabil  s  induc  în societate con tiintizarea oportu-
nit ii vitale a acestei idei. For ele politice care de in sau aspir  la putere, fie 

 nutresc nostalgia pentru vremurile trecute, fie c  împ rt esc alte idealuri 
politice, folosesc conceptul respectiv doar pentru a- i contura o imagine favo-
rabil  în fa a opiniei publice, în special, a celei externe.  

Alt  circumstan a care defavorizeaz  implementarea real  a valorilor 
societ ii civile consist  în tendin ele etatiste care caracterizeaz  guvern rile 
moldovene ti. Puterea prefer  s in  purt torul suveranit ii care este popo-
rul la distan  de pîrghiile gestiunii sociale. Dac  în occident societatea civil  
a precedat crearea statului, prima delegîndu-i autorit ilor publice anumite  
competen e, atunci în Republica Moldova în acest sens este o situa ie absolut 
diferit , adic  edificarea societ ii civile e lansat  atunci cînd puterea este ins-
titu ionalizat .  

Alt  circumstan  care vulnereaz  procesul form rii societ ii civile este 
anemia social  oamenilor, care se caracterizeaz  prin alienare, mentalitate 
ideologizat  etc158.  

Formarea societ ii civile în societatea moldoveneasc  este un proces 
lent asupra c ruia î i pune amprenta o serie de factori ca: apatia, lipsa de ini i-
ativ  precum i faptul c  nu exist  exemple în istorie care s  ghideze tranzi ia 
de la totalitarism la democra ie. Problemele cu care se confrunt  dezvoltarea 
societ ii civile este lipsa unor tradi ii democratice, nivel slab al mobiliz rii 
structurilor societ ii civile la realizarea reformelor.  

Exist  o leg tur  strîns  între societatea civil i stat, care se manifest  
în aceea c  f  stat, societatea civil  nu poate exista iar statul f  o societate 
civil  dezvoltat  nu este democratic. Îns i dezvoltarea structurilor societ ii 
civile necesit  o putere politic  care trebuie s  asigure func ionarea efectiv  a 
lor pe calea form rii bazelor juridice, economice, ideologice, psihologice, fi-
ind în acela i timp un garant al legitimit ii structurilor societ ii civile159.  
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Societatea civil  reprezint  un mecanism complex de echilibrare i re i-
nere a tendin ei puterii politice spre dominare absolut . În cadrul unui regim 
democratic între societatea civil i societatea politic  nu pot exista raporturi 
nici de subordonare, nici de supraordonare, ci raporturi complexe de interde-
penden . Societatea civil  se opune tentativelor statului de a i subordona înt-
reaga complexitate i diversitate de rela ii sociale, de a le reduce la o situa ie 
unidimensional . În condi iile respectului reciproc se pot statornici raporturi 
normale între societatea civil i societatea politic , între guvernan i i guver-
na i, astfel realizîndu-se sisteme de comunicare i transfer de interese.  

În Republica Moldova cea mai r spîndit  form  de colaborare dintre so-
cietatea civil i stat este parteneriatul social, ea fiind metoda principal  de 
solu ionare a problemelor social-economice a cet enilor. Cei trei parteneri 
sociali (Guvernul, Sindicatele i Patronatul) promoveaz  noi modalit i de 
colaborare în scopul implement rii unei politici tripartite pentru protec ia so-
cial i economic  a cet enilor. În scopul perfec ion rii sistemului de dialog 
social, Guvernul a aprobat la 26 aprilie 1999 Concep ia pentru dezvoltarea si-
stemului de dialog social în care sînt determinate p ile dialogului de parte-
neriat social, organele care le reprezint , precum i obiectivele dialogului so-
cial160.      

În societatea moldoveneasc  mecanismele prezente ale interac iunii din-
tre stat i societatea civil  nu sînt înc  eficiente, nu exist  o colaborare i deli-
mitare a func iilor statale, nici programe care ar permite transmiterea acestor 
func ii în favoarea societ ii civile, fapt ce creeaz  impedimente suplimentare 
în apari ia activismului civic, social i economic, i ca efect nu exist  un cont-
rol efectiv a statului din partea societ ii civile.  

Avînd în vedere situa ia economic  din Republica Moldova în care sta-
tul nu este capabil s  sus in  adecvat material i financiar organiza iile negu-
vernamentale, majoritatea lor activeaz  pe baza granturilor ob inute de finan-
atorii publici i priva i. Îns  aceste resurse nu sînt suficiente pentru necesit -
ile financiare ale organiza iilor, i astfel colaborarea lor cu institu iile statale 

este deosebit de important  pentru ONG-uri. i mai dificil  este situa ia 
ONG-urilor care în general nu au beneficiat de spriginul donatorilor, activit -
ile acestora fiind realizate pe baz  de voluntariat161. Luînd în vedere faptul c  

de activit ile ONG-urilor beneficiaz  practic majoritatea categoriilor popula-
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iei consider m important ca statul s  sus in  activit ile organizate de ONG-
uri.       

Lansarea ini iativei Pactului Social la începutul anului 2002 nu a dat re-
zultate scontate. De i ini ial Pactul Social i-a propus s  stabileasc i s  dez-
volte un dialog permanent între stat i societatea civil , acesta s-a rezumat la 
realizarea cîtorva întîlniri simbolice a conducerii rii cu liderii ONG-urilor 
din anumite domenii. Pentru stabilirea i men inerea rela iilor cu organele ce-
ntrale ale puterii, a fost instituit de c tre Forumul III al ONG-urilor din Mol-
dova o structur  numit  Consiliul ONG-urilor, stabilindu-se un mecanism de 
consult ri a reprezenta ilor guvernului cu liderii ONG-urilor din cadrul Con-
siliul ONG-urilor din Moldova. Îns  aceste consult ri poart  un caracter for-
mal, reprezentan ii ONG-urilor nereu ind s  se impun  ca un partener egal în 
discu ii, punctul lor de vedere fiind ignorat162.     

Parteneriatul dintre organiza iile neguvernamentale i stat sînt importa-
nte, în special, pentru rile în tranzi ie, unde statul nu poate s  fac  fa  mul-
tiplelor probleme sociale. Statul trebuie s  în eleag  faptul c  participarea ac-
tiv  a organiza iilor neguvernamentale la implementarea programelor sociale 
poate, pe de o parte, duce la realizarea scopurilor propriu-zise ale statului iar, 
pe de alt  parte, la constituirea societ ii civile. 

În Republica Moldova de i statul i societatea civil  sînt responsabili de 
integrarea societ ii, nu au devenit deocamdat  parteneri în consolidarea i 
optimizarea raporturilor politice, sociale, economice necesare pentru coeziu-
nea societ ii. În acest context urm rim dou  tendin e: tratarea de c tre stat a 
societ ii civile prin “Dublu standard” (de sus inere a organismelor fidele i 
de presiune asupra opozi iei), i sl biciunea societ ii civile ca purt tor a unor 
interese i rela ii de colaborare i parteneriat cu statul. De i statul în persoana 
institu iilor sale i-a manifestat disponibilitatea de a sus ine activitatea organi-
za iilor neguvernamentale pentru promovarea reformelor democratice, îns  
lent se creeaz  un dialog permanent i constructiv. Numai pe baza colabor rii 
cu statul se poate reu i formarea unor organiza ii neguvernamentale eficiente 
i viabile, care au o influen a real  asupra form rii societ ii civile.   

Problemele accentuate între stat i societatea civil  în societatea moldo-
veneasc  se vor atenua atunci cînd statul se va afirma pe deplin ca un stat de 
drept, iar societatea se va afirma pe deplin ca o societate civil . Formarea so-
ciet ii civile i statului de drept este un proces îndelungat, care poate fi acce-
lerat examinînd i promovînd constituirea societ ii civile ca o direc ie impor-
tant  a politicii de reforme.  
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Din cele relatate rezult  c  în Republica Moldova societatea civil  se 
afl  într-o faz  incipient  de formare. Potrivit raportului "Common Country 
Assessment" (PNUD – Moldova 2000), dup  10 ani de democratizare a soci-
et ii moldovene ti, societatea civil  este imposibil  într-o societate în care 
nu exist  clasa de mijloc, în care boga ii nu au sim ul de obliga iuni nobile, 
iar s racii sunt prea obosi i i lipsi i de puterea de a ac iona. Societatea mol-
doveneasc  s cit  nu poate avea o cultur  voluntar  robust  pe durata tran-
zi iei economice dificile inerente procesului de formare a unei noi societ i 
democratice163.  

Cercet torii C.Zavtur i T.Turco consider  c  procesul form rii i func-
ion rii societ ii civile depinde de schimb rile în structura social  din Repu-

blica Moldova. În aceast  structur  un rol important îi revine form rii clasei 
de mijloc, caracterizat  prin poten ialul s u profesional înalt, posibilitatea de 
a se adapta mai u or la condi iile tranzi iei, participarea activ  la transforma-
rea institu iilor sociale, cointeresarea lor în continuarea reformelor, care poate 
contribui considerabil la dezvoltarea structurilor societ ii civile în Republica 
Moldova164.      

Din cele relatate mai sus reiese c  tranzi ia va necesita eforturi colosale, 
atît din partea statului cît i din partea cet enilor, pentru înr cinarea temei-
nic  a valorilor societ ii civile in societatea moldoveneasc i va cuprinde un 
cadru temporal semnificativ. 
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The paper examines the main changes in the media system in a transi-

tional society. Media autonomisation by the State is considered a mainstream 
process in these changes. The process is analysed through theoretical models 
based on understanding media as guarantor of the development of civil soci-
ety, public space and participatory democracy. This analysis includes politi-
cal (media position in the political structure and attitudes of different politi-
cal elites to the media) and economic (ownership and founding partnership) 
aspects of changes in the media system.  

 
Fenomenul tranzi iei din rile Europei de Est poate fi abordat din pers-

pectiva prescriptiv normativ i cea analitic . Prima decurge din ipoteza c  
tranzi ia trebuie s  duc  la un anumit rezultat i examineaz  realitatea social  
în vederea stabilirii dac  acesta a fost atins. Teoretic, procesul fundamental 
de tranzi ie de la totalitarism la un sistem social-politic democratic trebuie s  
fac  trecerea de la unitate la diversitate, ultima fiind conceput  ca cel mai im-
portant principiu ce st  la baza organiz rii societ ii.  

În mod ideal, o autentic  transformare a rolului i locului mass-media în 
sistemele sociale ale rilor post-comuniste ar trebui s  presupun  o autono-
mizare i o redefinire a naturii ei, astfel încît, dintr-un instrument al puterii s  
devin  o form  de interac iune a diferitelor grupuri sociale, un element al so-
ciet ii civile i al democra iei participative. Desprinderea mass-media de 
structurile statului i de forma iunile politice s-a a teptat s  reflecte procesul 
diferen ierii mass-media, proces prin care aceasta devine o structur  liber  de 
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constrîngerile ce privesc economicul, politicul, culturalul166, nemaifiind o 
anex  a partidelor, a claselor, a grupurilor religioase.  

Delimitarea mass-media de structurile statale este o premis  necesar  
pentru emergen a democra iei i poate fi privit  ca un element necesar pentru 
apari ia societ ii civile, considerate ca un element indispensabil al unui sis-
tem social democratic. Potrivit acestei teze ar fi logic ca mass-media s  fie 
mai curînd o emana ie a societ ii civile  decît a for elor politice sau a statului 
care controleaz  activit ile. Dup  cincisprezece ani de la colapsul comunis-
mului a devenit clar c  obiectivul autonomiz rii i depolitiz rii mass-media a 
fost i este mai greu de realizat, cel pu in în Republica Moldova, decît se spe-
rase ini ial. 

Dup  cum semnaleaz  mul i cercet tori în domeniu, în rile Europei de 
Est situa ia socio-politic  este conflictual , ceea ce duce la un înalt grad de 
politizare a sferei publice i a institu iilor. Bun oar  Schopflin descrie post-
comunismul ca pe “un sistem particular care e marcat de unele practici demo-
cratice, cu aranjamente mai puternice sau mai slabe de pluralism, astfel încît 
atît competi ia economic , cît i cea politic , s  devin  realitate. În acela i 
timp, ideile i practicile antidemocratice sînt curente i au r cini în societa-
te. Aceasta presupune faptul c  drumul spre edificarea unei democra ii auten-
tice este lung i va mai dura o perioad  îndelungat ”167. Autorul indic  unele 
tr turi ale acestei situa ii, notînd c , de i exist  diferen e între statele post-
comuniste luate individual, deasupra tuturor acestor diferen e, exist  o serie 
de tr turi comune, printre care: 

- moralizarea politicii i omogenizarea intereselor: o leg tur  indispen-
sabil  continu  între sfera public i cea privat , o reminiscen  a vechii di-
viziuni între societatea bun , din punct de vedere moral, i statul “r u”, cons-
tituie o for  dezintegratoare; 

- o cultur  politic  în cadrul c reia clasa conduc toare este intolerant  
fa  de competi ia politic i ostil  oric rei forme de critic  (aici autorul adu-
ce drept exemplu cazul Republicii Belarusi);  

- cu societate civil i organiza ii autonome slabe i societate descuraja-
 de politic i într-o foarte mare m sur  pasiv  fa  de via a public i poli-

tic , sistemul d  imaginea unui sistem semi-autoritar bazat pe consens. Acea-
st  tr tur  se potrive te perfect Republicii Moldova unde tot ce-i non-co-
munist (organiza ii non-guvernamentale, mi ri, asocia ii) nu are putere po-
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litic , i, respectiv, existen a i activitatea acestora se datoreaz  unui acord 
consensual tacit de a nu trece limitele permise. 

- o importan  ridicat  acordat  politicilor simbolice, transformînd ac i-
unea politic  în gesturi simbolice, mai degrab  decît subordonînd-o produce-
rii rezultatelor materiale ori aducînd reale influen e pentru a sus ine institu ii-
le; acest lucru scurtcircuiteaza procesul politic stabilit i priveaz  oamenii de 
cunoa terea procedurilor realei democra ii, producînd o bre  crescînd  între 
guvernan i i guverna i i fiind o surs  poten ial  pentru insatisfac ia popula-

.  
În ultimii ani Republica Moldova este leag nul gesturilor simbolice care 

fac din ac iunea politic  un teatru bine jucat dup  formula “Pîine i circ”. În-
cepînd cu anul 2001 înc  nici o institu ie nu a fost dat  în exploatare f  “su-

inerea” înal ilor demnitari de stat, nici o manifesta ie cultural-distractiv  nu 
s-a desf urat f  “patronatul” pre edintelui republicii, nici un act de caritate 
nu s-a petrecut f  prezen a în prim-plan a nomenclaturii de partid. Mai mult 
ca atît, politicile simbolice, pe semne, sînt în rolul principal în crearea conti-
nu  a cultului personalit ii. Ori, cel pu in, a a pare. 

- o fragilitate a societ ii civile, combinata cu o excesiva încredere în 
stat i dependen a de acesta, dînd na tere etatismului i infla iei politice, sta-
tul fiind obligat s  intervin  în toate sferele vie ii sociale, efectul fiind pentru 
Republica Moldova contopirea statului cu partidul, sau invers.  

- o dezvoltare frînat  a pie ei, datorit  etatiz rii excesive si interven iei 
politice în operarea for elor pie ei, la fel ca în pattern-urile personalizate i 
politizate, care dau na tere unor diverse forme de corup ie, subven ii de stat, 
obstruc ion ri democratice; 

- continua existen  a partidelor comuniste succesoare, care datorit  in-
capacit ii partidelor de dreapta de a promova politici democratice eficiente, 
gra ie c rui fapt apare nostalgia popular  fa  de valorile “stabilit ii” trecutu-
lui, succed la putere i se men in ca singurele forma iuni care cunosc “formu-
la succesului” capabil  s  “mîntuiasc ” poporul pe care îl conduc. 

- ascensiunea dreptei care, în mod frecvent, adopt  o atitudine anti-mo-
dernist i e na ionalist  în orientare. 

Multe din aceste tr turi ale lumii post-comuniste creeaz  ori men in di-
viziuni sociale i conflicte, militînd înc  o dat  împotriva autonomiz rii 
mass-media. 

În unele ri central i est-europene am putea avea de-a face cu ceea ce 
O.Manaev nume te schimbare "transforma-toare" a societ ii post-totalitare 
(care doar modific , dar nu elimin  în mod real vechea ordine), în locul unei 
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schimb ri "reformatoare", care presupune apari ia unei noi ordini168. Dac  
acest lucru este adev rat, atunci perspectivele pentru autonomizarea mass-
media în t rile Europei de R rit ar trebui s  fie privite ca nejustificat opti-
miste.  

De altfel, o societate în care tendin ele democratice sunt slabe, iar tr -
turile structurale ale societ ii sunt inegale în cel mai înalt grad, nu va da na -
tere unor structuri institu ionale viabile, necesare spa iului public. Astfel de 
tr turi structurale s-au transformat în mecanisme prin care modelele de ba-

 ale puterii i ierarhiei sociale modeleaz  în sens negativ caracterul sferei 
publice. De aceea, trebuie s  concluzion m c  necesitatea socio-politic  a 
autonomizarii mass-media a e uat în multe ri post-comuniste i, în multe 
cazuri, mass-media r mîne subordonat  al for elor i partidelor politice, mai 
degrab  decît o emana ie a societ ii civile. 

La acest moment ne putem pune întrebarea dac  într-un sistem democra-
tic, partidele politice ar putea fi considerate ele însele ca fiind o emana ie a 
societ ii civile, ca asocia ii voluntare ale cet enilor, create în scopul promo-

rii intereselor proprii? Daca este a a, putem considera c  mijloacele de in-
formare anexate partidelor politice ar reprezenta societatea civil . Dar cum 
st  cazul dac  partidele politice nu sînt create în scopul promov rii intereselor 
cet enilor ci reprezint  un scop în sine, un instrument de dobîndire, exercita-
re i men inere a puterii politice? 

În condi iile unei democra ii, rela ia dintre societatea civil , partide poli-
tice i stat este mai mult decît ambigu . Diversele coli de gîndire v d aceast  
rela ie în mod diferit. În acest context, e foarte dificil s  plasezi partidele poli-
tice în aceast  rela ie, întrucît este greu s  determini dac  ele constituie com-
ponente ale societ ii civile sau ale sistemului politic.  

Ernest Gellner indic  un lung proces istoric, prin intermediul c ruia 
echilibrul de for e dintre stat i societatea civil  s-a schimbat în favoarea unu-
ia sau al altuia. Cînd statul era în ascensiune, importan a societ ii civile era 
diminuat , a teptîndu- i îns  ascensiunea în urm toarea epoc . Autonomia 
societ ii civile poate fi real  numai atunci cînd puterile statului sînt limitate 
i atunci acesta însu i respect  domnia legii.  

Mai mult, în unele abord ri, societatea civil  e considerat  a fi distinct  
de partidele politice i de institu ii i este v zut  din ce în ce mai mult ca fiind 
"a treia zon " în care subiec ii sunt particulari îns  obiectivele lor sînt publi-
ce. Publice, dar nu necesar politice, ele sînt mai degrab  probleme nici priva-
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te nici legate de stat, dar care au de-a face cu o sfer  publica intermediar . În 
Europa de Est de ast zi, statul domin  clar societatea civil . Etatizarea i po-
litizarea vie ii publice dau întîietate intereselor politice. Chiar dac  partidele 
politice ar fi definite ca emana ii ale societ ii civile, într-un moment în care 
se înregistreaz  o turnur  a tendin elor unor segmente largi ale societ ii, op-
tînd pentru ie irea din via a public , nu se poate spune ca aceste partide rep-
rezint  toat  societatea.  

Analizînd situa ia din Republica Moldova din aceast  perspectiv  s-ar 
putea constata c  la moment diferen ele sînt atît de profunde încît s-ar putea 
spune c  societatea este divizat  în cîteva tabere care coexista una lîng  alta. 
Una este extensia Republicii Populare Moldovene ti, care p streaz  concep i-
ile formate de-a lungul perioadei sovietice. Alta î i are r cinile într-un sis-
tem de valori tradi ionale. Alta este ceea ce V.Saca define te prin termenul 
“staierii r citori”169, acel segment al popula iei cît i al elitelor politice care 
habar nu au care valori le sînt mai aproape de suflet i c tre care mal s  se ap-
ropie. Exist i o a patra Moldov , care cuprinde partea societ ii înstr inat  
de propriul stat.  

Judecînd dup  rezultatele alegerilor parlamentare din 2004 i, mai mult, 
a alegerilor municipale locale, aceast  tab  ar num ra mai mult de o treime 
din popula ia rii. Ace ti oameni sînt în afara influen ei mass-media i a tutu-
ror institu iilor cu prestigiu social. Acest segment social consider  c  nu este 
necesar a lua în calcul votul cuiva pentru c  nu s-a schimbat nimic la vîrf i 
nici nu se va întîmpla acest lucru vreodat . Acest segment al popula iei este 
nemul umit i înstr inat de statul însu i, f  s -l intereseze cine este la putere 
în orice moment dat. 

Politicienii (din partide de guvernamînt sau de opozi ie), al turi de func-
ionarii de stat i unii profesioni ti (jurnali ti si grupuri de lobby), constituie o 

clas  politic  uneori cu puternice leg turi cu restul societ ii. Acceptînd c  
mass-media trebuie s  fie autonom i independent , politicienii nu au luat în 
considerare cu adev rat acest lucru. Timp de cî iva ani dup  1989, controlul 
transmisiilor în direct era considerat privilegiul partidului sau al coali iei de 
guvern mînt, investit  acum cu un mandat democratic pentru a guverna. În 
Republica Moldova situa ia a r mas i acum neschimbat , controlul asupra 
teleradiovizualului fiind îndeosebi accentuat în timpul scrutinelor electorale.  

În ceea ce îi prive te pe jurnali ti, situa ia din Republica Moldova (dar 
si din alt  parte) este c  ace tea – marea majoritate a celor implica i politic – 
nu sînt obiectivi. Atitudinea civic  mo tenit  din trecut (cînd sub sistemul co-
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munist trebuia s  iei parte la lupta dintre comunism i democra ie) îi face pe 
redactori i jurnali ti s  fac  tot posibilul pentru a promova cauza propriei ta-
bere politice, în versiunea sa de realitate, apoi s  informeze obiectiv i s  ofe-
re o analiz  obiectiv  a situa iei.  

Ca rezultat, pia a presei moldovene ti a ajuns dominat  de jurnalism afi-
liat politic, pref cîndu-se a fi obiectiv. Acest lucru iar i este f  demonstrat 
în timpul campaniilor electorale. De aceea, chiar dac  mass-media din Mol-
dova s-ar fi rupt de structurile statale, în multe cazuri ea a r mas puternic ata-
at  de entit ile politice. Chiar dac  multe a a-numite ziare de partid au dat 

faliment, ziarele na ionale moldovene ti sînt ziare dedicate promov rii unui 
set de interese sau de puncte de vedere politice (chiar dac  ziarele locale înce-
arc  s  men in  un nivel de impar ialitate). Aceasta ajut  la structurarea dife-
ritelor puncte de vedere, mai degrab  ale elitelor de partid, decît ale membri-
lor sau grupurilor sociale în general.  

În consecin , mass-media moldoveneasc  nu reflect i nici nu articule-
az  nevoile, interesele i opiniile unui imens segment al societ ii. Cotidiene-
le, în cele mai multe cazuri, se adreseaz  intelegen iei. Micii oameni de afa-
ceri, privi i ca inima noii clase de mijloc moldovene ti, nu au presa lor. Este 
discutabil dac ranii i muncitorii recunosc vreun ziar ca vorbind, cu adeva-
rat, despre ei. În aceast  ordine de idei, putem spune c  scopul autonomiz rii 
mass-media a fost, într-adev r, bine definit pentru a mic ora diferen a dintre 
stat, partidele politice si alte entit i.  

Aceasta se întîmpl  din cauza realiz rii asimetrice a scopului, conform 
ruia mass-media joaca un rol contradictoriu in societate. Serve te unui plu-

ralism extern, dar, în acela i timp, caut  o dominant  în sensul impunerii unui 
punct de vedere i a unei interpret ri a evenimentelor care serve te unor inte-
rese politice. Dac  este autonom  fa  de stat, atunci e subordonat  politic i, 
din nou, nu structurii de putere, în general, ci anumitor for e politice din cad-
rul acestei structuri. Mai mult chiar, atunci cînd se declar  sus i tare c  „zia-
rul este al meu personal i nu al partidului” (din interviul pre edintelui PPCD 
Iurie Ro ca acordat poetului de televiziune ProTV) devine clar c  majoritatea 
ziarelor moldovene ti nu reprezint  interesele nici m car a unui segment 
îngust al popula iei ci a unor personalit i luate în parte, orgoliile c rora vin a 
reprezenta ironic punctul de vedere unanim acceptat.  

Astfel, f  autonomizarea mass-media în raport cu partidele i cu cele-
lalte entit i politice, societatea nu va fi bine servita de c tre aceasta. Acest 
proces începe greu. Odat  pentru c  doar cîteva partide î i pot permite s i 
finan eze propria mass-medie i multe cotidiene i periodice, cu o orientare 
deschis  c tre un partid, au falimentat. De asemenea, profesionalismul jurna-
li tilor a ajuns, în unele cazuri, s  aib  un impact asupra politicii profesionale, 
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favorizînd o mai mare orientare c tre impar ialitate. Aceasta reduce p rtini-
rea, în multe cazuri introdus  nu atît de redactori i tipografi, cît de reporteri 
i comentatori. În plus, mul i proprietari i publici ti cu orientare economic , 

încearc  s  restrîng  parteneriatul deschis în cadrul sistemului mass-media pe 
care îl conduc, chiar dac  o fac mai degrab  din motive economice, decît po-
litice. Este, oricum, un drum lung de parcurs pîna la atingerea impartialit ii 
mass-media ca scop. 
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Present article represents theoretical analysis of international terrorism 
concept. The definition of international terrorism is given here and types of 
international terrorism are systemotized. International terrorism is the un-
lawful use of threat or violence against people or property is accomplished to 
promote political or social objectives and to destroy principles and norms of 
international political system. Here author tried to analyze ideology of inter-
national terrorism also we tried to examine Islamic terrorism. The author 
paid great attention to the examination of political program conforming the 
struggle against international terrorism in Republic of Moldova. 

 
Printre problemele majore cu care se confrunt  în permanen  comunita-

tea mondial  în prim-plan s-a impus terorismul. Terorismul a evoluat în spa-
iu i timp: de la individual, de grup, local pîn  la cel de mas  (terorismul in-

terna ional)171. 
În opinia savantului rus A.Gu er (conduc torul Centrului de dezvoltare 

strategic ), despre actele de terorism s-a vorbit, pîn  nu demult, ca despre fe-
nomene locale. Îns , din anii '80-90 ai secolului al XX-lea terorismul ia pro-
por ii i devine un fenomen universal. “Interna ionalizarea terorismului con-
temporan nu poate fi contestat . În leg tur  cu integrarea tot mai intens , în 
comunitatea mondial , cu dezvoltarea rela iilor informa ionale, economice, 
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financiare, cu extinderea fluxului migra ional, terorismul cap  noi forme i 
posibilit i de manifestare”172. 

Cu toate c  problema terorismului, inclusiv a celui interna ional este 
abordat  într-un num r impun tor de lucr ri, deocamdat  defini ii general ac-
ceptate aceste no iuni nu au. Termenii “terorism” i “terorism interna ional” 
sunt concepu i în mod diferit atît în literatura de specialitate, cît i în actele 
oficiale. Primele încerc ri de a defini aceste no iuni au fost întreprinse în 
1972, an în care Adunarea General  a ONU a creat un comitet special pentru 
combaterea terorismului interna ional173.  

Dar nici acest comitet nu d  fenomenului în cauz  o defini ie în afara 
contraverselor. Adunarea General  men iona c  “dificultatea în elaborarea 
unei formul ri care ar reda adecvat esen a terorismului rezid  în lipsa unui 
criteriu de baz  ce ar permite eviden ierea elementelor principale constitutive 
ale îns i no iunii de terorism. Numai adoptarea unui asemenea criteriu va da 
posibilitatea de a crea mecanismele care vor contribui la lichidarea practicii 
terorismului”174. 

 Pentru a determina no iunea de terorism interna ional e necesar a face o 
deosebire net  între actele de terorism interna ional i cele ce poart  caracter 
intern, s vâr ite în cadrul unui anumit stat. Îns  divergen ele de ordin politic 
în abordarea terorismului împiedic  statele s  ajung  la un consens pentru a 
se determina care act terorist poate fi considerat interna ional. 

În Titlul 18 al Codului de legi al SUA se con ine o defini ie desf urat  
a no iunii de terorism interna ional, potrivit c reia acesta înseamn : 

(A) ac iuni violente care pun în pericol via a fiin ei umane; (B) ac iuni 
vâr ite în scopul de a trezi panic  în rândurile popula iei civile sau de a o 

impune la careva ac iuni, fie pentru a influen a  în direc ia dorit  politica sta-
tului; (C) ac iunile ce se desf oar  în teritoriile care nu se afl  în jurisdic ia 
SUA sau în afara grani elor ei na ionale s vâr ite în scopul de a înfrico a sau 
de a impune la careva ac iuni SUA sau ara în care se afl  infractorul, fie în 
scopul de a ob ine azil politic. 

Tot în acela i Cod de legi, îns  de acum în Titlul 28, se con ine cea mai 
succint  formulare a terorismului interna ional: “Ac iuni teroriste, în care 
sunt implica i cet eni sau teritorii apar inând nu doar unei ri”175. În baza 
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acestor defini ii putem deduce principala tr tur  a terorismului interna ional 
– caracterul transna ional al acestuia. 

În Dic ionarul de drept interna ional din 1986 terorismul interna ional 
este caracterizat ca “totalitate de acte socialmente periculoase la scar  inter-
na ional  ce se soldeaz  cu moartea absurd  a oamenilor, ac iuni care dereg-
leaz  activitatea diplomatic  a statelor i a reprezentan ilor lor i care îngre-
uneaz  contactele i întâlnirile la nivel interstatal, precum i între inerea leg -
turilor prin diferite c i între state”176.  

O defini ie asem toare întâlnim în Dic ionarul diplomatic177.  
V.Luneev sus ine c  terorismul interna ional reprezint  “ac iuni îndrep-

tate spre lichidarea reprezentan ilor statului str in cu scopul de a provoca r z-
boi sau de a tensiona rela iile între state”178. Îns  aceast  defini ie cuprinde 
doar un aspect al terorismului interna ional. Ast zi terori tii interna ionali 
urm resc scopuri mult mai largi – nimicirea popula iei pa nice, lichidarea 
structurilor sistemului politic interna ional i a normelor ce reglementeaz  
activitatea lor. 

În opinia lui E.Leahov, actele de terorism interna ional sunt s vâr ite de 
indivizi aparte sau de grupuri de indivizi care ac ioneaz  de sine st tor sau 
potrivit instruc iilor elaborate la nivel de stat i sunt îndreptate împotriva val-
orilor general umane protejate atît de dreptul na ional, cît i de cel interna io-
nal179. Astfel, putem sesiza c  autorul vorbe te despre existen a terorismului 
interna ional statal.  

Într-o alt  opinie, a lui J.Dugard, terorismul interna ional reprezint  acte 
violente s vâr ite în scopul de a genera schimb ri de ordin politic care ar sub-
mina rela iile între state, acte concepute de umanitate ca incompatibile cu no-
rmele de comportament general recunoscute180. El accentueaz  asupra faptu-
lui c  aceste acte au ca scop final dereglarea sistemului politic interna ional. 

Dic ionarul enciclopedic militar din 2001 con ine urm toarea defini ie a 
terorismului interna ional: “Acte violente s vâr ite împotriva persoanelor sau 
obiectelor ce sunt puse sub protec ia dreptului interna ional. De regul , sunt 
folosite de organiza iile extremiste ca metode de lupt  politic  pentru a exer-
cita presiune asupra diferitor subiec i ai activit ii interna ionale, în primul 
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rând asupra celor ce de in puterea într-un stat sau altul”181. Astfel, dic ionarul 
determin  terorismul interna ional ca metod  de lupt  politic . Îns  aceast  
defini ie este potrivit i pentru a caracteriza terorismul intrastatal, deci în 
baza ei nu putem deosebi aceste dou  fenomene. În opinia noastr , terorismul 
interna ional are ca obiectiv rela iile interna ionale, valorile, principiile ge-
neral umane, în acest caz actele fiind direc ionate spre nimicirea lor. 

În acela i context savantul rus D. ve  opineaz  c  actele de terorism in-
terna ional sunt îndreptate împotriva: 

- oric rei guvern ri str ine, organiza ii interna ionale sau împotriva rep-
rezentan ilor lor; 

- oric rui cet ean al statului str in, numai pentru faptul c  el este cet e-
an al acestui stat 182. 

adar, f când o analiz  comparativ  a defini iilor sus-prezentate vis-à-
vis de no iunea de terorism interna ional, putem constata c  ele difer  de la 
un autor la altul. Totu i, ele permit a scoate în vileag un ir de tr turi princi-
pale ce le sunt caracteristice. În primul rând, to i autorii sunt unanimi în ce 
prive te componentele indinspensabile ale terorismului – violen a i rezulta-
tul actelor – frica; în al doilea rând, terorismul întotdeauna presupune existen-
a anumitor scopuri: politice, religioase, mercantile etc.; în al treilea rând, 

mul i consider  c  actele de terorism sunt concepute i ca metod  de influen  
psihologic  asupra oamenilor; în sfâr it, terorismul interna ional este orientat 
spre a submina sistemul politic interna ional. 

adar, putem conchide c  terorismul interna ional este una dintre cele 
mai serioase probleme cu care se confrunt  ast zi întreaga comunitate mondi-
al . Scopul acestuia este de a distruge ordinea stabilit  în lume pe calea pro-
voc rii de conflicte interna ionale, submin rii orânduirii social-politice a sta-
telor, destabiliz rii situa iei în lume i r sturn rii guvernelor, împiedic rii for-
ate a exercit rii dreptului popoarelor la autodeterminare, impunerii for ate a 

lu rii deciziilor dorite de terori ti, pe calea înfrico rii oamenilor de stat, poli-
tici etc. Terorismul interna ional este considerat infrac iune împotriva umani-

ii, care submineaz  bazele rela iilor interna ionale i care pune în pericol 
pacea i coexisten a pa nic  a popoarelor. 

În literatura de specialitate este expus  opinia potrivit c reia actele de 
terorism interna ional pot fi s vâr ite atît de grup ri aparte, care ac ioneaz  de 
sine st tor, cît i de state. În dependen  de subiectele activit ii teroriste, te-
rorismul interna ional poate fi divizat în: 
                                                
181 :  2- . – : , 

2001, .2, c.640. 
182 A se vedea: . : . 
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1) terorism de stat – activitatea terorist  este organizat i s vâr it  de 
stat; 

2) terorism transna ional – activitatea terorist  este organizat i s vâr-
it  de persoane sau grup ri aparte, unite în organiza ii, independent de care-

va stat. 
Îns , unii speciali ti în materie nu sunt de acord cu aceast  clasificare. 

Astfel, savantul rus I.Avdeev sus ine c  terorismul folosit de c tre stat ca mij-
loc de influen  asupra altui stat nu poate fi considerat terorism interna io-
nal183. 

Termenul “terorism de stat” este utilizat în actele ce vizeaz  politica ex-
tern  a unor state. Acesta îns  nu e strict delimitat de no iunea “terorism in-
terna ional”. Savantul rus L.Modjorean în monografia sa “Terorismul pe 
mare” întreprinde o clasificare a terorismului de stat, considerând c  acesta 
poate fi specificat astfel în cazul în care: 

- statul apare în calitate de instigator i organizator al terori tilor; 
- actele teroriste sunt s vâr ite de serviciile speciale existente în stat184. 
În Rezolu ia 39/159 a Adun rii Generale a ONU e stipulat: “statele nu 

vor promova politica terorismului de stat i nu vor întreprinde careva ac iuni 
îndreptate spre subminarea orânduirii social-politice în alte state suverane”. 

“Dic ionarul de termeni ce vizeaz  drepturile omului” atribuie no iunii 
de terorism interna ional sensul de “terorism interna ional sus inut de stat”. În 
acest dic ionar sunt eviden iate urm toarele cazuri de terorism interna ional 
sus inut de stat:  

- asigurarea oric rei persoane, grup ri sau organiza ii, care particip  la 
vâr irea actelor de terorism interna ional cu arme, substan e explozive cau-

zatoare de moarte; 
- îndreptarea, preg tirea sau acordarea de ajutor oric rei persoane, gru-

ri sau organiza ii care planific  sau execut  acte de terorism; 
- acordarea de suport financiar oric rei persoane, grup ri sau organiza ii 

care planific  sau execut  acte de terorism; 
- punerea sub protec ia diplomatic  a persoanelor care ajut  sau contri-

buie la s vâr irea actelor de terorism interna ional; 
- refuzul de a preda sau de a pune sub urm rire pe teritoriul s u persoa-

ne care au s vâr it oricare act de terorism interna ional185. 

                                                
183 . . // :  

. – : , 2000, c.56-60. 
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În ce ne prive te, consider m c  terorismul de stat, orientat spre sus ine-
rea actelor de terorism pe teritoriul unui stat str in sau împotriva acelui stat 
poate fi considerat drept terorism interna ional, deoarece în literatura juridic  
terorismul de stat este atribuit la categoria de infrac iuni interna ionale. Men-
ion m în context c  date privind num rul de acte teroriste ce poart  caracter 

interna ional s vâr ite de state lipsesc. Aceasta se explic  prin faptul c  a do-
vedi din punct de vedere juridic, complicitatea la careva act terorist nu întot-
deauna este posibil.  

Pentru a opune rezisten  terori tilor este foarte important a cunoa te 
motivele din care ace tia ac ioneaz , îns  a a cuno tin e pot fi ob inute numai 
studiind ideologia terorismului.W.Laqueur consider  c  “terorismul nu este o 
ideologie, el nu reprezint  o strategie a rebelilor, care poate fi aplicat  de ade-

ii celor mai diferite curente politice”186. Prin aceasta se subliniaz  c  ideo-
logia terorismului ca concep ie despre lume i ca ghid de activitate practic  
are r cini ideinice diferite. 

Terorismul interna ional este unul pluriform, îns , dup  cum men ionea-
 savantul rus D.V.Oli anschi, unii factori politici, ideologici i psihologici 

sunt comuni pentru toate organiza iile teroriste. Terorismul este ultima verig  
în lan ul radicalism – extremism – fanatism – fundamentalism – terorism. 

Radicalismul – înseamn  deta area total  de la tradi ia deja recunoscu-
187. A fi radical (de la lat. Radix – r cin ) înseamn  a fi p rta ul meto-

delor radicale, decisive, ale schimb rilor fundamentale. No iunea de  “radi-
calism” presupune idei social-politice i ac iuni direc ionate spre schimbarea 
cardinal  a institu iilor politice i sociale existente188. Lato sensu, no iunea de 
radicalism politic este tratat  drept fenomen specific sociocultural, determinat 
de particularit ile istorice, sociale, economice i religioase ale dezvolt rii 
unei sau altei ri, focusat spre schimb ri în ritm rapid.  

Uneori, termenul de “radicalism” este utilizat ca sinonim al celui de ex-
tremism. Nu suntem de acord cu a a substituire, deoarece, spre deosebire de 
extremism, radicalismul se bazeaz  doar pe con inutul unor sau altor idei, nu 
îns  pe metodele de realizare a lor. Radicalismul este în exclusivitate un feno-
men ideologic i nu unul activ, cu efecte, cum s-a dovedit a fi extremismul. În 
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cazul acestuia din urm  în prim-plan sunt puse metodele i mijloacele de lup-
, ideile fiind plasate pe un plan secund189. 

M.Funke opineaz  c  “radicalul întruchipeaz  un grad înalt de intensita-
te a sistemului critic, îns  argumentele sale nu le prezint  sub form  de împu-

turi. Cu toate c  prive te în r cin  “r ul”, el feti izeaz  acest r u în teo-
ria sa, practic nu particip  la lupta politic . În timpul democra iilor el p te 
al turi cu tovar ii s i îns  totu i aparte, f  a se contopi cu ei. Rela iile sale 
cu publicul le construie te pe baza c ilor, iar când se întâlne te nemijlocit 
cu masele trebuie s  se decid  asupra pozi iei sale: sau s  devin  conduc to-
rul lor revolu ionar (cum a fost Lenin sau Tro ki) sau s  treac  în sfera filoso-
fiei politice, unde poate s  deschid , verbal, noi orizonturi, deja sondate de ti-
neretul critic (Marx, Sartre, Merleau-Ponty, Marcuse)”190. 

adar, în opinia filosofului rus N.N.Afanasiev radicalismul ca pozi ie 
social  nu are nimic comun cu terorismul191. 

R.Vasserman consider  ca “nu poate fi contestat faptul c  terorul verbal 
anticipeaz  terorul “fierbinte”. Actele teroriste ale organiza iilor ilegale nu au 
“c zut din cer”, ele au fost preg tite de bro uri i lozinci teroriste”192. 

Extremismul este o continuare i dezvoltare a radicalismului. Extremis-
mul genereaz  diferite fenomene: crize social-economice, deformarea institu-
iilor politice i a structurilor puterii, caracterul totalitar al regimului politic, 

persecutarea, i reprimarea opozi iei etc. În plan politic, extremismul se pro-
nun  împotriva institu iilor politice, structurilor sociale, încercând s  submi-
neze stabilitatea lor întru atingerea propriilor scopuri. Extremismul neag  ori-
care alt mod de gândire.  

Extremismul politic poate fi “de stânga” i “de dreapta”, religios sau na-
ionalist. Recent au ap rut noi tipuri de extremism – ecologic i antiglobalist. 

Extremi tii de stânga sunt anarhi tii, marxi tii, tro chi tii etc. Cei de dreapta 
se pronun  împotriva societ ii burgheze, criticând-o pentru c derea moravu-
rilor, “cultura maselor”, lipsa ordinii în ea193. Extremismul religios în lumea 
contemporan  este extremismul islamic. 

                                                
189 Ibidem. 
190  A se vedea: . . // -

, 2001, 6, c.213. 
191 Ibidem. 
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În anii '90 ia amploare activitatea organiza iilor i mi rilor teroriste 
extremiste formate pe principii religioase, etnice194. Cea mai larg  r spândire 
u mi rile religioase radicale din rile culturii musulmane. Aceast  r spân-

dire a fost determinat  de schimb rile ce au loc în lume în rezultatul globali-
rii, fapt ce a influen at atît sfera social , economic , cît i via a politic .  

Sub impactul acestor schimb ri în societ ile islamice au ap rut curente 
care erau împotriva moderniz rii sferei social-politice. Toate aceste mi ri i 
organiza ii i-au propus scopul de a reforma via a social-politic  în statele 
musulmane pe baza ideologiei politice, care poate fi caracterizat  prin terme-
nul de islamism195. ercet torul rus A.Ignatenko îl define te ca “ideologie i 
activitate practic , direc ionate spre crearea condi iilor în care problemele so-
ciale, economice, etnice i de alt  natur  cu care se confrunt  societ ile (sta-
tele) în care prevaleaz  musulmanii, vor fi solu ionate în baza normelor isla-
mice prescrise de ariat”196. 

Grup rile i mi rile ap rute pe baza islamismului pentru prima dat  s-
au manifestat ca for  organizat  înc  în 1928, în Egipt, când acestea au for-
mat asocia ia “Fra ii musulimani”, care i-a propus drept scop lupta pentru 
eliberarea rii de cotropitorii englezi i crearea statului islamic ce va exista 
dup  legile ariatului197. 

În anii urm tori, în baza experien ei de lupt  a “fra ilor”, au fost create 
numeroase mi ri i organiza ii islamice. Ast zi scopul principal al organi-
za iilor teroriste islamice este r sturnarea regimurilor laice în rile arabe i 
instaurarea în ele a orînduirii teocratice guvernate de normele ariatului (nor-
mele dreptului islamic), iar pe viitor – unirea tuturor rilor musulmane într-
un singur halifat. Totodat , ele se împotrivesc r spândirii influen ei i prezen-
ei rilor occidentale, în special a SUA, atît în regiune, cît i în întreaga lu-

me, considerând civiliza ia occidental  imoral i prejudicioas . Drept scop 
aparte se înainteaz  lichidarea statului Israel.  

Teza de baz  a acestei ideologii rezid  în urm toarele: “Alah e scopul 
nostru, profetul – c petenia noastr , Coranul – constitu ia noastr , jihadul – 
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calea noastr , moartea pe drumul predestinat de Alah – dorin a noastr  supre-
”198. 

Extremismul na ionalist se manifest  de pe pozi iile ap rii intereselor 
“na iei sale”, respingând i desconsiderând drepturile similare ale altor gru-
puri etnice. Na ionalismul este baza ideologic  a terorismului. Na ionalismul 
se împlete te strâns cu separatismul, acesta fiind cea din urm  form  de ex-
primare a lui.  

Scopul principal al separati tilor este schimbarea orânduirii de stat, vio-
larea integrit ii teritoriale a rii, ie irea unor sau altor unit i teritoriale din 
componen a statului, formarea propriului stat independent. Separatismul este 
înso it de o propagand  ideologic  agresiv , de exemplu: cei de la putere sunt 
declara i ocupan i care violeaz  drepturile omului. De regul , separatismul 
are ca baz  na ionalismul. Terorismul na ionalist reprezint  o lupt  împotriva 
lez rii drepturilor unor na ii i etnii, care se duce pe fondul conflictelor na io-
nale în interiorul unui stat. 

În contextul terorismului interna ional, un mare pericol prezint  tentati-
vele liderilor organiza iilor teroriste de a oferi activit ii lor un caracter de lu-
pt  pentru eliberarea na ional . Ca rezultat, o parte din societate percepe acte-
le acestor organiza ii ca fiind nobile, din cauz  numeroaselor probleme neso-
lu ionate (politice, na ionale, sociale, economice), decalajului tot mai pronun-
at dintre nivelul de trai în rile înalt dezvoltate i în cele pe cale de dezvol-

tare. 
Practic, tuturor variet ilor extremismului le sunt specifice anumite tr -

turi: “aplicarea for ei sau amen inerea cu for a, de obicei a for ei armate; 
perceperea neadecvat , doar sub un anumit aspect, a probelor sociale, c ile de 
solu ionare a lor la fel fiind restrânse; fanatismul, obsesia în tendin a de a im-
pune oponen ilor principiile sale, opiniile proprii; executarea oarb , incon ti-
ent  a ordinelor, instruc iunilor; accentul se pune pe sentimente, instincte, 
prejudec i, nu îns  pe ra iune; incapacitatea de a fi tolerant, de a merge la 
compromis sau ignorarea lor”199. 

În opinia filosofului rus N.N.Afanasiev, extremismul dispune de o prac-
tic  social  proprie200. Deosebirea dintre terorism i aceast  practic  const  în 
aceea c  „teroristul duce pîn  la un sfâr it logic “munca” sa de destabilizare a 
societ ii, pe când extremistul se opre te la jum tate de cale. Acolo unde ext-
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remistul zvârle cu pietre teroristul începe a arunca bombe. Acolo unde extre-
mistul blocheaz  str zile, arterele feroviare, autostr zile teroristul ia ostatici. 
Acolo unde extremistul amenin  cu moartea teroristul seam  moarte”201. 

În opinia lui M.Funke, “extremistul duce lupta cu sistemul, fa  de al c -
rui centru se afl  în opozi ie extrem , îns  duce aceast  lupt  nemijlocit în 
hotarele sistemului. În locul loviturii de stat el poate dori schimbarea cursului 
i tinde doar spre accelerarea schimb rilor evolu ioniste. Fa  de sistem extre-

mismul este situat nu pe pozi ii de revolu ionar impulsionat, ci ca adversar al 
puterii de guvern mânt i al anumitei structuri sociale; altfel spus, el se mani-
fest  în calitate de reformator, radical, nu îns  ca persoan  care nimice te, di-
struge”202. 

Cum men ioneaz  N.N.Afanasiev „teroristul dimpotriv , este cel care 
distruge, cel care i-a ales con tient modul de via i tipul de comportament, 
determinându-l astfel ca fiind unul constant. În anumite condi ii, extremistul 
poate s  devin  terorist, deoarece nu e secret c  anume din mediul extremi ti-
lor terori tii î i recruteaz  cadrele. Pentru terori ti lupta înarmat  devine mult 
mai important  decît procesul fundament rii ideologice”203. 

În opinia savantului american R.E.Rubenstein, autorul lucr rii “Alchi-
mi tii revolu iei. Terorismul în lumea contemporan ”, “mentalitatea teroristu-
lui este fondat  pe refuzul de cuvinte (agita ie, convingere) în favoarea fapte-
lor (actelor violente). Teroristul interpreteaz  violen a drept metod  de 
comunicare”204.  

Terorismul se deosebe te i de fundamentalism. Acesta din urm  reprez-
int  tendin a de a se opune moderniz rii, ata amentului fa  de vechile valori 
fundamentale, structuri, metode de organizare a vie ii sociale. Ini ialmente, 
prin fundamentalism era numit curentul conservativ în protestantism care a 
ap rut la sudul SUA în 1910 (el respingea activ orice critic  la adresa Bibliei 
i  încerc rile  de  a  o  trata  pe  nou).  Ast zi  termenul  de  “fundamentalism” se  

asociaz  cu islamul i prin el se în elege împotrivirea p rta ilor islamului or-
todoxal, militat tuturor încerc rilor de a vesterniza i moderniza islamul sub 
influen a lumii contemporane. În opinia doctrinarului rus T.I.Mirskii, funda-
mentalismul poate fi defensiv, ofensiv i agresiv205. La baza fundamentalis-
mului islamic agresiv st  principiul “jihad” (eforturi, pe care musulmanii 
trebuie s  le depun  pentru a- i ap ra credin a).  

                                                
201 Ibidem, c.211. 
202 Idem. 
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Actualmente, cea mai cunoscut  manifestare a fundamentalismului isla-
mic se consider  a fi vahhabismul206. Vahhabismul este o ramifica ie a isla-
mului, care a luat na tere în secolul al XVIII-lea pe Peninsula Arabic . Înte-
meietorul vahhabismului a fost Muhammed Ibn-Abdeli Vahhab, n scut într-o 
familie evlavioas  a unui judec tor musulman. Vahhabismul propaga lupta 
înarmat  cu renega ii de la islamul adev rat207. 

Termenul “fanatism” provine de la latinescul ”fanum” – persoan  care 
se sacrific  f  rezerve. Aceast  no iune presupune un devotament neclintit 
al subiectului anumitor convingeri care respinge orice alte alternative. Fanati-
smul înseamn  ata amentul adus la gradul superior, fidelitate unei anumite 
cauze, idei sau credin e care se manifest  în intoleran a fa  de alte puncte de 
vedere, op iuni. Adep ii lui sunt întotdeauna gata s  se jertfeasc  în numele 
unei idei, unor idealuri208.   

Profesorul D.V.Ol anschi consider  c  fanatismul este de mai multe ti-
puri: fanatismul religios, fanatismul ideologic i fanatismul politic.  

Fanatismul religios este legat cu jertfirea în numele Domnului. Fanatis-
mul serve te drept baz  social-psihologic  a fundamentalismului islamic con-
temporan. Terori tii islamici cred adânc în faptul c  s vâr ind acte teroriste ei 

i salveaz  nu numai sufletele lor (fapta eroic  în numele lui Allah), prin 
acestea ei ajut  sufletele jertfelor lor s  ajung  mai degrab  în rai. 

Fanatismul ideologic este bazat pe g tin a subiectului de a se autosacri-
fica pentru atingerea unui anumit scop ideinic. Drept exemplu în acest sens 
poate servi, sus ine D.V.Ol anschi, revolu ia mondial . Fanatismul politic 
este legal de lupta pentru anumite scopuri, teze concepte înaintate de un re-
gim sau sistem politic209. 

adar, terorismul nu recunoa te principiile morale, urm rind scopul de 
a genera frica total  în societate. 

Problema terorismului a devenit una stringent  în toate statele membre 
ale CSI. Savantul rus V.E.Petri cev men ioneaz  c  în ultimul timp în leg tu-

 cu globalizarea terorismului, care trece u or grani ele na ionale, tot mai des 
se întreprind încerc ri de a elabora o tratare general acceptat  a acestui feno-
men. i cu cît mai degrab  va fi recunoscut  aceast  necesitate în întreaga lu-
me, cu atît mai productive vor fi eforturile comune depuse întru contracararea 
lui la scar  interna ional . Acela i autor subliniaz  c  lupta împotriva terori-
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smului pe teritoriul CSI este îngreunat  de un ir de factori. Astfel, dup  dez-
membrarea URSS politicienii unui ir de state nou – formate “s-au distan at 
de la cocet enii lor de ieri i caut  noi prieteni i parteneri în rile dezvoltate 
ale Europei i Americii”.  

Prin aceasta ei faciliteaz  “extinderea proceselor separatiste, contribuie 
la acutizarea rela iilor interna ionale, la tensionarea situa iei în  societate, la 
apari ia mi rilor extremiste de factur  politic , na ionalist , clerical ; în 
plus se l rge te influen a structurilor criminale asupra vie ii sociale, se inten-
sific  procesele de dezintegrare”. Situa ia ce s-a creat în rile CSI, sus ine 
V.E.Petri cev, este favorabil  pentru apari ia organiza iilor teroriste, care, de 
regul , se formeaz  în timpul revolu iilor i în perioada de criz 210. 

În acest context necesit  a fi examinate condi iile generale care favori-
zeaz  na terea i dezvoltarea terorismului în lumea contemporan . Sus inem 
întru totul opinia juristului rus R.Adelihanean, care eviden iaz  urm toarele 
condi ii: 

- sl biciunea puterii de stat, ce se manifest  în incapacitatea de a contro-
la i de a reprima mi rile etnoreligioase, extremiste i separatiste; 

- existen a în stat a organiza iilor separatiste, religioase, revolu ionare, 
ce tind s i ating  scopurile cu orice pre ; 

- activitatea necalificat  a serviciilor speciale, incapabile s  depisteze i 
 preîntâmpine actele teroriste; 

- existen a în stat a unui num r mare de persoane, preg tite profesional 
pentru ducerea r zboiului; 

- aplicarea violen ei i comiterea actelor teroriste în scopul solu ion rii 
problemelor politice, na ionale, religioase în stat211. 

În  cadrul  CSI  au  fost  adoptate  un  ir  de  documente  ce  vizeaz  m suri  
comune de combatere a terorismului, printre care: 

- concep ia securit ii colective; 
- hot râri privind luarea de m suri comune de lupt  împotriva criminali-

ii organizate i altor tipuri de infrac iuni grave pe teritoriul statelor Comu-
nit ii; 

- tratate de colaborare în ce prive te paza frontierelor de stat ce despart 
rile membre ale Comunit ii de alte state care nu fac parte din CSI, prin ca-

re p ile s-au obligat s  colaboreze întru asigurarea securit ii lor na iona-
le212. 
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La 7 octombrie 2002 la Chi in u a fost semnat Regulamentul cu privire 
la organizarea i desf urarea ac iunilor comune antiteroriste pe teritoriile -
rilor – membre ale CSI. Regulamentul prevede desf urarea ac iunilor antite-
roriste în scopul curm rii activit ii teroriste, printre care: 

- eliberarea ostaticilor lua i de c tre terori ti; 
- neutralizarea dispozi iilor explozive de mare putere sau a altor dispo-

zitive distrug toare de construc ie complicat ; 
- eliberarea obiectivelor de periculozitate tehnologic i ecologic  înalt  

acaparate de terori ti, a obiectivelor industriei atomice, de transport, energeti-
ce, chimice i a altor obiecte (a cl dirilor, înc perilor reprezentan elor diplo-
matice etc.); 

- re inerea terori tilor, lichidarea grup rilor i forma iunilor teroriste213. 
Republica Moldova este membru cu drepturi depline al comunit ii mo-

ndiale i nu poate s  nu se implice în solu ionarea problemelor ce in de teror-
ism. La 12 octombrie 2001 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea 
cu privire la combaterea terorismului, totodat  au fost ratificate conven iile 
privind lupta cu terorismul i combaterea crimei organizate, a ratificat tratatul 
despre crearea Centrului antiterorist al rilor membre ale CSI, semnat de e-
fii statelor la 1 decembrie 2000. Centrul antiterorist este o structur  speciali-
zat , în ale c rui sarcini intr  elaborarea recomand rilor i planurilor opera iI-
lor antiteroriste, coordonarea interac iunilor dintre serviciile speciale ale ri-
lor CSI în sfera luptei cu terorismul interna ional i cu alte manifest ri extre-
miste. 

La 5 iunie 2003 Parlamentul a numit Serviciul Informa ii i Securitate 
organ competent al Republicii Moldova în între inerea rela iilor oficiale cu 
Centrul Antiterorist al CSI. În cadrul SIS func ioneaz  un departament ce se 
specializeaz  în lupta cu terorismul. Activitatea lui const  în culegerea din 
timp a informa iei despre inten iile i planurile concrete ale unor persoane im-
plicate în activit i cu caracter terorist i în reprimarea acestor activit i214. 

Potrivit declara iei directorului Serviciului Informa ie i Securitate, Ion 
Ursu, în Moldova terori ti interna ionali nu sunt. “Prin eforturi comune cu al-
te organe de ocrotire a dreptului am reu it s  prevenim inten iile unor centre 
teroriste interna ionale de a crea în republic  structuri organizate”215. 
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214 “Moldova Suveran ”, 2004, 11 iunie, p.5. 
215 Ibidem. 
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Începând cu 2001 pe teritoriul CSI se desf oar  instruc iuni comune 
antiteroriste ale subdiviziunilor serviciilor speciale. În 2001/2002 ele au avut 
loc cu participarea deta amentelor de misiuni speciale ale Kârgâstanului, Ta-
djikistanului, Uzbekistanului i ale Kazahstanului (“  – ”), în 
2003 cu participarea Rusiei i Ucrainei (“  – ”), iar la 28-30 
iunie 2004 pe teritoriul Moldovei – “  – -2004”, la care au 
participat serviciile speciale din Belarusi, Moldova, Rusia i Ucraina216. 

 – -2004” a fost conceput  în scopul de a modela si-
tua ii care necesit  încadrarea unor mari resurse pentru desf urarea opera ii-
lor speciale la obiectele din re eaua de transport feroviar i aerian. Potrivit 
planului, conducerea de vârf a Republicii Moldova, în conformitate cu Regu-
lamentul, înainteaz  Consiliului efilor de stat ai rilor membre ale CSI o in-
terpelare despre posibilitatea de a implica subdiviziunile speciale ale Comite-
tului Securit ii de Stat al Republicii Belarusi, ale Comitetului Securit ii Na-
ionale al Kazahstanului, ale Serviciului Federal de Securitate al Rusiei i ale 

Serviciului de Securitate al Ucrainei în opera iile speciale ce urmau s  fie de-
sf urate, având ca sarcin  eliberarea “ostaticilor” i neutralizarea “terori ti-
lor” la obiectele ocupate de ei217. 

Este binecunoscut faptul ca terorismul interna ional constituie o proble-
 ce fr mânt  ast zi întreaga lume. Ac iunile dispersate ale unor ri aparte 

nu sunt suficiente pentru a duce o lupt  efectiv  împotriva acestui fenomen ce 
a luat ast zi dimensiuni la scar  mondial . Combaterea terorismului interna-
ional necesit  participarea activ  a tuturor statelor i elaborarea în comun a 

unor m suri prin a c ror aplicare comunitatea mondial  ar putea opune rezis-
ten  dur  terorismului interna ional. 
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Taking into consideration that a state has not only the authority over a 

certain territorial entity, but has a status of international community member, 
the Sovereignty is usually seen as a concept which facilitates the Internatio-
nal Relations.  

The problem of Sovereignty is considered as a concept that included four 
different phenomena: domestic Sovereignty, which means the structuring and 
ordering of the power within state limits; border’s Sovereignty or the Gover-
nment’s capacity to control abroad trips; international Sovereignty of the 
state, which presupposes mutual recognition of the states; and the Westpha-
lia Sovereignty, which presupposes the prohibition of external actors’ interfe-
rence in internal affairs of the of state.  

The history of the concept “Sovereignty” is close related to the contem-
porary history of the Europe and reflects the stages of the process of creation 
of state components.   

 
Suveranitatea este privit  ca un concept care înlesne te rela iile interna i-

onale, fiindc  statele exercit  nu numai autoritatea în cadrul unei entit i 
teritoriale distincte, ci î i exercit i calitatea de membru al comunit ii inter-
na ionale. Doctrina suveranit ii dispune de o dubl  reclamare; autonomie în 
politica extern i competen  sigur  în afacerile interne. 

Istoria no iunii „suveranitate” e strîns legat  de istoria contemporan  a 
Europei i reflect  etapele form rii componentelor statului. Pacea de la West-
phalia din 1648 a epuizat procesul execut rii discu iei despre mandatele co-
munit ii i autorit ilor puterii în corespundere cu posibilit ile lor. Astfel, 
toate 145 de subiecte suverane, ce au semnat Tratatul de la Westphalia, repre-
zentau civiliza ia cre tin  european . Pe parcursul primilor 150 de ani de exi-
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sten  a lui, sistemul statelor suverane a r mas a fi eurocentrist, iar ocuparea 
i valorificarea periferiilor p mînturilor gigantice se considera ca ac iunea re-

ciproc  cu acele popoare i genera ii, care reprezentau un sistem secundar al 
statelor semisuverane. 

În literatura de specialitate problema suveranit ii adeseori e considerat  
de c tre cercet tori, ca no iune ce consemneaz  patru fenomene diferite: su-
veranitatea intern  or organizarea puterii în limitele statului; suveranitatea ho-
tarelor or capacitatea guvernului de a controla deplas rile peste hotare; suve-
ranitatea interna ional  de stat or recunoa terea reciproc  de c tre state i su-
veranitatea de la Westphalia, care presupune interzicerea activit ii actorilor 
externi în chestiunile interne ale rii.219 Acceptarea principiului neameste-
cului în chestiunile statului i posibilit ilor lui s  stabileasc  de sine st tor 
normele edificiilor sale interne r mîne a fi indicele principal al suveranit ii.   

E remarcabil c  sistemul de la Westphalia n-a devenit pl smuirea des -
vîr it  a proiectului. Semnatarii tratatului istoric s-au încadrat în aceasta în 
scopul asigur rii intereselor lor vitale. i bazele sistemului de la Westphalia a 
început s  se clatine pe m sur  ce statele europene au început s  permit  în 
cercul statelor suverane fostele sale colonii. La mijlocul secolului XVIII fi-
lozofii H.Volf i E.Vattel au formulat o regul  universal , conform c reia 
statele slabe întotdeauna se exprim  p rta i convin i a principiului neameste-
cului. 

Ob inerea în focul r zboiului pentru independen , SUA s-au exprimat ca 
adversari consecutivi a sistemului de la Westphalia. Concomitent subliniem 

 peste cîteva decenii primele state independente din America Latin , „fiind 
drept o verig  slab  a sistemului interna ional de atunci, cu abnega ie ap ra 
postulatul despre neadmiterea violen ei i constrîngerii în rela iile interna io-
nale”.220     

Astfel cauzele principale ale eroziei sistemului de la Westphalia au deve-
nit existen a neformalizat  cu alte sisteme ale suveranit ii, la fel contradic ii-
le, care au permis statelor na ionale s  determine m sura ata amentului fa  
de principiile momentului presant, decît de interesele de perspectiv . 

Dup  dou  sute de ani de la sistemul Westphalia, la mijlocul secolului 
XIX umanitatea prezenta de acum în sine un sistem complicat, contururile 
politice ale c reia n-au fost desenate în bazele principiului unic. 

Centrul se afla în Europa, unde normele stabilite de Tratatul de la West-
phalia practic erau absolute. Statele europene controlau coloniile în care or nu 
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les and Political Possibilities. – New York, 2001, p.6-7. 
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existau puteri suverane, or se presupunea c  ele nu pot fi considerate egale cu 
cele europene. 

Concomitent existau state independente care nu aderau nici la un sistem 
– acestea-s Imperiul Otoman, Iranul, China, Japonia, etc. Existau teritorii, ca-
re nu erau ap rate de vre-o suveranitate. 

În a a mod, în rezultatul unei evolu ii relativ de scurt  durat  a ordinii de 
la Westphalia s-au format „patru umanit i” care pentru un timp contactau în-
tre ele. 

Acest sistem a fost n ruit în dou  decenii, din 1898 i pîn  în 1918, cînd 
conflictele ei concomitent au dereglat toate elementele ei. Sfîr itul Primului 

zboi mondial a dat un start procesului complicat a formei suveranit ii, ma-
scat cu principiile universalit ii – proces, care sub o form  sau alta continu  
i ast zi. 

„Revolu iile în contextul suveranit ii reiese din transform rile revolu io-
nare anterioare în prezent rile despre echitatea i organizarea puterii poli-
tice”221 – subliniaz  D.Philpott. 

Începutul secolului XX a fost marcat de cîteva revolu ii, dou  dintre care 
au fost cele mai importante. Revolu ii creative sunt considerate acelea îndru-
mate de V.Wilson i V.I.Lenin. Bilan ul primei a fost fondarea Ligii Na iu-
nilor, institut unical, care pentru prima dat  a unit statele, ce se aflau pe dife-
rite continente i, formal, erau recunoscute ca state suverane cu drepturi ega-
le. Consecin  a celei dea doua revolu ie a devenit formarea coali iei interna-
ionale a for elor politice, care nega orice form  de suveranitate din trecut i 

deschis se exprima pentru sf rmarea a oric rui edificiu politic existent din 
trecut. Nemul umirea-i fa  de aceast  orientare politic  s-a exteriorizat în ag-
resiunea coali iei statelor contra Rusiei Sovietice care s-a încheiat cu pacea 
semnat  pe principii pu in cunoscute. 

La mijlocul anilor ’20 a secolului XX s-au constituit cîteva sisteme a 
suveranit ii. Prima dintre ele – sistemul modificat Westphal Versai, care din 
nou a devenit cu centrul în Europa. Acest sistem prezenta o form  în declin a 
ordinii de la Versailles, încît de fapt ea a complicat, dar n-a simplificat lupta 
cu agresiunea. Incapacitatea Ligii Na iunilor de a nu admite agresiile din 
1935, 1933 i 1939, cînd corespunz tor Italia, Japonia i URSS au p sit 
Liga Na iunilor dup  desf urarea r zboaielor agresive în Etiopia, China i 
Finlanda. 

Cea dea doua a devenit sistemul sovietic, care deschis a proclamat con i-
nutul nou al suveranit ii, bazat pe concep ia de clas ; reprezentan ii ei pe o 

                                                
221 Philpott D. Revolutions in sovereignity. How Ideas Shaped Modern International 

Relations. - Princeton (NJ), 2001, p.4 
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perioad  scurt  participau în activitatea  Ligii Na iunilor i au jucat un rol mai 
mult cu demar uri zgomotoase, decît cu propuneri vitale. 

În sfîr it, al treilea tip de reprezent ri despre drepturile sale suverane le-a 
prezentat SUA – ara, care în multe direc ii a fondat ordinea interbelic , dar 
ca i în trecut, se re ine de la participare în experimentul de rînd „european”. 

Ast zi în fa a celor care elaboreaz  elementele teoriei contemporane a 
suveranit ii au ap rut un ir de probleme greu de solu ionat. 

Cea mai complicat  problem  e despre aceea, de ce anume e generat  su-
veranitatea. Ca i în trecut, la etapa dat  domin  ideea despre aceia, c  în fie-
care stat e stabilit  puterea care nu-i supus  controlului, c  nici o for  exter-

 nu poate legitim s  dea statului suveran ordin i s  foloseasc  sanc iuni în 
caz de nesupu enie.222    

La etapa actual  are loc confuzia no iunilor de „putere” i „suveranitate”. 
Se consider  c  orice „unitate” politic , care dispune de posibilit i de apelare 
la comunitatea mondial i capabil  de a controla popula ia proprie este un 
purt tor al suveranit ii. Aceast  tez  e gre it , dac  se ia în considera ie su-
veranitatea de tip westfalian. Ea apare nu din capacit ile puterii de a dirija cu 
subordona ii s i, ci din dispozi ia altor suverani de tipul Westphalia de a recu-
noa te statul nou de apartenen  asocia iei lor. 

Sfîr iutl secolului XX a fost marcat cu introducerea în circuitul tiin ific 
al metaforelor, chemate s  eviden ieze a a fenomene amenin toare dezvolt -
rii civiliza iei, ca „sfîr itul istoriei” i „ciocnirea civiliza iilor”. Prin „sfîr itul 
istoriei” se subîn elege „sfîr itul ideologiilor” i practic parc  s-a deschis per-
spectivele pentru confirmarea  în rîndul omenirii a formelor de libertate. Dar, 
în practic  a devenit clar, c  noile încerc ri de autodeterminare a comunit ii 
poart  pecetea na ionalismului, iar ob inerea de c tre noile state a suveranit -
ii adeseori a fost înso it  de înc lcarea drepturilor omului. 

Sistemul rela iilor interna ionale, constituit dup  r zboiul al II-lea mon-
dial, a trecut printr-o lupt  aprig  dintre dou  superstate. În anii ’90 a secolu-
lui XX ac iunile marilor state se deosebeau prin consecutivitatea i coeren a 
lor. Pe parcursul a 15 ani armatele aliate de dou  ori au întreprins incursiuni 
în Irak pentru sus inerea suveranit ii Kuwaitului, iar în 2003, în general, f  
orice alterca ie. În numele sus inerii drepturilor omului, SUA a întreprins in-
cursiuni în 1992 în Somali, iar în 1999 i 2004 s-a constatat o pasivitate, cu 
toate c  erau prezente cazuri monstruoase de genocid în Ruanda i Sudan. 
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Lumea occidental  a recunoscut „suveranitatea” autonomiei palestiniene 
care în realitate dirija cu mi carea terorist , apoi practic a violat suveranitatea 
Afganistanului, care a prezentat refugiu altei mi ri teroriste. 

La sfîr itul secolului XX a devenit clar, c  pe m sur  ce „conflictele ar-
mate limitate distan iate în spa iu i timp dintre statele suverane au devenit 
mai rare, r zboiul î i ia revan , i p trunde în toate substraturile organismu-
lui social; aceia ce în trecut se considera ca exclusivitate, acum devine feno-
men constant i general i amenin  nu numai popula ia rilor periferice, ci i 
cet enii lumii dezvoltate. Aceast  popula ie a fost impus  s  traverseze prin 
flagelul terorismului – a acestei „forme semicriminale de promovare a r zboi-
ului”.223 În aceste condi ii a ap rut în prim plan argumentarea teoretic  a po-
sibilit ii i necesit ii limit rii suveranit ii statelor. 

Concomitent mul i exper i presupun, c  reexaminarea concep iei suvera-
nit ii, cu atît mai mult refuzul de la acest principiu presupune consecin e 
acute în multe probleme cu care se confrunt  omenirea. Cei care sunt dispu i 

i exprime p rerea men ioneaz , c  „concep ia suveranit ii nu poart  res-
ponsabilitate pentru dezordinea i imperfec iunile lumii contemporane; în 
practic  drepturile suverane ale statului continu  s  r mîn  instrumente puter-
nice folosite de ele pentru ac iunile colective, sus inînd astfel multitudinea de 
valori i specificul statului, presupuse de principiul suveranit ii”.224  

În unele cazuri se confirm , c  „limitarea suveranit ii statelor na ionale 
nu trebuie privit  ca limitare a suveranit ii ca atare225 cu toate c  nu se exp-
lic  care anume subiecte politice devin ast zi agen i a noii suveranit i. De 
aceea, cel mai ra ional ar fi s  fie sus inut  tentativa „reanim rii” sistemului 
de la Westphalia. 

Astfel poate ap rea întrebarea dac  nu-i ast zi lumea contemporan  în 
mare m sur  „de pîn  la Westphalia”, cu alte cuvinte – cum multe state pot 
ast zi fi considerate c  merit  suveranitatea de la Westphalia. Problema st  
nu în constituirea formelor postvestfaliene, ci în r spîndirea i consolidarea 
normelor westfaliene.  

Situa ia politic  contemporan  necesit  pa i concre i pentru reconstitui-
rea sistemului Westphalia.  

Pentru a fi considerat agent în asocia ia statelor suverane, trebuie s  core-
spund  mai multor criterii i anume: guvernul s  fie capabil de a efectua 
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conducerea pe întreg teritoriul rii; s  respecte drepturile fundamentale ale 
omului i cet eanului; interzicerea tuturor formelor de discriminare; refuzul 
de la ac iunile agresive fa  de rile vecine; inadmisibilitatea degrad rii nive-
lului de trai i poten ialului uman în cadrul hotarelor proprii. Astfel, comuni-
tatea politic , care corespunde acestor cerin e pot fi considerate state înzestra-
te cu suveranitate. i dimpotriv  statele care nu corespund acestor criterii nu 
sunt recunoscute ca state suverane. Fa  de aceste state nu ac ioneaz  princi-
piul neamestecului în problemele interne; ele nu-s prec utate ca parte compo-
nent  a comunit ii statelor suverane, nu-s subiecte a acordurilor interna iona-
le. 

Se admite cazul, c  statutul statului suveran nu poate fi ve nic i inconte-
stabil; în situa ia nerespect rii condi iilor indicate, statul poate pierde criterii-
le i privilegiile suveranit ii. Statul-agresor, rile care practic  genocidul or 
cur irea etnic ; teritoriile ocupate de r zboiul civil, etc. – toate aceste comu-
nit i politice nu pot fi protejate cu principiile suveranit ii. 

Astfel, principiul suveranit ii sub forma sa nou  presupune nu numai 
prezen a drepturilor statului, ci i angajamente, nu numai noi posibilit i, ci 
sunt de fa i unele limit ri a guvernului i cet enilor statului. 

Importante func ii ale comunit ii pot fi: determinarea criteriilor statului 
suveran; reglementarea priorit ilor i preferin elor de care se folosesc aceste 
state; constituirea comitetului de supraveghere, ce ac ioneaz  dup  principiul 
judec ii interna ionale, care ar avea dreptul de a exclude din comunitate i a 
accepta noi membri în rîndurile sale. 

No iunea de suveranitate, aplicat  raportului state-membre – Uniunea 
Europen , cunoa te defini ii diferite ale suveranit ii. Din multitudinea de se-
nsuri ale cuvîntului de suveranitate, exist  dou  defini ii principale, care se 
afl  în raport conflictual: suveranitatea în sensul politico-economic i suvera-
nitatea formal , în sens juridic. Suveranitatea în sens clasic se datoreaz  sur-
selor de drept canonic, drept roman sau evolu iei monarhiilor absolutiste în 
Europa Occidental 226, cap  un sens modern în urma P cii de la Westphalia 
i apoi a Revolu iei Franceze. Suveranitatea  în sensul de putere, apare cu 

prec dere în secolul al XX-lea sub impactul globaliz rii i al numeroaselor 
lucr ri de economie politic  sau de tiin e politice cu bazele în economia po-
litic  american .227  
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Tema suveranit ii, de la Pacea Westfalic  încoace, a fost i subiect al 
conven iilor, tratatelor i medierilor interna ionale. Cu greu putem g si în stu-
diul rela iilor interna ionale un alt subiect atît de dezb tut. De aceea, „cerce-
tarea suveranit ii”, chiar dac  confer  alte în elesuri termenilor deja utiliza i, 
prezint  o misiune grea. Iar dac  se implic i o armonizare cu realitatea Uni-
unii Europene, sarcina încaseaz  valen e i mai dificile. Principala dificultate 
a emiterii unor noi teorii despre suveranitatea european , rezid  în faptul c , 
pentru rile continentului european, suveranitatea na ional  a fost i a r mas 
una dintre valorile de baz  ale edificiului i evolu rii entit ilor statale moder-
ne, iar  interpretarea conceptual  reiese din transform rile istorice ale rolului 
statului pe plan intern i a rela iilor interna ionale lezînd aspectul extern al 
suveranit ii.  

În perioada postbelic  construc ia european  este legat  de transform rile 
pe care le-a suferit concep ia westfalic  a suveranit ii. Apar state independe-
nte, suverane i democratice care au trecut la o concordan  a economiilor lor 
i, apoi, a obiectivelor politice, depunînd efort pentru reconstruirea Europei 

sfî iat  de conflicte. Spre sfîr itul anilor ’40, ap ruse întrebarea dac  izolarea 
i luarea deciziilor de c tre state f  a respecta interesele celorlal i, nu ar tre-

bui abandonate în favoarea unei construc ii viitoare bazate pe încrdere. În ur-
toarele cinci decenii s-a prezentat r spunsul concret: Uniunea European  a 

propus la nivel global un model de colaborare economico-politic  înc  neega-
lat. 

 a fi indicat  direct, problema suveranit ii na ionale a statelor-mem-
bre în cadrul Uniunii Europene se discuta intens. Se discutau întreb rile de-
spre volumul puterii noilor institu ii pe care le va crea, i cît  putere va mai 
avea guvernul ei. Ele erau în centrul aten iei în timpul preg tirilor fond rii 
Comunit ii Economice Europene din 1957. i ast zi, Uniunea European  ca-
ut  noi puncte de sprijin pentru conceptele precum „sistem politic revolu i-
onar”, „Europa interguvernamental ” sau „Statele Unite ale Europei”, care 
reprezint  ni te încerc ri teoretice de a constitui un conglomerat de state in-
dependente, suverane i democratice conduse în viitorul apropiat de o singur  
Constitu ie. 

E cunoscut c  defini iile suveranit ii sunt multiple. Diferite coli de gîn-
dire în rela ii interna ionale, mul i savan i în rela iile interna ionale au oferit 
diverse accep iuni ale termenului dat. 

Defini ia elaborat  de Jean Bodin, presupune c  „suveranitatea este pute-
rea absolut i perpetu  a unei republici, pe care latinii o numesc majesta-
tem... Suveranitatea nu este limitat , nici în putere, nici în con inut, nici în 
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timp”.228 În alte defini ii, suveranitatea apare fie ca „elementul esen ial pentru 
existen a statului”, fie drept „legitimitatea sursei autorit ii în cadrul unui 
stat”.229 În cadrul teoriei moderne a statului e înscris i defini ia clasic  a so-
ciologului german Max Weber, pentru care statul „î i arog  cu succes dreptul 
de a avea, în grani ele unui anumit teritoriu, ... monopolul asupra constrîn-
gerii fizice legitime”.230   

Constituit  printr-un uria  efort Pacea Wetfalic  din 1648, ce a urmat 
zboiului de 30 de ani, a stabilit în mod practic setul principiilor ce definesc 

suveranitatea na ional . La acea etap  conceptul se baza în principal pe: crea-
rea i afirmarea statului pe arena interna ional , fixarea suveranit ii ca 
autonomie intern  a principelui – care ie ise înving tor asupra Papalit ii, 
egalitatea statelor în rela iile dintre ele, introducerea conceptului de echilibru 
între  puteri  ca  mijloc  de  men inere  a  p cii.  Monarhii  îns  continuau  s  
exprime interesele statalit ii, a a încît suveranitatea se referea în primul rînd 
la persoana lor. 

Concomitent cu statul suveran a ap rut ideea de „na iune”. Popula ia din 
interiorul aceluia i stat ob ineau treptat con tiin a c  apar in unei comunit i 
na ionale, c  dispun de interese comune pe care le pot promova prin interme-
diul statului. În secolul al XVIII-lea, are loc acea important  trasla ie de la 
suveranitatea monarhului la cea a na iunii sau a poporului, stimulat  de Dec-
lara ia de Independen  a Statelor Unite ale Americii, sus inut  apoi i în De-
clara ia Drepturilor Omului i Cet eanului. 

Preceptele westfaliene au fost modificate de mai multe ori pe continentul 
i în rile care le-au promovat. Un rol important revine celor care recunosc 

caracterele modelator i moderator ale suveranit ii. G.Jellinek este ini iatorul 
teoriilor moderatoare care limiteaz  suveranit ile. În concep ia lui statele ac-
cept  dreptul interna ional ca pe o necesitate autoimpus , dar se v d deseori 
determinate s  încalce aceast  norm  interna ional .231   

În secolul al XX-lea, concep iile lui G.Scelle i Ch.Rousseau reconsider  
suveranitatea drept o sum  de competen e pe care statele le pot delega într-o 

sur  mai mare sau mai mic  unor organisme interna ionale. În secolul al 
XX-lea au fost fondate Liga Na iunilor i apoi a Organiza iei Na iunilor Uni-

                                                
228 Jacobsen M.C. Jean Bodin et le dilemme de la philosophie politique moderne. – 

Copenhagen, Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, 2000, pp.179-
181. 

229 Vezi: Krasner S.D. Sovereignty: Organized Hypocrisy. - Princeton University 
Press, 1999, p.11. 

230 Weber M. Politica - o voca ie i o profesie. – Bucure ti, Editura Anima, 1992 
231 Miga-Be teliu R. Drept interna ional – Introducere în dreptul interna ional public. 

- Bucure ti, ALL, 1998, p.86. 
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te. Aceste organisme recunosc calitatea de subiecte a dreptului interna ional 
statele suverane i independente, competen ele lor teritorial i material , 
condamnînd agresiunile unor entit i statale asupra altora. Egalitatea suveran  
a statelor a devenit unul dintre principiile de baz  pe care s-a fondat Carta 
Na iunilor Unite: articolul 2 (1) este relevant în acest sens – „Organiza ia este 
întemeiat  pe principiul egalit ii suverane a tuturor Membrilor ei”. Rezolu ia 
ONU nr.2625 din 1970232 definit  principiul egalit ii suverane prin urm toa-
rele idei: 

 „Fiecare stat se bucur  de drepturile deplinei suveranit i”; 
 „Statele sunt egale din punct de vedere juridic”;  
 „Fiecare stat are obliga ia de a respecta personalitatea celorlalte state”; 
 „Integritatea teritorial i independen a politic  a statului sunt invio-
labile”; 

 „Fiecare stat are dreptul de a alege i dezvolta liber sistemul s u 
politic, social, economic, cultural”; 

 „Fiecare stat are obliga ia de a respecta deplin i cu bun  credin  an-
gajamentele sale interna ionale i de tr i în pace cu celelalte state”. 

Referindu-se la complete interpret ri contemporane ale suveranit ii 
St.Krasner, profesor la Stanford University, propune o sistematizare a defini-
iilor încadrat  într-o structur  cvadripartit ,233 vorbind despre suveranitatea 

westfalic  – care în accep iunea lui se refer  la organizarea politic  bazat  pe 
excluderea actorilor externi din procesul de exercitare a autorit ii asupra pro-
priului teritoriu al unui stat, suveranitatea intern  – referindu-se la organiza-
rea formal  a autorit ii politice în cadrul statului i iscusin a autorit ilor pu-
blice de a motoriza un control dinamic în interiorul hotarelor sale, suveranita-
tea extern  – care include practicile de recunoa tere reciproc  între entit ile 
teritoriale care au o independen  juridic  formal , i suveranitatea interdepe-
nden ei – în elegînd prin aceasta iscusin a autorit ilor publice de a reglemen-
ta circula ia informa iei, ideilor, bunurilor, popula iei, polu rii sau capitalului 
dincolo de hotarele sale.  

Dar nu toate statele se pot bucura de aceast  structur  a suveranit ii. 
Structura prezentat  poate fi la unele ri doar bi- sau tripartit . De exemplu, 
Taiwanul poate fi considerat un stat suveran din punct de vedere westfalic, 

                                                
232 Declara ia referitoare la principiile dreptului interna ional privind rela iile priete-

ne ti i cooperarea între state potrivit Cartei ONU. // Miga-Be teliu R. Drept 
interna ional – Introducere în dreptul interna ional public. - Bucure ti, ALL, 1998, 
pp.90-91.  

233 Krasner S.D. Sovereignity: Organized Hypocrisy. - Princeton University Press, 
1999, p.4, 9-25. 
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dar nu va trece examenul unei suveranit i externe. De asemenea, în cazul 
Andorrei, care continu  s  fie sub suzeranitatea comun  a Fran ei i a Spani-
ei, nu exist  o latur  extern  a suveranit ii, ambele state amintite, controlea-

 securitatea micului stat i dispun de dreptul s  numeasc  doi din cei patru 
membri ai Tribunalului s u Constitu ional. 

O distinc ie dintre autoritate i control, elemente care se reg sesc în cele 
patru laturi ale suveranit ii, o întreprinde St.Krasner. Autoritatea include un 
drept reciproc recunoscut actorilor în rela iile dintre ei (stat i societate; stat i 
alt stat; stat i sistem interna ional) care le permite s  se angajeze în diferite 
activit i. În caz c  respectivul actor d  dovad  de o autoritate eficient , for a 
sau constrîngerea nu vor fi niciodat  exercitate. Pe de alt  parte controlul po-
ate fi realizat simplu prin folosirea for ei brute, f  a exista o recunoa tere 
reciproc  a autorit ii. Absen a controlului de c tre actorul interesat pentru o 
anumit  perioad  de timp poate duce la risipirea autorit ii (cazul puterii sovi-
etice în 1991), în schimb exercitarea eficient  a controlului poate genera noi 
sisteme de autoritate. 

Astfel, de la semnarea P cii Westfalice i pîn  în prezent s-au realizat 
modific ri tezei ini iale. St.Krasner se refer  la patru cauze ale schimb rilor: 
(i) conven iile interstatale, (ii) tratatele interna ionale, (iii) coerci ia i (iv) 
impunerea.  

Teoreticianul american le eviden iaz  ca „modalit i de compromis”, ad-
mi înd concomitent c  de ele au profitat unele state mai mult decît altele. În 
opinia lui, uniunea European  a ob inut victoria pe dou  c i: negocierile i 
compromisul. Ele se ob in odat  cu participarea total  sau par ial  a statelor 
la aceste conven ii sau tratate. Alte dou  metode presupun folosirea unor so-
lu ii de cele mai multe ori inacceptabile pentru statele mai slabe. Pentru ca 
consensul între state, de tip contractual, s  existe, ele trebuie construite pe 
oportunit i de colaborare. To i trebuie s  cî tige, chiar dac  unii cî tig  mai 
mult decît al ii. Admiterea noilor state trebuie s  se bazeze pe decizia lor, iar 
op iunile retragerii i restabilirii statu quo-ului anterior trebuie s  fie posibile. 
Construc ia Uniunii Europene este exemplul în mi care al unui edificiu prag-
matic de acest fel, pornindu-se de la dorin a benevol  a statelor de a- i crea 
un el împreun , rigoarea construc iei fiind men inut  de setul de norme i 
proceduri numite acquis communautaire.  

Istoria a demonstrat cã solu ia cooper rii interna ionale, inventatã în cad-
rul Uniunii Europene i perfec ionatã în ultimii 50 de ani, a fost cea mai bu-
nã: statele Uniunii Europene se g sesc într-o pozi ie mai bunã decât dacã nu 
ar fi avut conglomeratul de contracte i în elegeri (acquis communautaire) 
prin care au transpus la nivel continental unele dintre atributele suveranit ii 
na ionale. 
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Corruption has appeared for a long time. However the facts of corrupti-
on began to cause so significant public resonance recently. The reasons of 
the increased intolerance are various. Most the simple explanation is become 
possible in conditions of globalization dialogue of various cultural traditions. 
The information pluralism has allowed to overestimate realities of a daily life 
and to realize undesirability of corruption in all aspects of human activity. 

The increase in scales of corruption is possible because of processes of 
globalization and information. In conditions of globalization corruption has 
overcome frontiers and became the phenomenon international. Rates have in-
creased, and illegal frauds began to infringe on interests and well-being not 
one, and many countries. During many centuries corruption existed locally 
inside of various communities. In second half XX centuries in conditions of 
international trade it has got global scale. For effective struggle against cor-
ruption interaction and anticorruption mechanisms on a global scale interna-
tionally is necessary. 
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There is the reason the international terrorism has been reclaimed by the 

antagonistic policies between the superpowers in the regions of oil resources 
in the Middle East, Central and Middle Asia. Globalization will offer to USA 
to became alone base against terrorism like the most dominant power in the 
world. Henry Kissinger wrote in the each century appears a power which has 
the supremacy on the others. Its authority increases thanks of military and 
economic expansions worldwide. But there is no reason to think the interna-
tional terrorism an invention of American foreign policy. Re-emerge process 
of terrorism in XXI century is an ample reaction to American foreign policy 
in the Asiatic regions. International terrorism concerns countries which try 
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or promote a policy of hegemony. The terrorism seems to be a contra balance 
to hegemonies in the world, but itself try to dominate the world.  

 
a  cum  men iona  Henry  Kissinger,  ca  printr-o  lege  a  firii,  în  fiecare  

secol pare a se ivi o ar  cu puterea, voin a i imboldul intelectual i moral de 
a modela întregul sistem interna ional potrivit propriilor sale valori.245 Prin 
urmare, secolului XX a reprezentat puterea i influen a american  în întreaga 
lume, atr gînd o magnitudine de focare, cum ar fi Vietnam, Iugoslavia, Afga-
nistan,  Irak.  Îns  ar  fi  inoportun  s  consider m  secolul  XX  doar  american.  
Acest secol a fost remarcabil prin faptul c  s-au creat institu ii juridice i 
politico-umanitare cu caracter universal, care au tiut, chiar în pu in  parte, s  
coordoneze politica umanitar i s  men in  pacea în unele regiuni ale lumii.  

Secolul XXI a început pentru SUA cu dezastru, care, de facto, a contri-
buit la înt rirea concep iei politicii externe, printr-o preg tire misionar  de or-
din planetar de r sfrîngere a puterii teroriste în lume, exprimat  în opera iuni 
militare în noi centre de focar. Dup  lovitura din 11 septembrie 2001, politica 
extern  a SUA s-a axat pe factorul de putere. Ca drept exemplu de exprimare 
a unei astfel de politici, serve te agresiunea în Golful Persic, interven iile mi-
litare în Iugoslavia i Afganistan, cele din urm  motiv ndu-se ca lupte împot-
riva terorismului interna ional i, de facto, încercarea de a instaura în aceste 
regiuni un regim de marionat  proamerican.246 Ast zi ordinea interna ional  
poate fi caracterizat  ca fiind monopolar , iar conform teoriei stabilit ii mo-
nopolare, cu cît mai puternic  este puterea hegemon, cu atât mai stabil  este 
ordinea interna ional .  

Dup  p rerea unor cercet tori, dictatura monopolar  a SUA este greu de 
schimbat. O astefel de politic  poate contribui la dezlegarea celui de al treilea 

zboi mondial, axat de data asta în dou  mari tabere antiterorist i terorist . 
Dezvoltarea proceselor globale, ca democra ia, societatea deschis , corpora i-
ile transna ionale, organiza iile universale vor contribui la diminuarea carac-
terului na ional al statului, transformînfu-l pe acel din urm  într-un exponent 
al unei culturi, sau cel pu in, al unei orient ri politice.  

Procesul de globalizare va permite SUA în timpul apropiat s  devin  pla-
puma de baz  a întregii lumi împotriva terorismului, de altfel, nu exist ar  
care s  poat  concura pe picior egal în sfera militar  cu SUA. Rusia, China, 
Europa Occidental  au de parcurs înc  zeci de ani de performare i instruire 
pentru a atinge acele cote maxime de pondere militar  pe care le-a atins SUA. 
În schimb, aceste state pot fi aliatele principale ale SUA ca hegemon mondial 
în lupta împotriva terorismului. Ast zi devine tot mai vizibil faptul c  în lupta 
                                                
245 Kissinger H. Diploma ia. - Chi in u, 1998, p.15 
246 . ? - , 2002, .640.  
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împotriva terorismului nu poate accelera nici un stat de sine st tor. Mai 
mult ca atât, chiar nici în alian  f  actorul principal cum este SUA, un bloc 
militar nu se poate discurca. Îns  apari ia i consolidarea unor noi alian e po-
litico-militare i economice pe vechiul continet european, chiar i în Asia Mi-
jlocie i Caucaz, este inevitabil . Interesele strategice ale altor state joac  un 
rol tot la fel de important ca cele ale SUA.  

Rusia încearc  s  neutralizeze influen a în cre tere a SUA în Caucaz i 
Asia Mijlocie, luînd în considera ie faptul c  pentru multe ri din CSI dup  
evenimentele din 11 septembrie puterea de atrac ie fa  de NATO a crescut. 
Interesele geostrategice i geoeconomice sunt puntele de plecare într-o lupt  
antiterorist . Dac  s  pornim de la ideea c  statele islamice sunt p rta ii ne-
norocirilor i teroarei în întreaga lume, dup  concep ia american , atunci ide-
ea fix  ar fi c  toate statele anticre tine sunt du manii celor cre tine. Religia, 
ca simbol al purit ii i eternit ii, devine arma principal  într-o ideologie po-
litic  de anvergur  mondial . Acela i lucru se înt mpl  în rile islamice, tot 
ce este occidental este simbolul p catului i r zvr tirii.  

Oare nu sunt aceste conceperi despre lumea actual  doar niste basme de 
interes politic? La mijlocul acestor conceperi se ascunde o lupt  adevarat  în-
tre marile puteri de împ ire a zonelor de influen  petrolier i mineral . Se-
colul XX a fost remarcabil i prin faptul c  a fost exploatat combustibilul pe-
ntru industruie, telecomunica ii .a. Acest resurs este pe sfîr ite în unele regi-
uni ale lumii. Îns  interesul fa  de el nu a sc zut cu nici un punct din mome-
ntul descoperirii lui. Combustibilul reprezint  sursa de îmbog ire i men ine-
re a puterii, hegemoniei în lume.  

Nici o ar  nu este în stare s  o men in , decât SUA prin aplicarea for ei 
miliare, în atingerea scopurilor sale politice i economice. Factorul militar 
pentru SUA ast zi reprezint  atuu principal în men inerea sa ca hegemon în 
lume. i dac  s  analiz m mai profund problema, vom constata c  bazele sale 
militare sunt extinse în acele regiuni care reprezint  interes startegic nu atât 
militar cât economico-industrial. Iar religia este o scuz  pentru Washington, 
în men inerea luptei antiteroriste.  

Aceasta nu înseamn  c  terorismul interna ional este o inven ie politic  
american . Acesta exist i cauzele lui sunt profunde. Reapari ia lui în secolul 
XXI este o reac ie adecvat  la politica extern  a SUA în regiunile asiatice. 
Terorismul interna ional afecteaz  acele state care promoveaz  sau cel pu in 
tenteaz  s  promoveze o politic  de hegemon. Terorismul interna ional ca 
atare, specific  o contrabalan  la tentativele de hegemonie în lume, îns , nici 
el dup  felul s u, nu scap  de aceast  tentativ  de a domina lumea. Se creeaz  
o atmosfer  de lupt  dintre for ele majore economice din lume i liderii eco-
nomici nerecunoscu i. De altfel, sublimiem faptul, c  un terorist poate fi con-
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siderat o persoan  sau un grup de oameni, care nu sunt sub unele motive re-
cunoscu i de societate.  

Unii teoretici americani au subliniat existen a unui pericol de dubl  etic  
în societatea american , unele abateri de la democra ie i valori general uma-
ne. Redactorul revistei „Foreign Affairs” W.Highland, sublinia „dac  Statele 
Unite ale Americii doresc s  creeze o nou  ordine mondial , ce ar reflecta va-
lorile i principiile tradi ionale americane, acestea trebuie mai întâi de toate 

 le realizeze în limitele na ionale”247.  
SUA aloc  anual multimilioane de dolari în industria militar , scopul c -

reia este de a men ine puterea imperial  în lume. Distrubuid sume enorme în 
sectorul militar, SUA singure î i creez  condi ii nefavorabile de dezvoltare a 
crizei de materie prim i resurse energetice. De aceea s-a creat momentul, 

a cum au constatat unii cercet tori, cînd SUA cu arma în mîn  lupt  pentru 
noi teritorii bogate în resurse energetice. S-ar fi putut cî tiga timp, mic orînd 
aloca iile financiare în ramura militar i c utând noi tipuri de resurse energe-
tice, îns  Washingtonul prin politica sa de expansiune global  nu face altceva 
decît î i creeaz  noi condi ii de agresiune. La etapa actual , pericol pentru 
SUA în politica lor expansionist  de hegemon, prezint  China, Rusia i Ger-
mania. Aceste state, începând cu ultimul deceniu al secolului XX, pretind la 
un statut interna ional de supraputeri. Iar instabilitatea în regiunile de interes 
strategic pentru SUA remarc  un impediement acesteia ca lider mondial.  

Sf itul secolului XX a fost martorul eviden ierii modelelor religioase 
de organizare a societ ii i statului, ca cea pakistanez , iranian , saudit i 
extinderii lor asupra altor state islamice vecine i chiar îndep rtate. Partidele 
i mi rile islamice s-au pronun at în diferite forme în via a politic  a state-

lor cu religie islamic , de la o lupt  parlamentar  în Turcia, la o lupt  înarma-
 împotriva guvernului în Algir248. Iar fenomenul regimului taliban în Afga-

nistan r mîne a fi o lec ie deschis  pentru întreaga civiliza ie, ca un pericol la 
amenin area securit ii acesteia.  

Evenimentele din 11 septembrie 2001, SUA, au trezit o reac ie inadecva-
 realit ii printre rândurile popula iei lumii. Actualmente, Islamul este con-

siderat o religie care pune în pericol teoria atlantismului i, cu aceasta, civili-
za ia occidental .249 Islamul, spre deosebire de cre tinism i iudaism, este o 
religie implicat  direct în conducerea politic  a statelor musulmane.  

                                                
247 Idem, .645 
248 . ». - , « -

», 2003, .7 
249 Pisarencu R. Statul islamic fa  în fa  cu cel Occidental. // InfoHIS, Buletin In-

formativ ANTIM, 2003, Nr.1 (17), p.21 
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Este explica ia perfect  a faptului de ce analiza principiilor i scopurilor 
islamului se contopesc cu politica intern i extern  a statului islamic. De 
aici, rezid  faptul c  islamul reprezint  pentru lumea musulman  o religie, o 
cultur i o coal  de existen  uman , spre deosebire de cultul terorismului 
care implic  activi ti apartenen i lumii musulmane, îns  care subestimeaz  
valorile religiei islamice. Islamul pentru credincio ii s i este o înv tur  
multilateral , realist i universal . În Islam se examineaz  toate chestiunile 
legate de necesit ile umane, ... de societate250.  

Rela iile interna ionale conform concep iei dreptului islamic sunt diviza-
te în cîteva sfere. O mare importan  acordîndu-se rela iilor cu statele vecine 
i problemelor de pace i r zboi. La baza clasific rii se afl  o divizare a lumii 

în mai multe grupuri de state. Cum ar fi:251 
a. Lumea Islamului, din care fac parte state cu form  de guvernare isla-

mic  din punct de vedere juridic i practic. Aceast  regiune este considerat  
patria fiec rui musulman, indeferent de apartenen a sa etnic i na ional .  

b. Lumea R zboiului este compus  din mai multe grupuri de state. Primul 
tip de state sunt cele care au declarat r zboi musulmanilor, indiferent dac  au 
fost sau nu intreprinse ac iuni militare. Al doilea tip remarc  statele care cînd-
va au fost sub influen a i puterea musulmanilor i a sultanului, iar apoi p -
site de musulmani, îns  cei din urm  sunt în a teptarea unei tr ri din partea 
acestor state. Al treilea tip de state sunt cele în care conduc torul musulman 
nu de ine putere i  influen i nu poate face dreptate conform ariatului.  Al 
patrulea tip de state reprezint  o zon  de r zboi, întreprins de nemusulmani, 
îns  care reprezint  un mare pericol pentru statele musulmane, dac  aceast  
zon  se m rgine te cu o alt  zon  de r zboi, încurajând-o doar. Astfel, musul-
manii prev d o form  de agresiune din partea Lumii R zboiului fa  de Lu-
mea Islamului. Al cincilea tip de state îl formeaz  statele care reprezint  real  
amenin are asupra Lumii Islamului. În aceast  regiune nu trebuie s  r mîn  
nici un musulman, sau un reprezentant ce se afl  sub protectoratul Islamului.  

c. Lumea Acordului reprezint  un teritoriu, asupra c ruia musulmanii nu 
au stabilit un control oarecare, mai mult ca atât, regiunea lumii acordului este 
situat  chiar în statul islamic, unde un ir de guvernatori încheie acorduri cu 
societ ile nemusulmane în privin a impozitului funciar. În conformitate cu 
acordurile respective, statul islamic asigur  îndeplinirea condi iilor prescrise 
în aceste documente de societ ile respective.  

Lumea islamic  împ rt te alte valori sociale, bazate pe norme religio-
ase, reguli ce nu cunosc abateri de la moralitate. Principiile moralit ii se dez-
                                                
250 Motahari M., martirul. Omul i Credin a. - Ia i, Pan Europe, 2002, p.41. 
251 . . - , «  

», 2003, .30 
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volt  doar în limitele religiei. De altfel, religia este fundamentul comporta-
mentului unui musulman în societate. Regulile prescrise în Coran servesc 
drept temelie de educa ie i spiritualitate pentru lumea islamic .  

Coranul reprezint  nu doar un codice religios, ci i juridic i moral, deoa-
rece Coranul regleaz  întreaga via  religioas , politic , civil i penal , pân  
la ocupa ia zilnic .252  

Exist  o anume incompatibilitate între societatea islamic i cea occiden-
tal . Ele percep lumea din perspectiva unor coduri culturale i morale diferite. 
Prima este mai degrab  închis , tradi ionalist i conservatoare, preponderent 

rac , predispus  la fundamentalism religios, cvasiteocrat , vindicativ  pe 
termen lung, îndeob te refractar  la progres. Dimpotriv , societatea occiden-
tal  este deschis , laic , democrat , consumist , liberal i libertin , genera-
toare de progres. Predispus  la fundamentalism religios i la regimuri teocra-
te, lumea islamic  demonizeaz  "Occidentul". America este "Marele Satan". 
Occidentul este receptat ca o civiliza ie "f  credin ", "f  Dumnezeu" i, 
prin urmare, "f  etic ". În cazul unei societ i cu o religie nereformat , în 
care Shari’a (legea Islamului, con inut  în Coran) ine loc de Constitu ie i 
de Cod Penal, rela ia cu "lumea iudeo-cre tin " (perceput  ca arogant , mate-
rialist , hedonist , imoral , corupt i decadent ) nu poate fi decît conflictua-

.253 Drept urmare, civiliza ia occidental , manierat i modern  a trecut pes-
te o nou  treapt , dep it  de modernizare i aspectele globaliz rii, cea a con-
frunt rii cu islamismul.  

Se pare c  dup  destr marea zidului Berlinez i colapsul URSS aten ia 
opiniei interna ionale s-a axat pe a a zisul proces de globalizare. Acesta a dus 
cu sine schimb ri radicale în lumea global , a a cum presupunea Emanuil 
Huntington o ciocnire a civiliza iilor, care a luat o amploare radical . Exist  
oare la islami ti o oarecare geopolitic , deja nu mai conteaz ,254 cînd se dec-
lar  un r zboi de dreptate între civiliza ii. Exist  agresivitate, tendin a spre 
expansiune, o ideologie bine conturat  de hegemonie mondial , valori supra-
umane bine exprimate, cum altfel s  percepi aceast  tendin  de lupt  înpot-
riva nedrep ilor din ambele tabere. Dup  r zboiul din Iugoslavia, Cosovo, 
Bosnia, Macedonia devin regiuni de conflict religios, societ ile multina io-
nale ai c ror sunt, se transform  în poligon de ur i ciud , însemîn ind în a a 
fel motive de r zbunare. Dac  Arabia Saudit , Egipt, i Pakistan sunt adev -

                                                
252 Coranul, traducere de dr. S.O.Isopescu, Edi ia a VII-a. - Chi in u, Cartier, 2004, 

p.53 
253 Oi teanu A. Islamici contra terorismului islamic. // Revista electronic  “Contra-

fort”, 10-11 octombrie - noiembrie 2004 (http://www.contrafort.md/2004/ 120-
121/765.html) 
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rate pla darme pentru grup rile islamiste, atunci Europa, cu regiunile mai sus 
numite, serve te drept teren de spionaj i cercetare. Fiecare din aceste pla dar-
me are o re ea ramificact  de organiza ii i asocia ii, legale i secrete, înarma-
te i ideologice255.  

Orice organiza ie sau asocia ie înceacr  s  recruteze cît mai mul i volun-
tari, pentru ai putea incorpora în for ele salvatoare de imperialismul capitalist. 
Dup  sfîr itul r zboiului rece, rolul de eliberator al lumii de imperialism îi re-
vine lumii islamice. Ca urmare, goana înarm rilor nu a luat sfîr it. Ast zi Pa-
kistan i Iran preg tesc rachete nucleare. India investe te în industria militar . 
China încearc  s  concureze în cosmos al turi de Rusia i SUA. Balan a de 
for e în lume va suferi mari schimb ri. La orizont se ive te o nou  lume, i 
anume una multipolar , cu un centru bine conturat, SUA, îns  care î i va pie-
rde culorile odat  cu cre terea poten ialului militar i economic al celorlal i. 
Alian ele care sunt pe cale s  se formeze între puterile lumii, vor contura po-
litica interna ional  de mai apoi.  

Geopolitica lumii islamice este dictat  de necesit ile nu atât vitale, cît de 
inacceptarea unui val influent de expansiune i liderism politic a SUA în lu-
me. O supraputere poate domina i frînge mii de vie i omene ti, a a cum s-a 
întîmplat în cazul Balcanior. Un r zboi ce nu ar fi avut loc, dac  nu s-ar fi 
atins SUA de aspectul etnic al regiunii. De facto, Balcanii au servit drept te-
ren de experiment al armelor noi americane. Afganistan, la rîndul s u, a servit 
un nou poligon de aplicare în mas  a armelor i un bun motiv de patronare a 
regiunii respective. Irakul a fost o nou  treapt  în ascensiunea economic  a  
superputerii în lume, prin acapararea resurselor petroliere din regiune. Nu es-
te exclus faptul, c  va urma Corea de Nord i Siria, ca state ce produc arme 
nucleare, Egiptul i Arabia Saudit  ca state ce sponsorizeaz  terorismul inter-
na ional. Este o întrecere cine mai repede reu ete, SUA s  motiveze urm -
torul s u pas militar sau alian a terorist  s  o nimiceasc . Argumente tari în 
privin a lumii islamice ca protector al terorismului interna ional nu exist , de 
altfel, exist  contrargumente, unul din ele ar fi c  terorismul nu are religie i 
na ionalitate, iar dac  îi atribui una din acestea atunci ii avem pe irlandezii i 
bascii, serbii i cicenii.  

Astfel spus, unii sunt catolici, al ii protestan i. Joac  în cazul dat religia 
un rol oarecare? Este un joc pe o tabl  de ah. Unde fiecare pies  are traiecto-
ria sa de mi care. Îns , cum se vede, unele piese încearc  traiectorii str ine. 
Acest lucru se întîmpl  deoarece juc torii din ambele tabere aplic  aceast  
tactic . Nu este bine venit nici principiul c  scopul scuz  mijloacele, nici c  
mijloacele determin  scopul.  

                                                
255 Idem, c.243 
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Lumea islamic  îngrijorat  de expansionismul american dore te s  pede-
pseasc  SUA pentru politica ei antiislamic  prin lovirea oamenilor chiar în 
„zonele lor sigure”. Prin urmare, acest lucru va for a SUA „s  pl teasc  mai 
mult i s  se joace mai pu in”,  prin cheltuirea a miliarde de dolari în lupta cu 
terorismul din interiorul rii i din afara grani elor ei. De asemenea, aceast  
pedeaps  const  în chinuirea americanilor prin teama constant  de alte atacuri 
nea teptate. inându-i în alert i subminându-le tradi ionalul lor sim  al se-
curit ii, mul i musulmani devota i cred c  au ob inut o victorie important  
pentru cauza islamului. Ei consider  c  au ar tat lumii c  Allah i-a împuter-
nicit s  umileasc  cea mai puternic ar  a lumii - America. Pentru ei acest lu-
cru reprezint  victoria islamului asupra cre tinismului. Amenin area cre te 
din cauza dezvolt rii armelor nucleare, chimice i biologice de distrugere în 
mas  în ri arabe ca Irakul, Iranul i Libia.256 

Proiectul de reorganizare a lumii a început odat  cu Declara ia R zboiu-
lui Sfînt Americii de c tre Lumea Islamic . SUA a dus la o mondializare 
acest r zboi, implicînd rile mari ale Europei Occidentale i Rusia, precum i 
organiza iil interna ionale. Lumea actual  fiind conceput  ca monopolar  î i 
schimb  treptat caracterul ei firesc, apropiindu-se de cel multipolar. Japonia, 
China, Uniunea European , Rusia, India, Indonezia sunt viitoarele centre de 
putere, care ast zi luptând împotriva terorismului interna ional, încearc  s i 
determine singure calea viitorului economic i politic, m rginindu-se, chiar în 
condi iile globaliz rii, de politica SUA.  

Ca urmare, India ce se afl  înc  sub influen a coroanei britanice, tot mai 
evident î i construie te o temelie de rela ii în sfera militar  cu Rusia. Japonia 
ce de ine mari propriet i industriale în occident, va c uta noi pie e de desfa-
cere a m rfurilor în alte zone economice, pentru care pot servi teren statele în 
curs de dezvoltare, din regiunea Europei de Sud-Est sau Americii Latine. În 
America Latin  se pronun  dou  puteri geopolitice în viitor cum ar fi Brazi-
lia i Mexica. Aceste state ale lumii cu timpul vor deveni lideri i poten iali 
strategi ai mersului politic din regiune. Bog iile minereale i resursele ener-
getice sunt principalii atuuri de interes geoeconomic al marilor magna i i in-
vestitori americani în aceste regiuni.  

Politica petrolier i goana dup  noi rezervuaore de resurse energetice au 
determinat nu doar SUA s  se implice într-un astfel de conflict ci i alte state 
nu mai putin concurente cu cea din urm . Îns  la mijloc se afl  o politic  inte-
rna ional , cu direc iile ei de activitate, în special cea de extindere a valorilor 
occidentale i a mercanitilsimului economic liberal i imperialist. Capacitatea 
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politico-administrativ  ce este puntele principal în economia liberal , face ca 
rile lumii a treia, din care fac parte i cele islamice, s  r mîn  în afara cer-

cului ce se creeaz  din cele ce accept  valorile i sistemul economic liberal. 
Mercantili tii reali ti recunosc faptul c  în urma procesului de globalizare, 
are loc i globalizarea economiei, care de facto, p streaz  pozi ia i rolul sta-
tului pe arena interna ional .257  

Modernizarea a f cut ca statele în curs de dezvoltare s  parcurg  mai 
multe etape de ascensiune economic  cu mari transform ri infrastructurale, 
ajungînd de la societ i tradi ionale la societ i moderne. Teoria dezvolt rii 
economiei liberale a prins r cini în fostele state socialiste din Europa de 
Sud Est, ca Bulgaria, Romania, Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia, Cehia. 
În aceast  regiune tot mai pronun at i sus inut  de atlanti ti este Polonia, un 
poten ial lider în Europa de Sud Est. Dup  aceasta se prea poate s  urmeze 
Romania ca un aliat aferent politicii SUA. 

Putem conchide c  lumea islamic  nu va accepta valorile occidentale, si-
stemul liberal economic. Aceste state, cum ar fi Algir, Brunei, Gabona, Indo-
nezia, Iran, Irak, Quwait, Libia, Nigeria, Oman, Quatar, Arabia Saudit , Emi-
ratele Arabe Unite sunt exportatoare de petrol. Rezervuoarele de materie pri-

 a statelor musulmane, inclusiv de importan  strategic  reprezint  atât pu-
terea, influen a lor, cît i incapacitatea lor.258 În condi iile actuale aceste state, 
într-o m sur  oarecare, depind de pre urile mondiale la materia prim . În afa-

 de petrol, acestea exporteaz i alte tipuri de materie prim  cum ar fi bum-
bacul (Egipt, Sudan, Pakistan), fosfate (Marocco, Tunis, Iordania), z minte 
de fier i cupru (Sierra-Lione, Mauritania, Algir), o el i cauciuc (Malaezia i 
Indonezia). Ca urmare, rilor musulmane le revine 2/

3 din exportul mondial al 
petrolului i 1/

4 din exportul mineral. Statele musulmane dispun de enorme re-
zerve de materie prim  strategic  ca uraniu, litiu, toriu, beriliu.  

În lumea islamic  un rol deosebit îl joac  Arabia Saudit . Acesta este un 
inut al „aurului negru”, patria Islamului, ara celor dou  ora e Mecca i Me-

dina – locuri sfinte pentru milioane de musulmani259. Acest stat de ine atât o 
pozi ie primordial  în lumea islam  cît i una hot rîtoare în sistemul actual de 
rela ii interna ionale. Statul în cauz  acord  ajutor statelor islamice din lumea 
a treia, sprijin  politicile acestor state, men inîndu- i în a a fel rolul de lider 
în regiune.  
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Arabia Saudit  încearc  s  sus in  toate eforturile depuse de statele arabe 
în ap rarea Palestinei. Ceea ce o face s  fie într-o stare de tensiune cu Israe-
lul. Îns , politica extern  a saudi ilor se afl  în sfera de influen  a SUA. De 
aici reiese i amestecul în trebuirle interne ale Irakului, Iranului i Afganista-
nului.260 Ca urmare, rela iile dintre Arabia Saudit i aceste state devin tot 
mai imprevizibile.  

Factorul islamic este preponderent eviden iat ca cauza schimb rii condi-
ionate a ordinii interna ionale. Apari ia unui nou focar de r zboi sau a unui 

nou conflict interetnic ar duce la sporirea valurilor de migra ie printre popoa-
rele implicate i cel mau r u, spre o cre tere a preg tirii i înarm rii statelor 
lidere în lume. Goana dup  noi teritorii bogate în resurse energetice, atât in 
plan economic, exprimate prin investi ii i exploatare cît i militar, exprimat 
prin acaparare, va contribui la o sfidare a for elor militare în dou  sau în mai 
multe blocuri, ceea ce înseamn  r zboi mondial, care, ar putea fi dus nu atât 
în zonele de conflict ci pe pie ele economice i financiare ale întregii lumi.  

i dac , pîn  azi am crezut c  democra ia liberal  a învins, cum presupu-
nea Francis Fucuyama, atunci actualmente, este cert faptul c  democra ia do-
ar ilustreeaz  istoria, iar fenomenele o completeaz , a a cum face ast zi glo-
balizarea, i efectul ei terorismul interna ional. R zboiul Rece i goana înar-

rilor au orbit viziunea occidentalilor despre lumea islamic , îns  ea tot mai 
profund sufer  schimb ri.  

Nu am luat în serios Rena terea islamic i nu ne-am închipuit c , la 
sfâr it de secol XX, este posibil s  aib  loc un fenomen invers laiciz rii. To-
tu i, chiar i o analiz  superficial  a lumii islamice demonstreaz  c , în cvasi-
totalitatea statelor musulmane, societ ile sunt mai islamiste ast zi, din punct 
de vedere cultural, social i politic, decât acum cincizeci de ani. Poate i mai 
semnificativ este faptul c  nucleul fundamentalismului islamic l-au constituit, 

a cum sus ine i Samuel Huntington, studen ii i intelectualii, c rora li s-au 
ad ugat oamenii din clasa de mijloc urban i cei care au migrat la ora . Er-
nest Gellner sublinia chiar faptul c  Islamul a oferit "o identitate cultural  
noii mase dezr cinate". Se pare c  exist  oarecare elemente ideologice în 
aceast  nou  înf are a religiei islamice (Huntington identific i alte ase-

ri ale Rena terii Islamice cu marxismul, printre care: o viziune a socie-
ii perfecte, încrederea în schimbarea fundamental , respingerea statului-na-

iune i o diversitate doctrinar  ce merge de la un reformism moderat pân  la 
un mod de gândire revolu ionar violent).261 
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Actualmente, geopolitica lumii islamice este dictat  de un mare val de 
cre tere a popula iei musulmane, ceea ce ar duce la o expansiune teritorial i 
cultural , care este cuprins i de o cre tere sporit  economic  datorit  resur-
seleor petroliere. Invazille militare în aceste regiuni s-ar solda cu e ecuri, fi-
indc  solidaritatea musulman  exist i este destul de puternic . Mai mult ca 
atât influen a culturii isalmice se simte tot mai pregnant în Europa i SUA, 
ceea ce pare incontestabil, ireparabil. De altfel, ciocnirea civiliza iilor este 
inevitabil . Ast zi nu mai putem nega c  exist  un conflict între civiliza ii, ba 
chiar între religii, unde fiecare parte are crezul c  reprezint  o superputere în 
lume care este capabil  s  fac  o nou  ordine mondial . Iar cel mai greu as-

zi este s  te pronun i asupra valorii unei civiliza ii deoarece valorificarea es-
te la fel un produs al unei civiliza ii, indiferent de epoc .  
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