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COMPARTIMENTUL 
GUVERNAREA POLITIC   

I ADMINISTRAREA PUBLIC  
 

PUTEREA POLITIC  ÎN REPUBLICA MOLDOVA:  
PROBLEMELE EFICIENTIZ RII FUNC ION RII1 

 
Diana BENCHECI 

Republica Moldova, Chi in u 
Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale,  

tiin e Politice i Administrative 
Catedra tiin e Politice i Educa ie Civic  

Doctor în tiin e politice, 
Lector superior 

 
This article is about measures on improving functioning of the political 

power in the Republic of Moldova. In the specific circumstances of the transi-
tion period the optimization of the political power functioning is the matter of 
primary importance, defined by the activity of the governmental and nongov-
ernmental institutions, in the framework of which the political life of the soci-
ety is originated.  

The author has singled out three major directions of the measures on im-
proving functioning of the political power: measures aimed at intensifying of 
the constructive element in functioning of each political power in particular; 
measures aimed at optimization of the relations among all political powers 
(governmental, oppositional, interparliamentary and extraparliamentary) ta-
ken in their integrity; measures aimed at strengthening the role of the state as 
principal institution of the political power. 

 
În circumstan ele specifice ale perioadei de tranzi ie optimizarea func io-

rii puterii politice este o problem  primordial , de solu ionarea c reia va 
depinde avansarea cu succes a societ ii pe calea moderniz rii multiaspectua-
le i ra ionaliz rii întregului ansamblu de rela ii sociale. Eficacitatea puterii 
politice este determinat  de activitatea institu iilor i organiza iilor statale i 
nestatale, în cadrul c rora decurge via a politic  a societ ii, precum i de ca-

                                                
1 Recenzent - doctor în tiin e politice Aurelia PERU 
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litatea cadrului normative, menit s  confere regimului politic un caracter pro-
fund democratic. 

Actualmente este important de a con tientiza mai temeinic c  puterea po-
litic  trebuie s  fie legitim , s  se bazeze nu numai pe normele de drept na io-
nal, dar i interna ional. Necesitatea atingerii acestui obiectiv este actual , de-
oarece aderarea în viitor a Republicii Moldova ca membru cu drepturi depline 
la Uniunea European  constituie principala prioritate a politicii externe a ei. 
În acest sens, o ra iune de prim ordin o dobândesc considerentele c  libertatea 
de a face orice este o abera ie i, ca atare, trebuie s  fie pus  în afara legii, c  
democra ia nu poate fi conceput  ca paravan pentru promovarea bunului plac 
al celor lipsi i de scrupule. Pentru obiectivarea acestor considerente se cere 
afirmarea deplin  a rigidit ii Constitu iei Republicii Moldova2. Or, articolul 
41 al Constitu iei stipuleaz : c  cet enii se pot asocia liber în partide i în al-
te organiza ii social-politice, care contribuie la definirea i la exprimarea vo-
in ei politice; c  forma iunile în cauz  sunt egale în drepturi, iar respectarea 
ultimelor este garantat  de c tre stat.  

Aici este de asemenea, prev zut c  partidele i alte organiza ii social-po-
litice, care prin scopuri ori prin activitatea lor, militeaz  împotriva pluralis-
mului politic, a principiilor statului de drept, a suveranit ii i independen ei, 
a integr rii teritoriale a Republicii Moldova sunt neconstitu ionale. În artico-
lul 32 al Legii fundamentale e scris c  sunt interzise i pedepsite prin lege 
contestarea i def imarea statului i a poporului, îndemnul la r zboi de agre-
siune, la ur  na ional , religioas  sau rasial , incitarea la discriminare, la se-
paratism teritorial, la violen  public , precum i la alte manifest ri ce atente-
az  la regimul constitu ional. Mai sunt i alte prevederi ale Constitu iei igno-
rate de unii subiec i politici (colectivi sau individuali) în activit ile lor publi-
ce, ceea ce a predeterminat legislativul rii s  adopte “Legea privind contra-
cararea activit ii extremiste.”3 

În acest context, în scopul evit rii adopt rii unor legi amorfe, se impune 
necesitatea în spririi mecanismului de control al constitu ionalit ii legilor 
din partea Cur ii Constitu ionale i înfiin rii unui organ privind implemen-
tarea legilor în teritoriu. Acest organ ar trebui s  dispun  de o structur  „umb-
rel ”, câte un sediu în fiecare centru raional. Procesul de traducere în via  a 
hot rârilor i legilor elaborate presupune capacitatea de a mobiliza mijloacele 
i for ele politice ale societ ii ce sus in respectivele acte normative . 

Atât liderii partidelor i mi rilor social-politice, cît i membrii acestor 
forma iuni, popula ia în întregime trebuie s  dispun  de limpezimea faptului 

 o putere politic  democratic  nu reprezint  un conglomerat de for e i po-
                                                
2 A se vedea: Constitu ia Republicii Moldova - Chi in u, 2005 
3 A se vedea: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr 56-58 din 28 martie 2003 
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zi ii haotice, ci un fenomen organizat i gestionat în baza unor anumite norme 
juridice menite s -i confere caracter legitim i viabilitate social , f  de care 
puterea nu ar putea func iona. În calitatea sa de centru al vie ii politice pute-
rea politic  are menirea s  direc ioneze societatea pe un anumit f ga , reu ind 
în acest sens numai în cazul în care puterea func ioneaz  ca entitate coerent  
cu vectori care nu h uiesc, ci consolideaz  pe o baz  comun  for ele socia-
le. Pentru aceasta e necesar  intensificarea activit ilor concentrate în jurul 
intereselor majore ale societ ii, dintre care cele mai acute continu  s  r mâ-

 protejarea securit ii statului, reintegrarea teritorial , reformarea efectiv  a 
societ ii, lupta cu corup ia i crima organizat . 

În scopul eviden ierii intereselor generale ale societ ii i c ut rii de so-
lu ii pentru realizarea lor este necesar  organizarea dialogurilor între for ele 
politice, în special, între cele aflate la putere i cele din opozi ie. Provocarea 
i invocarea str zii nu ofer  remedii în aceast  privin , ci pot numai s  dea 

expresie unor noi disensiuni în modul de abordare a problemelor de principiu, 
cu care se confrunt  societatea la ora actual . Dezvoltarea unui dialog dintre 
for ele politice presupune afirmarea treptat  a unui climat prielnic, ceea ce, de 
asemenea, necesit  eforturi comune. 

Pentru realizarea unor dialoguri constructive e necesar  con tientetizarea 
de c tre toate for ele politice a faptului, c  fiind diferite dup  op iuni i aflân-
du-se în competi ie pentru venirea la putere, ele totodat  pot i trebuie s  fie 
disponibile de a colabora în urm rirea unor obiective de interes general-na io-
nal. Rela iile dintre puterea de guvern mânt i opozi ia politic , societate ci-
vil  nu trebuie reduse la lupta acestora din urm  împotriva celei dintâi.  

Deschiderea c tre schimbul de opinii este o prim  condi ie a ie irii din 
capcana unilaterismului i a abord rilor partizane, exclusiviste i f  de pers-
pective pentru societatea luat  în ansamblu. În aceast  ordine de idei se impu-
ne pe prim plan o astfel de virtute ca toleran a, respectul fa  de opiniile care 
nu vin în contradic ie cu normele juridice în vigoare, cu principiile vie ii de-
mocratice i care in întru totul de conceptul tiin ific al pluralismului ideolo-
gic i politic.  

De men ionat c  toleran a i disponibilitatea spre consens sunt de necon-
ceput f  o cultur  politic  adecvat  unui stat de drept i unei democra ii 
autentice. Mai mult ca atât, cultura politic  este o premis  indispensabil  a 
unui astfel de stat i a unei astfel de democra ii. Pornind de la conceperea cul-
turii politice ca totalitate a normelor i modelelor de conduit  a subiec ilor în 
sfera politicului, consider m c  utilizarea sloganelor populiste, atacurile neîn-
temeiate împotriva oponen ilor i denegrarea lor vehement  sunt dovezi con-
ving toare ale lipsei de cultur  politic  elementar , ceea ce nu poate fi trecut 
cu vederea. Formarea unei culturi a în elegerii, bazat  pe principiile realismu-
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lui politic, are menirea de a contribui la sporirea eficacit ii puterii politice ca 
deziderat al timpului. 

De rând cu cultura politic  o importan  deosebit , mai ales pentru func-
ionarea normal  a societ ii civile i conlucrarea ei cu societatea politic , o 

are cultura civic . Delimitarea acestor dou  domenii ale culturii generale (cu-
ltura politic i cultura civic ) este în mare m sur  conven ional , deoarece 
nici delimitarea societ ii politice de cea civil  nu este atât de tran ant .  

Pentru formarea culturii civice a maselor largi este necesar  desf urarea 
prin intermediul diferitor mijloace a activit ilor educa ionale i propagandis-
tice, care vor pune accentele prioritar pe statutul de cet ean i nu pe colora-
tura politic , pe apartenen  la grupurile minorit ilor etnice, religioase, etc. 
Desigur c  este necesar i tran area contradic iilor dintre interesele diferitor 
grupuri ale popula iei rii, coeziunea etnic  prin includerea în via a politic  a 
tuturor minorit ilor etnice din Republica Moldova i conlucrarea lor normal  
cu popula ia autohton  prin împ rt irea valorilor morale i spirituale ale ace-
steia. 

Organiza iile ob te ti ale minorit ilor se dezvolt  în prezent doar în li-
mitele teritoriului populat de acestea, adic  nu- i desf oar  activitatea la sca-

 na ional . Un prim pas spre dep irea acestei situa ii este colaborarea for-
ma iunilor interetnice desf urat  sub controlul Casei Minorit ilor Na ionale, 
care constituie un centru al forma iunilor etno-culturale.  

Eficientizarea func ion rii puterii politice presupune în mod ferm cunoa-
terea profund  de c tre for ele politice a realit ii concrete în toat  complexi-

tatea sa, i totodat , luarea în considera ie a multitudinii de factori ce in de 
subiectivitatea uman , care adeseori contravine condi iilor obiective de dez-
voltare intern i extern . Lipsa sim ului realit ii, necuno tin a de cauz  sunt 
mari piedici în calea unei guvern ri eficiente. Seneca spunea c  dac  nu tii 
încotro flotezi, nici un vânt nu- i va fi tovar  de drum.  

Pe cursa eficientiz rii func ion rii puterii politice se plaseaz i problema 
privind adaptarea oportun  a activit ii puterii politice la dinamismul social-
politic i cultural, la schimb rile din societate, inclusiv la cele intervenite în 
structura social , în sfera rela iilor interetnice, în raporturile de for , predis-
pozi iile i starea de spirit din societate, în domeniul rela iilor interna ionale. 

Func ionalitatea optim  a puterii politice cere acesteia nu numai înfrunta-
rea schimb rilor de mediu intrasocietal, dar i provocarea i dirijarea lor în 
concordan  cu scopurile i obiectivele dezvolt rii durabile a societ ii. Este 
necesar  implementarea nu doar a unui pact social, ci i a unui pact politic, 
pentru a se ajunge la un compromis i consens atît în interiorul e ichierului 
politic al statului, cît i în cadrul ramurilor puterii politice. O modalitate de 
atingere al acestui obiectiv ar fi procedura de creare a unui guvern de coali ie, 



 9 

unde prioritare s  devin  problemele social-politice i economice ale statului, 
bun starea condi iilor de trai ale popula iei i nu coloritul politic i scopurile 
machiavelice ale acestora, iar opozi ia constructiv  a puterii politice s  devin  
nu cea de partid, ci cea civic , a societ ii civile. 

Este de remarcat faptul, c  în structura puterii politice un loc deosebit i 
o importan  major  îi revine puterii de stat, a c rei menire const  în efectua-
rea conducerii de ansamblu a societ ii, în promovarea intereselor rii pe 
arena interna ional , asigurarea stabilit ii politice, coeziunii i ordinii sociale 
prin contracararea manifest rilor de orientare extremist , tendin elor de dezi-
ntegrare, haosului i dezordini publice. O putere politic  stabil , democratic  
i eficient , apropiat  de popor i supus  controlului din partea acestuia este 

condi ia de baz  a dezvolt rii normale a societ ii. Statul este autoritatea cent-
ral , care dispune de aparatul i mecanismele necesare menite a face ca voin-
a, legile i normele stabilite de ea s  fie respectate i traduse în via .  

Realit ile triste din ultimul deceniu al secolului trecut atest  faptul c  
statul este pur i simplu obligat s i asume mai hot rât organizarea i condu-
cerea societ ii, s  pun  cap t practicii vicioase, când cine i cum poate ofer  
„solu ii”, impune colectivit ilor orient ri generale cu caracter decisiv pentru 
destinele lor, iar când e ecurile inevitabile pentru astfel de situa ii mai devin 
înc i evidente, cei care au direc ionat ac iunile pe linia moart  sau chiar au 
derutat complet lucrurile dispar ca în nisip f  a purta o careva responsabili-
tate.  

Cei ce de in puterea sunt chema i s  con tientizeze i s  precizeze pentru 
sine i pentru to i specificitatea statului în raport cu alte institu ii i structuri 
ale puterii politice, gradul lui de autonomie i de responsabilitate în luarea i 
executarea deciziilor. Locul i rolul deosebit, central pe care-l ocup  statul în 
sistemul puterii politice const  în aceea, c  el este unica institu ie în drept s  
ia decizii la nivelul întregii societ i, s  ac ioneze în numele poporului, s  ap-
lice for a pentru a realiza binele public, s  emite legi, decrete, etc. 

Deci, specificitatea statului este marcat  prin tr turi, care-l deosebesc 
mult de alte institu ii politice i care-l oblig  s  se impun  plenar prin toate 
atributele i abilit ile sale. 

Definind locul i rolul puterii de stat în sistemul puterii politice politolo-
gul român Aurelian Bondrea scrie: „Dac  partidele politice sunt expresia di-
versit ii, dispers rii i chiar confrunt rii anumitor interese (cu cît mai multe 
partide, cu atât mai mult i nociv  dispersare-confruntare), statul, în m sura 
în care „adun ”, reconceliaz i armonizeaz  interesele generale, devine ex-
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perimentul i ap torul acestora, ac ioneaz  ca un punct de convergen  al 
democra iei i pluralismului politic”.4 

În cazul în care puterea politic  este reprezentat i de inut  de c tre di-
ferite for e, printre care diverse partide, organiza ii i asocia ii politice cu in-
terese particulare, statul trebuie s  se manifeste mai din plin ca factor de echi-
libru, ca nucleu consolidator, chemat s  armonizeze aspira iile diferitor gru-
puri sociale, a a încât societatea s  func ioneze ca un tot întreg, evitând pe 

sur  conflictele de orice gen.  
Dar totodat , tolerarea diversit ii, trecerea de la o societate unidemensi-

onal  la alt  polidimensional , cu o multitudine de for e polarizate, de mi ri 
social-politice, grupuri de influen  etc., implic  mari dificult i i impedime-
nte privind eficacitatea func ion rii autorit ilor publice, a organelor adminis-
trative centrale i locale.5 Alternan a la puterea de stat a diferitor for e politice 
nu trebuia s  schimbe, sau s  anuleze condi ia privind sporirea eficien ei sta-
tului. Prin eficientizarea puterii de stat se în elege randamentul înalt al activi-

ii organelor puterii publice, reglementarea judicioas i rezultativ  a proce-
selor economico-sociale, asigurarea ordinii sociale, securit ii individuale, 
stabilit ii politice, rela iilor de colaborare multilateral  pe plan extern.6 

Este de men ionat, c  dintre cele trei ramuri ale puterii de stat – legislati-
, executiv i judec toreasc , conform rezultatelor sondajelor efectuate, ul-

tima se bucur  de mai pu in  încredere în mase. Aceast  stare de lucruri este 
foarte simptomatic i chiar alarmant , deoarece într-un stat de drept tocmai 
justi ia este chemat  s  ac ioneze ca institu ie ce supravegheaz  respectarea 
legilor, ordinii publice i s  sanc ioneze înc lc rile acestora. Mai mult ca atât, 
în ultima instan  anume justi ia este acea care decide în ce m sur  comporta-
mentul individual sau colectiv al cet enilor este un element al ordinii sau al 
dezordinii publice, iar prin aceasta ea poate i trebuie s  contribuie mai din 
plin la stoparea eroziei puterii politice i ordinii sociale. Prin urmare îmbun -

irea activit ii puterii judec tore ti este o condi ie esen ial  a sporirii efici-
en ei puterii de stat în ansamblu. 

Relevant este c  pân  în ultimul timp aten ia politicienilor era centrat  pe 
rela ia „puterea legislativ -puterea executiv ” pledând pentru departajare mai 
riguroas  a atribu iilor precum i pentru o mai bun  conlucrare în cadrul aces-
tor rela ii. Ast zi, îns , în opinia noastr , aten ia politicienilor urmeaz  s  se 
centreze pe rela ia „puterea legislativ , puterea executiv  – puterea judec to-

                                                
4 Bondrea A. Opinia public , democra ia i statul de drept – Bucure ti, 1996, p.82 
5 Ro ca A. Eficientizarea func ion rii puterii politice de stat - necesitate strigent  // O reform  

valoroas  - factor decisiv în relansarea activit ii economice i de drept. - Chi in u, 2001, 
p.23 

6 Ro ca A. Op. cit., p.21 
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reasc ”. Este important de a stabili un raport mai rezonabil i o conlucrarea 
mai eficient  în cadrul acestor rela ii, perfectând legisla ia în aceast  direc ie. 

În urm rirea scopului eficientiz rii puterii de stat se va ine cont de faptul 
 institu iile i organele statale func ioneaz  numai prin intermediul unui pe-

rsonal specializat, prin oameni concre i ce utilizeaz  anumite instrumente le-
gale pentru a influen a domeniile vie ii publice în direc iile stabilite în baza 
normelor de drept i a celor morale. Acestei resurse, adic  factorului uman îi 
revine la ora actual  un rol de frunte în buna organizare i realizare a puterii 
în forma ei statal . Nivelul de preg tire profesional , cultura politic i con -
tiin a moral  a func ion rilor de stat de toate nivelurile sunt condi ii primor-
diale ale solu ion rii optime a problemelor guvern rii, administr rii i ordo-

rii cet enilor i proceselor sociale. 
Este evident c  în acest context se înscrie i necesitatea combaterii tendi-

elor de birocratizare a institu iilor de stat, a administr rii publice, de contra-
carare a abuzurilor i corup iei, care la ora actual  constituie flageluri ale so-
ciet ii noastre dezordonate. 

surile prioritare privind eficientizarea puterii politice pot fi axate pe 
trei direc ii principale: 

- suri orientate spre intensificarea elementului constructiv în func io-
narea fiec rei for e politice în particular; 

- suri ale optimiz rii raporturilor dintre toate for ele politice (de gu-
vern mânt, opozi ioniste, intraparlamentare, extraparlamentare) luate în ansa-
mblu; 

- suri privind sporirea rolului statului ca institu ie principal  a puterii 
politice. 

Printre m surile de baz  ale primei direc ii men ion m: sporirea recepti-
vit ii tuturor elementelor constitutive ale puterii politice fa  de problemele 
cardinale ale societ ii, subordonând cauzei comune op iunile ideologice, in-
teresele de grup, ambi iile personale ale liderilor; a considera necesar ca fie-
care forma iune politic  s  se preocupe mai îndeaproape de problemele pri-
vind sporirea substan ial  a nivelului de instruire i de cultur  politic , de im-
plementare a normelor civilizate de comportament în desf urarea ac iunilor 
practice; a ob ine con tientizarea de c tre for ele politice a faptului c  plurali-
smul politic constructiv presupune atît compatibilitatea scopurilor urm rite, 
cît i compatibilitatea mijloacelor de atingere a acestora. 

surile prioritare ale celei de-a doua direc ie ar putea fi: con tientiza-
rea de c tre toate for ele politice a faptului, c  fiind diferite dup  op iuni i af-
lându-se în competi ie pentru venirea la putere, ele totodat  pot i trebuie s  
fie disponibile de a colabora în urm rirea unor scopuri generale, printre care 
i instituirea ordinii publice; organizarea dialogurilor între for ele politice, în 
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special între cele aflate la putere i cele de opozi ie, în vederea realiz rii pac-
tului social i concordiei civice; formarea unei culturi a în elegerii, bazat  pe 
principiul realismului politic; atingerea unui consens favorabil dep irii dife-
ren elor de pozi ii i ajust rii reciproce a programurilor de activitate prin so-
lu ii consensuale. 

Direc ia a treia ar putea include: a urm ri ca componentele structurale 
ale puterii politice s  func ioneze în baza normelor juridice, ultimele necesi-
tând o perfec ionare i completare în continuare; contracararea legal i la 
timp de c tre institu iile abilitate a acelor activit i ale for elor politice, care 
urm resc subminarea temeliilor statului, dezintegrarea teritorial ; intensifica-
rea activit ilor privind consolidarea for elor politice în jurul intereselor ma-
jore ale rii, dintre care cele mai acute continue s  r mân  protejarea securi-

ii statului, reintegrarea teritorial-statal , reformarea efectiv  a societ ii, lu-
pta cu corup ia i crima organizat ; desf urarea prin intermediul diferitor 
mijloace a activit ilor educa ionale i propagandistice care vor pune accente-
le preponderent pe cet enie i nu pe apartenen  la grupurile minoritare etni-
ce, religioase, etc; a c uta în permanen  modalit ile de conlucrare legal i 
efectiv  a ramurilor puterii de stat, con tientizînd mereu c  separarea lor nu 
trebuie s  însemne dispersia, risipirea i depersonalizarea puterii, când to i 
conduc i nimeni nu r spunde de nimic. 
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The present article emphasizes the growth of the phenomenon of traffick-
ing in human beings and migration of population from Moldova. Results of 
International Reports on Human Development in Moldova are succinctly 
enumerated, being linked to causes and risks of human trafficking. The fac-
tors perpetuating the idea that life abroad for Moldovan citizens is more 
comfortable and attractive then in Moldova are presented. The article brings 
recommendations for monitoring and reducing of trafficking in persons, 
stressing the linkage between social capital and this phenomenon. 

 
În prezent tendin ele resim ite în rile ex-comuniste sunt de a evada din 

spa iul în continu  tranzi ie, a unui num r l rgit al popula iei, care caut  refu-
giul în rile occidentale. Moldova este una dintre cele mai dens populate ri 
din Europa i în acela i timp una din rile cu cea mai înalt  pondere a popu-
la iei rurale. Lipsa de oportunit i în urbe, a favorizat emigrarea în mas  a po-
pula iei. În prezent, migra ia for ei de munc  se num  printre factorii princi-
pali care modeleaz  evolu iile economice, sociale i politice din Moldova i 
va r mâne la fel de important i în viitorul previzibil.8 Influen e majore le 
are emigra ia în sfera economic , deoarece aproape 20% din for a de munc  
lucreaz  în afara hotarelor rii. 

                                                
7 Recenzent – doctor în tiin e politice Margarita OVSEANIKOVA 
8 Raportul Na ional de Dezvoltare Uman  pentru anul 2006 „Calitatea cre terii economice i 

impactul s u asupra dezvolt rii umane”. Documentul poate fi accesat pe adresa:  
http://www.e-democracy.md/  
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 Astfel, în 2002 num rul muncitorilor emigra i a constituit 234,400, în 
anul 2003 cifra ajungea la 290,000, iar în 2005 num rul ajunge la aproape 
400,000 de persoane. Cu toate acestea autorii Raportului Na ional de Dezvol-
tare Uman  pentru anul 2006 accentueaz  faptul c  cifrele de mai sus vorbesc 
despre migra ia sezonier  mai mult, dar i despre faptul c  în urm torii ani 
migra ia va suferi un proces de întinerire, astfel multe persoane vor p si a-
ra, f  a se mai întoarce. Aceea i surs  arat  c  majoritatea responden ilor s-
au gândit s  emigreze, 14,5% se inten ioneaz  s  se stabileasc  definitiv peste 
hotare.9 

Comunitatea interna ional  manifest  preocup ri majore pentru problema 
migra iei, cu accent deosebit pe formele ilegale, care de multe ori duc la feno-
menul traficului de fiin e umane. Traficul de fiin e umane este explicat prin 
dimensiunile legate de drepturile omului i gender, de fenomenul globaliz rii, 
a migra ie, de munca for at i formele moderne de sclavie.  

Înc lc rile drepturilor omului reprezint  atât o cauz  cât i o consecin  a 
traficului de persoane. De aceea este esen ial de a acorda protec iei tuturor 
drepturilor omului un rol central în m surile de prevenire i stopare a traficu-
lui. M surile anti-trafic nu trebuie s  afecteze negativ drepturile i demnitatea 
persoanelor i în special drepturile celor care au fost trafica i, ale migra ilor, 
persoanelor str mutate, refugia ilor i solicitan ilor de azil.10 

Înc  în 1999 Raportul de Dezvoltare Uman  al PNUD explic  fenomenul 
traficului de fiin e umane ca fiind o consecin  evident  a fenomenului globa-
liz rii. Mai târziu alte surse vorbesc despre trafic ca fiind „efectul secundar al 
globaliz rii”. Cercet ri i rapoarte au ar tat cre terea traficului odat  cu cre -
terea globaliz rii, care a accentuat i a demarcat diferen ele evidente dintre 
comunit i i ri i dintre persoane. În acela i timp, globalizarea a scurtat di-
stan ele prin tehnologia transporturilor, informa iei i comunica iilor i a tran-
sformat modalit ile prin care aceast  tehnologie vinde vise de trai mai bun în 
alt  parte. Procesele inerente globaliz rii de asemenea au intensificat efectele 
erodante ale moderniz rii i dezvolt rii capitaliste i au contribuit la insecuri-
tatea economic i social  crescând .11 

În analizarea cauzelor traficului de fiin e umane, în special de femei, 
autorii Ghidului Informa ional „Prevenirea discrimin rii, exploat rii i abuzu-
lui femeilor lucr toare migrante”12, elucideaz  urm toarele aspecte: 
                                                
9 Vezi: Raportul Na ional de Dezvoltare Uman  pentru anul 2006, 
10 United Nations Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Traf-

ficking Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights to the Economic 
and Social Council E/2002/68/Add.1, 20 May 2002, p.3 

11 UNDP Human Development Report, 1999, p. 12-14 
12 Preventing Discrimination, Explotation and Abuse of Women Migrant Workers. An Informati-

on Guide – Gender Promotion Programme, International Labor Office, Geneva, 2003, p,23 
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Factorii traficului de femei i fete 

Oferta 
 Feminizarea s ciei; 
 omajul cronic i lipsa oportunit -

ilor economice; 
 Cre terea necesit ii materiale i a 

dorin ei pentru o via  mai bun ; 
 Familii nefunc ionale; 
 Inegalitatea gender în accesul la 

educa ie i instruire;  
 Lipsa accesului la informa ie;  
 Discriminare gender i / sau etnic   
 Contexte culturale, atitudini co-

munitare i practici care tolereaz  
violen a asupra femeilor;  

 Politici migra ionale discriminato-
rii sub aspect gender; 

 Cadre legale i  normative inefici-
ente; 

 Str mutarea i dezbinarea din cau-
za catastrofelor naturale i celor 
produse de om.   

Cererea 
 Angajatorii solicit  for  de mu-
nc  ieftin i exploatabil ; 

 Cererea de servicii asigurate de 
persoane traficate; 

 Discriminarea gender; 
 Cre terea rela iilor neformale pe 
pia a muncii; 

 Cre terea industriilor de sex di-
vertisment; 

 Riscul minim i profitul mare al 
traficului; 

 Lipsa cadrului normativ eficient 
sau neexecutarea lui; 

 Lipsa puterii de organizare i ne-
gociere a lucr torilor;  

 Practici socio-culturale discrimi-
natorii de exemplu c toria;  

 Lipsa respectului pentru dreptu-
rile omului i înc lcarea lor. 

 
În acela i timp, am eviden ia c  printre riscurile traficului13 se num  

atât factori economici, cât cei sociali, care in de lipsa de oportunit i, stigma-
tizarea puternic i inegalit i: 

 Decalajul veniturilor dintre zonele rural  / urban  sau dintre ri; 
 Capitalul social: migran ii recent sosi i au pu ine rela ii sociale i nu 

pot beneficia sau pot fi exclu i din capitalul social, existent;  
 Anumite ini iative de dezvoltare i proiecte pot dezbina re elele de ca-

pital uman existent i nu reu esc s  creeze mecanisme de reînnoire; 
 Securitate: persoanele care tr iesc în familii violente sau abuzive, în 

condi ii de conflict civil sau r zboi; copiii care locuiesc f  p rin i sau tutori; 
 Statutul: Femeile i fetele incapabile s i st pâneasc  propria via  

sau caut  op iuni în afara condi iilor curente limitate / discriminatorii / restri-
ctive; 

                                                
13 ibidem, p.23 
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 Stigmatizarea: femeile abandonate, divor ate, violate; presiunea comu-
nit ii din cauza comportamentului neadecvat dar nu neap rat ilegal sau amo-
ral, precum rela ii de prietenie neadecvate, sfidarea inechit ilor tradi ionale 
etc; stigmatizarea i revictimizarea femeilor reîntoarse acas ; 

 Stabilitatea emo ional : Familii cu probleme de dependen : traume de 
zboi sau conflict civil, lipsa tutorelui pentru copii; 

 Aventurierii: tehnologiile noi, accesul la informa ie, educa ie i îmbu-
irea sistemului de transport faciliteaz  migrarea celor ce viseaz  la o via-

 mai bun , îns  risc  dac  dispun de resurse financiare sau experien  li-
mitate cu lumea din exterior;  

Factorii care favorizeaz  perpetuarea ideii conform c reia în afara grani-
elor rii, via a este mult mai bun i câ tigurile se ob in mai u or, in de cele 

mai dese ori de urm toarele momente care dorim s  le men ion m: 
Factorii economici – În majoritatea cazurilor s cia este cea mai impor-

tant  cauz  de vulnerabilitate i neputin . Spre deosebire de migran ii prin 
contraband  care, de regul , nu provin din cele mai s race familii sau comu-
nit i – fiindc  ei trebuie s  fie capabili s  pl teasc  pentru serviciile contra-
bandi tilor – victimele traficului sunt oamenii cei mai s raci din comunit ile 
i familiile marginalizate. Exist  dovezi care indic  faptul c  femeile consti-

tuie propor ia cea mai mare de s raci; odat  cu feminizarea s ciei, femeile 
sunt nevoite s i câ tige existen a i cu greu rezist  promisiunilor de lucru i 
venituri mari într-o ar  str in .  

Cre terea materialismului i dorin a unei vie i mai bune – pe lâng  s -
cia extrem , tendin a crescând  spre materialism i consumatorism, impul-

sioneaz  mai ales tinerii s  p seasc ara. Aspira ia pentru o via  mai bun  
este atât de dominant  încât dep te poten ialele pericole.  

Familiile nefunc ionale – femeile sunt categoria cea mai vulnerabil  pe-
ntru trafican i. De multe ori, femeile sunt unicii între in tori ai familiei, fapt 
care le împinge înspre emigrare i acceptarea ofertelor tentante de munc  în 
str in tate. Familiile disfunc ionale unde persist  violen  domestic , alcoo-
lism, abuz al copiilor reprezint  medii de risc pentru viitoare victime ale trafi-
cului.14 

Lipsa oportunit ilor de educa ie – Ignorarea investi iilor în educa ia co-
piilor i tinerilor, mai ales a fetelor, are repercursiuni grave asupra acestora. 
Gradul de naivitate le permite s  accepte cu u urin  provoc rile trafican ilor. 
Lipsa educa iei i a deprinderilor intensific  vulnerabilitatea femeilor i a fe-

                                                
14 International Organizationa for Migration, Raportul Anual privind Victimele Traficului de Fi-

In e Umane în Europa de Sud-Est 2005. Raport pe ar . Republica Moldova, 2005, pp.8-16  
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telor – deoarece au op iuni limitate de venituri i fiindc  nu au acces la infor-
ma ia veridic .  

Discriminarea i inegalit ile profunde – exist  diferen e culturale im-
portante în ceea ce prive te percep ia egalit ii de anse între b rba i i femei. 
Fiind recunoscut  indubitabil ca un principiu al democra iei, egalitatea între 
femei i b rba i apare pe agenda politic  în cazul majorit ii statelor. Cu toate 

 exist  un important progres în Europa femeile au ob inut drepturi egale de 
jure i un statut egal cu b rba ii, ele sunt înc  supuse deiscrimin rii în nenu-

rate sectoare15. În acela i timp, ghidurile i politicile elaborate, nu reduc la 
zero eventualitatea expunerii riscurilor în cazul femeilor discriminate, vulne-
rabile. În unele societ i tinerele i fetele pot fi manipulate de tradi ii culturale 
pentru a- i ar ta sim ul datoriei, grija i recuno tin a fa  de p rin i chiar dac  
aceasta implica traficarea lor pentru prostituare sau alte forme de exploatare. 
Politicile care refuz  drepturi egale pentru femei / fete i b rba i/b ie i la 
educa ie, informa ie, proprietate i alte resurse nu doar fortific  divizarea ge-
nurilor pe pia a muncii ci i sporesc vulnerabilitatea femeilor la forme abuzi-
ve de migra ie i trafic. 

Politicile migra ionale discriminatorii – Deoarece persist  înc  percep-
ia c  „b rba ii migreaz  iar femeile i fetele sunt traficate”, politica guverne-

lor deseori încearc  s  protejeze femeile i fetele prin interzicerea sau limita-
rea mobilit ii lor. Pe de alt  parte, politicile restrictive reprezint  oportunit i 
de afaceri profitabile pentru oameni care ajut  – fie legal sau ilegal – s  aran-
jeze c toria, s  ob in  documente, s  treac  hotarele i s  g seasc  slujbe în 

rile de destina ie16. 
În acest sens m surile luate în combaterea traficului ar trebui orientate 

înspre mai multe direc ii17: 
 Ac iuni întreprinse la toate nivelele: comunitar, na ional, regional i 

global (a se vedea tabelul de mai jos); 
 Mecanisme institu ionale care s  implice to i actorii sociali; 
 Legisla ie, politici i programe sensibile sub aspect gender; 
 Promovarea principiului nediscrimin rii i contracararea rasismului i 

xenofobiei; 
 Interven iile la nivel comunitar în rile de origine implic  programe de 
prevenire prin informare, iar în rile de destina ie i tranzit eforturile trebuie 
concetrate pe crearea de suport i servicii de asisten  imediat  a victimelor 
traficului. Ac iunile îndreptate înspre prevenire i combatere i axate pe abor-

                                                
15 Wooward A.E. Ghid de practici corecte pentru realizarea unei reprezent ri echilibrate a feme-

Ilor i b rba ilor în procesul decizional politic i social, Bucure ti: Punct, 2001, p.124 
16 International Labor Office, Geneva, 2003, p.24 
17 ibidem, p.24-26 
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darea victimelor, trebuie corelate cu politici de dezvoltare social i economi-
, care s  ia în considerare nevoile cererii i ofertei. În acela i timp, consoli-

darea politicilor sociale i comerciale la nivel regional i interna ional ar spri-
jini eforturile rilor cu riscul major de a fi origine, tranzit sau destina ie a tra-
ficului de fiin e umane. Politicile de dezvoltare socio-economic , în comple-
mentaritate cu un cadru legislativ reformator i cu aplicarea real  a legisla iei. 
Standardele interna ionale în domeniul migra iei oblig  statele s  coopereze 
în promovarea unor condi ii umane echitabile pentru desf urarea migra iei 
legale la nivel interna ional i a reduce riscul expunerii muncitorilor la peri-
colul migra iei ilegale i a traficului18.  
 

Cadrul de reac ie la toate nivelele 
La nivel global: 
 Politici migra ionale: Ratificarea, implementarea i monitorizarea inst-

rumentelor interna ionale relevante privind drepturile migran ilor; 
 Politici de munc : Ratificarea, implementarea i monitorizarea instru-

mentelor interna ionale relevante privind drepturile lucr torilor, inclusiv ale 
lucr torilor migran i;  

 Regim comercial: Revizuirea circula iei persoanelor – cu calificare în-
alt , semi-califica i sau necalifica i – vis-a vis de fluxurile de m rfuri i capi-
tal; 

 Asisten a pentru dezvoltare: Asisten  pentru elaborarea strategiilor de 
alternative economice în principalele ri de origine; investirea în dezvoltarea 
capacit ii de guvernare în rile de origine i tranzit în vederea gestion rii 
fluxurilor migra ionale; 

 Ini iative interna ionale: Ini iativa de la Berna, Programul Global îm-
potriva traficului de fiin e umane, rolul de monitorizare i promovare al Ra-
portorului Special ONU privind drepturile migran ior i Raportorul Special 
ONU privind violen a asupra femeilor. 

 
La nivel regional: 
 Procesele regionale consultative: Conferin a Regional  privind Migra-

ia (Procesul de la Pueblo), Conferin a Ministerial  privind contrabanda de 
persoane, traficul de persoane i crima transna ional  de la Bali, Dialogul pri-
vind Migra ia pentru Africa de Sud, Africa de Vest; 

 Pie ele regionale de munc : Acorduri, Memorandumuri de În elegere 
privind circula ia lucr torilor pe pie ele muncii ale unui grup de ri; 

                                                
18 Kartusch A. (OSCE) Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review, Ludwig Boltz-

mann Institute of Human Rights. - Vienna, 2001, p.37 
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 Regimuri migra ionale regionale: Acorduri, Memorandumuri de În e-
legere privind circula ia temporar  sau permanent  a persoanelor peste fron-
tierele unui grup regional de ri; 

 Politici anti-trafic regionale: De exemplu – Decizia Cadru a Consiliu-
lui Uniunii Europene privind combaterea traficului de fiin e umane i Conve-

ia SAARC privind prevenirea i combaterea traficului de femei i copii în 
scopul prostitu iei;  

 Programe regionale: cum ar fi Programul STOP i Programul 
DAPHNE. 

 
La nivel na ional:  
 Politici de dezvoltare macro-socio-economice : Politici guvernamen-

tale pentru integrarea nemijlocit  a migra iei i protec iei migran ilor în pro-
cesul de planificare a politicilor de dezvoltare;  

 Sisteme de admisie a migra iei for ei de munc : Sisteme de admisie a 
migra iei for ei de munc  informate i transparente bazate pe evaluarea siste-
matic i realist  a cererii de for  de munc  în rile de destina ie;  

 Politici de exportare a for ei de munc : Pentru rile surs  – o politic  
transparent i adecvat gestionat  de angajare a for ei de munc  peste hota-
re19; politici de utilizare eficient  a remiten elor i de reintegrare a migran ilor 
reîntor i;  

 Politici ocupa ionale i ale pie ii muncii: cu scopul cre terii ocup rii 
for ei de munc  în rile surs , consolid rii institu iilor pie ii muncii – inspec-
ia muncii, serviciile de angajare, instan ele judiciare în materie de dreptul 

muncii – în toate rile; 
 Politici i ac iuni ferme de promovare a egalit ii genurilor i de com-

baterea tuturor formelor de discriminare: accesul la educa ie, informa ie, re-
surse i luarea deciziilor atât în cadrul cât i în afara pie ii muncii. 

 
La nivel comunitar: 
 Crearea mecanismelor de consultare i coordonare pentru a implica 

to i actorii sociali; 
 Mobilizarea comunit ii; 
 Consolidarea capacit ii; 
 Promovarea (advocacy) i ridicarea gradului de informare; 

                                                
19 Vezi Abella M. Sending workers abroad (Geneva, ILO, 1997), Chart 3.1, p.29 pentru lista inte-

rvan iilor i m surilor la nivel de politici, pe care le poate imlementa o ar  de origine ca pa-
rte a unei politici comprehensive de angajare peste hotare a cet enilor s i. 
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 Mobilizarea grupurilor i dinamica de grup, în special printre femeile 
i fetele vulnerabile. 

 
Oportunit i pentru mijloace alternative de subzisten i protec ie socia-

. 
În acest context ar fi binevenit  stabilirea mecanismelor institu ionale pe-

ntru a implica to i partenerii sociali. Deoarece la momentul actual abordarea 
traficului este privit  din perspectiva aplic rii legisla iei penale i prevenirii 
crimelor, organele responsabile de stat sunt de obicei Ministerul Afacerilor 
Interne, Serviciul pentru Migra ie, poli ia i organele de justi ie. Ministerul 

iei i Protec iei Sociale nu este implicat decât foarte rar. Totu i, dup  
cum am mai subliniat, în prezent migra ia este foarte mult legat  de angajare, 
i dac  scopul este de a ob ine sisteme reglementate i ordonate de migra ie a 

for ei de munc , bazate pe evaluarea realist , transparent i bine informat  a 
necesit ilor pie ei de munc , atunci în primul rând trebuie implicat Deperta-
mentul Muncii i partenerii sociali – organiza ii ale lucr torilor i patronilor. 
Ministerele Muncii în rile de origine i de destina ie au un rol foarte impor-
tant în prestarea serviciilor de angajare i inspec ia condi iilor de munc . 

În combaterea traficului rolul ONG-urilor este de asemenea important i 
de obicei accentuat – majoritatea lor este preocupat  de traficul cu scop de 
exploatare sexual . Dar, spre regret, rolul (poten ial) al organiza iilor patro-
nale i al sindicatelor este deseori uitat sau ignorat. Totu i, ei sunt în pozi ia 
de a determina realist necesit ile de for  de munc  migrant  ale pie ii mun-
cii i de a promova utilizarea contractelor adecvate i respectarea principale-
lor norme de munc  pentru migra i. Organiza iile patronale în rile de desti-
na ie sunt deseori un grup important care pledeaz  pentru acceptarea ordonat  
a lucr torilor migran i. Protec ia lucr torilor migran i este doar o parte din 
eforturile sindicatelor în lupta contra rasismului, discrimin rii rasiale, xeno-
fobiei i intoleran ei. Confedera ia Interna ional  a Sindicatelor Libere îm-
potriva Rasismului i Xenofobiei! Planul de Ac iune al Sindicatelor con ine 
un capitol dedicat lucr torilor migran i.20 În Statele Unite Federa ia Ameri-
can  a Muncii – Congresul Organiza iilor Industriale (AFL-CIO) a anun at: 

                                                
20 Nu Rasismului i Xenofobiei! Plan de Ac iune pentru Sindicate al ICFTU include un capitol 

care face apel la sindicate s : (i) insiste asupra guvernelor pentru a legaliza lucr torii f  
documente; (ii) promoveze legisla ia care s  protejeze persoanele care lucreaz  în economia 
tenebr ; (iii) lucreze cu comunit ile pentru a oferi sprijin i asisiten  juridic  pentru lucr -
torii f  documente; (iv) efectueze campanii speciale pentru a organiza lucr torii migran i, 
inclusive pe cei care sunt f  documente; (v)  se implice active în elaborarea politicilor imig-
ra ionale i migra ionale pentru a proteja interesele lucr torilor i familiilor lor ; (vi) conluc-
reze pentu protec ia i ap rarea drepturilor lucr torilor migran i în rile de origine i de de-
stina ie. Vezi: http://www.icftu.org    
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“To i lucr torii – imigran i i indigeni, cu acte i f  acte– trebuie s  se bu-
cure de protec ia tuturor drepturilor i libert ilor la locul de munc  din partea 
sistemului nostru”.21 

Rolul mass-media este de asemenea foarte important, în special în relata-
rea prompt i etic i informarea publicului larg despre laturile pozitive i 
negative ale migra iei muncii i despre pericolul traficului. Victimele salvate 
ale traficului pot avea un rol important în promovarea cauzei. De asemenea 
trebuie recunoscut, încurajat i sus inut rolul institu iilor religioase în satisfa-
cerea necesit ilor persoanelor celor mai vulnerabile la nivel de comunitate. 
În mai multe ri grup rile religioase au avut de-a lungul timpului un rol im-
portant în acordarea ajutorului victimelor traficului. 

Pentru combaterea traficului au fot create diferite re ele de organiza ii i 
structuri de cooperare la nivel local, na ional i regional.22 O provocare ma-
jor  este de a stabili mecanismele care s  asigure c  mul imea i diversitatea 
de re ele de combatere a traficului nu lucreaz  ca un cerc închis, ci se asocia-

 la orice nivel pentru a disemina informa ia i a face schimb de experien . 
Acolo unde experien a re elelor difer , ele pot utiliza aceste diferen e pentru 
evaluarea impactului, tragerea concluziilor i aprecierea realist  a progresu-
lui. 

Putem sublinia c  asigurarea legisla iei, politicilor i programele sunt 
sensibile sub aspect gender. Pentru a realiza egalitatea în drepturi pentru fe-
mei i b rba i, preocup rile de gender trebuie incluse în formularea, imple-
mentarea, monitorizarea i evaluarea legisla iei, politicilor i programelor. A 
adopta o perspectiv  gender înseamn  abordarea asem rilor i deosebirilor 
în experien a de trafic a femeilor i b rba ilor (fetelor i b ie ilor) în corela ie 
cu vulnerabilit ile, înc lc rile i consecin ele; abordarea impactului diferit al 
politicilor asupra femeilor i b rba ilor; i – important – abordarea traficului 
prin abordarea constructelor sociale care duc la stereotipizarea marginalizarea 
i dezavantajarea femeilor în compara ie cu b rba ii. 

În ceea ce priveste promovarea legisla iei, politicilor i programelor 
sensibile sub aspect gender ar trebui efectuate urm toarele mpsuri: 

 Evaluarea legisla iei, politicilor i programelor pentru a identifica mo-
dul în care ele afecteaz  diferit femeile i b rba ii; 

                                                
21 Vezi AFL-CIO website: http://www.aflcio.org  
22 Vezi de exemplu, Anti Slavery International website: http://www.antislavery.org; The Global  
Alliance against Traffic in Women (GAATW) website: http://www.inet.co.th./org/gaatw;  the  La  

Strada Foundation website: http://www.soros.org/women.html/info_trafficking.htm; the Asian 
Migrant Centre website: http://asian-migrants.org. Vezi de asemenea descrierea re elelor i 
cadrelor de cooperare în ILO, Unbearable to the human heart child trafficking and action to 
eliminate it (Geneva, ILO International Programme for the Elimination of Child Labour, 
2002, pp.38-44 
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 Evitarea percep iei c  „b rba ii migreaz , iar femeile sunt traficate”; 
 Revizuirea periodic  a politicilor i regulamentelor cu privire la migra-

ie pentru a identifica i evita practicile discriminatorii, cum sunt restric iile la 
ie irea din ar  a femeilor, testele de graviditate pentru femeile migrante; 

 Colectarea i  analiza informa iei structurate pe vârst i origine etni-
 despre pozi ia femeilor i b rba ilor emigran i în diferite sectoare ale eco-

nomiei; 
 Asigurarea abord rii sistematice a discrimin rii pe principii de sex este 

luat  în considera ie la formularea m surilor de combatere a traficului, pentru 
a se asigura c  aceste m suri nu sunt aplicate în mod discriminatoriu; 

 Asigurarea sensibilit ii gender nu numai în politicile de migra ie – 
trebuie revizuite politicile economice i sociale ample i prevederile legale 
care perpetueaz  sau înt resc inegalit ile sau discriminarea de gen, cum sunt 
cele ce neag  drepturile egale ale femeilor la educa ie, informare, proprietate 
sau la alte resurse; 

 Evaluarea m surilor de combatere a traficului în corela ie cu politicile 
sociale, economice, legale i tendin ele politice, spre exemplu, politicile care 
reglementeaz  industria sexului, codul muncii i legea cu privire la asigurarea 
social  care includ sau exclud lucr torii casnici; codul familiei i legea cu pri-
vire la cet enie, care pot afecta statutul femeilor în general i statutul femei-
lor migrante în particular; 

 Revizuirea politicilor pie ii muncii pentru a elimina segregarea ocupa-
ional  pe criterii de sex; 

 Elaborarea programelor de sensibilizare i protec ie pentru a schimba 
pozitiv atitudinile i practicile bazate pe stereotipuri i concepte despre sexu-
alitatea masculin i feminin , care creeaz i înt re te cererea de femei pent-
ru munca casnic i industria sexului; 

 Atragerea aten iei i sensibilizarea colaboratorilor serviciilor de imig-
ra ie, a ata ilor de munc , a angaja ilor ambasadei, poli iei, a organelor de 
justi ie i a altor organe competente în rile de origine, tranzit i destina ie, 
pentru ca ei s  în eleag  mai bine i s  poat  rezolva problemele femeilor luc-

toare migrante i s  poat  identifica i oferi asisten  persoanelor traficate; 
  identifice acele domenii care necesit  stabilirea unei politici pentru 

a atrage aten ia i a ine cont de necesit ile celor mai vulnerabile grupuri, 
cum sunt femeile i cu un grad inferior de instruire, care sunt cele mai expuse 
la riscul de a fi traficate. 

În acest sens am sublinia c  mijloace de trai alternative i protec ie soci-
al  sunt ni te imperative în combaterea migra iei, traficului de fiin e umane. 
Deoarece s cia i rata înalt  a omajului sunt principalele cauze, progra-
mele de combatere a traficului trebuie s  creeze mijloace alternative de trai în 
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comunit ile de origine. Strategiile de combatere a s ciei pot fi combinate 
efectiv cu combaterea traficului. Reducerea s ciei, generarea veniturilor i 
crearea locurilor de munc  pot fi eficiente numai dac : 

 Conduc la abilitarea economic  a femeilor vulnerabile, 
 Ofer  alternative viabile i atractive posibilelor câ tiguri i condi ii de 

munc  în locurile de destina ie, 
 Sunt durabile pe termen lung oferind acces continuu la posibilit ile de 

angajare decent ,  
 Sunt legate cu eforturile mai ample de dezvoltare social i comunita-

.  
În acest context, este important de notat unele lec ii înv ate din progra-

mele OIM, cum ar fi locuri de munc  mai multe i mai bune pentru femei, 
dezvoltarea economiei locale i a întreprinderilor mici. 

 
Abordarea s ciei i leg turile cu combaterea traficului23 

1.1. Metode de abordare pentru reducerea s ciei:  
1.1.1. Extinderea oportunit ilor pentru a spori accesul i controlul asup-

ra resurselor pentru p turile s race i excluse din societate: 
- Crearea mijloacelor; 
- Asigurarea accesului; 
- Dezvoltarea serviciilor de baz  accesibile; 
- Angajarea persoanelor s race; 
- Redresarea inegalit ii de mijloace; 
- Investi ii private. 
 
1.2. Exemple de leg turi cu combaterea traficului 
1.2.1.Rezultatele ce m resc op iunile de trai / de câ tig: 
 Persoanele cele mai vulnerabile la traffic / migra ie for at  beneficiaz  
de pe urma activit ilor, spre exemplu fetele din coli, familiile margi-
nalizate particip  în totalitate; 
   Ac iuni eficiente pentru angajarea femeilor în câmpul muncii i pent-
ru instruirea profesional  în rândul adolescen ilor. 

 
1.2.2. Rezultatele care faciliteaz  migra ia sigur : 
 Instruirea, aptitudinile i informa ia pentru crearea capacit ii de a rezi-
sta trafican ilor; 

                                                
23 Sursa: Manualul privind S cia i Analiza Social . Document de lucru al B ncii Asiatice de 

Dezvoltare (Manila, ADB, 2001). 
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 Serviciile de baz  oferite popula iei migrante la punctele de destina ie, 
cum sunt instruirea, serviciile medicale în comunit ile s race; 

- Respectarea principalelor standarde de munc  în investi iile private pe-
ntru a descuraja angajarea for ei de munc   traficate. 

 
2.1. Metode de abordare pentru reducerea s ciei: 
2.1.1. Facilitarea abilit rii p turilor s race i excluse: 
 Politic  / legal ; 
 O administrare public  eficient ; 
 Decentralizarea; 
 Dezvoltarea social  global ; 
 Egalitatea sexelor; 
 Abordarea barierelor sociale. 

 
2.2. Exemple de leg turi cu combaterea traficului 
2.2.1. Rezultate care sporesc op iunile de mijloace de trai: 
 Consolidarea statutului femeilor i fetelor prin  abilitare (politic , le-

gal , economic ) i asigurarea satisfacerii necesit ilor lor; 
 Cre terea gradului de acces la factorii de decizie din comunitate pe-

ntru a crea mecanisme de rezisten  la activitatea trafican ilor. 
 
2.2.2. Rezultatele care faciliteaz  migra ia sigur : 
 Politici guvernamentale mai receptive la necesit ile femeilor migra-

nte, spre exemplu, permisia de a migra legal lucr torilor casnici; 
 Administra ii municipale descentralizate receptive la necesit ile fa-

miliilor de migran i noi veni i. 
 
3.1. Metode de abordare pentru reducerea s ciei: 
3.1.1. Reducerea riscului i diminuarea vulnerabilit ii: 
 Prevenirea;  
 Încrederea în propriile for e; 
 Programe pentru pia a for ei de munc ; 
 Pachet social pentru s raci; 
 Asisten  social  asigurat ; 
 Ajutor în caz de calamit i. 

 
3.2. Exemple de leg turi cu combaterea traficului 
3.2.1. Rezultate care sporesc op iunile de mijloace de trai: 
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 Mecanisme de monitorizare a comunit ii prin mobilizare social  
pentru a limita activitatea trafican ilor i pentru a m ri responsabili-
tatea comunit ii fa  de cei mai vulnerabili, cum sunt orfanii i co-
piii str zii; 

 Ajutorul în caz de calamit i vizeaz  persoanele cu posibilit i limi-
tate pentru refacerea mijloacelor de trai, spre exemplu lipsa econo-
miilor, lipsa studiilor, inclusiv femeile i copii r ma i f  tutel . 

 
3.2.2. Rezultate care faciliteaz  migra ia sigur : 
 Guvernele adopt  politici ce definesc beneficiile dezvolt rii pe dura-

 lung , spre exemplu încurajeaz  stabilirea întregilor familii de mi-
gran i; prestarea serviciilor pentru noii migran i; 

 Integrarea pie ei regionale de for  de munc  identificat  ca dialog 
politic în ASEAN, SAARC, etc. pentru a facilita managementul mai 
eficient al fenomenului de migra ie; 

 Abordarea cererii de for  de munc  traficat , ex. schimbarea com-
portamentului participan ilor la traficul rutier prin introducerea stan-
dardelor i practicilor de munc i aplicarea standardelor de munc  a 
copiilor. 

 
Capitalul social ar avea mult de cî tigat din urma efectu rii urmatoarelor 

aspecte i m suri, precum ar fi: 
  M surile pentru crearea mijloacelor alternative de trai la nivel de regi-

une, comunitate sau grup, bazate pe identificarea sistematic  a oportunit ilor 
economice par a fi mult mai durabile i efective decât m surile care sunt ad-
resate numai unor femei aparte; 

  Exerci iile24 de identificare a oportunit ilor economice sunt cheia su-
ccesului pentru abordarea la nivel de comunitate. Ele trebuie s  implice toate 

ile interesate din comunitatea vizat  în evaluarea resurselor i poten ialu-
lui comunit ii, identificând i analizând poten ialul de dezvoltare local i de 
acces pe pia , stabilind necesit ile i constrângerile cu care se vor confrunta 
pentru a realiza acest poten ial de pia i c utând o cale de a satisface aceste 
necesit i i de a înfrunta constrângerile. Dac  sunt efectuate adecvat exerci-
iile de identificare a oportunit ilor asigur  angajamentul i implicarea co-

munit ii - datorit  abord rii participative -  i sunt viabile din punct de vede-
re economic; 

                                                
24 Vezi de exemplu, Hyde G. Practical guide on identification of economic opportunities for wo-

men groups and communities (Geneva, ILO Gender Promotion Programme Series on Gender 
and Employment, 2003) 
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  Trebuie acordat  aten ie identific rii activit ilor economice cu leg -
turi complexe, astfel încât lan urile25 de produc ie natural  s  asigure c  bene-
ficiile sunt distribuite unui num r maxim posibil de persoane în cadrul comu-
nit ii i comunit i întregi s  poat  fi scoase din s cia acut . Aceste lan uri 
de asemenea presupun diversificarea activit ilor, deoarece concentrarea într-
o singur  ramur  de activitate economic  duce la apari ia concuren ei, limi-
tarea pie ei i în ultim  instan  la sc derea pre urilor; 

  Dac  mijloacele de trei alternative sunt alese în baza exerci iului de 
identificare a oportunit ile economice, atunci cea mai eficient  metod  de 
creare i sus inere a acestora este abordarea integrat  pe diverse componente. 
Principalele elemente includ: instruirea pentru ca femeile s  ob in  aptitudini-
le tehnice necesare; acordarea creditelor pentru a le permite s  foloseasc  cu-
no tin ele ob inute de creare a locurilor de munc i generarea veniturilor; 
servicii de consultan i suport în afaceri; i organizarea grupurilor pentru ca 
femeile s  formeze grupuri sau cooperative de produc ie i/ sau de economii; 

  Pentru sporirea eficien ei i impactului pot fi ad ugate elemente com-
plementare. Componenta de instruire a programului anti-trafic este mai efici-
ent  atunci când include nu numai instruire profesional , dar i informarea 
despre trafic, egalitatea sexelor i problemele de s tate. Accesul la credite 
poate fi oferit condi ionat familiilor care se angajeaz  s i trimit  fiicele la 
studii; 

  Schemele de mijloace alternative de trai nu pot fi l sate numai pe sea-
ma organiza iilor neguvernamentale dac  se a teapt  ca ele s  aib  un impact 
durabil – este necesar  implicarea ampl  a guvernului i a comunit ii oame-
nilor de afaceri, preponderent în crearea infrastructurii necesare i în presta-
rea serviciilor de suport;26 

  M surile de protec ie social  pot fi introduse i corelate cu activit ile 
economice i grupurile de produc ie. Sunt cunoscute multe exemple poziti-
ve27 când femeile pun deoparte sume mici din venit pentru a crea o rezerv  de 

                                                
25 Un exemplu de lan  de success creat în cadrul unui program pentru femeile s race din insula 

Hainan, China a constat dintr-un grup care cre tea p ri pentru ou , alt grup pentu carnea 
vîndut  în pia a local , un alt grup producea conserve de carne la o mic  fabric , alt grup 
folosea penele pentru confec ionarea plapumelor, iar un alt grup folosea g ina ul ca hran  în 
piscicultur  pentru cre terea pe tilor. 

26 În China, autorit ile locale au oferit servicii de extensie în agricultur  pentru a sprijini inst-
riurea i noi activit i în agricultur , a asigurat transportul în sate pentru materia prim i 

rfa produs , a oferit garan ii pentru creditele luate de femei. În Thailanda, companiile 
mari lucreaz cu s tenii pentru a identifica poten ialul economic legat de produc ia companii-
or , îi instruiesc i asigur  pia a pentru produsele lor.   

27 Un exemplu bine cunoscut  este sistemul de asigurare social  al Asocia iei Femeilor de Ocu-
pa ie Independent  (Self-Employed Women’s Association) din India i Banca Grameen din 
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sus inere pentru cazuri imprevizibile – fapt care este foarte important deoare-
ce deseori datoriile sunt o cauz  primar  a traficului; 

  În comunit ile identificate cu risc sporit sau pentru popula ii expuse 
la un grad sporit de risc sunt necesare servicii i resurse speciale. Gama de 
servicii variaz  de la consiliere pân  la ad posturi sigure i coli-internat pen-
tru fete. Spre exemplu, când exist  riscul violen ei i abuzului sexual în fami-
lie sunt necesare programe de ad post care vor oferi un mediu sigur pentru 
femei i fete, unde ele vor fi ajutate s i cunoasc  op iunile. 

În continuare ca concluzii, ca politicile de migra ie a for ei de munc  
pentru promovarea migra iei reglementate, ordonate i umane unde este ne-
cesar de a revizui cadrele legal i normative  pentru a defini f  echivoc i a 
face distinc iile clar  între migra ia reglementat i nereglementat i pentru a 
proteja migran ii cu adev rat vulnerabili, fie legali sau ilegali, în special pe 
cei care au devenit victime ale traficului. 

Acordurile de munc  bilaterale i multilaterale între rile de origine 
i destina ie, care stabile te angajamentul fiec rei p i de a se asigura c  mi-

gra ia for ei de munc  are în loc în conformitate cu regulile i condi iile pres-
tabilite, pot fi un mijloc efectiv de supraveghere a procesului de migra iune, 
de control asupra abuzurilor la angajare i pot contribui la prevenirea traficu-
lui de fiin e umane. Ce anume este specificat în aceste contracte de munc  
depinde de p ile implicate. Un contract model este prezentat în Anexa la 
Recomand rile OIM cu privire la migra ia în scop de angajare (Revizuit ), 
1949 (Nr.86). Italia este un alt exemplu de ar  care a semnat 22 de acorduri 
bilaterale ce vizeaz  un ir de probleme de la readmisia migran ilor ilegali pâ-

 la implementarea campaniilor de informare i a programelor de instruire. 
Astfel, în concluzie problema migra ie in ansamblul consecin elor sale 

mîne a fi strigent i implic  aspecte i dimensiuni atit a capitalului econo-
mic cît si acelui social. Politicile migrationiste trebuie sa dispune de instru-
mente reale si adecvate de abordare si reglementre a fenomenului de trafic, 
precum si orientarea spre efectele sociale ale acestuia. 
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Nowadays, migration represents the most dynamic migrational fluxes in 
the world. When speaking about the Republic of Moldova, we attest the pre-
sence of an external type of migration with both an intercontinental character 
and extra continental one. 

 As a result of intense migrational movements, migrational nets have be-
en created which unite the native country of migrants with countries they 
work in. The organization of Moldavians who had been migrated in foreign 
countries leads to the foundation and development of a Moldavian Diaspora.  
The formation of such Diasporas will offer migrants opportunities to develop 
in new conditions, will contribute to keep their cultural and national values 
and will maintain the spiritual condition in a stranger social-ethnic environ-
ment. 

 

                                                
28 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Tudor SPINEI 
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1.Migra ia popula iei: abord ri conceptuale 
Principala form  de mi care a popula iei este reprezentat  prin deplasa-

rea ei în spa iul geografic sau altfel spus prin migrarea ei. Migra ia popula iei 
este un proces de deplasare a oamenilor peste hotarele unor anumite teritorii 
ce au drept urm ri schimbarea pentru totdeauna sau pentru o anumit  perioa-

 de timp a locului permanent de trai. 
Migra ia este un proces complicat i în diferite cercet ri din acest dome-

niu sunt analizate o multitudine de aspecte ale acestei probleme. În prezent 
procesele migra ioniste sunt cercetate activ, astfel fiind supuse mai multor ti-
puri de clasific ri: în dependen  de tipul hotarelor traversate pot fi migr ri 
interne i externe, acestea din urm , la rîndul lor pot fi intracontinentale i ex-
tracontinentale; în dependen  de parametrii temporali – permanent  (f  re-
întoarcere), temporar , sezonier , etc; în dependen  de cauzele i motivele 
deplas rilor popula iei – migra ie din cauze social-economice, politice, mili-
tare; în dependen  de influen a organelor de stat asupra procesului – migra ie 
organizat i neorganizat ; în sfîr it migra ia poate fi de bun  voie sau for at .  

Este evident faptul, c  migra ia popula iei are drept urm ri modificarea 
num rului popula iei din regiunile de plecare i sosire. Fiind influen at  de 
procesele migra ioniste are loc transformarea structurii popula iei în depende-

 de vîrst . S-a observat deja, c  în migra ii sunt implicate mai mult persoa-
nele tinere, iar cei care nu au copii sunt determina i a fi mai mobili în aceste 
procese. În regiunile de unde plec rile sunt mai dese, de obicei cre te cota pa-
rte a popula iei cu o vîrst  mai înaintat , iar schimb rile în structura de vîrst  
a popula iei aduc modific ri în indicii calitativi ai sporului natural al popula-
iei sau poate genera o dispropor ionalitate de genuri în anumite regiuni. Mig-

ra iile pot contribui la trecerea oamenilor dintr-un grup social-profesional în 
altul, duc la schimbarea modului de via  a migran ilor, iar drept urmare la 
transformarea valorilor i concep iilor de via  a lor.  

Impactul migra iei de munc  asupra societ ii nu poate fi subestimat. În 
condi iile în care nu exist  un num r suficient de locuri de munc  care s  ofe-
re salarii decente, se formeaz  o sfer  alternativ  de angajare, contribuind la 
diminuarea nemul umirii sociale. În prezent, acest tip de migra ie a luat o am-
ploare enorm , cuprinzând aproape toate rile lumii. Fenomenul migra iei de 
munc  se caracterizeaz  prin flexibilitate, dinamism, reac ia rapid  la conjun-
ctura pie ei de consum i politica statului. 

Un factor important ce a influen at intensificarea mobilit ii popula iei a 
fost revolu ia tehnico- tiin ific , care a dat na tere unui nou tip de migra ie a 
persoanelor cu o preg tire profesional  înalt , altfel numit  „exodul creieri-
lor”. Acest tip de migra ie a luat na tere în SUA în perioada anilor 30 ai seco-
lului XX, cînd SUA a ob inut posibilitatea de a selecta savan ii, care fugeau 
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din Germania fascist i rile ocupate de ea. Aceast  situa ie a creat o mul i-
me de precedente în perioada contemporan , care continu i va exista atît 
timp cît vor fi ri ce nu vor putea recompensa la justa lor valoare munca spe-
ciali tilor profesioni ti. Plecarea din ar  a persoanelor talentate i dotate va 
avea urm ri nefaste asupra culturii, economiei rii, ceea ce va împiedica dez-
voltarea întregii ri. Acest fenomen îl putem observa ast zi în rile din 
Europa Central i de Est.  

De rînd cu migra ia „creierilor” din rile economic slab dezvoltate mig-
reaz i popula ia apt  de munc , care contribuie la dezvoltarea procesului 
migra iei interna ionale a for ei de munc .  

Factori care determin  cauza p sirii rii sunt: criza economic , s -
cia, omajul, reducerea num rului locurilor de munc , salariile mici, instabili-
tatea economic i politic , nivelul redus de via , pierderea încrederii în ziua 
de mîine. Acest proces este caracteristic mai ales pentru rile Europei Cent-
rale i de Est, care pe parcursul perioadei postcomuniste timpurii au suferit 
consecin ele grave ale trecerii rapide de la omaj nul i bun stare relativ  la 
condi ii de munc  foarte aspre.  

Reie ind din cele expuse mai sus, am determinat c  migra ia este unul 
din cele mai dinamice fluxuri migratorii în lume, în cazul Republicii Moldo-
va putem determina prezen a unei migra ii for ei de munc  preponderent de 
tip extern, cu un caracter intracontinental, cît i extracontinental, se pleac  
din ar  pentru a r mîne permanent peste hotare, temporar i sezonier chiar, 
aceast  plecare în mas  fiind stimulat  de situa ia economic  precar i con-
di iile pie ei de munc  din Republica Moldova.  

 
2. Optimizarea diasporei în condi iile actuale. 

Problema migra iei popula iei i cea a dezvolt rii diasporelor sunt deose-
bit de actuale pentru secolul XXI. Diferen a de modul de via  avut la Nord i 
Sud, Vest i Est, îmb trînirea intensiv  a popula iei din rile Europei, pros-
pere în aspect social-economic, insuficien a muncitorilor necalifica i, dar ap i 
de munc  – sunt cauze ce au determinat orient rile emigr rilor din regiunile 
demografic productive ale lumii.  

În aceste condi ii, drept urmare a mi rilor migratorii intense se creeaz  
re ele migratorii, care leag ara de ba tin  a migran ilor cu rile în care mu-
ncesc. Aceste re ele migratorii presupun ni te leg turi mai mult sau mai pu in 
stabile de parteneriat, dar i coabit ri compacte ale migran ilor în rile de de-
stina ie. P strarea i dezvoltarea unor leg turi dintre cona ionali din aceea i 
ar  sau regiune într-o ar  str in  creeaz  posibilitatea de a g si un loc de 

munc  sigur pe o durat  de timp mai mare, inclusiv de inerea informa iilor 
concrete cu privire la condi iile de munc , de angajare, modul de via , etc. 
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Organizarea moldovenilor care au migrat peste hotarele rii, într-o ar  anu-
me creeaz  premisele înfiin rii i dezvolt rii diasporei moldovene ti în spe-
cial în rile Europei de Vest. Activit i organizate ale moldovenilor la nivel 
de comunitate se întîlnesc în Rusia, Italia, Grecia, Portugalia, etc.  

Aici am dori s  men ion m despre existen a diasporei istorice i diaspo-
rei noi, care se afl  în formare. Din diaspora istoric  fac parte cet enii care 
au plecat din Moldova pîn  în anii 1990 i s-au instalat cu un trai permanent 
în afara statului, pe cînd diaspora nou  este reprezentat  de migran ii moldo-
veni care pleac  pe parcursul a ultimilor 15-16 ani în c utare de surse noi de 
existen . Unii din ace ti migran i se vor întoarce înapoi, al ii vor circula peri-
odic în rile de destina ie, iar al ii vor r mîne pentru totdeauna într-un stat 
str in încercînd s i dobîndeasc  cet enia acolo. 

Dup  cum am observat diaspora moldoveneasc  prezint  un domeniu pu-
in studiat. În prezent ne putem baza doar pe datele statistice, care sunt inco-

mplete, cu referire la diaspora istoric . Aceasta, dup  cum s-a men ionat mai 
sus, este reprezentat  de moldovenii care i-au p sit ara înc  înainte de pe-
rioada anilor 90 ai secolului XX. Dac  s  apreciem rezultatele recens mîn-
tului din anul 1989, în cadrul Uniunii Sovetice, predominant în Ucraina, Ru-
sia, Kazahstan tr iau 557.603 moldoveni. Aceast  cifr  nu include cet eni ai 
Moldovei de alt  etnie.  

Dac  s  lu m în considerare migr rile în mas  din anii ‘90 ai secolului 
XX în special în Izrael (46 mii), Rusia i Ucraina (mai mult de 40 mii), alte 

ri, acest fapt ne va demonstra necesitatea realiz rii unor cercet ri concrete 
în ceea ce prive te num rul moldovenilor (cet eni ai Republicii Moldova) 
afla i peste hotarele rii. Fiind cet eni ai altor state fo tii emigran i p streaz  
anumite rela ii cu Moldova, nemaivorbind despre cei care pleac  pentru a 
munci, dar inten ioneaz  s  se întoarc  înapoi la familie în ar . Toate aceste 
rela ii dintre moldovenii afla i în afara hotarelor rii cu ara din care au ple-
cat sau rela iile propriu zise dintre moldovenii afla i în ara de destina ie, cre-
eaz  ni te leg turi, care necesit  a fi dezvoltate i men inute. Acest fapt poate 
fi realizat prin intermediul diasporei. 

Ce poate reprezenta în sine diaspora? 
În prezent termenul diaspora în literatura tiin ific  înc  nu a ob inut o 

explicare bine definit , de cele mai dese ori el este identificat cu grupul etnic, 
sau cu comunitatea etnic , migran i ai for ei de munc , refugia i. Se conside-

, c  grupurile etnice care au un areal de r spîndire istoric i nu l-au p sit 
nu alc tuiesc diaspora. Pentru a putea în elege fenomenul diasporei, ar fi ne-
cesar s  se analizeze particularit ile caracteristice ei, structura, func iile, eta-
pele de dezvoltare.  
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În traducere din greac , cuvîntul „diaspor ” înseamn  dispersie, adic  af-
larea unei p i a poporului în afara, dup  hotarele rii de origine. Istoria ne 
relateaz , c  diaspora a existat din cele mai vechi timpuri. Evenimentele din 
sec. IV pîn  la era noastr , descriu str mutarea for at  a evreilor din Palestina 
în Babilon de c tre regele babilonean Navuhodonosor al II-lea. Cele mai 
vechi diaspore sunt recunoscute diaspora evreiasc  care are peste 2000 de ani 
i cea armeneasc  de 1600 de ani. 29 

Termenul de diaspora s-a întrebuin at pe parcursul dezvolt rii istorice a 
omenirii fa  de toate grupurile etnice care erau rupte de la poporul s u, p st-
rîndu- i comunitatea etnic  deosebit . În Evul Mediu num rul diasporelor era 
în permanent  cre tere în urma incursiunilor i r zboaielor de cucerire i a 
persecu iilor religioase i etnice. În perioada nou i cea contemporan  trans-
form rile economice d deau na tere noilor diaspore, problema principal  a 

rora erau resursele de munc , inclusiv suprapopularea agrar  în unele regi-
uni, oprimare i restric iile în via a public , care puteau fi tratate ca persecu-
tare etnic , .a.30 

Or, diaspora este acea comunitate etnic  care posed  caracteristicile de 
baz  ale poporului s u, le p streaz i le dezvolt . Ne referim aici, în special, 
la limb , cultur , con tiin . Diasporei îi este caracteristic  tendin a continu  
de organizare cu scopul de supravie uire într-un mediu str in. Asemenea co-
munit i nu pot fi asimilate sau dizolvate, pentru c  ele opun rezisten  oric -
ror încerc ri de destr mare, pentru c  îi une te ideea na ional , memoria isto-
ric , religia .a.  

Reie ind din cele expuse putem men iona faptul, c  moldovenii afla i în 
afara hotarelor rii de origine au tr turile specificate mai sus. Scopul esen-
ial al migran ilor moldoveni – de a cî tiga bani nu este umbrit de tendin a de 

a se organiza, de a se aduna, de a comunica cu al i moldoveni afla i în regiu-
ne. Aceasta este determinat mai mult de sentimentul de apartenen  la un 
grup diferit de cel al majorit ii popula iei din ara în care se munce te. Nu 
putem vorbi în acest caz despre nedorin a sau incapacitatea moldovenilor de a 
se adapta la mediul etnic str in în care ei migreaz , deoarece majoritatea în-
va  limba i încearc  s  se acomodeze la condi iile existente. Dar totodat  
acest fapt este înso it de dorin a de a supravie ui într-un mediu str in, de a- i 

stra i respecta tradi iile, obiceiurile, specificul culturii na ionale. Despre 
acest fapt afl m din spusele migran ilor care men ioneaz , c  pe lîng  proble-
mele i greut ile pe care le suport  fiind departe de ba tin , au posibilitatea 

                                                
29 . . . - : 

», 2002. 
30 ., . . // -

, 12, 1996, .34. 
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de a se aduna cu al i moldoveni, în special de s rb tori, preg tind bucate na i-
onale moldovene ti, cîntînd i ascultînd cîntece în limba român . Mul i dintre 
migran i recunosc, c  se simt moldoveni anume fiind departe de ar , iar sen-
timentul patriotismului se pronun  mai mult în aceste circumstan e. 

Toate cele men ionate mai sus ne apropie de ideea precum c  în rile 
unde muncesc un num r mai mare de migran i moldoveni i anume în Rusia, 
Italia, Spania, Portugalia, Grecia, etc. are loc dezvoltarea diasporei moldove-
ne ti. Etnologii deosebesc cîteva etape de apari ie i de dezvoltare a diaspo-
rei: 

Concentrarea – a ezare sau locuire compact ;  
Migrarea – extinderea hotarelor mobilit ii sociale i ie irea în afara ho-

tarelor de concentrare; 
Apari ia în ara – recipient a cîtorva focare a diasporelor, care apar in 

unui i aceluia i etnos; 
Dispersia – traiul dispers, difuz  într-un mediu etnic str in. 
Astfel putem observa, c  pentru a avea o diaspor  bine definit  chiar i  

prin faptul apari iei sale trebuie s  parcurg  un ir de etape. În cazul moldo-
venilor migran i putem vorbi despre inten ii sigure i capacit i destul de via-
bile ale comunit ii lor în rile de destina ie. Dar odat  format  orice diaspo-

 trece i ea la rîndul s u prin mai multe etape de existen i evolu ie. Astfel 
în ceea ce prive te evolu ia, se consider  c  diaspora trece prin patru etape: 

1. Supravie uirea comunit ii, selectarea din cadrul comunit ii a celor 
mai întreprinz tori i celor mai rezisten i membri; 

2. Cre terea cantitativ i structurarea; 
3. Maturitatea i func ionarea stabil ; 
4. Dec derea, dezintegrarea, moartea; 31 
Prima etap  se refer  la supravie uirea membrilor grupului într-un mediu 

str in, anume la aceast  etap  se determin  specificul diasporei i a viitoarei 
comunit i.  

La etapa a doua, are loc acumularea cantitativ  a membrilor i structura-
rea, stratificarea social . Spre deosebire de prima etap  la care fiecare memb-
ru trebuia s  supravie uiasc  de unul singur, la etapa a doua cre te sim ul pat-
riotismului fa  de comunitate i membrii ei, la sfîr itul acestei etape are loc 
definitivarea spa iului unic de existen , care joac  rolul de nucleu. R cini-
le socioculturale comune i modul de via  asem tor formeaz  o mentalita-
te comun , care este factorul cel mai important în men inerea unit ii diaspo-
rei, se formeaz  comunit ile etnoculturale.  

                                                
31 . . . - : 

», 2002, .410  
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Pentru etapa a treia este caracteristic  stabilitatea maxim  a comunit ii 
fa  de influen a factorilor externi, via a în interiorul comunit ii este stabil . 
La momentul dat nu numai starea diasporei depinde de starea mediului social, 
dar i starea societ ii într-o m sur  oarecare depinde de activitatea diasporei, 
diaspora devine o parte indispensabil  a societ ii. Etapa a patra – dec derea 
i sl birea unit ii interne. Comunitatea s-a adaptat la condi iile stabile i sta-

ndarde ale societ ii, are loc mic orarea distan ei culturale între diaspor i 
societate, are loc dec derea con tiin ei etnice, iar mentalitatea diasporei prac-
tic coincide cu cea a restului societ ii.  

Pe m sur  ce membrii comunit ii se adapteaz  la societatea în care lo-
cuiesc, se mic oreaz  influen a tradi iilor etnoculturale i apar noi orient ri 
sociale i politice, în rezultatul dispersiunii membrilor comunit ii asimilarea 
va avea loc într-un timp mult mai scurt, ce va duce la sl birea ei sau chiar la 
distrugerea ei r mînînd doar ca un simbol efemer al existen ei diasporei. Pen-
tru diaspor  este caracteristic faptul con tientiz rii sale ca parte a poporului, 
care locuie te în alt stat, prezen a propriilor strategii de interac iune cu statul 
în care locuiesc, cu patria istoric .32 

Situa ia în care se afl  în prezent Republica Moldova nu stimuleaz  nici 
într-un fel dorin a cet enilor ei de a r mîne în ar , astfel continuînd i într-
un fel stimulînd moldovenii s  plece peste hotarele rii. Ciclul vital al dias-
porei i longevitatea existen ei ei depinde foarte mult de factorii demografici, 
teritoriali, etnopsihologici ai membrilor ei.  

Formele de existen  a diasporelor sunt diferite i este complicat s  se fa-
 o clasificare tipologic  a lor. Clasificarea diasporelor ar fi posibil  dac  s  

reie im din tr turile ce le caracterizeaz , aici am putea porni de la faptul, pe 
cine reprezint  diaspora, ce ar  sau popor se refer  la patria istoric  sau la 
trecutul istoric al lor. Dac  s  reie im din principiul reprezentativ, atunci am 
putea vorbi despre diaspore care au un stat na ional, o patrie etnic  pe care o 
reprezint  (ucrainenii, ru ii, .a.), aici argumentînd faptul, c  diaspora este o 
parte a etnosului, care locuie te în afara hotarelor statului s u na ional i dias-
pore ce nu au un stat na ional (g uzii, romii).  

Clasificarea diasporelor poate fi f cut i în dependen  de formele de 
activitate pe care le realizeaz , deseori este caracteristic  activitatea, legat  de 
cultura spiritual  a poporului, realizînd totodat i func iile de iluminare cul-
tural  orientate spre men inerea limbii materne, literaturii na ionale, a artei. 
Un studiu al activit ii diasporelor arat  c  60-70% dintre ele sunt orientate 
spre rezolvarea problemelor na ional-culturale. 
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Formele de activitate ale diasporelor sunt foarte diverse, ele pot cuprinde 
sfera religioas , economic , politic . Diasporele pot fi privite i din punctul 
de vedere al influen ei lor asupra societ ii în care locuiesc, aceast  influen  
poate fi pozitiv  sau distructiv . De obicei acesta este un fenomen pozitiv, 
dar sunt cazuri cînd diaspora se orienteaz  spre valorile i ideile na ionaliste, 
extremiste. Nu sunt excluse nici apari iile criminale în diaspor , aici potrivin-
du-se expresia „criminalitate etnic ”.33 

Dup  p rerea noastr  ar fi corect s  se fac i o clasificare a diasporelor 
în  dependen  de  existen a  lor  în  timp i  anume pot  fi  diaspore  „vechi”  sau  
„istorice” ce au rezistat în timp o perioad  îndelungat , i diaspore „noi”, care 
se afl  în proces de formare, în dependen  de starea lor pot fi diaspore „fixe” 
i „disperse”. Tipologia diasporelor poate fi foarte diferit  la fel ca i func iile 

lor, care determin  viabilitatea i func ionalitatea diasporei în cadrul societ -
ii.34 

 
3. Aspectele interne i externe ale func ionalit ii diasporei. 

Num rul impun tor al concet enilor no tri în afara hotarelor, care plea-
 pentru a- i asigura un mod decent de via  va cre te i se va men ine înc  

mult timp. Din acest motiv, consider m important faptul cristaliz rii unor eta-
pe concrete de formare a diasporei moldovene ti în rile de destina ie ale 
moldovenilor. Formarea unor diaspore le va crea noi posibilit i de afirmare 
într-o ar  str in , va contribui la p strarea valorilor culturale i na ionale ale 
lor i nu în ultimul rînd le va men ine starea de spirit fiind într-un mediu so-
cial-etnic str in.  

La rîndul s u caracterul ilegal al emigra iei moldovenilor, demonstreaz  
înc  o dat  necesitatea sus inerii i stimul rii form rii diasporelor în rile de 
destina ie. Aceast fapt ne va permite s  evit m lipsa datelor concrete cu privi-
re la migra ia în c utarea locului de munc , amplasarea geografic  a emigran-
ilor, statutul lor juridic în ara-gazd  (cet enia), statutul profesional i ocu-

pa ional (business, sfera de angajare, lucr tori tiin ifici i omeri) precum i 
num rul redus al plîngerilor cu privire la înc lcarea drepturilor emigran ilor, 
care ajung în institu iile de stat ale Moldovei. 

O diaspora odat  format  îndepline te unele func ii care-i determin  exi-
sten a i func ionalitatea ei. Activitatea unei diaspore influen eaz  atît memb-
rii diasporei cît i ara de plecare, dar i ara de destina ie ale migran ilor. 
Spre exemplu func iile interne ale diasporei sunt determinate de men inerea, 
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dezvoltarea i cultivarea culturii etnice, culturii spirituale la membrilor comu-
nit ii. Acest fapt ar contribui la p strarea, dar i dezvoltarea culturii moldo-
venilor afla i peste hotarele rii, care nu au posibilitate de a se implica direct 
în via a social i cultural  ale patriei lor, iar aceasta ar contribui mai tîrziu la 
o readaptare mai u oar  la condi iile din ar  cînd se vor reîntoarce. De aici 
reiese i func ia-cheie, care ar fi p strarea con tiin ei etnice i a sentimentului 
de apartenen  la un etnos concret, acest fapt se exteriorizeaz  prin etnonim 
sau prin denumirea proprie a comunit ii. Aspectul intern al con inutului ace-
stei func ii este reprezentat de confruntarea „noi – ei”, de reprezentarea co-
mun  despre provenien i soarta istoric , de leg tura cu „p mîntul i limba 
matern ”.35  

Func iile externe pe care le-ar putea îndeplini diaspora moldoveneasc  ar 
fi reprezentate de tendin a spre protec ia social  a drepturilor membrilor co-
munit ii, adic  a moldovenilor ce ar face parte din diaspor , func ia social  
ar asigura interac iunea diasporei cu mediul. Func ia economic , va tinde spre 
dezvoltarea formelor de activitate economic , prin intermediul c rora se rea-
lizeaz  tipurile na ional-specifice de produc ie a comunit ii. 

De fapt, diaspora poate îndeplini i func ii politice, care se observ  prin 
folosirea unor presiuni (lobby) pentru a c ta mai multe drepturi, garan ii 
pentru o dezvoltare mai efectiv . Unele diaspore pot ap rea pe arena politic  
în calitate de grup de opozi ie fa  de regimul existent luptînd cu for ele poli-
tice neacceptate folosind diferite c i, de la publicarea ziarelor pîn  la organi-
zarea manifesta iilor publice. Diaspora poate influen a într-un mod oarecare 
i politica extern  a statului în care locuie te, i anume în baza principiului de 

protejare a diasporei de c tre patria etnic . Putem observa, c  diaspora ar pu-
tea s  se transforme într-o for  social  activ , care ar fi implicat  în toate sfe-
rele de activitate ale societ ii i care la rîndul s u ar influen a societatea. 

Este important s  men ion m rolul diasporei în via a politic  a patriei et-
nice. Cercet rile istorice ale comunit ilor de migran i m rturisesc despre fa-
ptul c  diasporele de mai bine de o sut  de ani în urm  erau deja implicate în 
via a politic . Formele de implicare a diasporelor pot fi diferite pe cînd rezul-
tatele activit ii lor pot afecta atît ara de destina ie cît i ara de plecare. 

Cele mai r spîndite forme de activitate politic  sunt ac iunile electorale, 
lobarea intereselor a rii de plecare pe calea sus inerii intereselor guvernului 
sau opozi iei, sus inerea financiar  sau de alt gen al partidelor politice, a mi -

rilor i organiza iilor neguvernamentale, sponsorizarea activit ii teroriste, 
contribu ia la reglarea conflictelor din rile de plecare sau ini ierea acestor 
conflicte. 
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Inclusiv sunt cunoscute cazurile de implicare direct  a diasporei în via a 
politic  prin ob inerea reprezentan ei în organele legislative i executive ale 
puterii din rile de plecare. Un exemplu evident ar fi cazul, cînd diaspora 
croat  a jertfit 4 milioane de dolari pentru compania electoral  a lui F.Tudj-
man, iar drept r splat  a ob inut reprezentan  în Parlament, prin 12 locuri din 
120, pentru membrii diasporei croate.36 

 
4. Contribu ii de men inere a leg turilor dintre ara de plecare i diaspor . 

Dup  cum s-a men ionat mai sus, faptul c  emigra ia for ei de munc  din 
Moldova înc  va dura, necesit  reglementarea acestui fenomen la nivelul sta-
tului Republica Moldova, fiind implicate toate structurile legale, juridice, po-
litice i sociale. Dup  cum men ioneaz  Tatiana Mlecico, ocupînd func ia de 
Director general al Departamentului Rela ii Interetnice al Republicii Moldo-
va, în Republica Moldova deja se lucreaz  cu originarii din republic , domi-
cilia i peste hotare. Sarcina de a sprijini cona ionalii din str in tate i de a co-
labora cu ace tia a fost formulat  în Decretul Pre edintelui Republicii Mol-
dova Nr.1638 din 30 august 2000. Privind executarea Decretului din 29 dece-
mbrie 2000 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hot rârea “Cu privire la 
unele m suri de sus inere a persoanelor originare din Republica Moldova, do-
miciliate peste hotare”. De c tre conducerea republicii au fost elaborate dou  
programe de stat, care au drept scop consolidarea poten ialului politic, econo-
mic i spiritual al rii, sporirea autorit ii ei pe arena interna ional : “Moldo-
va în lume” i “Diaspora Moldovei”. 

Este examinat  adoptarea Legii “Cu privire la cet enie dubl ”, se studia-
 posibilitatea de a dezvolta rela ii bilaterale i multilaterale interstatale a re-

publicii luând în considerare existen a diasporei, se lucreaz  asupra stabilirii 
rela iilor de colaborare cu moldovenii de peste hotare. În prezent, în statele- 
membre CSI i cele Baltice func ioneaz  26 organiza ii na ional-culturale 
moldovene ti. 

Departamentul Rela ii Interetnice a Moldovei a încheiat acorduri interde-
partamentale cu institu iile respective din Rusia, Ucraina, Belarusi care pre-

d protec ia drepturilor cona ionalilor moldoveni în aceste state i respectiv 
a reprezentan ilor diasporelor rus , ucrainean , bielorus  în Moldova. Depar-
tamentul a preg tit i a realizat un Congres al cona ionalilor de peste hotare. 

La aceste date putem s  mai ad ug m faptul, c  între 7-9 octombrie 2005 
la Chi in u a avut loc primul Congres al persoanelor originare din Moldova 

                                                
36 Vertovec S. The Political Importance of Diasporas, Migration Information Source, June 2005 

(apud . : -
. // Popula ia Republicii Moldo-

va în contextul migra iilor interna ionale. Vol.I. – Ia i: Pan-Europe, 2006, p.78) 
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domiciliate peste hotare. La acest eveniment neformal au participat 102 dele-
ga i din Belarusi, Rusia, Ucraina, rile Baltice, Germania, Israel, Grecia, 
Polonia, Fran a, simbolizînd existen a interleg turii între Moldova i diaspo-

. Antonina Valcov, reprezentanta comunit ii moldovene ti din Belarusi, a 
accentuat, în cadrul congresului, c  Moldova a demonstrat lumii c  poate s  
aib  grij  nu doar de cet enii s i, ci i de compatrio ii de peste hotare, mol-
doveni, ucraineni, ru i, evrei, to i cei pentru care Moldova a fost i r mîne 
Patria lor”. Participan ii la congres au subliniat c  astfel de reuniuni ale mol-
dovenilor vor contribui la stabilirea unor rela ii mai bune cu rile unde exist  
diaspore ale moldovenilor37.  

Al doilea Congres al persoanelor originare din Moldova domiciliate pes-
te hotare a avut loc i în anul 2006 la 12-14 octombrie, la care a participat i 
pre edintele Republicii Moldova V.Voronin. Seful statului a dat asigur ri c  
autorit ile moldovene ti vor face si pe viitor tot posibilul pentru intensifica-
rea i aprofundarea rela iilor existente cu persoanele originare din Republica 
Moldova, domiciliate peste hotare, pentru sus inerea acestora în eforturile de 
men inere a identit ii na ionale, de promovare a limbii si culturii materne. 
Aici au fost desemnate prin distinc ii de stat cei mai activi membri ai asocia i-
ilor culturale moldovene ti, care au contribuit la apropierea i dezvoltarea di-
asporei moldovenilor în diferite state ale lumii. 170 de reprezentan i ai dias-
porei moldovene ti din 22 ri s-au întrunit la Chi in u, în cadrul acestui con-
gres. Întrunirea a fost realizat  cu ocazia anivers rii a 15-a a proclam rii in-
dependen ei rii, f cînd parte din programul de ac iuni pe anii 2006-2009 pe-
ntru sus inerea moldovenilor care locuiesc peste hotare, program aprobat prin 
hot rîre de Guvern la 10 iulie 2006. La congres au fost prezente delega ii ale 
diasporei moldovene ti din Ucraina, Federa ia Rus , Belarus, Azerbaidjan, 
Kazahstan, Kîrgîzstan, Lituania, Letonia, Estonia, Grecia, Fran a, Germania, 
Izrael, Italia, Portugalia, Canada, Columbia si din alte ri. Din partea Repub-
licii Moldova, la edin ele Congresului au participat deputa i, mini tri, autori-

i ale administra iilor publice central  si locale, conduc tori ai organiza iilor 
etnoculturale.    

Implicarea statului nostru în rezolvarea problemelor compatrio ilor s i 
din afara hotarelor este la un nivel înc  conven ional, primind un aspect for-
mal sau birocratic chiar. Ob inerea unor rezultate consecvente în acest dome-
niu presupune implicarea conducerii statului nu numai la nivelul semn rii 
unor declara ii sau acorduri dintre p i, dar i rezolvarea unor probleme de 
ordin social-economic i politic i asigurarea de accesibilitate i transparen . 
Cona ionalii no tri trebuie s  simt  grija statului Republica Moldova pentru 

                                                
37 http://www.moldova-suverana.md/articol.php?id=3211 
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ei, trebuie s  fie asigurat  o leg tur  sigur i permanent  dintre ei i ara lor 
de ba tin . 

La un nivel aparte vom estima importan a i activitatea diasporei în rile 
de destina ie, mai ales diasporele din fostele republici sovietice, care sunt mai 
organizate, dar care au i o perioad  mai mare de activitate astfel putem men-
iona lansarea ziarului “Luceaf rul” în ianuarie 2004 (edi ie în limba moldo-

veneasc ), publica ie a Asocia iei na ional-culturale a moldovenilor din Ucra-
ina. Tot aici vom men iona i despre activitatea Societ ii Culturale „Moldo-
va”, care reprezint  diaspora moldoveneasca in Republica Belarus, condus  
de dna A.Valcov, care conduce societatea de aproape 6 ani, astfel c  în aceas-

 perioad  societatea i-a l rgit considerabil componen a sa, se întreprind ac-
iuni concrete întru dezvoltarea culturii moldovene ti i familiarizarea popu-

la iei belaruse cu valorile ei. Diaspora moldoveneasc  este reprezentat  de 
258 mii de persoane în Ucraina, de peste 200 mii persoane - în Federa ia Ru-

, de 19,5 mii persoane - în Kazahstan, de circa 6 mii persoane - în Letonia, 
de 5 mii persoane - în Belarus, dup  care urmeaza comunit ile din Kirgizs-
tan, Lituania, Estonia, etc. 

Organizarea moldovenilor afla i în partea de vest a Europei este i ea evi-
dent , chiar dac  nu se afl  la acela i nivel cu diasporele deja formate din fos-
tele republici. Astfel, PRO TV Chi in u relateaz , c  la Milano va fi deschis  
o biseric  ortodox  pentru cet enii moldoveni. Mitropolitul Europei Occide-
ntale i Meridionale a acceptat ideea de inaugurare a unui l ca  sfînt i a pro-
mis s  îi ajute pe moldoveni. Ideea vine de la diaspora noastr  din nordul Ita-
liei, care s-a plîns c  nu are nici o biseric  în acea regiune, singura fiind la 
Roma. Ini iativa de a construi o biseric  ortodox  moldoveneasc  a venit din 
partea unui grup de moldoveni care au emigrat în Italia. Ei au adunat 300 de 
semn turi pe care le-au expediat mitropolitului Europei, Iosif, cu rug mintea 
de a permite deschiderea unui loca  sfînt. Sergiu R ileanu, pre edintele asoci-

iei “Cet enii moldoveni în Italia” a declarat pentru PRO TV Chi in u c  
mitropolitul Iosif l-a asigurat verbal c  va permite acest lucru i chiar îi va lua 
sub protec ia sa. Majoritatea celor care au cerut deschiderea loca ului sunt 
moldoveni de etnie rus , ucrainean  sau bulgar . Singura biseric  din Italia în 
care se oficiaz  slujbe în limba româna se afla la Roma. L ca ul este subor-
donat Patriarhiei române. P rintele Ioan Ciuntu, parohul bisericii  “Sf. Teodo-
ra de la Sihla” a men ionat c  moldovenii au mai multe biserici în diaspor  – 
10 în America, una în Kiev, una în România i la Roma func ioneaz  o biseri-

 moldoveneasc . E bine c  oamenii g sesc în jurul a ce s  se uneasc ”. Ita-
lia fiind ara în care muncesc cei mai mul i dintre moldovenii care au plecat 
în str in tate. 
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La rîndul s u diaspora moldovenilor poate contribui la crearea unei ima-
gini pozitive a Moldovei în cadrul Comunit ii Interna ionale. Astfel, diaspo-
ra ar putea fi o punte de leg tur  intre Moldova i comunitatea interna ional . 
Comunit ile moldovene ti în rile Baltice, comunit ile nem ilor basara-
beni în Germania i ale evreilor din Moldova în Israel reprezint  un exemplu 
al a a-ziselor diploma ii populare, capabile s  creeze o imagine pozitiv  a -
rii noastre. 

În concluzie, dorim s  accentu m necesitatea sus inerii i dezvolt rii dia-
sporei moldovene ti în rile de destina ie ale cet enilor Republicii Moldova 
la nivel de stat. Diaspora poate fi implicat  la toate nivelele de activitate a 
unui stat, iar societatea în care se dezvolt  diaspora reprezint  un mediu etnic 
str in pentru ea, cu o cultur i un specific deosebit. Distan a dintre diaspor  
i societatea în care au intrat membrii ei se va mic ora pe parcursul desf u-
rii procesului de adaptare al migrantului la noile condi ii. Anume aici este 

nevoie de contribu ii i implicare direct  a patriei migran ilor în scopul evit -
rii asimil rii, a men inerii specificului na ional-cultural i dezvolt rii diaspo-
rei ca organism social. 
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In the article on the basis of sociological research the attitude of po-
pulation of Republic of Moldova to the international migration and migrants 
is analyzed. The positive and negative attitude of respondents to various 
forms of migration comes to light. In the article it is marked, that interro-
gated positively consern to such forms of migration as labor migration, emi-
gration, immigration. The negative attitude respondents test to such forms, as 
the traffic of alive essences, deportation, illegal and illegal transit migration. 
In the article the problem of state regulation of migration is analyzed. Results 
of re-search show, that, in opinion of respondents, the state should resolve / 
forbid separate kinds of migration from the country and in the country.  

In the article groups of migrants to which respondents test sympathies, 
and, in case of need, are ready to help to them are presented. During rese-
arch ethnic groups to which respondents test the positive and negative attitu-
de have been revealed.  
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Authors mark, that basically the attitude to the international migration 
positive while to its carriers, foreign migrants, more ambiguous, that is ex-
plained by the political, cultural and community reasons. 
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 9,03 5,32 
 3,22 3,55 

 20,64 19,52 
 14,83 17,75 

,  
 

5,80 10,65 
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,  3,22 7,69 

 15,48 14,79 
 18,06 17,75 

 
 10. ,  

 
  

1  1,3 2,9 
2  17,4 18,3 
3  12,3 12,4 
4  3,2 4,7 
5  3,2 1,2 
6  49,7 54,4 
7  13,5 11,8 
8  8,4 7,7 
9  14,2 11,8 

 
 11.  

  
 

 
 

  
 

1 +1,003+0,625  
2 +0,624+0,375   
3 +0,374+0,125   
4 +0,124 -0,125   
5 - 0,126 -0,375   
6 - 0,376 -0,625   
7 - 0,626 -1,003    

 
 12. -

 (  %) 
  b c d e f g h 
1 65,79 28,95 18,42 5,26 6,58 2,63 7,89 - 
2 19,74 27,63 23,68 9,21 14,47 9,21 15,79 1,32 
3 5,26 22,37 22,37 13,16 11,84 17,11 11,84 2,63 
4 2,63 3,95 10,53 23,68 28,95 11,84 22,37 - 
5 6,58 2,63 6,58 15,79 17,11 28,95 13,16 3,95 
6 - 11,84 13,16 25,00 17,11 22,37 27,63 11,84 
7 - 2,63 5,26 7,89 3,95 7,89 1,32 80,26 
8 0,785 0,434 0,254 -0,140 -0,009 -0,180 -0,018 -0,877 
9 0,094 



 64 

:  – ; b – ; c – ;  d – ;  e 
– ;  f – ; g – ; h - . 

1 – -
; 2 – ; 3 – -

, ; 4 – -
, ; 5 – -

; 6 –  
; 7 – ; 8 –

; 9 - -
. 

 
 13. -

 (  %) 
  b c d e f g h i 
1 61,84 28,95 2,63 3,95 - 5,26 10,53 27,63 1,32 
2 14,47 23,68 7,89 - 14,47 10,53 28,95 22,37 2,63 
3 7,89 15,79 11,84 9,21 5,26 14,47 19,74 21,05 2,63 
4 1,32 13,16 7,89 10,53 10,53 23,68 26,32 14,47 3,95 
5 11,84 6,58 11,84 5,26 18,42 10,53 7,89 10,53 2,63 
6 2,63 6,58 32,89 35,53 38,16 28,95 3,95 1,32 35,53 
7 - 5,26 25,00 35,53 13,16 6,58 2,63 2,63 51,32 
8 0,684 0,382 -0,390 -0,539 -0,333 -0,123 0,285 0,425 -0,719 
9 -0,110 

:  – ; b – ; c – ; d – ; e – -
;  f – ; g – ; h – ; i – . 

1 – -
; 2 – ; 3 – -

, ; 4 – -
, ; 5 – -

; 6 –  
; 7 – ; 8 – 

; 9 - -
. 

 
 14. -

 (  %) 
  b c d e f g h 
1 63,75 31,25 8,75 5,00 6,25 2,50 7,50 - 
2 17,50 32,50 22,50 8,75 11,25 8,75 10,00 5,00 
3 6,25 16,25 20,00 23,75 15,00 13,75 12,50 1,25 
4 5,00 6,25 22,50 8,75 15,00 22,50 20,00 1,25 
5 7,50 5,00 13,75 17,50 28,75 17,50 13,75 5,00 
6 - 7,50 7,50 23,75 16,25 31,25 26,25 10,00 
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7 - 1,25 5,00 12,50 7,50 3,75 10,00 77,50 
8 0,750 0,540 0,158 -0,138 -0,092 -0,154 -0,175 -0,821 
9 0,013 

:  – ; b – ; c – ;  d – ;  e 
– ;  f – ; g – ; h - . 

1 – -
; 2 – ; 3 – -

, ; 4 – -
, ; 5 – -

; 6 –  
; 7 – ; 8 – 

; 9 - -
. 

 
 15. -

 (  %) 
  b c d e f g h i 
1 48,75 25,00 5,00 - 1,25 3,75 11,25 35,00 1,25 
2 16,25 33,75 8,75 - 2,50 12,50 27,50 21,25 1,25 
3 10,00 15,00 7,50 7,50 11,25 20,00 13,75 18,75 2,50 
4 8,75 10,00 10,00 15,00 10,00 16,25 16,25 15,00 6,25 
5 10,00 6,25 8,75 7,50 22,50 17,50 12,50 5,00 3,75 
6 5,00 3,75 31,25 35,00 37,50 21,25 16,25 5,00 27,50 
7 1,25 6,25 28,75 35,00 15,00 8,75 2,50 - 57,50 
8 0,550 0,417 -0,392 -0,583 -0,408 -0,100 0,167 0,504 -0,742 
9 -0,196 

:  – ; b – ; c – ; d – ;  e – -
;  f – ; g – ; h – ; i – . 

1 – -
; 2 – ; 3 – -

, ; 4 – -
, ; 5 – -

; 6 –  
; 7 – ; 8 – 

; 9 - -
. 

 
  

15  2006  



 66 

 
 

 «  – »  
)40 

 
 

,  
 

, 
 

, 
,  

, , 
  

«Om Emerit» 
 

 
,  

 
,  

, , 
  

 
 

,  
 

, 
 

 « », 
, ,  

 
 

1. : 
 

,  
, , -

, , -
. -

                                                
40  – ,   



 67 

 
. -

-
-

, -
, . -

, -
.  

, ,  
, -

, , , -
.  

, ,  
, , -

 
.  

, -
.   

 
, -

, . 
-
 

, -
.41  

-
, ,  

. -
, ,  

 -
. , 

 2004 ,  600.000 -
42.  
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41 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: "Wider 

Europe-Neighborhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neig-
hbors", Brussels, 11.3.2003, COM(2003) 104 final. 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/we/doc/com03_104_en.pdf 

42 « », 2004, 30 . 
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43. -
. 
-

 – 58,2%. -
:  (19%),  (5%), , , , -

, , , , , , , . 
-

 2005  1 . . -
-

 2005  1,5-1,7 . 
44.  

 
-

. -
, -

. -
, 45. 

 
 2010 ) , -

.  
, -

-
. -

, -
:  

36,42%  43,77% 46; -
 –  43,70%  52,59%47.  

                                                
43 .  

,  600.000  
.  

44 ., . : -
 M . // MOLDOSCOPIE  (Probleme de analiz  politi-

). – Chi in u: USM, nr.2 (XXXIII), 2006, p.7-34. 
45 .: . : . // 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). – Chi in u: USM, nr.3 (XXXIV), 2006, p.49. 
46 ,  

» - ,  
.  

, .  
47 Lucke M. Remittances and Social Protection in Moldova. // Remiten ele lucr torilor migran i: 

oportunit i de optimizare ( telier de lucru). / ILO,  
, , 2005, 15 , .12-13.  
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.  
 

 1.  (  %): 
    

13-17  0.4 0.3 0.6 
18-25  38.6 40.5 36.3 
26-40  35.5 32.5 39.8 
41-55  24.4 24.9 23.4 
56-65  1.0 1.7 - 

 
 

 18   55  .  -
 18  25  (38.6%),  
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26-40  (35.5%),  41-55  (24.4%). -
 «  –  ( ) -

,  
18-25 . -

 26  40 .   
. -

. , -
, ,  

(57.5%), .  
. ,  

.  -
 (42.5%) ,   

 - 2.5%.  
, -

.  «  – » -
. 

 
 2.  

 %): 
    

 39.6 39.8 38.6 
  57.5 57.1 58.5 

  0.4 0.3 0.6 
 2.3 2.4 2.3 

 0.2 0.3 - 
 

.  
18  – 45.6%.   , ,  

, . -
 

, . 
 

 3.  (  %): 
 18     

 54.4 54.7 52.6 
  25.7 26.6 24.6 

  16.2 14.2 19.9 
 3.3 3.8 2.9 

  0.4 0.6 - 
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 1.0 1.0 1.2 
  2.7 3.1 1.8 
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 5. -
 (  %): 
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 5.7 7.6 3.5 
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 1.4 0.7 1.2 

  1.1 1.0 - 
 

. -
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 55%,  - 45%  
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 1  24.2 24.6 22.8 
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. ,  
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 8.  
 %): 

    
 38.2 39.1 35.7 

 8.2 8.0 8.2 
 18.9 21.1 17.0 
   19.9 17.6 23.4 

  9.7 8.3 12.9 
 3.9 4.5 2.0 

 1.2 1.4 - 
 

.  -
 (27.5%)  (24.8%) . -

: 
,  ( , -

, , ,  - 34.6%. 
,  - 14.6% -
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.  
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.  
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 9.  (  %) 

 %   
 25.5 26.0 23.4 

 24.8 23.9 25.7 
 0.8 0.3 1.8 

 ( ) 1.2 1.7 0.6 
 1.8 1.4 2.9 

 16.6 19.0 13.5 
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 0.4 0.7 - 
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  % 

 290 59,6 
 279 57.3 

  10 2.1 
  1 0.2 

 172 35,4% 
  56 11.5 

  30 6.2 
  13 2.7 

  12 2.5 
  12 2.5 
  12 2.5 

  11 2.3 
  10 2.1 

  7 1.4 
  2 0.4 

  3 0.6 
  2 0.4 

  1 0.2 
  1 0.2 

 25 5,0% 
  9 1.8 

 9 1.8 
 4 0.8 

 1 0.2 
 1 0.2 

  1 0.2 
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 11. -
,  (  %): 
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 3  6  18.2 19.7 14.5 
 6  1   17.8 17.2 18.6 
 1  2   13.8 12.4 16.3 
 2  5   15.0 10.3 28.5 
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2.500  4.500 . -
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 12.  

 5  (  %): 
    

1 24.2 18.6 31.5 
2 17.5 12.8 22.6 
3 10.1 10.0 11.3 
4 5.7 6.6 4.8 
5 15.2 16.9 13.1 
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6 2.7 3.1 2.4 
7 1.6 2.4 0.6 
8 0.4 0.7 - 
9 0.4 0.7 - 
10 6.4 9.7 - 
12 0.4 0.7 - 
11 0.4 0.7 - 
15 2.1 3.5 - 
17 0.2 0.3 - 
20 2.9 4.1 1.2 
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 13.  (  %): 
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  77.2 75.8 72.5 

 9.4 12.9 7.0 
 11.7 11.5 7.8 
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 5.9 4.1 2.5 
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 1.6 0.6 0.6 
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 (  %): 
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 %   
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,  19.1 17.3 20.5 
,  14.8 15.2 12.9 
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CREAREA BRAND-ULUI DE IMAGINE PE PIA A 
POLITIC 67 

 
Aurelia PERU 

Republica Moldova, Chi in u 
Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale, 

tiin e Politice i Administrative, 
Catedra tiin e Politice i Educa ie Civic , 
Lector superior, doctor în tiin e politice 

 
L’article traite certains brands d’image sur le marché politique. Durant 

leur activité les leaders sont associés avec des symboles dans la psychologie 
du publique électeur. Ainsi en titre d’exemple, le président du Partid de 
l’Echité Sociale Nicolae Alexei, est connu dans le milieu électoral comme le 
général Alexei, celui qui a essayé d’extirper la corruption du milieu gouver-
nemental. Sur le marché moldave on trouve encore: le narcisse de la politi-
que moldave - M.Lupu, l’euro-communiste - V.Voronin; l’opportuniste récidif 
- I.Rosca, le grand-rate - S.Urechean etc. Sur le marché politique internati-
onal on observé la cristalisation du meme phénomène. En conséquence, on 
parle de Saaka vili – le rebel du Kaucaz; Ariel Saron - héro militaire. 

 
Imaginea – o component  a civiliza iei. 

Tr im într-o lume gr bit . Nu avem timp pentru a ne expune spre a con-
suma interminabile „furtuni” informa ionale, de aceea în locul lumii reale 
prefer m o lume mai compact  – cea a simbolurilor. Imagologia, în aceast  
ordine de idei, este o component  incontestabil  a lumii simbolurilor. De exe-
mplu, aleg torii nu au rela ii personale cu liderii politici din e aloanele supe-
rioare ale puterii, dar reac ioneaz  la anumite simboluri, care transmit succint 
o informa ie despre ei. Prin urmare, nu este deloc întâmpl tor faptul c , de 
cele mai dese ori,  partidele politice aplic  în timpul competi iilor electorale 
strategia personaliz rii. Aleg torul voteaz , astfel, persoana înzestrat  cu 
anumite calit i, cum ar fi experien a, putere de influen ,  perseveren a, abili-

i intelectuale,  severitate etc. Astfel, în mentalul maselor se proiecteaz  o 
imagine ideal , dup  care se „racordeaz ” candidatul.  

 
 
 

                                                
67 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Valentina STAN 
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Imaginar  enun urile de mai sus pot fi argumentate astfel:  
Realitate simbolic               aleg torul                            realitatea obiectiv  

 

CANDIDATUL 

Imaginea ideal                                                                 imaginea real  

 

Unii cercet tori sunt de p rerea c  cele mai radicale schimb ri imagolo-
gice pe pia a politic  se produc în timpul revolu iilor i dup . Astfel, M.Os-
sovskaia68 avanseaz  dou  ipoteze privind revolu ia imagologic : 

A. Clasa înving toare impune modelele sale de imagine clasei învinse. 
B. Deosebirile dintre imagine sunt radicale în timpul revolu iei i în 

prima faz  post-revolu ionar . Cu timpul îns , clasa înving toare (conduc to-
are) renun  la propriile modele imagologice, încercând s  le asimileze pe ce-
le ale clasei învinse, pe care cândva le respingea du nos. 

 
Anul Imaginea respins  Imaginea promovat  Imaginea revizuit  

1917  Aristocra ia privi-
legiat  

Proletariatul: egali-
tate, fraternitate. 

Birocrat partinic pri-
vilegiat 

1991 Birocrat partinic 
privilegiat 

Democratul – lupt -
tor împotriva privi-
legiilor 

Birocratul – democ-
rat privilegiat 

 
Mi rile anti-sistem din Europa de Est, c derea zidului berlinez, valul 

revolu iilor „de catifea” - au oferit o veritabil  pist  de lansare pentru  diferite 
modele de lideri politici, care veneau s  substituie comuni tii afla i la putere 
în acest spa iu european dup  cel de-al doilea r zboi mondial. A adar, elitele 
politice i economice din noua Europ  de Est la acea etap , - sus ine P.Gross, 
au fost în mare parte derivate ale vechilor elite comuniste i ale celor antico-
muniste din rile unde au existat mi ri anticomuniste69: 

1. politicieni ai moralei, care au jucat un rol important în opozi ia fa  
de regimul comunist (predominant în Ungaria, Polonia, fosta Cehoslovacie); 

2. politicieni cu viziune istoric , care au reprezentat o continuitate direc-
 sau indirect  fa  de trecutul politic precomunist i care au o viziune istori-
 hot rât  asupra cre rii trecutului în viitorul apropiat (C.Coposu, România); 

                                                
68  . . –  , 1987, c.453. 
69  Gross P. Mass media i democra ia. – Ia i, Polirom, 2004, p.70.  
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3. politicieni din întâmplare, catapulta i la putere de haosul tranzi iei i 
care sunt marca i de exibi ionism agresiv i accent pe propria carier i de ab-
sen a oric rei abilit i politice; 

4. vechea nomenclatur , care constituie un amestec de membri sau li-
deri ai Partidului Comunist, oponen i apatici ai regimului comunist, reforma-
tori comuni ti i comuni ti rezisten i; 

5. noile elite profesioniste, politicienii noi i vechi, mai ales din noua 
genera ie, care s-a lansat în a doua jum tate a primei decade a tranzi iei post- 
comuniste. 

Procesul de democratizare a politicului în spa iul ex-U.R.S.S., de ase-
menea, a stimulat cristalizarea unor tipaje politice acceptate de mediul electo-
ral respectiv. Politologul rus A.Maximov70 consider  c  pozi ionarea liderilor 
politici pe pia a rus  din anii 90 ai secolului trecut a fost dictat  de anumite 
tendin e, care au generat o serie de tipaje sau a a- zisele „carcase”-strategii. 
Astfel, modelele edificatoare de pe pia a politic  a Rusiei postcomuniste sunt 
urm toarele:  

1. Umanistul (om de tiin , medic, pedagog, jurist etc.) [Gr.Iavlinski] 
2. Gospodarul [Iu.Lujkov, majoritatea guvernatorilor] 
3. Lupt torul [V.Jirinovski] 
4. Omul puterii [B.El in, V.Cernomîrdin] 
5. Omul for ei [A.Lebedi] 
6. Tehnocratul [V.Kirienko, A.Ciubais] 
7. Businessmanul [B.Berezovski] 
8. Exoticul  [I.Cobzon];  
(Protagoni tii propu i de autorul acestei clasific ri sunt reprezentan ii 

epocii respective) 
Astfel, interdependen a dintre cultura politic , mentalul maselor i pro-

cesul electoral ne permite s  aplic m în limbajul politic o derivat  a lexicolo-
giei marketingului comercial i anume – brandul imaginii politice. Defini iile 
brandului imaginii sunt multiple. Iat  cum define te, bun oar ,  acest concept 
socio-politic i cultural jurnalistul român, ex-consilierul pre edintelui T.B se-
scu, actualul ef al S.I.E., C.Saftoiu,71 în monografia sa „Jurnalismul politic – 
manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea mass-media de c t-
re politicieni”: Brandul de imagine politic  este reprezentat de totalitatea se-
mnelor i caracterelor de personalitate pe care mass-media le include în audi-
en a politic , relativ la o persoan  care desf oar  activit i politice constante. 
În fapt, brand-ul de imagine politic  este o sintez  simplist  – o caricatur , o 

                                                
70 Ma  A. …- Moc , , 2003, c.65-67 
71 Apud, Saftoiu C. Jurnalismul politic – manipularea politicienilor prin mass-media, manipula-

rea mass-media de c tre politicieni (http.//www.markmedia.ro) 
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figur  compus  din dou -trei tr turi majore, care pozi ioneaz  o personali-
tate politic  în mintea electoratului, o dat  pentru totdeauna. Odat  produs 
acest fapt, personalit ile politice puternic pozi ionate în con tiin a audien ei 
politice dintr-o ar  foarte greu î i  mai pot schimba percep ia pe care o au în 
electorat. Pentru sfera politicului românesc este cazul celor mai proeminen i 
oameni politici: I.Iliescu, T.B sescu, C.V.Tudor, A.N stase, T.Stolojan. Alte 
personalit i din România au fost cele care au ales s  promoveze un proiect, o 
lege, prin consecven i stabilitate, devenim astfel „o marc  înregistrat ”. 
Este cazul lui T.Dumitrescu („Legea Ticu”), M.Musc  (lupt toare pentru li-
bertatea presei în România) etc.  

Conform altei interpret ri, brandul reprezint  o sum  de valori, pe care 
le are un anumit produs. În cazul nostru – un lider politic. De exemplu, Che 
Guevara este un brand?72 Incontestabil, imaginea acestui lider politic a trecut 
de la stadiul de produs la cel de marc . Guevara f cea revolu ii, de unde s-a 
desprins i ideea de rebeliune, de opozi ie, de atitudine antisistem. Aceast  
valoare s-a distilat în timp i l-a transformat în brand. Fiecare brand se pozi i-
oneaz  pe pia , atribuindu-i o calitate anume „produsului”. Chiar i comuni-
smul poate deveni un brand. Astfel, V.Lenin este asociat ideii de utopie poli-
tic , el reprezentând  comunismul idealist. Stalin este simbolul represiunii, iar 
M.Gorbaciov – întruchipeaz  ideea utopiei reformei. Comunismul românesc 
a dat un singur brand - brandul N.Ceau escu: pentru str ini – Ceau escu-dic-
tatorul, pentru români – Marele fiu al rii, Erou între eroi. În Occident a reu-
it s i impun  imaginea unui lider socialist independent de URSS. Deaceea 

lozinca din perioada lui Gheorghiu-Dej: „Stalin i poporul rus fericirea ne-a 
adus!” dup  1965 a fost înlocuit  prin  alta: „Ceau escu i poporul, patria i 
tricolorul!”. Pentru mentalul electoratului moldovean este foarte apropiat bra-
ndul comunistului I.Bodiul, de unde i sintagma epoca bodiulist . i unul i 
altul a l sat, frumoase amprente „arhitecturale” ca o amintire a Epocii de Aur. 
Ceau escu a l sat românilor metroul i Casa Poporului. Bodiul de la Chi in u 
–  faimoasa  Sal  cu  Org ,  Teatrul  de  Oper i  Balet,  tronsonul  de  drum  ce  
une te Botanica de sus cu centrul Chi in ului etc.  
 

Instrumentarul imaginii politice: elaborarea „arhetipului”. 
Imaginea candidatului reprezint  unul din factorii primordiali într-o ca-

mpanie electoral . Deseori, imaginea fiind considerat  masca pe care trebuie 
s-o îmbrace candidatul pentru a seduce aleg torii. Crearea imaginii liderului 
este un proces de lung  durat i  se cere urm rit i rectificat  - în func ie de 
aparen e - pe toat  durata campaniei, respectându-se urm torul triunghi semi-

                                                
72 vezi „Comunismul de consum». 2006, 13-19 octombrie, p.9 
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otic: „candidat – imagine - aleg tor”. În acest sens imaginea, dup  cum sus-
ine cercet torul rus V.Pîzin73, este ecoul social al tr irilor l untrice ale indivi-

dului. Dac  ne oprim estimativ la latura „imagine-aleg tor” a triungiului nost-
ru semiotic, am putea conchide c  imaginea reprezint , de fapt, o proiec ie în 
politic a aleg torului însu i. Nu este deloc întâmpl tor vechiul dicton: „Fieca-
re popor î i merit  conduc torii!” Omul politic devine oglinda aleg torului 

u, în care cel din urm , adic , aleg torul încearc  s  descopere ceea ce este 
ascuns în adâncurile sufletului s u. Astfel, fenomenul imaginii liderului poli-
tic poate fi tratat ca  un model de „proiec ie a arhetipului”.  

Arhetip – termen întâlnit în filozofia lui Platon. Este conceptul care de-
semneaz  modelul prim, originar, ideal al obiectelor sensibile. În interpretare 
non-platonian  – model dup  care sa face o lucrare. Cu ajutorul acestor arhe-
tipuri candidatul „se pozi ioneaz ” în con tiin a electoratului. K.Hung a nu-
mit arhetipurile „albii de râuri secate”, care îndreapt  cursul fluviului, când 
acestea se umplu cu ap .” Iar arhetipul cel mai potrivit  este cel al liderului-
Erou, capabil s  înfrâng  Dragonul  Se produce astfel un clivaj de arhetipuri - 
„For e Alb ” i „For a Neagr ”. De exemplu, dup  venirea la Casa Alb  a 
pre edintelui Bush, Saddam Hyssein a devenit o întruchipare a ”R ului uni-
versal”, iar câteva dintre statele islamice formeaz  chiar a a-numita „axa r u-
lui”: Iran, Irak, Coreea de Nord. 

Sociologul rus V.Amelin74 se refer  la patru modele fundamentale de 
arhetipuri, utilizate în campaniile politice sau electorale în spa iul post-sovie-
tic. Acestea sunt: În eleptul, Ap torul, ari-kormile , Lupt torul pentru 
dreptate. Fiecare stat, regiune dispune de setul s u de arhetipuri, reie ind din 
istoria i tradi ia secular . Fiecare figur -arhetip presupune implicit i o anu-
mit  mitologem , o matrice ce con ine concomitent i formularea problemati-
cii i modalit ile de solu ionare a lor. Analizând acest proces, putem g si 

spuns  la  întrebarea  de  ce  poporul  rus  l-a  idealizat  în  1990 pe  El in,  iar  în  
2000 – pe Putin. Sau, de ce poporul moldovean l-a ales în 1990 pe Snegur, iar 
în 2001 - pe Voronin.   

De o valoare incontestabil  sunt i încerc rile psihologilor, de rând cu 
cea a politologilor, de a elabora unele modele de mitologizare a imaginii poli-
tice, folosite de PR-ul politic contemporan. Astfel, I.Dzialo inski75 propune 
urm toarea clasificare de personaje mitologice: 

  Ocrotitorul, obl duitorul – este personajul care se realizeaz  prin s -
vâr irea unor fapte bune, de protejare i sus inere a celor s raci, vulnerabili. 

                                                
73 Apud . , 2- . – , 2004, 

.29 
74 Ibidem, pp.120-123 
75 , 1997, 1 
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Acesta poate fi conduc torul politic, care promobeaz  o ampl  politic  socia-
: sporirea pensiilor sau indemniza iilor pentru p turile vulnerabile, aten ia 

sporit  fa  de copii orfani, sus inerea tinerilor speciali ti i a familiilor tinere 
etc. De regul , politicile sociale „blânde” reprezint  atu –ul politicienilor de 
stânga.  

 St pânul este întruchiparea lupt torului împotriva delapid rilor i co-
rup iei în mediul guvernan ilor. 

 Satana. Este o întruchipare a r ului i antipodul Ocrotitorului. R u i 
putere nelimitat . În alegerile preziden iale din 1996 din Rusia, conform 
autorului, aceste roluri le-au revenit, respectiv, liderului comunist Ziuganov 
i democratului El in. 

La rândul s u, Iu.Lotman76, elaboreaz  un alfabet al „simbolurilor poli-
tice” cu urm toarea distribu ie:  

 Cavalerul - întâi face, apoi mediteaz  asupra faptelor sale. Este cazul 
lui B.El in, care se privea mai bine pe tanc, (puciul din 1991 i criza politic  
de la 1993) decât la masa de scris. De regul , este eroul situa iilor de criz .  

 Ascetul – este impresionant pentru psihologia maselor din spa iul 
postsovietic; a a au fost to i liderii sovietici în imagina ia maselor: acceptau o 
via  auster i retras .  

 Gânditorul - antipodul Cavalerului; doar gânde te, îns  pu in ce trans-
pune în via  (M.Gorbaciov). 

 Romanticul - nu se re ine mult timp în e aloanele puterii, pentru c  
vrea s  fac  totul ideal, din suflet, realitatea politic  impune îns i alte reguli 
de joc, atunci cade din „c rucior”, se „love te”, se decep ioneaz i abando-
neaz  scena politic . Calit i pozitive – sinceritate i intelect (disidentul rus 
A.Saharov). 

 Profi. Omul care întrune te în egal  m sur  intelectul i ac iunea. 
Psihologul rus A.Dobrovici77 distinge între câteva roluri, care, de ase-

menea au v dite tangen e cu brandul imaginii politice:  
  Idolul – popular, cu notorietate, se bucur  de recuno tin i stim . 
  arpele – vede toate laturile slabe i în orice moment v  poate ataca; 

prefera i, astfel, s  v  supune i, pentru a nu  deveni o jertf . 
D.Oli anski78 propune o tipologie i mai relevant : 

arul – este liderul cu o putere energizant  deosebit . Este imaginea lui 
lin „ arul Boris”, politicianul nr.1 din Rusia, care preia puterea de la  ideo-

logul i indecisul M.Gorbaciov. 

                                                
76 Ibid. p.156 
77 Ibidem, p.158. 
78 Ibidem, p.159. 
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Sobarul – acest rol Oli anski îl ofer  primarului Moscovei, Iu.Lujkov. 
Se afl a cârma Moscovei timp de 15 ani, adic  dup  destr marea U.R.S.S.-
ului. În aceast  perioad  a transformat capitala unui imperiu muribund într-o 
metropol  european . No iunea de „sobar” se mai asociaz  cu cea de „kupe ”, 
negustor. Energia sa expansiv  se prolifereaz  nu pe vertical , ci pe orizonta-

, fiind interesat de cucerirea unor „noi teritorii”. Magistrul ora ului sau gra-
donacialnicul nici de cum nu poate fi un ar.  

Partorgul – este rolul lui Gh.Ziuganov, care în 1996 a devenit o umbr  
a lui B.El in. Este omul nepreg tit s  ia puterea în mâinile sale. Se consider  

 în alegerile din 1996 Zuiganov se temea mai mult de eventuala sa victorie, 
decât El in de e ecul s u. Anume acesta a fost motivul principal al temper rii 
ac iunilor electorale ale candidatului comunist dintre I tur de scrutin i cel de-
al doilea. El in suferea din cauza unor probleme de s tate, iar Ziuganov, 
pur i simplu, s-a retras pentru pu in timp. Era, probabil, con tient de faptul, 

 nu erau timpuri favorabile pentru comuni ti.  
Pontator - persoana care mizeaz  (ponteaz ) la jocurile de c i. De re-

gul , ace tia „se aprind” repede în public, dar dup  culise apar cu totul în alt  
ipostaz  - epuiza i, obosi i (cazul liberalului rus V.Jirinivski).  

Preotul r spopit – este modelul lui M.Gorbaciov, primul i ultimul pre-
edinte al U.R.S.S. A „abdicat” de la putere, ca mai apoi s i argumenteze 

gre elile comise atunci. „El a distrus puterea, - scrie Oli anskii, - i tot restul 
vie ii este nevoit s  se justifice asemeni unui p rinte-r spopit, care a început 

in  prelegeri despre comunismul tiin ific.” 
Administrator de imobil - manager – este considerat vechiul apparatcik, 

care nu a izbutit s  se transforme într-un politician public, cu mesaje de rezo-
nan . Acesta nu este capabil s  ia decizii cardinale, poate doar s  le execute 
bine (modelul ex-premierului rus V.Cernomârdin). 

Sunt, a adar, modele imagologice, branduri de imagine politic , care au 
fost inspirate de realitatea din spa iul post-sovietic, în principal, din Rusia. 
Ele sunt aplicate de speciali tii PR în timpul campaniilor electorale, fiind aju-
state la specificul regional sau na ional. S  încerc m în continuare s  elabo-

m un set de branduri de imagine politic  valabile pentru realitatea politic  
interna ional , cât i pe scena politicului moldovenesc. 

 

Arena interna ional . 
Competi ia politic  pe arena interna ional  ne permite s  lans m un set 

de matrice, la p rerea noastr , nu mai pu in relevante decât cele men ionate 
anterior.  De exemplu: 

„Eroul militar” – de asemenea, supranumit in popor regele Arik sau 
„De Gaulle israelian”, care a t iat nodul gordian al Gazei i a revolu ionat vi-
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a politic  a rii. Protagonistul modelului este premierul israelian (din feb-
ruarie 2001) A.Sharon. Sharon a servit în armata israelian  timp de 25 de ani, 
retr gându-se cu gradul de general. La 14 ani era deja înrolat în trupele para-
militare ce activau în Palestina. La 20 de ani, în timpul R zboiului de indepe-
nden  al Israelului din 1948 era comandant de Brigad . Reputa ia de erou 
militar începe s  se contureze în anul 1953, când a fondat i condus gruparea 
special  de comando ”101”, îns rcinat  cu opera iunile de contraofensiv  ara-

 urmare a atacurilor împotriva Israelului. Particip , ca un adev rat erou în 
timpul „R zboiului de 6 zile”, iar în 1973 traverseaz  cu armata sa Canalul 
Suez - în R zboiul de Yom Kippur, aducând victoria în r zboiul împotriva 
Egiptului. Marea realizare a mandatului s u ins  va r mâne pasul uria , pe 
care l-a f cut în direc ia procesului de pace cu Organiza ia de Eliberare a Pa-
lestinei, prin retragerea coloni tilor evrei de pe Fâ ia Gaza79. Gaza fiind con-
siderat  un ”co mar” geopolitic din Orientul Apropiat - dup  38 de ani de 
ocupa ie. Sharon refuz  la acest teritoriu, la fel cum pre edintele francez de 
Gaulle, fondatorul celei de-a V Republici, a renun at la Algeria. Iat  un para-
lelism dintre cei doi mari oameni politici. Aceast  decizie curajoas  îi poate 
asigura ex-premierului israelian pe drept i brandul politic de soldat al p cii. 
Intr-un interviu inserat de cotidianul „Yedioth Abaronoth” ex-premierul afir-
ma: ”Planul de retragere se bazeaz  pe singurele considera ii care conteaz  – 
securitatea global  a rii...” De la Washington, pre edintele american George 
W. Bush îi acorda tot sprijinul: „Dezangajarea din Gaza este un lucru bun pe-
ntru Israel”80 

 „Vizionarul religios” – este brandul de imagine al liderului organiza iei 
teroriste islamice Al-Qaida. Osama Bin Laden a preluat doctrina califatului, 
conform c reia islamul este inspirat de un program profetic fixat de cuvintele 
lui Mahomed, în ultima sa înf are înaintea drept-credincio ilor: „Am pri-
mit porunc  s  lupt împotriva oamenilor, pân  când to i vor m rturisi: „Nu e 
alt Dumnezeu decât Allah!”81  

 „Fanatul din Teheran” – îl consider m pe pre edintele Republicii Isla-
mice Iran, Mahmud Ahmadinejad (din 3 august 2005). Este considerat creie-
rul Jihadului nuclear. Are o viziune fix : for a, anti-americanismul.  Fiul unui 
fierar, copil muncit reprezenta acum 30 de ani un mecanism exploziv amor-

                                                
79  Creat prin armistitiul din 1949, Teritoriul Gaza cuprinde 378 de km patrati, avand o lungime 

de 30 de km de la nord la sud si o latime cuprinsa intre 9 si 13 km.  Acordul de la Oslo a lasat 
un sfert din aceast  miniprovincie israelienilor, restul – constituie Teritoriul Autonom Palesti-
nian al Gazei. 

80 Gurfinkiel M. Testamentul lui Ariel Sharon, - Bucure ti, „Pro Editur i  Tipografie”, 2006, 
p.70. 

81 Ungureanu T. R zboiul timpurilor: declin ocidental i asediu islamic. - Bucure ti, Humanitas, 
2006, p.220. 
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sat. Ahmadinejad este expresia unei energii cumplite i inteligibile pentru so-
ciet ile Occidentului. El coboar  dintr-o osmoz  popular-religioas i nu din 
arta diploma iei. Nu este un juc tor, ci un monolit. Crede în sensul mesianic 
al istoriei. eful statului iranian crede în Mahdi, episodul apocaliptic care 
marcheaz  revenirea în lume a Celui de-al Doisprezecelea Imam, la sfâr itul 
istoriei. Iranul va fi dicta atunci domina ia lumii islamice i va impune încli-
narea ultim  a Occidentului, înainte de ie irea din scen 82. Acest „fanatism” 
nu se na te în august 2005, dar are r cini mult mai adânci, din perioada Re-
volu iei Islamice de la 1979. Fiind student, particip  la asaltul asupra Amba-
sadei SUA din Teheran. În 1981 acesta propune un asalt similar asupra Am-
basadei Sovietice. Propunere respins  îns  de clerul i liderii politici ai stude-

ilor. Dup  20 de ani în Memoriile sale pline de indiscre ie fostul ambasador 
sovietic la Washington, A.Dobrânin, confirm  comentariul ministrului de Ex-
terne sovietic din acea perioad , A.Gromîko: „Dac  f ceau a a ceva în 24 de 
ore am fi înlocuit Teheranul cu un crater!”83 Actualmente, liderul de la Tehe-
ran a incendiat opinia public  prin declara iile sale dura la adresa statului Is-
rael, care „trebuie s  fie ters de pe hart ”- declara ie f cut  la numai câteva 

pt mâni dup  venirea sa la putere. Iar în noiembrie - decembrie pre edinte-
le afirm  c  Holocaustul nu este altceva decât un truc, prin care evreii au re-

it s  pun  la lucru în favoarea sionismului politica, economia i puterea 
militar . 

Campania de imagine a liderului iranian a constituit „un vârf de lance” 
în septembrie (19-21) 2006, la New Iork, unda a participat la cea de-a 61 
Adunare General  a ONU. Presa american  recunoa te c  acesta a fost una 
dintre cele mai amplu mediatizate personaje politice participante la înaltul fo-
rum.  În  comentariul  „Oile  negre  fac  gur  la  ONU”  înserat  în  „Evenimentul 
Zilei” din 23 septembrie 2006, Jacqueline Prager afirm : „Liderul iranian a 
surprins SUA cu o subtil  campanie de imagine, condus  cu mult  abilitate, 
devenind vedeta adun rii generale a Na iunilor Unite. In discursul rostit la tri-
buna ONU, in numeroasele interviuri ori în timpul întâlnirilor cu politicieni 
str ini, cu anali tii americani, liderul de la Teheran a ap rut de fiecare data cu 
zâmbetul pe buze, sigur pe el si cu o retorica pe care mul i au g sit-o surprin-

tor de inteligenta. In cele câteva zile cat s-a aflat la New York, Ahmadine-
jad a ap rut la CNN si la alte posturi TV americane, s-a întâlnit cu premierul 
italian Romano Prodi si a fost invitat la prestigiosul Consiliu pentru rela ii in-
terna ionale. Daca administra ia Bush spera ca el se va mul umi s  vin i s  
in  un discurs de 15 minute la ONU i s  plece, s-a în elat amarnic, comen-

teaz  "The Guardian". Mai mult, Ahmadinejad a încercat sa-l bat  pe Bush 
                                                
82 Ibidem, p.182. 
83 Ibidem, p.183 
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cu propriile arme. Astfel, daca Bush s-a folosit de discursul rostit la ONU pe-
ntru a se adresa poporului iranian, ignorând delega ia oficial , în conferin a sa 
de pres , Ahmadinejad le-a vorbit direct americanilor, punctând gre elile ac-
tualei administra ii. "Tara mea a oferit ajutor pentru victimele uraganului Ka-
trina", a spus liderul iranian. Dincolo de astfel de declara ii propagandistice 
previzibile, pre edintele iranian s-a descurcat foarte bine in fata întreb rilor 
cu adev rat dificile. Chestionat asupra programului nuclear dezvoltat de ara 
sa, Ahmadinejad a r spuns: "Adev rul este c  nu avem nevoie de bomb . 
Unii cred c  pot rezolva problemele cu bombe, dar se în eal ". El a acuzat 
Statele Unite c  au dus o politic  ostil  fa  de Iran timp de 27 de ani, califi-
când atitudinea Washingtonului drept ipocrita. O singur  dat  a ridicat vocea: 
"Îi vom înfrunta pe cei care încearc  sa ne oprime si s  ne impun  voin a lor". 
"Este clar ca e o campanie de imagine", spune Gary Sick, fost responsabil al 
Consiliului Na ional de Securitate, care a fost prezent la vizita lui Ahmadine-
jad la Consiliul pentru Rela ii Interna ionale. "Mesajul pe care încearc  sa-l 
transmit  este: "Vede i, nu am coarne. Nu sunt Hitler. Dar sunt un om cu opi-
nii ferme".  

„Cruciatul” - soldatul r zboiului global este rolul pre edintele SUA, 
Bush. Dup  m celul din 11 septembrie 2001 s-a deschis un front de lupt  – 
vizibil – între Lumea islamic i Lumea occidental , mai exact o confruntare 
„piept la piept” dintre democra ia occidental i terorismul islamic, a c rui 
cruzime a dep it orice închipuire. Au trecut aproape 5 ani, de când liderul de 
la Casa Alb  a vorbit despre Axa R ului, care tulbur  lini tea pe planet . Ac-
tualul lider de la Casa Alb  este ferm convins de politica sa îndreptat  împot-
riva terorismului global. Drept argument al „cruciadei” împotriva terorismu-
lui islamic este i recentul decret preziden ial despre constituirea a a-numite-
lor comisii militare, care vor chema pe scaunul justi iei persoanele suspectate 
de terorism.  

„Exorcistul” – „om al poporului”, este brandul pre edintelui Venezue-
lei, H.Chavez. Fiind un du man neîmp cat al pre edintelui SUA, l-a numit pe 
acesta într-un discurs inut în fa a Adun rii Generale a ONU (19 septembrie 
2006) „diavol”: „Diavolul a venit aici, ieri, iar mirosul de sulf se simte chiar 
i acum”, - este fraza cu care H.Chavez i-a început discursul, strâmbând din 

nas: "Uneori, diavolul ia forma umana", a replicat el. In opinia sa, r zboiul 
din Irak este unul "criminal", iar Bush este "bolnav". „Ca purt tor de cuvânt 
al imperialismului american, Bush a venit s   ne împ rt easc  propria re et  
de conservare a actualelor tendin e, de exploatare i jefuire a popoarelor aces-
tei lumi”, acuz  Chavez. A  propune, chiar o nou  denumire pentru produc ia 
cinematografic  antiimperialist , regizat  de Alfred Hitchcock – „Re eta Dia-
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volului”.84 Chavez s-a prezentat drept un prieten al poporului american. Pe un 
ton amical pre edintele venezuelean i-a sf tuit pe americani pe viitor sa alea-

 un alt fel de pre edinte. 
„Rebelul din Caucaz” – este brandul de imagine politic  a pre edintelui 

Georgiei, Mihail Saaka vili.  Tân r, energic, inconciliant, sever, om al for ei. 
Solitar – este unicul pre edinte din spa iul Comunit ii Statelor Independente, 
care a încetat s  „cocheteze” cu Kremlinul în mod f , nedisimulat. Revolu-
ia Trandafirilor, care l-a înl turat de la putere pe vechiul nomenclaturist de 

partid Sevarnadze, legitimându-l pe pro-occidentalul Saaka vili, continu  s  
deranjeze oficialit ile ruse. Criza diplomatic  dintre cele dou  capitale s-a 
acutizat i mai mult în urma scandalului de spionaj produs la sfâr itul lui sep-
tembrie 2006 în Georgia, când 4 ofi eri ru i au fost aresta i sub acuza ia de 
spionaj militar în favoarea Rusiei. Drept replic , Moscova i-a rechemat Am-
basadorul s u din Tbilisi, al i reprezentan i ai Ambasadei împreun  cu memb-
rii familiilor lor. În leg tur  cu scandalul produs, pre edintele rus, V.Putin, în 
cadrul Consilului de securitate a men ionat urm toarele: ”Rusia respect  în 
totalitate acordurile privind retragerea trupelor de pe teritoriul Georgiei, dar 
în pofida acestui lucru, membri ai personalului nostru militar au fost, dup  
cum se tie, aresta i i arunca i în închisoare. Este un semn al mo tenirii poli-
tice a lui Lavrentii Pavlovici Beria, atât pe plan intern când i interna ional. 
Se pare c  acestea sunt tradi iile lor", a spus Vladimir Putin, referindu-se la 
conduc torul georgian, pe care l-a acuzat c  face tot posibilul s  irite i s  
provoace Rusia. „Nu sf tuim pe nimeni s  vorbeasc  în limbajul antajului cu 
Rusia”, - afirma în acela i context liderul de la Kremlin. 

 
Imaginarul politic moldovenesc. 

Care sunt protagoni tii teatrului politic de la Chi in u? Exist  pe scena 
politicului moldovenesc fenomenul brandului de imagine? Incontestabil, da. 
Chiar dac  în ajunul campaniilor electorale descoperim cu stupoare c  majo-
ritatea concuren ilor au o imagine foarte volatil .  Pe de alt  parte, PR-ul „ne-
gru” a epurat sârguincios mul i dintre reprezentan ii elitei politice, adic  elita 
opozant  puterii comuniste de la Chi in u. Spre deosebire de dosariada de la 
Bucure ti, dosariada de la Chi in u nu a dus la eliminarea respectivilor din 
partidele politice, ci la încarcerare pe durata desf ur rii anchetei. Cazul Pa-
sat, cazul Mu uc, - sunt elocvente în acest sens. Astfel, unii dintre reprezenta-

ii opozi iei democratice din ar , fiind acuza i de corup ie, i-au pierdut co-
nsiderabil din capitalul de încredere al aleg torilor.  

                                                
84 vezi «Cotidianul», 2006, 22 septembrie.  
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Actualmente cele mai populare personaje politice r mân a fi: pre edin-
tele Voronin, cre tin-democratul Iu.Ro ca i speakerul M.Lupu. Din vizorul 
mass media autohtone, dar, probabil, i al electoratului, dispare ex-edilul ca-
pitalei, liderul Blocului Electoral «Moldova Democrat » din alegerile din pri-

vara 2005, S.Urechean. Mai mult, toamna curent  acesta a devenit din nou 
victima unui cumplit r zboi imagologic. Doi dintre fo tii colegi de frac iune – 
V.Pavlicenco i A.T ranu, exclu i din rândurile «Alian ei Moldova Noastr » 
- pentru nedisciplin  – au declarat într-o conferin  de pres , c  «pe lista 
BMD s-au vândut locurile. Astfel, printre primele zece locuri dou  trebuia s  
revin  liberalilor – lui V.Until i primului pre edinte al Republicii Moldova, 
M.Snegur. Locul lui Snegur, îns , s-a vândut – contra sumei de 150.000 de 
dolari SUA». Astfel de declara ii au adus, desigur grave prejudicii imagologi-
ce liderului Alin ei Moldova Noastr . S.Urechean, fiind inta PR „negru” ges-
tionat de comuni ti, înc  din alegerile locale din prim vara lui 2003, mai apoi 
parlamentarele din 2005 devenise de un fel de «edil - ho ». Prin urmare, în 
loc de un lider na ional, strategie de  imagine promovat  în Electorala –2005, 
opinia public  percepe un lider abandonat i ratat. Ast zi brand-ul de imagi-
ne al lui S.Urechean ar fi tocmai acesta - Marele ratat sau p rintele aban-
donat. 

Pre edintele parlamentului de la Chi in u, M.Lupu, reprezint  br ndul 
narcisismului pe scena politic  moldoveneasc . Narcisizmul speakerului 
eman i din inuta sa, din manierele sale i din modalitatea de a comunica. 
Eu-l fizic al acestuia, cât i educa ia, îi permit cu adev rat s  se uite nu numai 
gra ie parametrilor fizici «de sus în jos» la mul i din anturajul s u. Creeaz  
totu i impresia, c  este omul potrivit la locul potrivit.  

Iu.Ro ca – supranumit de mediile de informare de la Chi in u pân  în 
anii 2002-2003 – haiducul politicii moldovene ti, dup  alegerile din 2005 î i 
„autocenzureaz ” considerabil imaginea. Haiducul de ieri s-a transformat înt-
r-un oportunist al politicii moldovene ti. Adev rat îns , c  oportunistul cu 
inim  “albastr ” are i recidive, adic  putem invoca cazul unui oportunist re-
cidivist. Votul cre tin-democra ilor din legislativ întru sus inerea pre edinte-
lui comunist la perpetuarea legitimit ii în cel de-al doilea mandat preziden-
ial a l sat consternat electoratul favorabil al P.P.C.D.-ului, care de la 2001 

încoace scandau în Pia a Marii Adun ri Na ionale: „Nu mai vrem nici un pic 
pre edinte bol evic!” De asemenea, cunosc torii vie ii politice din Moldova 

i aduc aminte, probabil, c  dup  ce au subsemnat constituirea a a-numitei 
Alian e pentru Democra ie i Reforme (în urma scrutinului parlamentar din 
prim vara 1998), i acordarea votului de încredere Cabinetului I.Sturza, peste 
9 luni (noiembrie 1999) au votat – al turi de comuni ti i câ iva deputa i in-
dependen i devota i pre edintelui P.Lucinschi (pe atunci) pentru demisia ace-
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lui guvern - democrat i reformator. Presa autohton  a relansat de atunci isto-
rica sintagm  politic  „monstruoasa coali ie”, care va legitima împreun  mul-
te aspecte ale vie ii politice i cultural-politice. Bun oar , la sfâr itul lui octo-
mbrie PPCD împreun  cu frac iunea comunist  va vota noua componen  a 
Consiliului Coordonator al Audiovizualuilui, în timp ce celelalte forma iuni 
democrate se vor revolta, boicotând procedura de vot, argumentându- i ac iu-
nile prin faptul, c  ace tia i-au „selectat persoane convenabile, „comode”, i 
incompetente.” În consecin a politicii audiovizuale promovate de comuni ti 
Televiziunea Public  a devenit „o ru ine na ional ”; - declara pre edintele 
Partidului Democrat, D.Diacov. Într-adev r, retorica lui Ro ca s-a contopit cu 
retorica puterii, încât este greu de intuit profunzimea i longevitatea acestei 
„convertiri” imagologice, dar nu numai. 

 Vladimir Voronin – euro-comunistul. Este brandul de imagine al pre-
edintelui moldovean, perceput de elita politic  interna ional . Pilonul ideolo-

gic al acestei imagini îl constituie elaborarea i promovarea hipermediatizat  
a strategiei vectorului integr rii europene. Retorica politic  anti-ruseasc , în-
tâlnirea cu cel mai puternic pre edinte al lumii, în Cabinetul Oval, i-au per-
mis s i adjudece acest brand imagologic. Sunt caracteristicile liderului euro  
- V.Voronin; totodat  discursurile lugubre, agresive chiar, uneori la adresa 
liderului de la Bucure ti sunt o expresie a comunismului ortodox românofob. 
Pe de o parte promovarea reformelor, pe de alta – promovarea în func iile-
cheie a persoanelor „din anturaj” – este un alt aspect al duplicit ii imagologi-
ce a liderului de la Chi in u.   

Am elucidat, prin urmare, câteva cazuri de transformare a personajului 
politic în brand politic. Sunt argumente în favoarea afirma iei, c  imaginea 
politic  constituie un produs politic destinat psihologiei maselor. Aceasta, în-

, este vulnerabil  doar la „tablouri” clare, adic  la un cod informa ional, cri-
stalizat într-un chip bine identificat i pozi ionat în mentalul maselor. A a, de 
exemplu, P.Lucinschi era supranumit în sfera mediatic , „ mecherilovici” sau 
„vulpe” politic ; Boris El in – „ursul” rus, sau „ arul Boris”, ex-pre edintele 
SUA, B.Clinton era considerat „ mecherul” Bill etc. Aceste codific ri mitolo-
gice relev  tr turile de caracter, stilul comportamentului lor politic. Totoda-

, utilizarea unor astfel de interpret ri simbolico-mitologice faciliteaz  consi-
derabil perceperea de tre publicul electoral a imaginii politice, f când-o 
mai accesibil i mai cognoscibil  pentru el. E cert faptul c  psihologia mase-
lor este interesat  de o simplificare a lumii înconjur toare. Tr ind într-un se-
col al vitezei i al hegemoniei informa ionale, brand-ul de imagine politic  
are sarcina de a cristaliza i a transmite operativ o informa ie complet  despre 
„protagonistul” s u. În aceste circumstan e aleg torul va reac iona la un con-
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text mitologic i nu la unul real. Fapt pe care trebuie s  nu-l neglijeze imago-
logii în campaniile de comunicare electoral  sau politic .  
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This article is focused on the probleme of financial sources of the elec-

toral candidates in Republic of Moldova. That sources can be public or pri-
vate one. At the chapter of public direct finantion the state grants the credit 
without usury. The amount of that grant is established by the Central Elec-
toral Committee in the eve of the elections, for parliamentary elections there 
are 20-30.000 lei for political parties and 3-5.000 lei for independent candi-
dates. The state gives indirect subventions according to the candidates an-
tenna time. The political parties and independent candidates benefit of 
egually free distributed antenna time on the radio and TV. Also, the indirect 
support of the electoral candidates is completed by the financial ensurance of 
candidates of official trip and by the obligation of the local authorities to 
ensure the electoral candidates with the premises and with the means to real-
ise the appointments with the voters. 

In Republic of Moldova, the settlement of financial electoral flux from 
the society have some moments. The principal constitutive of that is the re-
striction of the donation sources. The most discussed probleme reffering to 
electoral donations is the electoral candidates finantion from the abroad. 
Althout is forbiden, the finantion from the abroad represents a probleme for 
Republic of Moldova. An absurdity of the legislation of Republic of Moldova 
is the acceptance “of other forms of material support of activity of the elec-
toral candidates.” In Republic of Moldova is missed one of the essentials 
elements of the financial electoral candidates settlement – the limit of the 
amount of donations. In the frame of electoral donations, in Republic of 
Moldova the juridical persons can offer a donation only by the transfer. The 
physic persons can offer donations in both the forms, cash or y transfer. 

 

                                                
85 recenzent – doctor în tiin e politice Igor BUC TARU 
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Implicarea statului în finan area campaniilor electorale 
Reie ind din modelele comportamentului financiar ale statului vis-a-vis 

de partidele politice care sînt principalii concuren i electorali, în Republica 
Moldova statul adopt  finan area electoral . La capitolul finan rii publice di-
recte statul în Republica Moldova acord  concuren ilor electorali credite f  
dobînd . Cuantumul acestora este stabilit de CEC cu ocazia fiec ror alegeri. 
Suma creditului r mîne aproape constant  pentru toate alegerile ce au avut 
loc în Republica Moldova de la Declara ie de Independen , constituind pent-
ru alegerile parlamentare 20-30.000 lei pentru forma iunile politice i 3-5.000 
lei pentru candida ii independen i.86 Statul  se  oblig  s  acopere  o  parte  din  
credit, propor ional cu voturile acumulate. În acest sens Codul electoral stipu-
leaz  c  „suma de bani, determinat  prin împ irea sumei creditului la num -
rul de alegatori care au participat la votare, apoi prin înmul irea rezultatului 
ob inut cu numarul de voturi valabil exprimate pentru concurentul electoral 
respectiv, urmeaz  a fi stins  din contul statului.”87 

Subven iile indirecte ale statului se refer  în principal la acordarea tim-
pului de anten i sînt cu mult mai substan iale decît subven iiile directe. În 
Republica Moldova timpul de anten  acordat gratuit la radio i televiziune se 
acord  în mod egal tuturor concuren ilor electorali grupa i în dou  categorii – 
forma iunile politice i candida ii independen i. 

În Republica Moldova la alegerile parlamentare din 1998 la institu iile 
publice ale audiovizualului, unei forma iuni politice sau bloc electoral i se 
oferea 90 minute, iar candida ilor independen i cîte 20 minute pentru toat  p-
erioada campaniei, la alegerile parlamentare din 2001 i din 2005 respectiv 
30 i 5 minute.88  

La postul Moldova1 în alegerile din 1998 timpul achizi ionat de concure-
ii electorali (partide politice) nu putea dep i 4,5 ore pentru întreaga perio-

ad  a campaniei i 1 or  pentru candida ii independen i. În 2001 la institu iile 
publice ale audiovizualului se permite achizi ionarea contra plat  a nu mai 
mult de 2 minute pe zi, iar în 2005 în paralel cu men inerea prevederii din 
2001, se introduce i plafonul de 120 de minute fiec rei forma iuni politice-
concurent electoral pentru publicitate electoral  contra plat  pe întreaga peri-
oad  a campaniei i candida ilor independen i cîte 30 minute.  

                                                
86 Pentru alegerile din 1998 i 2001 – 30,5 mii. lei, pentru alegerile din 2005 20,3 mii lei. 
87 Codul electoral al Republicii Moldova. Edi ia oficial , modificat i completat  prin legi pîn  

la data de 13 februarie 2003. – Chi in u, CUANT, 2003, p.23. 
88 Tanas  R. Televiziunea în campaniile electorale din Republica Moldova: implica iile politice 

ale reglement rii. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). – Revista tiin ific  tri-
mestrial . – Chi in u, nr.3 (XXX), 2005, p.140. 
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Accesul concuren ilor la posturile private la alegerile parlamentare din 
1998 nu era reglementat, iar în 2001 i 2005 situa ia este identic  cu accesul 
contra plat  la posturile publice. În 2001 nu se stabile te un volum maxim al 
timpului de anten  cump rat, îns  reclama electoral  nu putea dep i 2 minu-
te pe zi. La alegerile din 2005 se introduce i limita pe întreaga campanie ele-
ctoral  – 120 minute la un post de teliviziune pentru forma iunile politice i 
30 minute pentru candida ii independen i, inclusiv nu mai mult de 2 minute 
pe zi.89  

Astfel, se timpul acordat gratis constituia aproximativ 25% în 1998 i ci-
rca 20% în 2001 i 2005 din totalul timpului de emisie poten ial de care dis-
punea concurentul la institu iile publice de televiziune. Sc derea rolului i vo-
lumului finan rii publice indirecte a concuren ilor electorali este accentuat i 
de cre terea, în 2001 i mai ales în 2005, în compara ie cu 1998, a num rului 
de posturi private.90 La fel, în acest contex nu trebuie de neglijat accesul ne-
formal al concuren ilor electorali la posturile TV, concretizat în reflectarea 
partizan  în buletinele de tiri, accesul la TV în baza func iei etc. 

Sus inerea indirect  al concuren ilor electorali este completat  cu asigu-
rarea financiar  a deplas rii (cu transportul public) al candida ilor la func ia 
eligibil  în limitele circumscrip iei electorale respective i cu obligarea auto-
rit ilor locale de a asigura concuren ii electorali cu localul i mijloacele de 
realizare a întîlnirilor cu aleg torii. 

Privit  în ansamblul s u, implicarea statului în finan area concuren ilor 
electorali este minim i simbolic , mai ales cu referire la finan area direct . 
Dac  lu m în considerare c  suma creditelor f  dobînd  constituie la alege-
rile parlamentare 20-30 mii lei pentru forma iunile politice atunci prevederile 
legisla iei sînt cel pu in amuzante.91 Raportat  chiar i la plafonul cheltuielele 
concuren ilor electorali aceasta este o sum  mizer . Avînd la origini judec i 
eronate, ea tirbe te din imaginea statului i confer  o form  neserioas  tenta-
tivei statului de a finan a campania electoral . Cu toate c  creditele acorade 
concuren ilor electorali pot fi i nerambursabile în cazul în care el acumulea-

 suficient de multe voturi. Efectul acestui moment pozitiv este exclus prin 
suma acordat  sub forma de credit.  

Mecanismul de finan are de c tre stat al concuren ilor electorali este unul 
destul de rar întîlnit în via a politic . Creditele electorale sînt limitat utilizate 
în practica interna ionale, preferin  acordîndu-se subsidiilor. Aceast  practi-

                                                
89 Ibidem, p.145. 
90 Ro ca A. Comunicarea politic i democratizarea societ ii. – Chi in u: USM, 2003. 
91 În alegerile parlamentare din 2001 suma total  a creditelor acordate concuren ilor electorali 

în alegerile parlamentare a constituit 396 000 lei, în alegerile parlamentare din 2005 suma 
total  a fondului destinat creditelor a constituit 238 000 lei. 
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 este adoptat  de statele care doresc s  sus in  partidele politice dar, din 
considerente financiare, nu sînt în stare. Totu i, în Republica Moldova prin 
faptul c  este prev zut  posibilitatea ramburs rii par iale, în dependen  de 
rezultatele alegerilor, este o cale de mijloc între credite vs. subsidii.  

În compara ie cu finan area clasic  a partidelor politice de c tre stat, 
oferirea creditelor ine de perspectiv i nu de retrospectiv . Creditele sînt 
rambursate de c tre concuren ii electorali în dependen  de num rul voturilor 
acumulate,  pe  cînd  subsidiile  în  baza  voturilor  sau  mandatelor  care  au  fost  
deja acumulate la alegerile anterioare. 

Pentru ca statul s  aib  un rol activ i pentru a exclude neajunsurile fina-
rii private, implicarea lui în campania electoral  trebuie s  fie exclusiv 

prin oferirea de finan e cu caracter nerambursabil. Ori creditul nu este altceva 
decît un împrumut care ulterior trebuie de-l întors. Respectiv aceasta în nici 
un mod nu exclude neajunsurile finan rii private. 

Sistemul de finan are public  direct  adoptat în Republica Moldova are 
i anumite avantaje. Un plus indiscutabil al constituie faptul c  finan area este 

una anterioar i nu posterioar  campaniei electorale. Acesta permite ca con-
curen ii electorali s  poat  face fa  cerin elor ridicate ale campaniilor. In 
mod identic formula acord rii creditelor electorale, fiind una egalitar , al Mo-
ldovei nu defavorizeaz  noile partide i parztidele mici. 

Un rol cu mult mai mare, în cadrul implic rii financiare a statului în ca-
mpania electoral , îl joac  subven iile indirecte. Costul campaniilor electora-
le, într-o anumit  m sur , este diminuat de faptul c  exist  accesul gratis la ti-
mpul de anten  care tradi ional este cel mai scump, dintre toate canalele de 
promovare ale concurentului electoral i are tendin a de cre tere permanent . 
Cre tere la care este expus i Moldova. 

Asigurarea transportului public pentru candida ii la func iile elegibile în 
limitele circumscrip iei respective este, ca i practica creditelor electorale, la 
fel o abera ie. Cauza este evident  – timpul este un resurs deficitar în campa-
nia electoral , nici un candidat cu mintea lucid  nu se va aventura într-un tur-
neu sau „desant”, dac  e s  respect m terminologia politic  autohton , utili-
zînd transportul public. 

La nivelul politicii electorale statul î i poate aprecia rolul în termeni di-
feri i. Statele democra iei liberale utilizeaz  unul din cele dou  modelele ge-
nerale existente – modelul paternalist de finan are al concuren ilor electorali 
în care statul joac  un rol activ i modelul liberal al finan rii în care accentul 
se pune pe libertate i nu pe egalitate, iar rolul principal este jucat de c tre 
donatorii priva i. 

În Republica Moldova implicarea serioas  a statului în finan area concu-
ren ilor electorali este dubioas  din cauza s ciei acestuia. Aceasta este cau-
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za care se invoc  de c tre to i actorii politicului. Mai mult ca atît, principalul 
aspect discutat al alegerilor repetate ale primarului general al municipiului 
Chi in u din 2005 au fost sumele de bani care s-au cheltuit de c tre stat pent-
ru organizarea alegerilor.  

Din alt punct de vedere, apare întrebarea – O limitare sau excludere a 
grupurilor economice din cursa pentru putere ar permite o ameliorare a situa-
iei economice a Republicii Moldova? În acest sens, cel pu in, nu va fi nece-

sar de a întoarce sumele de bani investite în campanie prin intermediul favo-
rurilor etc., ar permite existen a unei autonomii a politicenilor fa  de oamenii 
de afacere, ar duce la excluderea presiunii cheltuelelor din campania electo-
ral  asupra economiei. Aplicarea finan rii din partea statului ar permite i 
excluderea pericolului finan rii concuren ilor electorali din exterior. În cazul 
în care se accept  totu i finan area de stat (electoral  sau permanent ), aceas-
ta nu garanteaz  desigur excluderea total  al fraudelor electorale financiare. 

Desigur acest pas nu ar putea lichida spiritul natural de posedare (îmbo-
ire) al omului (politicianului), dar va crea premise obiective de transfor-

mare a politicienilor în arbitri impar iali pe arena economic . Nu trebuie de 
uitat nici de faptul c  finan area campaniilor electorale este doar unul din 
multiplele rela ii dintre politic i economic i unul din multitudinea de  factori 
care determin  eficien a politicienilor. 

Finan area exclusiv  din partea statului are i influien e nefaste asupra 
alegerilor. Ea poate duce la mic orarea intensit ii acestora prin intermediul 
resurselor limitate implicate, într-o oarecare m sur  ea nu va exclude utiliza-
rea resurselor administrative, ba mai mult ca atît, poate duce la m rirea subs-
tan ial  a ponderii i eficien ii acestor resurse. 

La prima vedere Republica Moldova nu ar sta în fa a dilemei de a alege 
versiunea raport rii finan rii permanente i a cele electorale, actual  pentru 
alte state. Alegerea finan rii permanente se poate transforma în aceea i imp-
licare de jure ca i în cazul finan rii electorale. Totu i, anumite eforturi se în-
treprind i în acesa domeniu. 

La recomandarea Consiliului Europei i a organismelor financiare inter-
na ionale, a fost elaborat un proiect de lege care urma s  reformeze finan area 
campaniilor electorale i al partidelor politice. Scopul acestuia era de a redu-
ce corup ia politic i abuzurile în finan area campaniilor electorale (un nou 
argument indirect în sus inerea ipotezei st rii deplorabile din acest domeniu). 
Proiectul prevedea c  statul va subven iona anual activitatea partidelor cu o 
sum  total  ce nu dep te 0,02% din veniturile bugetului de stat pe anul de 
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referin  (spre exemplu, pentru anul 2006 aceast  sum  ar constitui nu mai 
mult de 1 milion 936 mii lei).92 

Desigur, r mîne de discutat mecanismul de finan are public , îns  nece-
sitatea ei este evident . Partidele politice sînt indispensabile democra iei, 
„statul partidelor” este o realitate. Trecerea la finan area electoral  de stat se-
mnific  în primul rînd un act de voin . La prima vedere el nu se poate reali-
za, de altfel, ca i finan area permanent  serioas , pîn  statul este unul subde-
zvoltat, dar este necesar de con tientizat c  dac  s-ar investi în partidele poli-
tice ele ar reu i s  duc  la dezvoltarea Republicii Moldova. 

 
Societatea ca surs  financiar  al campaniilor electorale 

Societatea reprezint  principala surs  de finan are pentru concuren ii ele-
ctorali din Republica Moldova. Ea asigur  suportul financiar prin intermediul 
dona iilor. Exist  doi actori principali în acest proces – persoanele fizice i 
cele morale (în terminologia moldoveneasc  morale). Particularit ile inclu-
derii lor în actul finan rii difer . Primele, prin faptul c  nu au influen  decît 
dac  sînt multe, au un nivel de determinism individual redus asupra concure-

ilor electorali. Persoanele morale, prin poten ialul financiar sporit, pot avea 
un impact hot rîtor asupra sor ii electorale a concuren ilor.  

Reglementarea fluxului financiar electoral provenit din partea societ ii 
în Republica Moldova include cîteva momente. Limitarea surselor dona iilor 
în Republica Moldova este una minim . Nu se accept  sumele b ne ti oferite 
de c tre cet enii Republicii Moldova care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, de 
organiza iile finan ate de la buget, de persoane anonime i de organiza iile de 
binefacere si religioase. Din aceast  serie de restric ii, dubii treze te doar in-
terzicerea finan rii din surse anonime. Practica interna ional  admite în mod 
limitat dona iile anonime, ar fi cazul i ca Republica Moldova s  fac  acest 
lucru. Suma constituit  din dona iile anonime ar trebui redus  la un anumit 
cuantum din suma total  colectat  de c tre partidul politic pe o anumit  peri-
oad  de timp sau la concuren ii electorali pe parcursul întregii campanieie 
electorale. Admiterii finan rii din sursele anonime se bazeaz  pe consideren-
tul c  unele persoane nu doresc, din anumite considerente, s  fie cunoscute c  
finan eaz  / simpatizeaz  anumite for e politice. Cauzele ascunderii actului 
don rii pot fi de divers  natur  – presiunea grupului, opinia public  nefavora-
bil  („spirala t cerii”), probleme de procedur  de colectare care pot ap rea în 
cazul unor colect ri în cadrul unor întruniri, manifesta ii, inexisten a la mo-
ment a actelor de identitate etc. 

                                                
92 Prohni chi V., Bo an I., Oprunenco A., Goti an I. EUROMONITOR. Planul de Ac iuni Uniu-

nea European  – Republica Moldova: Evaluarea progresului în 2005. Versiune preliminar . 
EXPERT-GRUP, ADEPT, Num rul 1, Februarie 2006, p.20. 
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Problema cea mai discutat , referitor la dona iile electorale, este finan a-
rea concuren ilor electorali din exterior. În Republica Moldova este interzis  
finan area concuren ilor electorali de peste hotare, inclusiv i din partea între-
prinderilor mixte.93 Aceasta, cu toate c  nu este o regul  general  pentru ex-
perien a interna ional , este o rigoare argumentat i necesar . Aten ia state-
lor str ine asupra rezultatelor alegerilor este bine cunoscut . 

Sponsorizarea concuren ilor electorali de peste hotare, pe cît se întrevede 
din mass-media reprezint  o problem  pentru Republica Moldova. Cu toate 

 legisla ia rii interzice aceast  form  de finan are, din mass-media i din 
expresiile i afirma iile, neargumentate îns , a unor politicieni, inclusiv dem-
nitari, se creaz  impresia unei subven ion ri imoportante al concuren ilor ele-
ctorali de peste hotare. Desigur, este greu de evaluat specula iile (într-adev r 
nu sînt altceva decît specula ii, probe nu aduce nimeni) pe aceast  tem , de a 
stabili fac ele parte din tehnologiile negre i nu au nici un suport real i sau 
ele reflect  realitatea f  distorsionarea acesteia.  

S.Pchizova vorbind despre loopholes (metode de a ocoli prevederile legi-
sla iei f  a le înc lca) men ioneaz , f  a eviden ia mecanismul realiz rii, 

 „u or se trece i interdic ia prezent  în legisla ia multor state privind dota-
iile din partea str inilor”.94 

Exist  dou  modalit i de finan are din exterior a partidelor politice – 
prin intermediul ONG-urilor i prin intermediul „valizelor”. Mult conteaz , în 
alegerea modalit ii de finan rii, situa ia politico-economic  din ara de ori-
gine i din statul vizat. Criminalizarea structurilor politice i economice faci-
liteaz  cea de-a doua modalitate. Din contra transparen a, caracterul public al 
politicii duce spre utilizarea primei modalit i. Cît prive te eficien a, desigur 
aici cî tig  „valizele”, deoarece se permite o gestionare mai operativ  a fon-
durilor. 

În Republica Moldova posibil ar fi prezente ambele modalit i de finan-
are din exterior a partidelor politice. Cel pu in cu referire la prima modalita-

te, I.Buc taru consider  c  „per ansamblu, ONG-urile devin intermediari în-
tre partidele politice din Republica Moldova i finan atorii str ini”, legea ne 
interzicînd finan area partidelor din partea ONG-urilor, care la rîndul s u se 
bazeaz  exclusiv pe dota iile din exterior.95 

                                                
93 Codul electoral nu specific  acest moment, „Legea Nr.718-XII din 17 septembrie 1991 privind 

partidele i alte organiza ii social-politice” exclude finan area din partea întreprinderilor mi-
xte dac  cota statului sau a fondatorului str in în aceste întreprinderi este mai mare de 20%. 

94 . : -
 (II). // , 2002, nr.2, p. 37. 

95 Buc taru I. Partidele politice i organiza iile neguvernamentale: modalit ile de interac iune 
(Cazul Republicii Moldova). // Organiza iile nonguvernamentale i impactul lor asupra pro-
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O abera ie a legisla iei Republicii Moldova este acceptarea „altor forme 
de sus inere materiala a activit ii concuren ilor electorali”. Aceasta practic  
reduce la zero oricare alte restric ii i limit ri la finan area concuren ilor elec-
torali. În Occident acest gen de sus inere sînt absolut interzise. Aceasta din 
dou  motive – imposibilitatea supravegherii acestor ajutoare materiale i po-
ten ialul substituirii finan rii directe de „ajutorul material în alte forme”. 

În Republica Moldova lipse te un component esen ial al oric rei regle-
ment ri a finan elor concuren ilor electoral. Pentru a preîntîmpina dominarea 
puterii de stat de c tre o singur  persoan  sau o grupare, în practica interna-
ional  se stabile te limita sumei dona iilor ce poate fi oferit de c tre o perso-

an  fizic  sau moral  concurentului electoral sau, în general, partidului poli-
tic. În acest mod, oricine, în mod legal, î i poate crea partidul s u care s -i 
promoveze exclusiv interesele proprii. Aceasta în situa ia în care problema 
principal  a finan elor campaniei electorale pentru statele ex-sovietice este nu 
suma cheltuielelor concuren ilor în campanii, ci pluralismul surselor de venit 
al concuren ilor electorali, în special al partidelor politice.96 

În domeniul formei dona iilor electorale în Republica Moldova persoa-
nele juridice pot sus ine concuren ii electorali doar prin transfer. Persoanele 
fizice pot face dona ii în ambele i  în bani che i,  i  prin transfer. Dup  cum 
men ionasem anterior, canalizarea dona iilor în albia electronic  este posibil  
doar într-o societate i economie cu un nivel ridicat de utilizare a acestui tip 
de bani. O economie bazat  pe banii che  nu este un suport benefic pentru o 
supraveghere puternic  a circula iei banilor electorali. 

 
Concluzii 

Finan area concuren ilor electorali în Republica Moldova raportat  la 
exigen ele democra iei se afl  într-o stare deplorabil . Legisla ia în domeniu 
nu se afl  la în imea cerin elor actuale. Mecanismul de aplicare a legilor es-
te ineficient. Posibil, mecanismul aplic rii i a unor norme mai avansate, în 
cazul schimb rii acestora, din cauza particularit ilor sistemului politic, ar fi 
greu de activat. 

În compara ie cu practica altor state, în Republica Moldova nu se reu -
te de atenuat caracterul economico-elitar al luptei politice. Ca rezultat finan-
area campaniilor electorale pentru persoanele private iau forma investi iilor, 

care ulterior trebuie s  aduc  profituri. „Binele comun” sau cel pu in binele 

                                                                                                     
ceselor de transformare (coord. V.Mo neaga, V.Teosa, Gh.Mohammaddifard). – Ia i: Pan 
Europe, 2004, p.114. 

96 Walecki M. Money and Politics in Central and Eastern Europe. // Funding of Political Parties 
and Election Campaigns. International IDEA Handbook Series (Editors: R.Austin, M.Tjernst-
rom). – Stockholm: Trydells Tryckeri AB, 2003, p.75. 
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grupului social la care se orienteaz  concurentul electoral conteaz  pentru 
acesta în m sura în care aspectul public al politicii necesit  men inerea lui în 
limitele influien ei respectivului grup. Aceasta duce la scimbarea caracterului 
partidelor politice, din unele ce- i au originile în societatea civil , în unele ce 
exploateaz  societatea civil .  

Caracterul finan rii campaniei electorale este determinat i de situa ia 
general  a economiei. Asupra acesteia influien eaz  nivelul electroniz rii tra-
nzac iilor i, în general, nuvelul utiliz rii banilor electronici în economie. Nu 
pe ultimul loc sa afl  ponderea economiei tenebre în sfera economic  a socie-

ii. Cum nici o societate i stat nu reu esc s  reduc  la zero economia teneb-
i cum nici mafia nu poate fi eliminat  totalmente, am putea presupune c  

finan area frauduloas  r mîne o constant  a oric rii campanii electorale.  
irea din situa ia creat  cu finan ele concuren ilor electorali poate fi fie 

prin acordarea priorit ii finan rii publice sau prin reglementarea adecvat  a 
finan elor electorale i implimentarea normelor. În primul caz bugetul auster 
face aceasta imposibil . Cea din urm  cale ar putea duce la un colaps al parti-
delor politice. Orientarea la donatorii mici ar fi una irealizabil . În cel mai 
bun caz se poate ajunge la vualarea dona iilor mari. Aceasta din cauza c  cla-
sa mijlocie este inexistent , majoritatea avînd un venit sub limita existen ei 
nu i-ar permite dona ii partidelor politice. Practica electoral  a statelor occi-
dentale nu este utilizabil  pentru noi. O societate s rac  nu ar fi capabil  s  
între in  organiza iile care ar reprezanta-o. 

În Republica Moldova orientarea ar trebui s  fie, în domeniul finan rii, 
la diversificarea surselor dona iilor. Mai apoi, s-ar putea orienta la încercarea 
pe cît de mult posibil de a scoate banii electorali din austeritate.  
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The article devotes to the analysis of the third wave of democratisation 
up to present days. Analysing historical practice of democratisation the au-
thor delimits different models of transition from the authoritarian regime to a 
democratic one. The first part of the paper is dedicated to the study of waves 
of democratisation in general. The second part focuses especially to the third 
(contemporaneous) wave of the process. As it is well known, modern wave of 
democratisation has global character. However, by the end of 90th it is ob-
served the stagnation of the process in many countries. As a result there is a 
gap between electoral democracy and the liberal one. Also analysing the 
third wave the author regards different aspects of democratic transition and 
democratic consolidation and what are the particularities of the process in 
the countries of Eastern Europe and the former USSR.   

 
În accep iune general  democratizarea înseamn  procesul complex de 

transform ri sociale i politice îndreptate spre constituirea regimului democ-
ratic98. La diferite etape ale dezvolt rii social-istorice acest proces întotdeau-
na se identifica cu anumite tipuri istorice de democra ii. În polisurile grece ti 
formele democratice de diriguire veneau în schimbul regimurilor tiranice sau 

                                                
97 Recenzent – doctor în tiin e politice Radu GORINCIOI 
98 A se vedea: . . – , 1992, .5. 
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oligarhice, f  a schimba orânduirea social-economic  bazat  pe exploatarea 
robilor. În condi iile medievale germenii democra iei ap reau pentru o durat  
scurt  în rezultatul luptelor dintre aristocra ia feudal i masele nevoia e. La 
etapele târzii ale feudalismului procesul de democratizare consta în antagoni-
smul dintre burghezia ce abia lua na tere i sistemul feudal absolutist. Apoge-
ul acestui proces se consider  a fi Marea revolu ie Francez . 

Analizând practica istoric  al procesului de democratizare în plan teore-
tic pot fi men ionate diverse modele, c i de trecere de la autoritarism sau tota-
litarism la regimul democratic. În acest sens, modelele democratiz rii elabo-
rate în literatura de specialitate pot fi clasificate în trei tipuri: clasice (lineare), 
ce- i trag originea din sistemul parlamentar britanic; ciclice (presupun alter-
nan a sau coabitarea formelor democratice i autoritare de conducere, cu p st-
rarea unor atribute minime ale democra iei), caracteristice procesului democ-
ratiz rii din majoritatea statelor latino-americane, asiatice i africane; dialec-
tice (cu un înalt grad de instabilitate al transform rilor democratice), specifice 
îndeosebi statelor din Europa Central i de Est. Pornind de la criteriul socio-
istoric al democratiz rii politologul american S.Lacof eviden iaz  urm toare-
le modele istorice de constituire a orânduirii democratice: 

1. Pe cale revolu ionar . Drept exemple clasice ale acestui model autorul 
men ioneaz  revolu ia burghez  englez  din secolul XVIII, marea revolu ie 
francez i r zboiul pentru independen  din Statele Unite ale Americii. Ra-
portând modelul dat la realit ile secolului XX c tre acesta pot fi atribuite re-
volu ia din februarie 1917 din Rusia, revolu ia portughez  din 1974, precum 
i revolu iile din 1989 în rile Europei Centrale i de Est. 

2. Pe cale evolu ionist . Modelul dat este caracteristic unui ir de ri 
europene care, începând cu secolul XVII i pîn  în secolul XX, au trecut o 
evolu ie politic  îndelungat  de la monarhia absolut  pîn  la constituirea sis-
temului democratic în accep iune contemporan . 

3. În rezultatul influen elor exercitate din exterior. În acest context este 
vorba despre constituirea sistemului politic democratic în Germania, Italia i 
Japonia postbelice. Nimicirea regimurilor fasciste i militariste în aceste ri 
de c tre trupele unioniste au condi ionat procesul de formare i înt rire a regi-
murilor politice democratice. 

4. Transformarea democratic  ini iat  de sus în jos. Modelul dat are mult 
comun cu tipul evolu ionist, fiind caracteristic rilor în care elita politic  co-
nduc toare, con tientizînd pericolul crizei societ ii i tinzînd spre evitarea 
acestuia, ini iaz  negocieri cu opozi ia democratic i recurge la reformarea 
sistemului politic, care în rezultat duce la constituirea regimului democratic. 
Modelul dat este caracteristic Spaniei post-franchiste i Braziliei sfîr itului 
anilor ’70. 
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5. Modelul mixt, care include toate sau aproape toate variantele men io-
nate, datorit  faptului c  în majoritatea rilor, îndeosebi rile celui de-al trei-
lea val, modelele de democratizare men ionate nu s-au manifestat în forma sa 
pur . Modelul mixt este caracteristic fostelor republici ale Uniunii Sovietice, 
cît i majorit ii rilor postsocialiste ale Europei de Est. 

La începutul anilor ’90, sub influen a lui A.Tofler99, în tiin a politic  a 
luat na tere o no iune nou  – „valuri ale democratiz rii” care reflect  timpul 
i spa iul procesului democratic interstatal, autorul c reia este cercet torul 

american S.Huntington. În monografia „Al treilea val. Democratizarea la sfîr-
itul secolului XX” savantul d  urm toarea definire a „valului democratic”: 

„Valul democratiz rii este procesul de trecere a unui grup de ri de la regi-
muri nedemocratice spre cele democratice, care se desf oar  într-o perioad  
anumit  de timp i din punct de vedere numeric considerabil prevalînd acele 

ri, în care în aceea i perioad  de timp dezvoltarea decurge în sens opus (an-
tidemocratic)”100. Valul dat presupune liberalizarea i democratizarea par ial  
a sistemului politic. 

Dat fiind c  istoria cunoa te i alte perioade cînd prevalau tendin ele an-
tidemocratice rezultate cu înfrîngerea democra iei i instituirea regimurilor 
autoritare i totalitare Huntigton consider  c  fiecare val este înso it de un co-
ntraval, fapt ce l-a f cut s  propun  termenul „valul de recul” de la democra-
ie. În acest sens, în baza analizei materialului istoric legat atît de constituirea 

regimurilor democratice, cît i de înfrîngerea lor temporar  cercet torul evi-
den iaz  urm toarele valuri ale democratiz rii: 

Primul, valul de durat  lung  al democratiz rii – anii 1828-1926 
Primul val de recul – anii  1922-1942  
Al doilea val al democratiz rii, de durat  scurt  – anii 1943-1962 
Al doilea val de recul – anii 1958-1975 
Al treilea val al democratiz rii – 1974 - prezent101. 
O alt  periodizare a valurilor procesului de democratizare este propus  

de politologul Ph.Schmitter, care eviden iaz  urm toarele patru perioade glo-
bale ale democratiz rii: 

Primul val – perioad  care î i ia începutul odat  cu revolu ia din 1848, 
dup  care c tre anul 1852 multe ri (Fran a, Germania, Austro-Ungaria) s-au 
reîntors la forme autocratice de guvernare;  

Al doilea val – începe cu sfîr itul primului r zboi mondial cînd, în rezul-
tatul înfrîngerii Germaniei, precum i c derii imperiilor Rus i Austro-Ungar, 

                                                
99 Toffler A. The Third Wave. -  New York, Bantam Books, 1980. 
100 Huntington S.  The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. – Norman 

and London, 1991, p.15. 
101 Ibidem,  p.6. 
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în Europa Central i de Est apar noi state, i în majoritatea dintre ele pentru 
prima dat  se instaureaz  forme democratice de guveranare; 

Al treilea val – începe dup  cel de-al doilea r zboi mondial; 
Al patrulea val – începe odat  cu lovitura de stat militar  din Portugalia 

în anul 1974102. 
Momentul pozitiv al acestei periodiz ri este eviden ierea perioadei de 

dup  cel de-al doilea r zboi mondial în calitate de val separat, îns  în cazul 
primului val al procesului de democratizare autorul restrânge grani ele spa ia-
le i temporale, limitându-se doar la Europa continental . În studiul de fa  ne 
vom conduce de periodizarea valurilor procesului democratic propus  de 
S.Huntington, de i teoria acestuia nu e lipsit  de neajunsuri, este una ciclic , 
cu conota ii ideologice triumfaliste, în sens c  generalizeaz i egaleaz  situa-
ia din statele occidentale dezvoltate cu cea din majoritatea rilor sub-dez-

voltate, sau în curs de dezvoltare. 
Primul val al democratiz rii î i are începutul în revolu iile american i 

cea francez . Dar, apari ia institu iilor politice democratice, în interpretare 
contemporan , este fenomen al secolului XIX. Condi ional, procesul democ-
ratiz rii în cadrul primului val se caracterizeaz  prin dou  particularit i: 

1) spîndirea treptat  a dreptului de vot cu limitarea i anularea ilterioar  
a cenzului de avere; 

2) formarea i dezvoltarea institu iilor reprezentative cît i organelor de 
control i executive. 

În baza acestor criterii la sfîr itul secolului XIX începutul secolului XX 
procesul de trecere spre democra ie a finalizat în a a ri ca SUA, Marea Bri-
tanie, Fran a, Elve ia i un ir de ri din nordul Europei. Nu cu mult timp 
înainte de începerea celui de al doilea r zboi mondial au fost instaurate regi-
muri democratice în Italia i Argentina, iar dup  r zboi în dou  state europe-
ne care proasp t î i dobîndiser  suveranitatea – Islanda i Irlanda. 

Primul val de recul de la democratizare conven ional începe cu anul 
1922, adic  cu cucerirea de c tre Musolini a puterii în Roma i instaurarea 
dictaturii fasciste. Pe parcursul aceleia i decade au fost lichidate institu iile 
democratice precare din Polonia, Letonia, Lituania i Estonia. În 1926 în re-
zultatul unei lovituri de stat în Portugalia puterea au preluat-o militarii instau-
rînd dictatura militar , ce a durat aproximativ cinci decenii. Venirea la condu-
cere în 1933 a lui Hitler în Germania i instaurarea regimului fascist cu ulteri-
orul an lus cu Austria a fost înso it de lichidarea corespunz toare a structuri-
lor democratice în aceste ri. R zboiul civil din Spania, finalizat cu instaura-
rea dictaturii generalului Franco, a întrerupt procesul democratiz rii ini iat în 
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1932. Lovituri de stat militare au avut loc i într-un ir de ri latino-america-
ne. Astfel, perioada anilor ’20-’30 este caracterizat  de predominarea tendin-
elor antidemocratice. Mai mult ca atît, de rînd cu sistemele politice autocrati-

ce tradi ionale apare un nou fenomen social politic – totalitarismul. Valul an-
tidemocratic al acestei perioade într-o m sur  oarecare s-a r sfrîns i asupra 
particualarit ilor func ion rii regimurilor democratice tradi ionale. În rezul-
tat, acest val de distan are de la democratizare s-a dovedit a fi una din cauzele 
începutului celui de-al doilea r zboi mondial. 

Al doilea val al democratiz rii ine de înfrîngerea Germaniei fasciste, Ja-
poniei militariste i eliberarea teritoriilor ocupate. În rezultat au fost reinstau-
rate regimurile democratice în Fran a, Olanda, Danemarca, Belgia i alte ri 
ale Europei Occidentale. Prezen a trupelor militare unioniste în Germania, Ja-
ponia i Italia au contribuit la formarea i înt rirea institu iilor politice demo-
cratice în aceste ri. Concomitent, într-un ir de ri latino-americane, în spe-
cial Argentina, Brazilia, Venesuela i Peru, au fost petrecute alegeri democra-
tice. Al doilea val al democratiz rii a coincis cu procesul decoloniz rii foste-
lor colonii i semicolonii. În aceast  perioad  au fost instaurate forme democ-
ratice de guvernare în a a ri ca India, Nigeria, Filipine, Shri-Lanca etc. 

tre începutul anilor ’60 al doilea val al democratiz rii deja s-a consu-
mat. Din acest moment începe al doilea val de recul al democratiz rii. În re-
zultatul loviturii de stat militare din Grecia (anul 1967) dezvoltarea democra-
tic  a fost întrerupt , fiind instaurat  „dictatura militar  a coloneilor”. În afar  
de Grecia valul dat a cuprins majoritatea rilor lumii a treia, unde în rezulta-
tul loviturilor de stat militare sau uzurp rii puterii de c tre elita conduc toare 
au fost instaurate regimuri autoritare, multe dintre care purtau un caracter dic-
tatorial accentuat. Efectul acestui val de recul de la democratizare a fost con-
siderabil astfel încît în 1975 guverne create în rezultatul loviturilor de stat 
erau treizeci i opt la num r, în compara ie cu treisprezece în anul 1962. 

Cu toate acestea, în aprilie 1974 în Portugalia, prin intermediul militari-
lor predispu i spre schimb ri democratice, a fost efectuat  lovitura de stat la 
fel militar , sus inut i de mi rile sociale, în rezultatul c rora s-a pus cap t 
îndelungatei dictaturi a regimului militar. Cîteva luni dup  acest eveniment, 
în Grecia, în rezultatul unei crize politice adînci, guvernul militar a fost nevo-
it s  cedeze împuternicirile i puterea a trecut în mîinile for elor civile din rîn-
dul liderilor partidelor politice de orientare democratic . 

În noiembrie 1975, decesul generalului Franco în Spania a pus cap t gu-
vern rii autoritare care a durat treizeci i ase de ani. Astfel, luînd na tere în 

rile Europei de Sud, de la sfîr itul anilor ’70 i pe întreg parcursul anilor ’80 
valul democratiz rii s-a r sfrîns i asupra Americii Latine i Asiei. La sfîr i-
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tul anilor ’80 valul contemporan al procesului democratic trece într-o nou  
faz , legat  de criza a a numitului „socialism real”. 

Una dintre caracteristicile de baz  ale valului democratic contemporan, 
în compara ie cu valurile prem rg toare ale procesului democratic, este cara-
cterul s u global, datorit  faptului c  acest val cuprinde practic toate contine-
ntele. Huntington explic  cauzele extinderii globale a procesului democratic 
prin urm torii factori: 

1. Criza legitimit ii sistemelor autoritare i totalitare; 
2. Cre terea f  precedent a economiei mondiale în anii ’60, cre terea 

num rului popula iei cu studii, precum i extinderea numeric  a p turii de 
mijloc; 

3. Schimb rile serioase în doctrina bisericii catolice în anii ’60; 
4. Schimbarea cursului politic ale principalelor puteri politice pe plan 

mondial (SUA, URSS, Comunitatea European ); 
5. Efectul demonstrativ, intensificat prin noile mijloace de comunicare 

interna ional , precum i prin practica ini ial  de trecere spre democra ie în 
contextul celui de-al treilea val, care a avut rol de catalizator i a servit drept 
model pentru efectuarea schimb rilor de regim în alte ri103. 

Spre sfîr itul anilor ’70 ai secolului XX legitimitatea s-a dovedit a fi una 
din cele mai vulnerabile p i ale regimurilor autoritare i totalitare. Dac  în 
trecut legitimitatea regimurilor autocratice era condi ionat  de a a factori ca 
tradi ia, religia, dreptul de mo tenire etc., pe parcursul secolului XX drept in-
strument al legitimit ii sistemelor nedemocratice au servit ideologia totalita-

i na ionalismul, prima fiind caracteristic  regimurilor autoritare i totalita-
re de stînga, iar na ionalismul stînd la baza regimurilor autoritare de dreapta, 
în special în rile în curs de dezvoltare. 

În statele socialiste, pe parcursul a cîtorva decenii, la baza justific rii to-
talitarismului a stat politica marxist-leninist , cu postulatele ei despre econo-
mia planificat  a unui stat multina ional i cu caracter democratic exclusiv de 
clas . Aceast  ideologie lumina dictatura sistemului unipartidist i conduce-
rea elitei birocratice de tip închis. Cu toate acestea, criza stalinismului la mij-
locul anilor ’50 a pus baza începutului crizei legitimit ii totalitarismului so-
vietic. 

Pentru multe sisteme autocratice nesocialiste justificarea ideologic  a gu-
vern rii autoritare rezida în ideea de na ionalism i men inerea dur  a ordinii 
în societate. În majoritatea rilor, guvern rile democratice (sau cvasidemoc-
ratice) de scurt  durat , caracterizate de destabiliz ri i haos politic, de rînd 
cu înr ut irea situa iei economice i sc derea nivelului de via , se asociau 
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and London, 1991, p.24. 
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cu democra ia, datorit  c rui fapt în multe ri aceasta a contribuit la înf ptui-
rea loviturilor de stat i trecerea la regimuri autoritare (îndeosebi rile Ame-
ricii Latine i Africii), legitimitatea c rora const  în na ionalism, care recurge 
din teza despre unitatea na ional . 

Practica istoric  arat  c , la etapele ini iale, sistemele politice totalitare i 
autoritare pot asigura o cre tere economic  considerabil , fie din contul cont-
rolului total din partea statului asupra economiei, fie din contul unui grad 
avansat al controlului din partea statului asupra economiei. Cu toate acestea, 
în toate rile autoritare, controlul de stat care adineaori juca un rol pozitiv în 
dezvoltarea economic , treptat s-a autoconsumat, venind în contradic ie cu le-
git ile i cererile obiective ale economiei de pia . Astfel, procesele de criz  
în economia rilor cu regimuri autocratice i totalitare au devenit premiz  
economic  serioas  pentru criza legitimit ii lor. 

Mul i cercet tori men ioneaz  leg tura strîns  dintre nivelul dezvolt rii 
economice i democra ie. Astfel, dintre 24 de ri atribuite în anul 1989 de 
Banca Mondial  c tre grupul rilor cu venit înalt pe cap de locuitor, 20 erau 
democratice i din 42 de ri cu venituri mizere pe cap de locuitor numai 
dou ri  (India i Shri-Lanca) aveau practic  de dezvoltare economic . 

Dintre 53 de ri cu venit mediu pe cap de locuitor 23 s-au dovedit a fi 
democratice, cinci ri se aflau în proces de trecere spre democra ie, iar 25 
aveau sisteme politice autoritare104.   

Corela ia dintre nivelul dezvolt rii economice i procesele politice vor-
be te despre faptul c  procesul de trecere spre democra ie cel mai des este 
ini iat în rile cu nivel mediu al dezvolt rii economice, sau în rile ce tind 

tre acest nivel de dezvoltare economic . În aceast  ordine de idei, este de 
men ionat faptul c  cre terea economic  considerabil  dup  cel de-al doilea 

zboi mondial pîn  la mijlocul anilor ’70, a permis multor state de a intra în 
grupul rilor cu venituri mijlocii, fapt care indirect a creat condi ii economi-
ce favorabile pentru trecerea spre democra ie i poten ial a extins baza social  
a democra iei. 

Mai mul ca atît, dezvoltarea economic  favorizeaz  transform rile în 
structura social i cele valorice, ceea ce la rîndul s u serve te drept premis  
pentru democratizare, astfel încît: 

- nivelul bun st rii societ ii creeaz  valori i obiective pentru cet eni 
care dau na tere sim ului încrederii interpersonale, satisfac iei i competen ei, 
ceea ce la rîndul s u se coreleaz  cu institu iile democratice; 
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- dezvoltarea economic  contribuie la dezvoltarea culturii în societate, 
fapt ce favorizeaz  na terea atitudinii critice fa  de sistemul politic existent, 
necesitatea libert ilor individuale i respectiv necesitatea în democratizare; 

- dezvoltarea economic  ofer  mai multe resurse de distribuire între di-
verse grupuri sociale, ceea ce conduce solu ionarea conflictelor i la atingerea 
compromiselor; 

- interna ionalizarea dezvolt rii economice contribuie la integrarea tutu-
ror statelor pe pia a mondial  a comer ului, investi iilor, tehnologiilor, turis-
mului i comunica iilor. Înglobarea statului în sistemul re elelor economice 
mondiale contribuie la împrumutul ideilor democratice din societ ile indust-
riale; 

- dezvoltarea economic  contribuie la cre terea numeric  a clasei de mi-
jloc, care în toate rile reprezint  sprijinul principal i puterea diriguitoare a 
procesului de democratizare. 

Un rol important în procesul democratiz rii îl joac  factorii externi, care, 
de fapt, trebuie examina i în strîns  leg tur  cu premisele interne ale democ-
ratiz rii în fiecare ar  luat  în parte. În particular, „dezghe ul” temporar al 

zboiului rece în anii ’70 a contribuit la înviorarea mi rii disidente în Uni-
unea Sovietic i rile Europei de Est, care ulterior se pronun a împotriva 
înc lc rii drepturilor omului i pentru democratizarea sistemului politic a a a 
numitului „socialism real”. 

Factorul nemijlocit, care a accelerat procesul democratiz rii globale în 
cadrul celui de-al treilea val, a fost proclamarea de c tre Mihail Gorbaciov a 
„politicii noii gîndiri” în a doua jum tate a anilor ’80, ce consta în tergerea 
chipului du manului din mentalitatea omului sovietic, concomitent contribu-
ind la schimbarea viziunilor cet enilor vizavi de valorile democratice i, tot-
odat , promovînd politica neamestecului în chestiunile interne ale rilor Eu-
ropei de Est. Ultima, lichidînd pericolul interven iei militare sovietice (cum a 
fost spre exemplu în 1956 în Ungaria i în 1968 în Cehoslovacia), a dus la 

derea regimurilor comuniste. Ca rezultat, sub influen a evenimentelor din 
fosta URSS i din rile Europei de Est aceea i soart  au avut-o toate rile de 
orientare socialist . 

Unul din factorii decisivi de ordin extern a fost dezvoltarea sistemelor in-
forma ionale globale, în rezultatul c ruia sistemele socialiste au fost penetrate 
de a a valori democratice ca libertatea individului, dreptul la participarea po-
litic , dreptul de a gîndi liber etc. Ace tea, de rînd cu al i factori de ordin in-
tern, au l rgit baza social  a opozi iei regimului autocratic. 

O importan  deosebit  o are identificarea etapelor de democratizare 
atunci cînd se face analiza democratiz rii rilor în particular. Bineîn eles, 
grani ele istorico-cronologice de constituire a regimului democratic în diferite 
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ri au leg tur  direct  cu anumite evenimente istorice, fiecare reprezentînd 
momente de cotitur  atît în r sturnarea regimurilor autoritare, cît i în forma-
rea institu iilor democratice. În pofida acestui fapt, generalizarea materialului 
empiric permite de a eviden ia etapele democratiz rii. Astfel, f cînd în anii 
’70 tentativa de a modela etapele de formare a regimului democratic, poli-
tologul american D.Rustow eviden iaz  urm toarele etape ale democratiz rii: 

a) condi iile prealabile; 
b) etapa de preg tire; 
c) etapa lu rii deciziilor; 
d) etapa de acomodare105. 
E necesar de accentuat c  în calitate de condi ie prealabil  strict necesar  

ini ierii procesului de democratizare autorul men ioneaz  identitatea na iona-
, care nu presupune propagarea exclusivit ii na ional-statale i nici autoide-

ntificarea subiectiv  a tuturor cet enilor cu o na iune anumit . Potrivit auto-
rului, identitatea na ional  înseamn  c  marea majoritate a cet enilor unei 
poten iale democra ii nu trebuie s  aib i nici nu pot avea dubii referitor la 
faptul c rei comunit i apar in. Necesitatea identit ii na ionale exclude situa-
iile cînd în societate ar exista vreo sciziune latent  care în orice moment ar 

putea s  se transforme într-un conflict intern de propor ii na ionale106. 
Totodat , în opinia unor cercet tori, identitatea na ional  nu este condi ie 

prealabil  unic  pentru ini ierea procesului de trecere spre democra ie. În ca-
litate de astfel de condi ii ar fi ra ional de men ionat i existen a elementelor 
societ ii civile, dezvoltarea c rora duce la celelalte etape ale democratiz rii – 
faza de preg tire, faza lu rii deciziilor i faza acomod rii. 

Etapa de preg tire corespunde cu ini ierea luptelor pentru renovarea de-
mocratic  a regimului social. În majoritatea cazurilor, mai ales în cadrul pri-
mului val al democratiz rii, democra ia era interpretat  nu doar în calitate de 
scop final, ci în calitate de mijloc de izb vire de r ut ile sociale, cum ar fi 
guvernarea despotic , s cia social , umilirea civic  etc. Etapa dat  este ca-
racterizat  de polarizarea societ ii i formarea elitei politice de orientare de-
mocratic , în stare s  dirijeze masele nemul umite de starea existent  a socie-

ii. Practica istoric  demonstreaz  c  anume aceast  etap , de regul , deter-
min  evoluarea de mai departe a procesului de democratizare. 

Etapa lu rii deciziilor, care este rezultatul luptelor anterioare pentru de-
mocra ie, const  în transformarea institu iilor politice i a normelor politico-
juridice ale societ ii în favoarea democra iei poliarhice. Ea se poate manifes-
ta atît sub forma atingerii compromisului dintre reprezenta ii elitelor politice, 
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rezultatul c rora poate fi aprobarea respectivelor legi, cît i sub form  de refe-
rendumuri sau alegeri de alternativ  în baz  de pluripartidism. În plan tempo-
ral, etapa dat  variaz  de la ar  la ar , în dependen  de gradul de predispu-
nere a elitelor spre colaborare i caracterul consensului politic. 

În sfîr it, etapa de acomodare este hot rîtoare pentru cimentarea realiz -
rilor democratice. Anume în cadrul etapei date normele democratice instaura-
te pe parcursul etapei precedente, î i iau caracter ireversibil, sau invers, rever-
sibil. 

În ultimele decenii, în tiin a politic  a fost introdus  o categorie nou  – 
consolidarea democra iei. Defini ia restrictiv  a termenului presupune irever-
sibilitatea proceselor politice i a structurilor politice democratice instaurate, 
în timp ce certitudinea procedurilor duce la o limitare considerabil  a incerti-
tudinii rezultatelor, adic  cînd rezultatele nedemocratice sînt practic excluse. 

În esen , consolidarea democratic  coincide cu etapa de acomodare, evi-
den iat  de D.Rustow, îns  la nivel empiric deseori este greu de identificat 
cînd finalizeaz  faza transform rii democratice i începe procesul consolid -
rii. 

Rezultatul acestei faze, de regul , depinde de rezultatul reformelor eco-
nomice, care în con tiin a unui segment impun tor al popula iei se asociaz  
cu democratizarea regimului politic, de i leg tura nemijlocit  dintre transfor-

rile economice i politice nu este necesar . 
Dup  cum men ioneaz  cercet torul francez G.Erme „în leg tur  cu eva-

porarea iluziilor despre democra ie, ca fiind cale încununat  de succes din to-
ate punctele de vedere, doctrina contemporan  prevede c  „democra ia” este 
înso it  de s cie - element indispensabil pentru cea mai mare parte a globu-
lui. De aici rezult  c  n zuin ele democratice î i iau putere adev rat  doar 
atunci cînd se face o delimitare destul de clar  între dorin a de a avea o guve-
rnare diferit  de cea exitent , pe de o parte,  i dorin a acut  a maselor fl mîn-
de de a ie i din tunelul lung al s ciei, cum numai la orizont apar primele ra-
ze de lumin  ale noului regim”107. Imposibilitatea tinerelor regimuri democra-
tice de a satisface interesele economice ale maselor s race ale popula iei, de-
seori creeaz  pericol serios întregului proces de democratizare. De aceea, re-
zultatul democratiz rii depinde, poate c  într-o m sur  mai mare decît refor-
mele economice, de schimb rile în cultura politic  a majorit ii cet enilor 
societ ii, sau cel pu in a por iunii ei active. 

De fapt, Erme destul de just a acordat aten ie deosebit  faptului c  „de-
mocra ia este într-o mai mare m sur  cultur , decît schimb de institu ii... Ese-

a ideii rezidînd în aceea c  democra ia const  în acumularea lent  a r bd rii 

                                                
107 . . – , 1992, .16. 
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i con tientiz rii limitelor acestei r bd ri, deoarece guvernarea democratic  
nu poate hot rî toate problemele deodat i ea (guvernarea democratic  – 
I.Vareaghin, V.Saca) este valoroas  mai degrab  prin esen a sa, decît prin re-
zultatele activit ii sale, care nu întotdeauna se dovedesc a fi mai bune decît 
într-o guvernare nedemocratic ”108. 

Anume în cadrul etapei de acomodare la procedurile democratice atît eli-
ta politic  (marea majoritate), cît i majoritatea cet enilor de rînd a societ ii, 
treptat con tientizeaz i sînt cuprin i de a a valori ca concuren a politic , ce 
ofer  fiec ruia libertatea de a alege, pluralism politic, libertatea cuvîntului, li-
bertatea deplas rii etc. 

În leg tur  cu aceasta, D.Rustow men ioneaz  c  „noul regim politic rep-
rezint  noua re et  de înf ptuire a saltului comun în necunoscut i, dat fiind 
faptul c  una din caracteristicile democra iei este practica dezbaterilor multi-
laterale, anume acestui sistem îi este specific  metoda încerc rilor i e ecuri-
lor, înv area pe gre elile proprii. Primul compromis de valoare prin interme-
diul c ruia se instituie democra ia este efectivitatea principiilor concilierii i 
ced rilor reciproce. De aceea, realizarea primului succes va fi în stare s  de-
termine puterile politice antagoniste i liderii lor s  hot rasc , la fel prin me-
tode democratice, i alte probleme de importan  major ”109.   

Concluzia autorului, formulat  în baza materialelor primului val al de-
mocratiz rii, s-a confirmat i prin practica acelor ri din valul trei al democ-
ratiz rii unde dezvoltarea democratic  a luat caracter practic ireversibil, spre 
exemplu Spania i Portugalia. 

Totodat , începînd cu a doua jum tate a anilor ’90, în multe regiuni cup-
rinse de valul trei al transform rilor democratice, se observ  procesul stagn -
rii democratiz rii. Aceasta se refer  la multe state africane, ale Asiei de Sud-
Est, la rile fostei Uniuni Sovietice i într-o m sur  mai mic  la cele ale 
Europei de Est. L.Daimond caracterizeaz  acest proces ca o cre tere continu  
a democra iei electorale în cadrul stagn rii procesului de dezvoltare a democ-
ra iei liberale, fapt care vorbe te despre caracterul superficial al democratiz -
rii la sfîr itul celui de-al treilea val110. 

Pe parcursul anilor ’90 distan a dintre democra ia electoral i cea libera-
 permanent a crescut. Aceasta se manifest  prin cre terea înc lc rilor drep-

turilor omului, atentarea la libertatea cuvîntului, corup ia la toate nivelurile 
puterii de stat, ineficien a puterilor legislativ i cea judiciar . 

                                                
108 Ibidem, c.16-17. 
109 . . . // , 1996,  

5, .11-12 
110 .  „ ” ? // , 1999,  5. 
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Concomitent, în multe ri din cadrul celui de-al treilea val al democrati-
rii, inclusiv Republica Moldova se p streaz  formal atributele democra iei 

– constitu ionalizarea, principii democratice declarative, alegeri cvasialterna-
tive, care creeaz  iluziile concuren ei, multitudinea partidelor politice, ce de-
monstreaz  fa ada multipartidismului etc. De aici, unii autori deduc, nu f  
temei, c rile din CSI s-au împotmolit într-o tranzi ie paralizant 111, cu pers-
pective modeste de a ie i din subdezvoltare cronic i din s cie, iar unele 
din ele chiar au regresat în procesul de liberalizare i democratizare. În acest 
context sus inem opinia acelor cercet tori care consider  c  procesele de de-
mocratizare în Republica Moldova s-au împotmolit i datorit  impactului pu-
ternic negativ al Rusiei în regiune, precum i a apartenen ei Moldovei la 
CSI112. Acest fapt este caracteristic i pentru alte state mici i mijlocii din 
spa iul postsovietic care se afl  sub o puternic  presiune ruseasc . 

Stagnarea democratiz rii în cadrul celui de-al treilea val contemporan, în 
opinia noastr , se explic  prin urm torii factori: 

1) baza social  slab  a tranzi iei democratice liberale, manifestate prin 
lipsa clasei de mijloc; 

2) sl biciunea i insuficien a structural  a societ ii civile; 
3) lipsa unui sistem multipartidist efectiv, manifestat prin existen a mu-

ltor partide politice minuscule, care nu sînt în stare s  creeze opozi ie real , 
adev rat i s  mobilizeze masele pentru asigurarea unui control efectiv asu-
pra structurilor puterii; 

4) cultura politic  liberal  extrem de slab r spîndit  printre cet eni; 
5) Sus inerea de c tre Rusia a unor enclave secesioniste cu regimuri 

autoritare în spa iul CSI. 
Cu toate acestea, spre deosebire de deceniile precedente, ast zi sînt mai 

slab observate tendin e c tre un nou val de recul de la democratizare. În pri-
mul rînd, datorit  noii conjuncturi interna ionale care, dup  c derea blocului 
socialist i destr marea Uniunii Sovietice, a redus la zero necesitatea justifi-

rii legitimit ii luptei regimurilor totalitare i autoritare împotriva expansi-
unii capitaliste. În al doilea rînd, în majoritatea rilor cuprinse de valul trei al 
democratiz rii lipsesc mi rile autoritare de for , care s-ar fi bucurat de 
sus inerea unei p i impun toare a popula iei. În al treilea rînd, în multe ri 
lipse te ideologia efectiv , care ar fi putut legitima regimul autoritar nou 

scut i ar putea justifica reculul (distan area) de la democratizare. 

                                                
111 A se vedea: Filipescu N. Occidentalizarea postcomunist . – Ia i: Polirom, 2002, p.13-14. 
112 A se vedea: Gorincioi R. Procesul democratiz rii în contextul tranzi iei post-comuniste: con-

sidera ii generale. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Revist tiin ific  tri-
mestrial . – Chi in u: USM, nr 1 (XXV), 2004, p.129. 
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Luînd în calcul cele men ionate putem vorbi despre regimuri cvasidemo-
cratice, care au venit în schimbul multor foste regimuri totalitare i autoritare. 
La moment ar fi prematur de vorbit despre sfîr itul valului trei al democrati-

rii. Similar faptului cum pe parcursul a treizeci de ani, începînd cu 1974 a 
avut loc colajul nelinear al regimurilor autoritare, tot a a de haotic decurge 
procesul instaur rii i statornicirii institutelor democratice, cît i cre terea 
tendin elor antagonice antidemocratice, care condi ioneaz  distan a dintre de-
mocra iile electoral i cea liberal . 

Cvasidemocra iile electorale, care se afl  la etape diferite de a se apropia 
de democra iile liberale, într-un fel sau altul reprezint  un pas înainte în com-
para ie cu cele precedente. Caracterul global al valului contemporan al demo-
cratiz rii nu exclude în ri separate mi carea invers  c tre autoritarism. 

În general îns , valul democratic contemporan, datorit  tr turii sale 
globale, are un caracter îndelungat, încetinit i contradictoriu. Caracterul pro-
gresiv al proceselor democratice în societ ile de tranzi ie va necesita înc  nu 
doar  un  deceniu  i  va  depinde  de  influen a  multor  factori  de  ordin  intern  i  
extern. 
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The article examines the possibility of acts of terrorisms or revolts in 

Moldova on the political-religiously foundation, particularly Islamic. The re-
searches discusses about borderline situation of the Islamic religion in Mol-
dova, the problems undergo the Moslem community, its general disposition 
and the habit of establishing truth.  

Most of all we try to concentrate our attention on cultural and perception 
difference of the populations in a general way as well as a different govern-
mental, cultural, social, religious communities. The Moldavian social-politi-
cal space claims a range of multitude dimensions for being able to compre-
hend all the realities of the potential acts of terrorisms.  

 

                                                
113 Recenzent – doctor-habilitat în tiin e filosofice, profesor, membru corespondent al Aca-

demiei de tiin e a Moldovei Alexandru ZAVTUR  
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Motto: 
"Intr-o zi, milioane de oameni vor p si 

rile lor din sud pentru a se instala în nord. i nu 
se vor duce acolo ca prieteni. Întrucât se vor duce 
sa cucereasc  acest nord. Si îl vor cuceri cu fii 
lor. Pântecele femeilor noastre ne vor d rui victo-
ria."  

 
(Pasaj dintr-un mesaj rostit la Na iunile Unite in anul 1974, de c tre pre-

edintele algerian al vremii, d-l Huari Bumedien) 
 
Unele popoare care se edific  în state democratice i ob in independen a 

sunt binevenite atâta timp cât nu vor reprezenta un pericol pentru rile din 
jur. Din p cate, în general, multe popoare risca sa se constituie în state totali-
tare, conduse de grup ri teroriste islamice sau doar teroriste, care nu au nimic 
comun cu democra ia i care reprezint  un pericol pentru securitatea i stabi-
litatea politico - sociala a lumii.  

Ne vom alege cu state care î i vor consolida puterea i care vor sus ine 
terorismul interna ional i crima organizata. Unele state se simt amenin ate i 
nu pot sa priveasc  cu pasivitate evolu ia i consolidarea imperiului haosului 
i terorismului interna ional. Ceva timp înainte exista r zboiul rece între blo-

cul comunist i rile democratice ale lumii. Se lupta împotriva comunismului 
i expansiunii sale. Azi comunismul nu mai exist  în cele mai multe dintre 

tari. Îns  ordinea mondial  nu s-a restabilit. Lumea nu a realizat un echilibru. 
Pericolul este mai mare acum decât era atunci. Amenin area nu mai vine de la 
un bloc care are în ideologia de baza pacea sociala i care are o ideologie di-
ferita i utopic , ci de la grupuri, ale c ror fundamente sociale se bazeaz  pe 

zboi i care ce se constituie din celule mici i foarte agresive care sânt dis-
puse s  ucid  pe oricine le st  în drum. Aceste grupuri nu trebuie s i conso-
lideze puterea pentru nimic în lume. Daca o vor face num rul de ac iuni uci-
ga e va creste, iar pre ul pe care omenirea îl va pl ti va fi uria .  

Un stat ce realizeaz  pericolul este i preg tit s  fac  fa  lui. Trebuie sa 
fii preg tit sa- i aperi statalitatea proprie prin for a, r spunzând ac iunilor de 
for  ale agresorilor din interior sau exterior cu aceea i moneda. Cine garan-
teaz  ca odat  venind pe acest p mânt, acceptând regulile de via i conduit  
ale acestui teritoriu imigran ii nu vor porni împotriva lumii b tina e? Perico-
lul este uria i se constituie în-un r zboi al civiliza iilor. R zboiul împotriva 
diferitor viziuni ale popoarelor lumii care, spre regret, se reg se te în acte te-
roriste. Terorismul nu trebuie l sat sa se instaureze în lume, iar cea mai prob-
lematic  situa ie este atât de aproape de noi. Terorismul înglobeaz  violen ele 
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comise de unul sau mai mul i indivizi împotriva unor victime arbitrar alese, 
exclusiv pentru a sus ine o putere prin fric , prin teroarea ce devine imediat 
contagioas  pentru întreaga popula ie.  

Terorismul este deci, în sens primar, un sistem ofensiv întrebuin at de c -
tre un individ sau grup mai mult sau mai pu in extins, pentru a- i impune voi-

a în fa a unui întreg popor, ba chiar fa  de o întreag  civiliza ie, pentru a 
exercita o influen  asupra istoriei. Din aceast  perspectiv , teroristul, fie c  
este vorba de un criminal izolat sau despre o întreag  na iune, se erijeaz  în 
justi iarul suprem, de in tor al unei justi ii absolute, în numele unor principii 
pe care adesea le cunoa te sau le admite doar el114. 

Ceea ce noi numim terorism nu are o defini ie general acceptat . Dificul-
tatea definirii provine atât din complexitatea sa cât i dintr-o larg  divergen a 
de pozi ii ale persoanelor, organiza iilor sau statelor implicate în lupta antite-
rorist . 

Terorismul îl putem califica ca o tactic  de lupta neconven ional  folosit  
pentru atingerea unor scopuri strict politice care se bazeaz  pe acte de violen-
a, sabotaj sau amenin are, executate împotriva unui stat, organiza ii, categorii 

sociale sau împotriva unui grup de persoane civile, având ca scop precis pro-
ducerea unui efect psihologic generalizat de fric i intimidare. Obiectivul fi-
nal este aplicarea de presiune asupra entit ii respective pentru a o determina 

 ac ioneze în conformitate cu dorin ele terori tilor, în cazul în care acest ob-
iectiv nu poate fi îndeplinit prin mijloace conven ionale. 

Terorismul este un fenomen caracteristic conflictului asimetric, fiind pur-
tat in exclusivitate de pe pozi ii inferioare de for  (militar , politic  sau eco-
nomic ) i este o tactica de ultim resort115. 

In multe cazuri terorismul este in mod gre it asimilat cu insurgen a, fana-
tismul, zboiul psihologic, crimele de r zboi i atrocit ile comise de for e 
armate regulate sau cu opera iuni clandestine. Câteodat  aceasta confuzie este 
între inuta în mod inten ionat din ra iuni de propagand . 

Dificultatea definirii terorismului este o problema de percep ie culturala, 
politica si sociala a actului de violenta i a scopului politic urm rit prin teroa-
re. 

Într-un studiu al terorismului, Alex Schmid116, analizeaz  con inutul pen-
tru 109 defini ii ale terorismului g sind urm toarea frecven a a conceptelor 
folosite: 

Violen a si for  (apar în 83.5% dintre defini ii)  

                                                
114 Servier J. Terorismul. - Ia i, Institutul European, 2002. 
115 Wikipedia. Enciclopedia liber . Termeni. (vezi: http://ro.wikipedia.org) 
116 Schimd A. et. al. Political Terrorism: A New Guide To Actors, Authors, Concepts, Data 

Bases, Theories, And Literature, 1984. 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Conflictului_asimetric&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Insurgen%C5%A3a&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanatismul&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fanatismul&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Razboiul_psihologic&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Crimele_de_razboi&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Atrocita%C5%A3ile&action=edit
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera%C5%A3iuni_clandestine&action=edit
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Motiva ii politice (65%)  
Fric , accent pe teroare (51%)  
Amenin are (47%)  
Efecte psihologice i reac ii anticipate (41.5%)  
Discrepan a intre obiective i victime (37.5%)  
Ac iuni inten ionate, planificate, organizate i sistematice (32%)  
Metod  de lupt , strategie i tactic  (30.5%) 
În unele cazuri este foarte greu de diferen iat între mi ri de insurgen  

legitim  si grup ri teroriste. Acela i grup poate adopta i tactici teroriste i ta-
ctici legitime de insurgen  (unele grupuri de lupt tori/terori ti ceceni cum ar 
fi cel condus de Shamil Basayev). În acela i conflict pot ac iona în paralel i 
grupuri teroriste si grupuri de insurgen  propriu-zis  (ca în cazul razboiului 
din Irak). 

Aplicarea unei etichete generale i simpliste de terorism, este de aseme-
nea contra-productiva ducând de obicei la cre terea influen ei i virulen ei 
grup rii sau fac iunii teroriste. Consecin e dezastruoase a avut al doilea r z-
boi mondial. Aceasta a dovedit lumii de ce poate fi în stare un singur stat de-
venit terorist, care dore te s  impun  idealuri prin for . Nu trebuie sa l sam 
terori tii sa stea lini ti i sau r zboiul general se va repeta cu mult mai mult  
for  decât cel ce a fost. Ceea ce se întâmpla acum în lume este o lupta dusa 
pe mai multe dimensiuni împotriva terorismului.  

zboaie în diferite regiuni, spa ii culturale, informa ionale i propriu-zis 
teritoriale ale lumii. Daca de ex. palestinienii vor fi l sa i liberi, organiza iile 
islamice vor transforma Palestina în stat islamic i grupuri docile. Aceea i 
soarta ar avea-o i Irakul i alte state. Pentru Moldova este pu in valabil, îns  
pericolul trebuie de scos la lumina. Cu cât mai mult a tept m cu atât pericolul 
devine mai mare.  

Islamul mai întâi de toate este o mare religie din lume care la fel ca i 
altele propag  valorile, standardele, legile morale i condamn  maltrat rile. 
„Islamul, religia toleran ei, ine sufletul omenesc la mare pre i consider  
atacul împotriva unor fiin e umane nevinovate un p cat grav ... Eu sunt cate-
goric împotriva comiterii unor astfel de atacuri de c tre un musulman devo-
tat. Islamul nu-i permite niciodat  unui musulman s -i ucid  pe cei nevino-
va i i neajutora i”117.  

Dar aceasta nu încurc  reprezenta ii islamului s  fie agresivi i intoleran i 
fa  de cei care nu le permit s i desf oare activitatea dorit  de ei. C ci Co-
ranul permite musulmanilor sa mint , în m sura în care aceasta minciun  le 
este utila sau este utila religiei lor. Este vorba de principiul protej rii (princi-

                                                
117 eicul Yusuf al-Qaradawi, erudit musulman, Doha, Qatar. (vezi. Re eaua Terorismului. p.2). 
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piul al-Tekiia). Acesta permite musulmanilor s  mint  în voie ori de cate ori 
ace tia cred sincer ca asta este util pentru cre terea influentei Islamului sau 
pentru prop irea sau protejarea propriei lor persoane. Acest principiu î i are 
sursa în versetul coranic 3:27: “Sa nu permi i credincio ilor sa se împrietene-
asc  cu necredincio ii. Oricine face asta, nu mai are nici o leg tura cu Alah, 
doar daca acesta nu o face pentru protejarea lui împotriva lor.” - Coran, surata 
3, versetul 27. Respectiv este extrem de dificil i nesigur s  ajungi la o în ele-
gere cu un om de factur  islamic . 

Atentatele cu sinuciga i din alte ri au dovedit c  pot transforma o tara 
civilizat  intr-o ar  cu risc ridicat din punct de vedere al securit ii sociale. 
Toate rile risc  s  devin inte ale terorismului daca acesta nu este inut sub 
control. Atentatele din SUA, Europa si Rusia au demonstrat deja de ce sânt în 
stare terori tii.  Ce se va întâmpla daca vor fi  mai mul i i  dac  vor crede c  
Moldova cumva st  în calea satisfacerii intereselor lor? Nu putem permite 
asta, pentru ca îns i existenta noastr  fizic  va deveni un semn de întrebare. 

Chi in u, 13 septembrie, INTERLIC. Din depozitele Armatei Na ionale a 
fost sustras  o cantitate mare de armament. Dup  cum transmite agen ia IN-
TERLIC, acest fapt l-a declarat directorul Serviciului de Informa ii i Securi-
tate (SIS) al Moldovei, generalul de brigad  Ion Ursu. Potrivit spuselor lui, 
este vorba despre sustragerea a 200 de grenade F1, 31 de arunc toare de gre-
nade i muni ii. În leg tur  cu sustragerea armamentului SIS a re inut deja 
cinci persoane, inclusiv oficiali ai Ministerului Ap rii al Moldovei. În opi-
nia dlui Ion Ursu, este simptomatic faptul c  acest furt a coincis cu escalada-
rea conflictului din regiunea transnistrean i activizarea anumitor for e soci-
al-politice. El a specificat c  anterior "Moldova nu a fost afectat  de terorism, 
dar exist  premise pentru deteriorarea situa iei”. Potrivit spuselor directorului 
SIS, în primul rând, se încearc  organizarea unor provoca ii din exteriorul -
rii. Ion Ursu a men ionat c  legisla ia na ional  permite intrarea, ie irea i tra-
nzitarea rii f  dificult i. În afar  de aceasta, o parte din frontiera de stat 
este controlat  de autorit ile separatiste din Transnistria. Dup  cum a men i-
onat directorul SIS al Moldovei, “acest lucru este agravat în special de predis-
punerea autorit ilor transnistrene pentru ac iuni violente, cum au demonstrat-
o evenimentele din ultimul timp”. 

 îndoial , este posibil s  afirm m într-o prim  etap  c  ideile i ar-
mele parcurg acela i drum, putând s  treac  uneori prin mâinile trafican ilor 
interna ionali. Pe 26 iunie 1972, 75 de grenade de tipul M26 au fost furate de 
la baza american  de la Nisau, în Republica Federal  German , de c tre me-
mbrii grupului Baader. Trei dintre aceste grenade au fost folosite de c tre me-
mbrii terori tii japonezi în apropierea ambasadei Fran ei la La Haye, pe 13 
septembrie 1974 – în ciuda accept rii tuturor condi iilor lor de c tre guvernul 
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francez; o alta a fost aruncat  de Carlos în mul imea din centrul comercial 
Saint-Germain la Paris. Restul grenadelor, neutilizate, au fost g site într-unul 
din apartamentele lui Carlos la Londra. Circula ia acestor grenade eviden iaz  
leg tura dintre Armata Ro ie Japonez , grupul Baader i cel al lui Carlos118. 
Paralela dintre dispari ia armamentului nostru poate fi u or efectuat , poate la 
terori ti de talia lui Carlos nu vor ajunge, dar apari ia prin Cecenia sau la mo-
mentul de o anumit  conjunctur  politic  în Moldova de ce nu?  

Actele teroriste atunci când nu sunt ni te manifest ri izolate a unor 
oameni cu deficien e mintale i atunci când nu au substrat religios sau etnic 
ca în Moldova trebuie plasate în contextul politic al momentului. Nu urm rim 
scopul s  speriem, doar s  aten ion m c ci, în mod paradoxal, este foarte fre-
cvent  tendin a de exagerare i amplificare a pericolului terorist, chiar de c t-
re puterea politic  de stat responsabil  de protec ia cet enilor. Prin exagera-
rea pericolului terorist lideri, guverne sau partide politice pot c ta puteri 
politice crescute, justificate de o stare de necesitate ("situa ii excep ionale im-
pun m suri excep ionale"). 

Se speculeaz  mult pe separatism i terorism având în vedere multcerce-
tata i studiata problem  a Transnistriei. Conferin e, forumuri, mese rotunde 
studiul problemei din toate aspectele posibile, politice, psihologice, sociale, 
culturologice, futurologice etc., Moldova nu este o ar  cu probleme nici etni-
ce, nici religioase. Cu toate c  incitarea spiritelor pe fondal etnic ne arat  c  
poate fi. De ce s  nu presupunem c  pot ap rea i probleme de ordin religios 
i nu din partea religiei cre tine. Pericolul din perspectiva islamului, nu este 

perceput c ci Moldova este o ar  preponderent cre tin , iar popula ia b ti-
na  nu se prea intereseaz  de valorile islamului. Biserica este îngrijorat  mai 
mult de sectele religioase derivate de la cre tinism. Reprezentan i ai islamului 
sunt pu ini, dup  unele date în jurul a 3.000 de oameni i ei sunt nemul umi i 
de condi iile de existen  a lor în Moldova.  

La 2 iulie 2003 Islamic Human Rights Commission a publicat în urma 
unui briefing problemele cu care se confrunt  musulmanii în Moldova. În 
Moldova, afirm  Comisia Islamic  musulmanii sunt discrimina i i oprima i, 
de c tre guvernarea moldoveneasc , incluzând refuzul de a recunoa te i înre-
gistra musulmanii din Moldova. Legisla ia din 1992 garanteaz  libertatea re-
ligioas  îns  cere ca oficialit ile guvernamentale s  recunoasc  grupurile re-
ligioase. Pentru c  majoritatea o compun adep ii Bisericii Ortodoxe Ruse i 
Bisericii Ortodoxe Române, precum i p rta ii Bisericii Iudaice aceste direc-
ii i-au g sit acceptarea oficial , îns  statul refuz  de a recunoa te musulma-

nii din Moldova. Cu toate c  comunitatea musulman  din Moldova enum  

                                                
118 Servier J. Terorismul. - Ia i, Institutul European, 2002. p.108. 
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în jurul a 3.000 de oameni de repetate ori a fost refuzat  de a fi recunoscut i 
înregistrat  oficial. 

Articolul 31 al Constitu iei Republicii Moldova garanteaz  libertatea co-
tiin ei. Ea trebuie s  se manifeste în spirit de toleran i respect reciproc. 

(2) Cultele religioase sunt libere i se organizeaz  potrivit statutelor proprii, 
în condi iile legii. (3) În rela iile dintre cultele religioase sunt interzise orice 
manifest ri de învr jbire119. Constitu ia prevede libertatea de religie. 
Guvernul respecta în general, în practic , acest drept, dar unele restric ii aduc 
atingere libert ii religioase i mai multe grupuri religioase minoritare 
continu  s  pretind , în mod credibil, c  oficiali guvernamentali de rang 
sc zut se opun eforturilor lor de a câ tiga noi adep i i se interfereaz  cu alte 
activit i religioase.  

Nu au existat schimb ri majore în ansamblu în ceea ce prive te respecta-
rea libert ii religioase în ultimul timp. Guvernul continu  s  fac  diferen e 
între religiile recunoscute i cele nerecunoscute, iar cerin ele de înregistrare i 
recunoa tere înc  pun obstacole minorit ilor religioase. Guvernul nu a f cut 
eforturi pe mai departe pentru adoptarea unei noi legi menite reglement rii 
religiilor, i nu exista planuri de a supune aprob rii parlamentului un aseme-
nea proiect de lege în viitorul apropiat. Acordarea de autoriza ii de construc-
ie pentru l ca urile de cult este posibil , dar unele minorit i religioase se 

plâng de obstacole i amân ri prea mari în solu ionarea chestiunilor date. Exi-
sta, în general, rela ii amicale între diferitele grupuri religioase, Biserica Or-
todoxa Moldoveneasc  a ar tat totu i o oarecare ostilitate fata de bisericile re-
ligioase non-Ortodoxe i a criticat agresivitatea altor grupuri religioase, pe 
care Biserica le-a descris în mod repetat ca “secte.” Cu atât mai mult c  nu se 
poate l muri între Mitropoliile proprii.  

Legea nu interzice si nici nu pedepse te întrunirile pentru activit i religi-
oase pa nice. Nu au existat informa ii în Moldova privitoare la prizonieri sau 
de inu i religio i, convertire religioasa for ata, abuzuri comise de organiza ii 
teroriste, nu au existat informa ii despre abuzuri având ca inta religii specifi-
ce, în special islam, comise de organiza ii sau grup ri teroriste în Moldova. 

În 2002 Comunitatea Musulman  din Moldova a aten ionat Curtea Euro-
pean  pentru Drepturile Omului de acest refuz continuu de a fi înregistrat . 
Cazul înc  î i a teapt  solu ionarea. Serviciul Religios de Stat, autoritatea 
central  de pe lân  Guvern în probleme religioase î i justific  refuzul de a în-
registra Consiliul Spiritual al Musulmanilor din Moldova motivând prim fap-
tul c  97% din popula ie sunt cre tini (Gh. Arma u, eful SRS, septembrie, 
2000). Potrivit lui Serghei Ostaf, avocat Comitetului Helsinki pentru Dreptu-
                                                
119 Constitu ia Republicii Moldova. Cu modific ri la data de 15 iunie 2004. – Chi in u, Elena 

V.I, 2004. 
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rile Omului Moldova – „Guvernul ac ioneaz  pentru a elimina prejudec ile 
cre tinilor cu privire la alte religii. Religiile recunoscute în Moldova sunt pre-
ponderent cea cre tin i deriva iile ei”.  

Consiliul Spiritual al Musulmanilor din Moldova aten ioneaz  discrimi-
rile i prin faptul c  în rândurile membrilor s i sunt i refugia i din Afgani-

stan i Cecenia. Cu atât mai mult c  exist  plângeri i fa  de deten ia musul-
manilor i închiderea for at  a moscheilor.  

La 27 iulie 2002 trei lideri musulmani, Talagat Masaev, liderul Consiliul 
Spiritual al Musulmanilor din Moldova, Rustam Ahsamov, conduc torul 
„C uza” o organiza ie musulman  de caritate i Haisan Abdel-Rasul, cet -
ean sudanez au fost re inu i i du i la sediul central al Ministerului de Interne 

din coala de var  a studierii islamului. Potrivit lui Masaev nu a fost nici un 
motiv a fi aresta i, ei au fost întreba i despre leg turile lor cu organiza iile te-
roriste i Osama bin Laden.  

Masaev în continuare a completat c  el „nu a fost maltratat fizic, iar cei-
lal i doi au fost puternic b tu i, f  nici un motiv, „ofi erii s-au comportat 
precum ni te bandi i” sus ine M seev. Ceva mai înainte, comunitatea musul-
man  a arendat trei locale pentru a i putea ine rug ciunile de vineri. To i cei 
care au venit s  se roage în aceste trei localuri au fost oprima i de c tre stat, li 
s-a verificat identitatea i s-a filmat modul în care credincio ii î i f ceau ritu-
rile i rug ciunile.  

La începutul anului 2002 dou  dintre ele au fost închise. Poli ia a execu-
tat un raid la 26 iulie 2002 în timpul rug ciunii de vineri i din nou le-a veri-
ficat identitatea tuturor celor prezen i. În aceea i zi cu raidul, Masaev a fost 
interogat singur în Ministerul de Interne i preîntâmpinat în leg tur  cu încer-

rile sale de a înregistra comunitatea musulman . De asemenea, în aceea i zi 
Ahsamov a fost interogat cu privire la activitatea organiza iei „C uza”.  

Potrivit Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului Moldova i al i 
musulmani au fost chema i pentru interogatoriu la Ministerul de Interne. În 
2001 s-a raportat alte forme de presiune asupra musulmanilor din partea ser-
viciilor secrete din Transnistria. În iunie 2002 Ministerul de Interne a Repub-
licii Moldova a amenin at c  va închide toate ONG-le musulmane pentru c  
se ocup  de propagand  islamic .  

Alte organe guvernamentale atunci când vorbesc de Islam utilizeaz  no i-
unea cultivarea islamului i acest termen este utilizat i în mass-media. În se-
ptembrie 2002 comunicatul de pres  a Ministerului de Interne proclam  „mu-
lte asocia ii i organiza ii non-guvernamentale create în ultimul timp în Mol-
dova au ca scop propagarea culturii i religiei islamice”. Ministerul de Interne 
a anun at c  toate comunit ile musulmane existente în Moldova nu sunt ofi-
cial recunoscute. Ministerul de Interne a mai anun at c  a descoperit multe 
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moschee improvizate în casele studen ilor str ini. În afar  de aceasta Societa-
tea Român  a Misionarilor a proclamat popula ia musulman  din Moldova 
inta prozelitismului evanghelic.  

i sfera politic i sfera mediatic  aten ioneaz  periodic asupra comunit -
ii musulmane i dispozi iilor mediului s u. Careva cercet ri parlamentare co-

nduse de membri ai parlamentului au anun at despre existen a „terori tilor” 
printre studen ii musulmani din Africa de Nord i Orientul Apropiat studen i 
la Universitatea Liber  Independent  din Moldova. Intoleran a fa  de musul-
manii din Moldova, consider  ei, nu se limiteaz  numai de arena politic  din 
Moldova dar la fel se poate reg si i în mass-media. La 8 iunie 2001 un arti-
col din ziarul s pt mânal Dialog întitulat „Capcana Sectelor” atac  activitatea 
organiza iilor umanitare musulmane, iar ziarul «Flux» public  o serie de arti-
cole anti-musulmane i anti-arabe. 

„La prima vedere, debandada din Fran a, unde câteva milioane de musul-
mani tulbur  fântâna care i-a îndestulat, scuipând în ea cu o ur  bezmetic , n-
ar trebui s  ne afecteze deloc. În primul rând, pentru c  dezordinile se produc 
la mii de kilometri de Moldova. În al doilea rând, pentru c  mediul nostru so-
cial este total diferit de cel francez. Noi nu avem mân  de munc  str in . La o 
privire mai atent , îns , vom vedea c  jafurile i asasinatele la care se dedau 
ast zi arabii i turcii din Europa Occidental  ar trebui s  se constituie într-un 
semnal de alarm i pentru Republica Moldova”120.  

Este doar un exemplu în care mass-media atrage aten ia la pericolul din 
partea imigran ilor musulmani (poate exagerat), dar care în anumite condi ii 
de criz  cultural , economic , politic  ar putea constitui un pericol cu atât 
mai mult c  sunt unele semne de nemul mire în ceea ce prive te situa ia i 
statutul juridic al lor în Moldova. 

Musulmanii din Moldova sunt indigna i de constrângerile de care se cio-
cnesc. Ei consider  c  le sunt înc lcate drepturile i apeleaz  la organiza iile 
Interna ionale ca ele s  fac  presiuni asupra Guvernului Republicii Moldova 
pentru a fi recunoscute i pentru a primi libertate i legalitate în ac iunile sale.  

Una dintre aceste organiza ii este IHRC (Islamic Human Rights Commis-
sion, organiza ie interna ional  cu sediul în Londra) care aten ioneaz  organe-
le interna ionale cu privire la situa ia musulmanilor din Moldova, condamn  
islamofobia guvern rii noastre i încearc  s  ne aduc  aminte c  prezen a 
musulmanilor pe acest teritoriu este istoric  începând cu timpurile prezen ei 
otomane. IHRC î i exprim  îngrijorarea i asupra tratamentului refugia ilor 
ceceni i afgani care sunt pe teritoriul Moldovei i ne reaminte te art.19 a 
constitu iei noastre care ne vorbe te despre statutul juridic al cet enilor str -

                                                
120 Debandada vine de la R rit. // „Flux”, Nr.155, 2005, 15 noiembrie.  
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ini i apatrizilor. Aceste detalii au fost publicate în comunicatul de pres  al 
IHRC în iulie 2003.  

La 21 martie IHRC public  o privire de sintez  cu privire la tratamentul 
refugia ilor ceceni din Georgia, Azerbaijan, Moldova i Polonia.121 În trecut, 
IHRC a fost îngrijorat  de situa ia musulmanilor din Moldova. În iulie 2003 
IHRC a realizat un briefing cu privire la Musulmanii Neoficial din Moldova 
în care s-a vorbit despre constrângerile din partea organelor guvernamentale, 
ostilitatea i prejudec ile fa  de popula ia musulman  din Moldova. IHRC 
aten ioneaz  faptul c  refugia ii ceceni continu  a fi oprima i în ostilitatea an-
ti-musulman  general  fapt care îngrijoreaz  mult aceast  organiza ie, pre-
cum i atitudinea ostil  a societ ii moldovene ti fa  de ceceni i a mass-me-
diei de limb  rus  din Moldova care joac  un rol activ în înr ut irea acestor 
dispozi ii. La situa ia anului 2005, din refugia ii ceceni au primit statut oficial 
doar 2% din refugia ii din Moldova, cu toate c  f  recunoa tere legal  ei nu 
au dreptul s  lucreze respectiv s i asigure existen a.  

În decembrie 2004, refugia ii ceceni au înaintat o ac iune de judecat  Co-
misarului Superior al Na iunilor Unite în Moldova, Lars Yonsson aten ionând 
asupra condi iilor grele în acare ei se afl . Din februarie 2005 refugia ii ce-
ceni au declarat a doua grev  a foamei ca protest împotriva tratamentului din 
partea guvernului moldovenesc i a condi iilor deplorabile în care ei sunt im-
pu i s  existe. Pân  când metodele lor de protest sunt pa nice. 

Nu exista nici o problem  vizibil  fa  de pericolul din partea acestor 
oameni i organiza ii, sau o defini ie clar  a activit ilor care ar putea cons-
titui acest pericol pentru societatea noastr . Ac iunile care implica denigrarea 
problemelor culturale i religioase recunoscute sunt percepute ca fiind provo-
catoare. Aceste fapte au dus, în unele cazuri, la conflicte. Presa a relatat desp-
re mai multe cazuri în care comunitatea musulmanilor a fost împiedicat  de 
al ii s  î i practice credin a, iar autorit ile locale de aplicare a legii nu i-a 
protejat.  

Domina ia de secole a Bisericii Ortodoxe i statutul sau de religie majori-
tara au avut ca rezultat reticenta Bisericii Ortodoxe, în special la nivel local i 
popula ia moldoveneasc  este foarte rigid  în posibilitatea de a accepta exis-
tenta altor religii cu atât mai mult c  mul i ani a fost nevoit  s i practice 
credin a proprie pe ascuns. In consecin a, ac iunile altor grupuri religioase de 
a atrage membri sunt percepute de Biserica Ortodoxa ca încerc ri de diminu-
are a num rului membrilor s i, dup  slujbe deseori preo ii in o mic  predic  
cu privire la pericolul sectelor religioase. 

                                                
121 http://www.ihrc.org.uk/show.php?id=1290 
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Membrii Martorilor lui Iehova pretind c  au existat abuzuri verbale i fi-
zice din partea unor persoane incitate de preo ii ortodoc i. Mai pu in vizibile 
sunt atacurile împotriva islamului clerul ortodox nepercepând înc  pericolul 
extinderii lui, cu toate c  exist  deja familii mixte în care fetele moldovence 
trec de religie musulman i devin i foarte credincioase, acceptând nu numai 
vestimenta ia, dar chiar i riturile i real crezând c  au g sit religia adev rat . 
Sunt cazuri când tinerii moldoveni accept  islamul f  a fi implica i într-o 

torie mixt . 
Cre tinii, musulmani, evrei etc. fiecare consider  activitatea lor în cadrul 

unei societ i drept o oportunitate de a- i determina dimensiunea existen ei 
umane într-o ar . Fiecare insist  asupra libert ii religioase, inclusiv asupra 
libert ii de a- i practica credin a în comuniune cu al ii, de a- i educa copiii în 
spiritul credin ei proprii, iar pentru comunit i religioase – de a poseda l ca-
uri. Aceste principii ar trebui s  fie acceptate de c tre toate statele care se 

definesc ele însele state democratice. Musulmanii din Moldova regret  greu-
ile înregistrate în procesul integr rii lor în aceast ar , i putem sublinia 

importan a responsabilit ii comune a comunit ii musulmane i a elitei poli-
tice în vederea form rii sentimentului de identitate comun  moldoveneasc .  

Societatea moldoveneasc  pa nic  poate fi realizat  în valorile care rep-
rezint  o garan ie a libert ii umanit ii, având libertatea de opinie drept valo-
are fundamental , înc lcarea acestei libert i constituind un semn al intolera-

ei, o limitare ce comport  riscul anihil rii libert ii în general. Cunoscând 
regulile de comportament într-o anumit  societate, persoana este chemat  s –
i tr iasc  via a în conformitate cu cerin ele acestei societ i.  

În orice stat, societatea civil  a avut de asigurat o cale de g sire de c tre 
persoan  a integr rii sale i de convie uire împreun  cu semenii s i din socie-
tate. Pe de alt  parte suntem de acord c  persoana uman , ca o fiin  social , 
este în drept s i exprime atitudinea religioas i s  fie în stare s  se asocieze 
i s  comunice cu al ii, dar s  respecte regulile impuse de ara gazd . Din 

aceste considerente, libertatea religioas  a fost întotdeauna un criteriu de ap-
reciere a respectului din partea statului fa  de persoana uman . Remarc m 

, unele statele membre ale UE au adoptat prevederi speciale favorizând 
asocia iile religioase musulmane, inclusiv finan area imamatelor, de i musul-
manii sunt minoritari în toate rile europene, îns  spre exemplu Turcia dim-
potriv  prigone te i constrânge cre tinismul, ea a închis i deposedat de pro-
prietate multe Biserici cre tine. Toleran a foarte des este doar într-un singur 
sens.  

Se simte necesitatea demonstr rii capacit ii persoanelor de religii diferit-
e de a consolida societ ile lor prin calitatea moral  a credin elor. Îndeplinirea 
acestei condi ii ar cere în primul rând reformularea viziunilor, gândirii i pra-
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cticii islamice, o asemenea realizare servind drept exemplu pentru comunit -
ile musulmane din întreaga lume, fapt ce va contribui la evitarea unui conf-

lict între civiliza ii. Dorin a noastr  este de a realiza o leg tur  dintre civiliza-
ii i crea pentru musulmani necesitatea s  implementeze reforme bine gândi-

te de natur  de a-i permite s  înregistreze o cre tere spiritual i de a se aco-
moda la condi iile societ ii noastre. 

Func ia statului este de a proteja cet enii s i. Respectiv el este nevoit s  
duc  o politic  foarte grijulie în ceea ce prive te activitatea diferitor organiza-
ii i comunit i, mai ales a celor de o alt  cultur i religie, este important s  

fii sigur de aspectul inofensiv al organiza iei i c  ele nu sunt calul lui Troian. 
Având în vedere c  multe ri din împrejurimea apropiat  nou  se ciocnesc cu 
problema terorismului, statul nostru particip  activ la diferite asocia ii anti-te-
rorism pentru a câ tiga experien i sus inere din partea comunit ii mondia-
le în cazul dac  vom fi afecta i de aceste ac iuni mai ales c  se fac multe pa-
ralele dintre terorism i separatism.  

Republica Moldova sus ine eforturile întreprinse în prezent în scopul 
adopt rii unei Conven ii Interna ionale Comprehensive privind Terorismul 
Interna ional. Anumite probleme foarte delicate i complexe, de natur  politi-

i juridic , vor fi solu ionate i, în consecin , vor fi eliminate lacunele exi-
stente în regimul juridic al comunit ii musulmane din Moldova. Prin dezvol-
tarea i implementarea unei re ele de instrumente anti-terorism, atât Moldova 
cât i comunitatea interna ional  va asigura de o manier  efectiv  c  terori tii 
nu vor mai putea g si refugiu pentru a continua activit ile lor criminale i 
atunci multe probleme de ostilitate vor fi epuizate.  

Subiect privilegiat de analiz  a acestui demers teoretic a fost posibilitatea 
unor revolte sau acte de terorism pe fondal politico-religios, preponderent is-
lamic, în Moldova. Nu în ultimul rând s-a încercat de a pune aten ia pe rela ia 
dintre diferen a de cultur i percep ie. Spa iul social moldovenesc revendic  
un set de mai multe dimensiuni pentru a reu i s  cuprind  toate jocurile de 
culise ale ac iunilor teroriste.  

Orice tip de sistem cuprinde un set de reguli i un mecanism de generare 
a combina iilor logice dintre reguli. Teoretic acestea sunt infinite, practic, pu-
ine dintre ele au ansa a se manifesta în timp. În acest mod, terorismul mol-

dovenesc este imposibil de reprezentat acum i aici în totalitatea manifest ri-
lor pe care le genereaz . Deocamdat  putem doar preciza existen a unei posi-
bilit i. Posibilitatea dezvolt rii ac iunilor teroriste din partea lumii islamice 
în Moldova este pân  când în dimensiunea poten ial. În crearea unor circums-
tan e favorabile combina ia dintre diferite dimensiuni: cultur , religie, bani, 
moral , atitudine etc. pot genera o realitate agresiv . 
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