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I ADMINISTRAREA PUBLIC  
 
MECANISMELE EUROPENIZ RII ADMINISTRA IEI 

PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA1 
 

Sergiu PALIHOVICI 
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  

Competitor 
 

Europeanization as a notion has relatively recently appeared in the 
European Studies. Due to this fact, Europeanization has diverse meanings 
and a broad area to cover. Being focused on the idea of internal changes 
within the state aimed at the European integration it can be interpreted dif-
ferently in accordance with the geographical, political, temporary, district 
and / or other criteria.  

Public administration is a distinct field of Europeanization. Being subje-
cted to the general logic of the Europeanization process, the Europeanization 
of public administration is characterized by a number of distinct and par-
ticular features.  

The Europeanization of public administration remains vague and uncer-
tain, especially, for the states that are not members of the European Union. 
Although, there are attempts to connect the European integration with the re-
form in public administration, they fail to demonstrate direct relation 
between Europeanization and public administration. It results from the fact 
that there are no specific requirements for public administration forwarded 
by the EU with regards to the states claiming the EU membership. 

The major problem one faces while trying to approach the Europeani-
zation of public administration in the Republic of Moldova is to determine the 
capacities of the EU to realize the Europeanization and the desire and capa-
cities of the Republic of Moldova to accept Europeanization. In this context, 
the mechanisms, through which the Europeanization is realized, are of 
significant importance. 

 

                                                
1 Recenzent – doctor în tiin e politice Ruslan TANAS  
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Lansarea ideei de integrare european  în postura de na ional , semnarea 
„Planului de ac iuni Uniunea European  – Republica Moldova” i devenirea 
Republicii Moldova vecin imediat al Uniunii Europene necesit  un suport in-
telectual i teoretic al proceselor de europenizare a Moldovei. Pornind de la 
realit ile politice, economice, sociale, culturale etc. a rii este necesar de a 
elabora multilateral, complex i, în special, tiin ific i obiectiv, acest proces.  

Cu toate c  europenizarea Republicii Moldova provoac  ample dezbateri 
i studii, con inutul lor, la moment, nu reu te s  r spund  la multiplele pro-

bleme condi ionate de acest proces.2 Studiile realizate în Republica Moldova 
se axeaz  pe eforturile necesare pentru a apropia Moldova de standardele eu-
ropene, pe con inutul cerin elor externe i pe reu itele pe care le-a atins Mol-
dova i nu se refer  la o abordare profund i complex  a fenomenului. 

Europenizarea este, în primul rând, un proces. Abordarea europeniz rii 
ca proces presupune studierea actorilor acestuia i a rela iilor dintre ei, a eta-
pelor acestui proces, al aspectului evolutiv i static, a mecanismelor de euro-
penizare etc. 

Un domeniu distinct al europeniz rii este administra ia public . Supunâ-
ndu-se logicii generale a procesului europeniz rii, europenizarea administra-
iei publice se caracterizeaz  prin anumite tr turi distincte i particulare.  

 
1. Particularit ile procesului europeniz rii administra iei publice 
Europenizarea este o no iune relativ recent ap rut  în studiile europene. 

În pofida acestui fapt, europenizarea are o arie de acoperire vast i diverse 
semnifica ii. Fiind centrat  pe ideea de schimbarea intern  din cadrul unui 
stat, provocat de integrarea european , ea poate fi interpret  divers în confor-
mitate cu criteriile geografico-politice, temporare, sectoriale etc.3 Din acest 
punct de vedere, este dificil de a oferi o defini ie general valabil  a europeni-

rii. Forma manifest rii europeniz rii i esen a ei, pentru o relevare corect  a 
acestui proces, trebuie specificat în dependen  de domeniul obiectul studiat, 
în primul rând, i din perspectiva statului abordat. 

Sub aspect temporar europenizarea î i schimb  semnifica ia. Ini ial ea 
era abordat  exclusiv în cadrul Uniunii Europeane i se referea doar la statele 
membre. Dup  evolu iile politice din anii 90 ai sec. XX observ m i o capaci-
tate de exportare a modelului european. Din aceast  perspectiv , europeniza-
                                                
2 Elocvent pentru a caracteriza situa ia din domeniul integr rii europene în Republica Moldova 

este faptul c , pân  la moment, conceptul de „europenizare” nu este utilizat, elaborat i con -
tientizat, iar în Republica Moldova nu exist  institu ii de studii europene. 

3 Knill Ch. The Europeanisation of National Administrations: Patterns of Institutional Change 
and Persistence. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Egeberg M. (ed.) The Mul-
tilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. - London: 
Palgrave Macmillan, 2006. 
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rea este un proces ce afecteaz  1) statele-membre ale Uniunii Europeane; 2) 
statele orientate spre aderarea la Uniunea European ; i 3) statele care nu ma-
nifest  nici un interes fa  de integrarea european .4 Semnifica ia europeniz -
rii este diferit  în aceste trei situa ii. 

No iunea de europenizare, valabil i pentru statele ne membre ale Uniu-
nii Europeane, este cea oferit  de C.Radaelli care o interpreteaz  ca “proce-
sele de (a) constituire; (b) difuzare; i (c) institu ionalizare a regulilor formale 
i ne formale, a procedurilor, paradigmelor politice, stilurilor, a modalit ilor 

de a ac iona i credin ele i normele împ rt ite, care mai întâi sunt definite i 
consolidate prin elaborarea deciziilor Uniunii Europeane i incorporarea în 
logica na ional  a discursului, identit ii, structurilor politice i a politicilor 
publice.”5 

Europenizarea este interdependent  cu un ir de alte procese prezente 
din domeniul politic european. C.Radaelli insist  asupra delimit rii clare a 
europeniz rii de integrare, convergen i armonizare.6 Cea mai semnificativ  
este rela ia dintre europenizare i integrarea european , ultima definit  ca 
procesul de edificare a unit ii politice europene. Integrarea european  presu-
pune implicit europenizarea, ea fiind o macro-condi ie a integr rii, dar i o 
consecin  a integr rii, deoarece europenizare nu este un proces ce înceteaz  
i dup  aderarea la Uniunea European , iar unificarea european  pe departe 

nu este finalizat . Din alt punct de vedere, europenizarea nu presupune i in-
tegrarea. Convergen a nu obligatoriu este o finalitate a europeniz rii. Europe-
nizarea cu acela i succes poate duce i la apari ia divergen ei. În mod identic 
europenizarea este armonizare, distorsiunile la fel sunt compatibile cu euro-
penizarea. 

Pornind de la esen a europeniz rii, europenizarea administra iei publice 
mâne a fi una foarte vag i incert , îndeosebi pentru statele ca nu sunt me-

mbre ale Uniunii Europeane.7 Cu toate c  se încearc  de a conexa integrarea 
european  cu reforma administra iei publice, deseori nu se reu te de a de-
monstra rela ia direct  dintre acestea. Mai mult ca atât, exist i o serie de ce-

                                                
4 Obydenkova A. Democratization, Europeanization and Regionalization beyond the European 

Union. // European Integration Online Papers, vol.10 (2006), nr.1 (http://eiop.or.at/eiop/texte/ 
2006-001a.htm). Extras pe 18 octombrie 2006. 

5 Radaelli C. (2000) Whither Europeanization? Concept Stretching and Substantive Change. // 
European Integration Online Papers, vol.4, nr.8 (http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm). 
Extras pe 18 octombrie 2006. 

6 Ibidem. 
7 Pentru statele membre ale Uniunii Europeane europenizarea administra iei publice semnific , 

în primul rând, crearea structurilor care ar asigura rela iile dintre nivelul european al puterii 
i cel na ional i schimb rile dictate de legisla ia comunitar . 
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rcet ri care sus in absoluta independen a a reformei administra iei publice de 
procesul integr rii europene.8  

Aceast  situa ie dubioas  decurge din faptul c  Uniunea European  în 
cele 31 de capitole de negocieri nu include unul separat referitor la administ-
ra ia public . Unica ce se refer  la administra ia public  în procesele recente 
de integrare9 este capacitatea de implementare i îndeplinire a legisla iei eu-
ropene, concretizat în capacitatea administrativ . Aceasta este unica condi ie 
mai mult sau mai pu in clar , i totu i confuz , criteriile de apreciere a admi-
nistra iei publice din acest punct de vedere sunt imprecise. O anumit  clarita-
te în cerin ele europene fa  de administra ia public  este adus  de c tre lu ri-
le de pozi ie neoficiale ale structurilor apropiate Uniunii Europeane.10 Totu i 
acestea sunt recomand ri care ar facilita g sirea unui model al administra iei 
publice eficiente i nu au un caracter prescriptiv. 

Faptul c  Uniunea European  nu înainteaz  condi ii distincte fa  de ad-
ministra ia public  a statului candidat indic  asupra unor momente particula-
re. Nu este deloc corect de a neglija explica iile acestei st ri de lucruri, deoa-
rece aceast  „t cere” ofer  informa ii i indica ii pre ioase pentru procesul re-
form rii administra iei publice. Explica iile inexisten ei condi iilor distincte 
fa  de administra ia public  sunt diverse i ele mai degrab  se completeaz  
reciproc decât sunt antagoniste. 

Problema caracterului vag al reglement rilor i cerin elor Uniunii Euro-
peane în domeniul administra iei publice se refer i la incapacitatea centrului 
european de a se impune în fa a guvernelor na ionale ale statelor membre. În 
paralel, to i sunt de acord c  structurile europene ar fi putut fi cu mult mai 
exigente în cazul integr rii statelor ex-sovietice i ex-socialiste. Ceea ce nu 
au f cut-o. Chiar dac  lu m în considera ie ca aderarea acestor state la Uniu-
nea European  a avut i o puternic  conota ia politic i geopolitic , aceasta 
nu împiedica într-o anumit  m sur  de a înainta careva cerin a concrete fa  
de guvernele na ionale în domeniul administra iei publice.  

În primul rând, Uniunea European  nu dispune de un model administra-
tiv unic. Statele membre i-au men inut nu doar specificul, dar i modelele 
na ionale ale administra iei publice. Spa iul Administrativ European este mai 
degrab  o construc ie abstract i difuz , decât o realitate empiric . Conver-
gen a administra iei publice în Uniunea European  cu toate este o problem  

                                                
8 O’Dwyer C. Reforming Regional Governance in East Central Europe: Europeanization or 

Domestic Politics as Usual? // East European Politics and Societies, vol. 20 (2006), nr.2. 
9 Experien a UE nu exclude ca pe viitor s  fie înaintate noi condi ii fa  de statele candidate, in-

clusive i referitor la administra ia public . 
10 Osoianu I. Raport de evaluare a implement rii Planului de Ac iuni Uniunea European  – Mo-

ldova (februarie 2005 – mai 2006). - Chi in u, 2006, pp.2-4. 
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amplu i aprig discutat  în Europa, dar pân  la moment f  argumente empi-
rice serioase.11 

În cel de-al doilea rând, nu ar fi corect i benefic ca Uniunea European  
 impun  un anumit model al administra iei publice, sub aspect institu ional 

în principal. Este binecunoscut faptul c  acela i sistem politic, administrativ, 
acelea i institu ii func ioneaz  diferit în diferite societ i. Aici conteaz  cultu-
ra politic  ( i juridic ) i tradi iile societ ii. De aceea, pentru ca un sistem 
administrativ s  fie eficient, el trebuie s  fie construit ree ind din particulari-

ile societ ii respective. 
În cel de-al terile rând, se pare c  Uniunea European  procedeaz  dup  

modelul centrului federal – stabilind doar principiile organiz rii. În aceast  
situa ie conteaz  doar regimul existent i finalit ile la care trebuie s  ajung  
sistemul, nu i modelul administra iei publice. Plus la aceasta, diferen ele din-
tre state în cadrul Uniunii Europeane se conexeaz  cu concuren a dintre ele. 

În cel de-al patrulea rând, cu referire nemijlocit  la statele pretendente 
libertatea destul de mare în domeniul administra iei publice, în c utarea c ii 
spre capacitatea administrativ  poate fi interpretat  ca modalitatea de a depis-
ta capacitatea de independen i de maturitate a noilor state. 

Astfel, pentru Republica Moldova europenizarea administra iei publice 
nu are un con inut exact i concret. Aceasta presupune utilizarea în administ-
ra ia public  a principiilor democratice i a considerentelor de eficien . Pent-
ru Republica Moldova europenizarea semnific  nu altceva decât moderniza-
rea administra iei publice, dep irea r elor sistemului administrativ so-
vietic, edificarea sistemului administrativ propriu regimului democratic. Ad-
ministra ia public  nu trebuie privit  ca un actor principal al sistemului politic 
i al integr rii europene. Ea reprezint  un sub-sistem autonom dar dependent 

de politic i nu este decât un mijloc de realizare a scopurilor, inclusiv i a in-
tegr rii europene. 

 
2. Mecanismele europeniz rii administra iei publice  

din Republicii Moldova 
Problema major  în abordarea europeniz rii administra iei publice din 

Republica Moldova const  în determinarea capacit ii Uniunii Europene de a 
realiza aceast  europenizare (inclusiv în raport cu ceilal i factori) i dorin a i 
capacitatea Republicii Moldova de a accepta europenizarea. În acest context, 

                                                
11 Börzel T. Europeanization: How the European Union Interacts with its Member States. // 

S.Bulmer, Ch.Lequesne (Eds.), The Member States of the European Union. - Oxford: Oxford 
University Press, 2005; Featherstone K., Radaelli C. (Eds.), The Politics of Europeanization. - 
Oxford: Oxford University Press, 2003. 
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mecanismele prin care se realizeaz  europenizarea au o importan  semni-
ficativ . 

Mecanismele europeniz rii, inclusiv a administra iei publice, depind înt-
ru-totul de amplasarea statului în raport cu Uniunea European . Mecanismele 
europeniz rii depind într-u totul de con inutul europeniz rii i se structureaz  
în conformitatea cele trei grupuri de state anterior men ionate. Mecanismele 
europeniz rii sunt diferite pentru statele membre, pentru cele pretendente i 
pentru cele care nu au inten ia s  se integreze în Uniunea European . Repub-
lica Moldova ar putea fi plasat  în a doua categorie, dar cu precizarea c  ace-
ast  integrare nu este recunoscut  elocvent de c tre Uniunea European .  

În aceast  ordine de idei, deosebirea cea mai semnificativ  a europeniz -
rii statelor membre i a statelor ne membre const  în faptul c  europenizarea 
în cazul primelor presupune proces ce include dou  componente – ac iunea 
statelor na ionale asupra structurilor europene i ac iunea invers , atunci pen-
tru statele pretendente, europenizarea se reduce doar la procesul de ac iune a 
Uniunii Europene asupra acestora. 

Rela iile dintre cei doi actori ai europeniz rii au o influen  determinant  
asupra capacit ii europeniz rii. Rela iile ierarhice i ne ierarhice induc impli-
cit diferite mecanisme i rezultate ale interac iunii. Primele, de regul , ating 
rezultatele scontate, cele de a doua, bazate pe cooperare i beneficii mutuale, 
nu obligatoriu finalizeaz  cu realiz ri. Diferen a acestor dou  tipuri de rela ii 
se reduc la capacitatea aplic rii coerci iei. Din acest punct de vedere, exist  
dou  tipuri de mecanisme a europeniz rii: 1) mecanisme care nu presupun 
existen a presiunilor pentru adaptare i 2) mecanisme ce includ aplicarea po-
ten ial  a presiunilor pentru realizarea adapt rii. No iunea de presiuni, în 
acest context, include atât aspectele negative (penaliz rile etc.), cît i cele po-
zitive (beneficiile).  

Luând în considera ie existen a sau nu a presiunilor, num rul i tipul 
mecanismelor antrenate în procesul europeniz rii, europenizarea poate lua 
dou  forme: cea a unei ac iuni indirecte i cea a ac iunii directe. Prima se 
realizeaz  prin influen a ideologic  asupra Republicii Moldova. Modelul eu-
ropean al dezvolt rii fiind acceptat ca cel mai optimal pentru stat i societate. 
De aici i tendin ele de realizare a europeniz rii. În acest caz stimulii, aportul 
logistic al Uniunii Europeane, prin defini ie, este mai limitat, ea ne fiind coin-
teresat  în mod direct în europenizare. Ac iunea direct  presupune un rol ac-
tiv al Uniunii Europeane în promovarea europeniz rii. În primul caz benefici-
ile provin din mediul social-politic, în cel de-al doilea caz aceste beneficii se 
completeaz i / sau cu beneficiile oferite de Uniunea European . 

H.Grabbe eviden iaz  cinci mecanisme utilizate de Uniunea European  
cu scopul producerii schimb rilor:  
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 accesul la negocieri i la urm toarele etape ale procesului ader rii; 
 testarea i monitorizarea; 
 modelele: condi iile legislative i institu ionale; 
 banii: ajutorul i asisten a tehnic ; 
 consultarea.12 

Astfel, mecanismul europeniz rii, inclusiv în domeniul administra iei 
publice, are urm toarele componente: a) condi iile înaintate statului care do-
re te s  se integreze (stabilirea scopului); b) acordarea resurselor (intelectuale 
i materiale) necesare realiz rii condi iilor (atingerea scopului); d) beneficiile 

acordate în urma europeniz rii. Aceste mecanisme pot func iona i în mod in-
dependent i separat. Cele prezentate nu reprezint  decât totalitatea instrume-
ntelor de care dispune Uniunea European  pentru a promova europenizarea. 

F.Schimmelfennig i U.Sedelmeier sus in c  „statul accept  regulile 
Uniunii Europene în cazul în care beneficiile oferite de Uniunea European  
sunt mai mari decât cheltuielele legate de acceptarea acestora. Rela ia dintre 
cheltuieli i beneficii depinde de a) claritatea condi iilor; b) m rimea i viteza 
de oferire a beneficiilor; c) credibilitatea penaliz rilor i promisiunilor; d) 

rimea cheltuielelor pentru implementare.”13 
Procesul europeniz rii administra iei publice din Republica Moldova es-

te structurat în dou  perioade distincte. Prima perioad  începe cu 1990, an în 
care demareaz  primele eforturi de reformare a administra iei publice (locale) 
i se finiseaz  cu semnarea Planului individual de ac iuni Uniunea European  

– Republica Moldova. Cea dea a doua începând cu Planului individual de ac-
iuni Uniunea European  – Republica Moldova i continu i în prezent. De-

sigur, februarie 2005 este luat drept dat  de hotar în mod conven ional. Deja 
începând cu 2002 încep s  apar  premise pentru un nou cadru al europeni-

rii, dar schimbarea definitorie în domeniul europeniz rii a fost condi ionat  
de semnarea Planului individual de ac iuni Uniunea European  – Republica 
Moldova la 22 februarie 2005. 

Prima perioad  se caracterizat  prin europenizarea, în mare parte, indire-
ct  a Republicii Moldova i a administra iei publice moldovene ti. Eforturile 
Uniunii Europene erau mai mult îndreptate spre socializarea elitei politice i 
administrative din Republica Moldova cu valorile, principiile i modelele ad-
ministrative europene. Mecanismul de exportare se reducea la consultare i 

                                                
12 Grabbe H. How does europeanisation affect CEE governance? Conditionality, diffusion and 

diversity. // Journal of European Public Policy, Vol.8, December 2001, Issue 4, pp.1013-1031, 
p.1023. 

13 Schimmelfennig F., Sedelmeier U. Governance by conditionality: EU rule transfer to the 
candidate countries of Central and Eastern Europe. // Journal of European Public Policy 
11:4 August 2004, p.672. 
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un volum relativ redus al suportului financiar. Aceasta se realiza în special 
prin intermediul TACIS, dar i a altor programe i structuri. Pentru perioada 
1991-2003 asisten a Uniunii Europene pentru Moldova a constituit  peste 250 
milioane de euro, inclusiv 98,1 milioane euro prin programe TACIS, iar pent-
ru perioada 2005-2006 suma constituie 42 milioane de euro.14 Un rol semnifi-
cativ îl joac i alte organiza ii care prin eforturile sale încearc  s  contribuie 
la edificarea unei administra ii publice performante IFES-Moldova, IDIS-Vii-
torul etc. 

Realitatea politico-administrativ  denot  c  modelul administra iei euro-
pene nu a avut un impact seduc tor asupra elitei politice moldovene ti. Bene-
ficiile reformei administrative pentru ea erau minime în raport cu cheltuielele 
(jertfele) necesare. Elita politic  moldoveneasc , ne fiind radical schimbat  
de procesele democratiz rii, continu  s  gândeasc i s  se comporte în ter-
menii vechi. Aceasta duce, în cel mai bun caz, la schimbarea formei, nu a 
esen ei, inclusiv i a administra iei publice. V.Popa men ioneaz  „c  principi-
ile de organizare a administra iei publice locale stipulate în Carta Autonomiei 
Puterii Locale au servit mul i ani la rând doar ca un simplu paravan pentru a 
pretinde c  Republica Moldova accept i realizeaz  valorile democra iilor 
europene.”15 

Eforturile europeniz rii în aceast  perioad  sunt îndreptate, în special 
tre administra ia public  local . Acest proces de europenizare este realizat, 

cel pu in, în paralele, dar adesea în cadrul  eforturilor de democratizare i co-
nstituire a unor comunit i locale puternice. Aceasta este explicabil. Adminis-
tra ia public  fiind dependent  de politic este logic o democratizare mai întâi 
a politicului. Cum democra ia occidental  apare i se dezvolt  din comunit -
ile locale, schema se consider  a fi valabil i pentru Republica Moldova. 

Semnarea Planului de ac iuni Uniunea European  – Republica Moldova 
confer  procesului europeniz rii o calitate relativ nou . Se activeaz  deja me-
canismul cel mai semnificativ – beneficii prin apropierea de Uniunea Europe-
an . Îns i atitudinea Uniunii Europene, prin faptul c  Moldova va deveni un 
vecin imediat al acesteia se schimb . Esen a mecanismelor nu se schimb  to-
tu i radical, planul de ac iuni Uniunea European  - Republica Moldova nu 
prevede aderarea. În condi iile unei foarte îndep rtate i, la moment, ne reale 
integr ri europene, mecanismul europeniz rii în cazul Republicii Moldova pi-
erde unul din componentele semnificative – ini ierea procesului de aderare la 
Uniunea European . Beneficiile pentru Moldova, în aceast  situa ie, se reduc 

                                                
14 Popescu L. Optimizarea practicilor i politicilor Republicii Moldova de utilizare constructiv  

a ofertei asisten iale a Uniunii Europeane. - Chi in u, 2006, p.13. 
15 Popa V. Cadrul legal al administra iei publice locale în Republica Moldova. // Cartea alb . 

Situa ia autonomiei locale în Republica Moldova. – Chi in u, Cartier, 2000, p.6. 
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cu mult. Ori perspectiva prea îndep rtat  nu poate servi un stimul pentru gu-
vernare în acceptarea reformelor.  

Problema const  în faptul în ce m sur  guvernarea este gata s  jertfeasc  
situa ia sa dominant  în favoarea unei integr ri iluzorii? Ori eforturile de inte-
grare la fel nu presupun caritate, ci dividende politice pentru orice partid care 
se afl  la guvernare. 

No iunea de beneficii se conexeaz  nu atât cu societatea sau cu statul, ca 
institu ie politic , ci, în primul rând i definitoriu, ine de interesele partidului 
de guvern mânt. Desigur, primii doi actori au o importan  semnificativ  în 
cadrul realiz rii cu succes a reformei, îns  demararea reformelor este exclusiv 
de competen a partidului de guvern mânt (într-o oarecare m sur  contând i 
pozi ia opozi iei).  

Beneficiile pe care le poate oferi europenizarea, în general, i, în particu-
lar, cea a administra iei publice, partidului de guvern mânt, indiferent de cu-
loarea acestuia, în condi iile Republicii Moldova, ca i în orice stat sunt unele 
pe cît se poate de egoiste – consolidarea pozi iei sale i men inerea la putere. 

Primul beneficiu ob inut de partidul de guvern mânt este cel al populari-
ii partidului legat de promovarea europeniz rii i în general al integr rii eu-

ropene. În Republica Moldova ideea Integr rii Europene este relativ puternic 
sus inut  de c tre popula ie. În 2002 s-a lansat ideea Integr rii Europene ca 
idee na ional . Totu i o parte important  din popula ie nu doar nu accept  in-
tegrarea european , dar este pentru un alt vector extern al dezvolt rii Moldo-
vei. Acest considerent indic  c  o eventual  pozi ionare exclusiv pe ideea eu-
ropean  este în detrimentul partidului. Aceasta poate fi atenuat de paradoxuri-
le votului în statele aflate în transformare. În aspect comparativ, experien a 
est i sud-est european  demonstreaz  c  ideea europeniz rii poate fi o tem  
bun  pentru exploatare politic . 

Al doilea beneficiu este legat de consecin ele social-economice ale euro-
peniz rii. Indiscutabil îmbun irea situa iei social-economice ar îmbun i 
imaginea partidului de guvern mânt, îns  în aceast  situa ie conteaz  timpul 
când va fi realizat aceasta. În cazul când efectele sunt rapide reforma va fi ac-
ceptat  de partidul de guvern mânt. În caz contrar, i mai ales dac  necesit  
resurse importante i vizeaz  o perioad  de timp lung  sau medie, ele, cu ma-
re probabilitate, vor fi respinse. Dup  cum am constatat argumentul social-
economic în contextul crizei profunde nu a fost unul conving tor pentru elita 
politic  moldoveneasc . 

Cheltuielele provocate de europenizarea administra iei publice partidului 
de guvern mânt sunt câteva. Orice partid are inten ia s  se men in  la putere, 
în mod ideal-utopic, la nesfâr it. Astfel, dac  europenizarea ar crea impedi-
mente în realizarea acestui obiectiv ea din oficiu ar fi respins . Respingerea 
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reformei administra iei se poate face în diverse moduri – de la categorica ne 
acceptare a reformei, cu invocarea unor critici serioase, pân  la acceptarea fo-
rmal i sabotarea ei tacit . Cele mai mari cheltuieli ale partidului de guver-

mânt sunt legate de asigurarea neutralit ii politice a func ionarilor publici 
i descentralizarea administra iei publice. Prin europenizarea acestor dou  as-

pecte ale administra iei publice partidele consider  c i vor pierde capacita-
tea de a ine sub control situa ia, inclusiv i de a guverna eficient, prin dispa-
ri ia „verticalei puterii”. 

Astfel, în Republica Moldova, europenizarea administra iei publice pre-
supune modernizarea i democratizarea ei. Pân  la moment mecanismele eu-
ropeniz rii administra iei publice nu sunt eficiente i nu provoac  schimb ri 
profunde. Unica excep ie de la regul , cu anumite rezerve o constituie perioa-
da 1998-2000, perioad  în care factorul european a fost unul important i se-
mnificativ. Planul de ac iuni Uniunea European  – Republica Moldova pare 

 confere europeniz rii administra iei publice noi valen e i poten . Totu i, 
iner ia Republicii Moldova, inclusiv în domeniul administra iei publice este 
semnificativ i necesit  ac iuni concentrate i de durat  pentru a realiza o re-
form  în rezultatul c reia s-ar putea pretinde c  Moldova dispune de o admi-
nistra ie public  eficient  din punct de vedere european i global. 
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The current article refers to the examination of the publications 
about the Republic of Moldova in the German mass-media, mainly in 
„Frankfurter Allgemeine Zeitung”. The information is structured 
chronologically and thematically. We can see that the German journalists are 
basically interested in the social-political and economical situation in 
Moldova, being coherent and up-to-dated with all the events. 
 The nature of the publications in foreign press is very important for 
each state, because it contributes to the creation of the public opinion in 
other societies. Unfortunately, we find out that the information on the 
Republic of Moldova is not so positive, the Chisinau regime being labeled as 
a totalitarian democracy. In general terms, Moldova is seen as one of the 
poorest countries in Europe, ruled by a pro-Russian and corrupted 
communist regime, with a divided territorial-political system, facts which 
induce worry for the European citizens, assessing Moldova as an instability 
and danger zone. 

 
Prezentul articol se axeaz  pe studierea informa iei publicate în cotidia-

nul „Frankfurter Allgemeine Zeitung” în perioada 2000-2005. Ne-am orientat 
la aceast  publica ie din urm toarele considerente: este cel mai citit ziar de 

                                                
16 Recenzent - doctor conferen iar Tudor Spinei 
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limb  german , cu o vânzare medie de peste 400.000 exemplare, în 150 de 
ri i peste un milion de cititori. Împreun  cu „The New York Times” i „Fi-

nancial Times” sunt cele mai prestigioase ziare din lume. 
De i nu putem afirma c  s-a scris i se scrie foarte mult despre Moldova, 

totu i cele mai importante evenimente au fost reflectate i comentate. Infor-
ma ia publicat  poate fi grupat  conform urm toarelor criterii:  

 Reflectarea evenimentelor conform ordinii cronologice; 
 Subiecte tematice. 

În ceea ce prive te primul criteriu, vom enumera urm toarele etape: 
1. Victoria comuni tilor din 2001 
2. Demonstra iile anticomuniste din 2002 
3. Victoria comuni tilor din 2003 
În opinia comentatorilor „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Partidul Co-

muni tilor din Republica Moldova a câ tigat alegerile nu datorit  programu-
lui, ci datorit  faptului c  popula ia celui mai s rac stat din Europa a fost de-
zam git  de conducerile anterioare.17  

Regimul instaurat în 2001 este considerat unul de tip autoritar. Guverna-
rea comunist  este etichetat  ca “democra ie totalitar ”. Ea a renun at la pro-
movarea reformelor economice, restaurând politica controlului statal. Trece-
rea la sistemul administrativ de raioane a fost interpretat  ca m sur  de con-
solidare a puterii preziden iale i supunerea total  a administra iei locale pu-
terii centrale. În ceea ce prive te atribu iile pre edintelui se men ioneaz  c  
Voronin de ine atâta putere, cum nu a de inut-o nici un pre edinte pân  la el. 
De i Moldova este o republic  parlamentar , pozi ia primului ministru este 
foarte slab . „Frankfurter Allgemeine Zeitung” a prezentat conduc torii poli-
tici din Republica Moldova drept incapabili, incompeten i i corup i.18  

Jurnali tii germani se refer i la nerespectarea drepturilor omului. Este 
criticat  cenzura în mass-media i intimidarea opozi iei. Conduc torii partide-
lor fiind amenin i cu pedeapsa, iar jurnali tii care au protestat împotriva ce-
nzurii - cu eliberarea din func ie. Presa german  condamn  mass-media de 
stat de sus inerea comuni tilor în campania electoral .19 

Introducerea istoriei moldovene ti în manualele colare i politica de ru-
sificare, promovat  de guvernul comunist a fost calificat  ca o politic  orien-
tat  spre apropierea de Moscova. Voronin ar trebuie s  se ocupe de probleme 

                                                
17 Kommunist neuer Präsident von Moldova. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2001, 5 apri-

lie, p.6. 
18 Ministerrücktritte in Moldova. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2002, 28 februarie, p.2. 
19 Veser R. Seinem Bild hat man die Augen ausgestochen. Das Vorbild ist nicht Sued, sondern 

Nordkorea: Moldova ist nicht bei der WM, im Underdruecken der Pressefreiheit aber ganz 
vorn. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2002, 11 iunie, p.52. 
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importante din domeniul economiei i nu de rusificarea promis  în campania 
electoral .20  

O aten ie sporit  este acordat  evenimentelor de protest împotriva politi-
cii de rusificare. În aceast  privin  „Frankfurter Allgemeine Zeitung” scrie: 
Dup  un an de la ob inerea victoriei, situa ia este a a cum i era de a teptat: 
comuni tii nu au realizat nici una din promisiunile f cute, datorit  c rora au 
ajuns la putere – în schimb adversarii lor trebuie s  conteze pe b taie, închi-
soare i calomnie de drept, fiind califica i ca „fasci ti na ionali”. Aceast  
politic  este condamnabil i periculoas  pentru întreaga regiune.21  

Victoria Partidului comuni tilor din 2003 a fost apreciat  ca una fireasc , 
o dat  ce el controleaz  majoritatea resurselor economico-financiare, infor-
ma ionale i a subordonat aparatul administrativ de stat. Nu exist  nici un fu-
nc ionar de stat care s  nu apar in  sau s  serveasc  intereselor partidului. Se 
fac i unele referin e prudente la ciocnirea intereselor Uniunii Europene i ale 
Rusiei. 

În ceea ce prive te subiectele tematice, le putem grupa în urm toarea or-
dine: 

1. Problema transnistrian  
2. Situa ia economic  
3. Situa ia social  
4. Politica extern , divizat  conform direc iilor: 
 Rela iile cu Rusia 
 Rela iile cu România 
 Rela iile cu Uniunea European  

1. Transnistria este numit  „pseudostat”, „regatul mic al micului Lenin” 
sau „micul regat comunist al lui Igor Smirnov”.22 Acesta, la rândul s u este 
prezentat ca un rus n scut în regiunea Habarovskului, care a uzurpat puterea 
datorit  sus inerii Kremlinului i conduce forma iunea sa statal  cu ajutorul 
serviciului secret, împ rt ind vechea ideologie comunist . Smirnov controle-
az  împreun  cu familia sa i cu nomenclatura comer ul i contrabanda. El i 
anturajul s u au devenit putrezi de boga i, în timp ce popula ia Transnistriei 

                                                
20 Rüb M. Russisch wollen die meisten Moldavier nicht mehr sprechen. Massenproteste auch 

gegen die Witschaftspolitik. Die Angst vor der „Re-Sowjetisierung”. // „Frankfurter Allgeme-
ine Zeitung”, 2002, 26 februarie, p.7. 

21 Proteste gegen „Russifizierung” Moldovas. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2002, 21 fe-
bruarie, p.6. 

22 Rüb M. Der kleine Koenigreich des kleinen Lenin. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2001, 
9 ianuarie, p.6. 
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se scufund  în s cie. i-a creat cultul personalit ii fiind identificat cu inde-
penden a.23 

La fel, se men ioneaz  c  Smirnov a reu it s  cultive ni te sentimente 
patriotice, manipulând cu pericolul unui „nou genocid” din partea Moldovei. 
El a insistat asupra redact rii unei „istorii” a R.M.N, unde se prezint  zece 
epoci care au stat la baza form rii „poporului transnistrian”, cu scopul de a 
forma o nou  identitate regional , de a m ri loialitatea popula iei i de a legi-
tima regimul s u autoritar.24  

R.M.N. este prezentat  de c tre ideologii transnistrieni drept cel mai im-
portant centru al civiliza iei mondiale. Teritoriul s u apare pe harta geografi-

 oficial  mai mare decât în realitate, fiind sugerat  pozi ia geopolitic  im-
portant , înconjurat de state ostile, membre a NATO. Rusia este considerat  
statul protector, iar Transnistria – o parte a marelui stat rus i o enclav  istori-

 a Rusiei la por ile Balcanilor.25 
Presa german  calific  Transnistria ca o „gaur  neagr ” – Schwarzes 

Loch în regiunea de sud-est a Europei. Este vorba de cele 40.000 tone de mu-
ni ie de r zboi, fabricarea i traficul de armament, traficul de fiin e umane i 
sp larea banilor.26 

Se vorbe te despre negocierile purtate de c tre OSCE, Ucraina, Uniunea 
European i realiz rile ob inute. Dou  momente ne-au frapat. Primul este c  
presa german  calific  acest conflict drept unul etnic, ceea ce nu este corect. 
Cel de-al doilea se refer  la ideea renun rii la Transnistria, deoarece timp de 
16 ani nu s-a putut g si solu ia acestei probleme. Autoproclamata Republic  
Moldoveneasc  Nistrean  afecteaz  grav imaginea Republicii Moldova pe 
arena interna ional . Republica Moldova apare în fa a observatorilor germani 
slab  din punct de vedere politic, economic i militar, care prezint  un pericol 
la frontierele Uniunii Europene. 

2. În fiecare articol se accentueaz  c  Moldova este cel mai s rac stat din 
Europa , cu cel mai sc zut nivel de trai.27 În perioada sovietic  avea o econo-
mie prosper , ruinat  dup  ob inerea independen ei de c tre conducerea rii. 
Astfel, deputatul responsabil  pentru Moldova din Bundestag, Claudia Nolte, 

                                                
23 Smirnov als Praesident der Dnjestr-Republik bestaetigt. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 

2001, 11 decembrie, p.2. 
24 Martens M. Rückenwind aus Kiew. Moldau will Transnisrien konflikt mit Hilfe der Ukraine lö-

sen. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2005, 10 ianuarie, p.12. 
25 Troebst S. Wie ein skithischer Bogen. Transnistrien als slawisches Bollwerk zwischen dem 

Orient und Europa. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2002, 7 octombrie, p.8. 
26 Martens M. Op. cit., p.5. 
27 În acea perioad  a fost lansat  o întreag  polemic  cu privire la statutul de outsider, Moldova 

concurând cu Albania. 
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declara c ara este în prag de catastrof  umanitar  deoarece circa 80% din 
popula ie risc  s  sufere de foame din cauza roadei sc zute din 2003.28 

Se încearc  a g si explica ie la aceast  stare a lucrurilor, unul din motive 
fiind problema transnistrian i anume c  poten ialul industrial de baz  a r -
mas de partea cealalt  a Nistrului. O alt  cauz  este men ionat  schimbarea 
frecvent  a guvernelor i imposibilitatea promov rii pân  la cap t a reforme-
lor economice. La fel se vorbe te i despre pozi ia geografic  nefavorabil , 
dependen a energetic  de Rusia i de pia a ei de desfacere a m rfurilor mol-
dovene ti. 

Nu este trecut  cu vederea nici corup ia, men ionându-se c  Moldova se 
num  printre cele 25 de ri cele mai corupte din lume. Acest fapt respinge 
investitorii str ini. Guvernarea comunist  a limitat privatiz rile, revenind la 
politica controlului de stat în economie. De i se vorbe te despre trecerea la 
economia de pia , nu au fost realizate mari transform ri. 

3. Politica economic  proast , promovat  de guvernele moldovene ti au 
adus ara în prag de catastrof  social . Cel mai grav este faptul c  mizeria a 
atins nu numai categoriile vulnerabile de popula ie, dar i intelectualitatea. 
De asemenea longevitatea vie ii este cea mai mic  din Europa cu o durat  
medie de 64,2 ani. La fel mortalitatea infantil  dep te cu mult media euro-
pean . 

Tân ra genera ie vede ie irea din situa ie în plecarea la lucru peste hota-
re, unde îndepline te cele mai negre servicii. Satele moldovene ti au r mas 
pustii, fiind înconjurate de mormane de gunoaie. Datorit  veniturilor de peste 
hotare este asigurat  supravie uirea persoanelor r mase în ar . 

O alt  problem  social  este deficitul de identitate na ional . Republica 
Moldova este apreciat  ca unicul stat ex-sovietic, care nu i-a g sit identitatea 
na ional , încercând s  inventeze în mod artificial o „na iune moldoveneas-

”, de i se cunoa te c  majoritatea popula iei este de etnie român . Se men-
ioneaz i statutul privilegiat al limbii ruse în calitate de „Limb  de comuni-

care interetnic ”, ceea ce contribuie în mod negativ la fundamentarea identi-
ii.29  

4. În privin a politicii externe, comentatorii „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” men ioneaz  c  Republica Moldova i-a schimbat de câteva ori vecto-
rii. 

 Dup  victoria partidului comuni tilor, a fost realizat  o apropiere de 
Rusia. 

                                                
28 In Moldova Gefahr einer Hugersnot. Missernten im Südosten Europas. // „Frankfurter Allge-

meine Zeitung”, 2003, 21 iulie, p.7. 
29 Gabanyi A. Die Republik Moldau im Kontext der Neuen EU - Nachbarschaftspolitik. - Berlin, 

2004, p.9. 
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Pre edintele moldovean a favorizat promovarea limbii ruse, declarând 
Federa ia Rus  drept garant în solu ionarea diferendului transnistrian. Moldo-
va chiar inten iona s  se integreze în Uniunea Rusia-Belarusia. Aceast  turnu-

 a fost privit  critic de c tre presa german .30 
Conducerea Rusiei a folosit dependen a economic  a Moldovei pentru a 

influen a politica extern i intern  a republicii. La aceasta se adaug  incom-
peten a i corup ia elitei guvernamentale de la Chi in u.31 Presa german  re-
lateaz i despre dependen a fa  de Rusia în problema transnistrian . De i 
Moscova declar  oficial despre inten ia de a solu ia diferendul în favoarea 
Republicii Moldova, în realitate este interesat  de p strarea acestei situa ii, 
pentru a men ine Moldova în sfera ei de influen . Astfel, independen a poli-
tic  a rii este pus  la îndoial .32 

 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” a urm rit cu aten ie dezvoltarea 
rela iilor româno-moldovene ti, men ionând c  odat  cu victoria comuni tilor 
i declan area demonstra iilor anticomuniste, rela iile dintre România i Re-

publica Moldova au devenit tensionate. A fost monitorizat  acuza ia de „ex-
pansionism” i „diversiune ideologic ” din partea Bucure tiului a ministrului 
justi iei Morei.  La fel ca i îngrijorarea premierului Tarlev vis-a-vis de peri-
colul unei „româniz ri” a popula iei. Aceast  situa ie pare confuz  jurnalis-
tului german, deoarece cunoa te c  majoritatea popula iei republicii este de 
etnie român .33 

Politica României fa  de Republica Moldova este apreciat  pozitiv în 
presa german , deoarece ea a fost primul stat care a recunoscut independen a, 

 a avea preten ii teritoriale. Deasemenea, România sus ine Republica Mo-
ldova în stabilirea rela iilor diplomatice cu alte ri i integrarea european . 

Cititorul german a fost pus la curent cu faptul c  Republica Moldova i 
România sunt unite prin limb , cultur i istorie, iar repro urile autorit ilor 
comuniste la adresa Bucure tiului sunt lipsite de temei. 

 Republica Moldova prezint  un interes sporit pentru presa german  în 
contextul extinderii Uniunii Europene în 2007, ca urmare a c ruia va deveni 
vecin direct. În acest sens imaginea rii este în general negativ . Ea este pri-
vit  ca un stat slab, dependent din punct de vedere economic, cu o identitate 
defect , democra ie nedes vâr it , cu resurse nesemnificative i cu deficite 

                                                
30 Moldova sucht Nähe Russlands. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2001, 18 aprilie, p.7. 
31 Rüb M. Ostwärts. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2001, 7 mai, p.14. 
32 Moskauskeptischer Gipfel in Chisinau. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2005, 23 aprilie, 

p.2. 
33 Spannungen zwischen Rumänien und Moldova. // „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 2002, 15 

martie, p.10. 
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sociale considerabile. Pe lâng  aceasta, R.M.N. prezint  pericol pentru secu-
ritatea i stabilitatea întregii regiuni.34  

Schimbarea radical  a vectorilor politicii externe moldovene ti spre Uni-
unea European  este privit  sceptic. În aceast  privin , unul din articole se 
întituleaz  „Cu secera i ciocanul spre Europa”.35 

O cooperare a Republicii Moldova cu Uniunea European  este imposibi-
, sau în tot cazul dificil , deoarece autorit ile moldovene ti nu- i respect  

întotdeauna angajamentele. De i scopul principal al Chi in ului este aderarea 
la Uniunea European  el nu are anse de a fi realizat. Dac  o perspectiv  a 
ader rii la Uniunea European  nu exist , exist  o „perspectiv  a perspectivei 
de aderare”, cu condi ia realiz rii reformelor propuse i rezolvarea diferendu-
lui transnistrian.36 
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La problématique de l’image du pays à l’étranger constitue une des pri-
orités déclarées de la politique extérieure de la République de Moldova. On 
se rend compte de l’importance de cet aspect pour le développement du pays, 
même si le résultat des efforts ne soit pas encore assez visible et significatif. 
L’image d’un pays à l’étranger peut et doit se former à travers plusieurs fac-
teurs. Certes, chacun de ces facteurs à part ne peut pas  réussir à former une 
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image exhaustive du pays. Il vaut mieux les conjuguer pour obtenir un résul-
tat positif et efficace. Il est difficile d’affirmer quel élément pese plus lourd, 
surtout s’il s’agit de la Moldavie, un pays en transition perpétuelle. Pourtant, 
les mass-médias représentent un élément très important en ce qui concerne la 
formation et la promotion de l’image à l’étranger. Etant donné le fait que la 
Moldavie est un pays francophone, on se propose dans ce matériel de voir 
quelle image de notre pays peut-on envisager sur les pages des journaux fra-
ncophones, nottament il s’agit de la presse française et suisse. On a pris une 
période de recherche de deux années, 2005-2006, à partir de la signature du 
Plan Individuel République de Moldova – Union Européenne. De même, on a 
fondamenté la recherche sur quelques critères, don: la thématique, la rubri-
que, l’aspect quantitatif, l’atitude et le genre des matériaux. L’analyse et les 
conclusions ne se référent qu’à l’étude effectuée, et admettent des compléte-
ments et des changements dans le cadre d’une recherche plus diversifiée.    
 

Con tientizarea importan ei felului cum este perceput  Republica Mol-
dova peste hotare devine din ce în ce mai pronun at i mai evident . În con-
textul declarat i aparent sus inut de integrare în structurile, i, implicit, men-
talitatea, normele, valorile, standardele europene, imaginea european  a rii 
devine, inevitabil, problem  de interes na ional. Imaginea european  a Repu-
blicii Moldova este, i poate fi creat , men inut i promovat  de o serie de 
factori. Unul dintre ace tia îl reprezint  mass-media, un element care are ca-
pacitatea de a convinge uneori mai mult decât o pot face unele strategii de 
politic  extern . În acest context, ne vom referi în continuare la imaginea Re-
publicii Moldova desprins  din presa francofon  în ultimii 2 ani, de la semna-
rea Planului de Ac iuni Republica Moldova – Uniunea European . 

Men ion m faptul c  analiza i concluziile care urmeaz  nu reprezint  
decât rezultatul cercet rilor efectuate i admit, astfel, posibilitatea modific rii 
i complet rii lor în cadrul altor investiga ii. 

Sub aspect cantitativ, ne referim la 33 de materiale referitoare la Moldo-
va ap rute în presa francez  (29) i în cea elve ian  (4). Publica iile care au 
plasat în paginile lor articole despre ara noastr  sunt: „Le Figaro” (6), „Le 
Monde” (6), „Libération” (7), „Courrier International” (4), „Le Point” (2), 
„Le Courrier des Pays de l’Est” (2), „L’Express” (1), „Le Temps” (1), „24 
Heures” (1), „Alouette” (2), „Les Nouvelles de la Roumanie” (1). Din acest 
punct de vedere Republica Moldova nu a fost dezavantajat  sau discriminat  
în vreun fel, or, publica iile men ionate, i care au scris cele mai multe mate-
riale despre Moldova, reprezint  nume sonore ale presei europene i mondia-
le. 
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Referindu-ne la tematica materialelor ap rute în presa vizat , vom men i-
ona c  în urma efectu rii studiului am observat existen a câtorva teme pe care 
sunt focusate articolele, cum ar fi: alegerile din 6 martie 2005 – 11 materiale; 
conflictul transnistrean i referendumul din 17 septembrie 2006 – 14 materia-
le; s cia, traficul de persoane i de organe, migra ia – 6 materiale; aspira ii-
le europene ale Republicii Moldova i dilema Est-vest – 14 materiale. Men i-
on m, în aceste context, materialul semnat de Agnès Bon din „Courrier des 
Pays de l’Est”, în care, pe 7 pagini, sunt descrise în detaliu mai multe aspecte 
ale vie ii politice, economice i sociale din Moldova. Din textul acestui arti-
col cititorul î i poate mai lesne crea o imagine despre ceea ce înseamn  Repu-
blica Moldova, chiar dac  aceast  imagine nu este una dintre cele mai poziti-
ve. Din chiar titlul articolului „Moldavie 2004: Valse - hésitation entre com-
munisme et social-démocratie” (Moldova 2004: Vals-ezitare între comunism 
i social-democra ie) în elegem c  este vorba despre o analiz  care pune sub 

semnul întreb rii voca ia european  declarat  a rii. De asemenea, subliniem 
apari ia unui alt material foarte amplu în publica ia „Les Nouvelles de la 
Roumanie”. De fapt, ne referim la suplimentul num rului 34 (martie-aprilie 
2006) care cuprinde 32 de pagini dedicate exclusiv Republicii Moldova. Te-
ma este abordat  profund, materialul con inând informa ii despre m stiri, 
fort re e, Cricova, turism, oameni, francofonie, Transnistria, G uzia, Dimi-
trie Cantemir, tefan cel Mare, femei, gastronomie etc. Parcurgând cele 32 de 
pagini este posibil s  afli lucruri pe care nu le-ai tiut despre propria ar . Re-
publica Moldova este inspirat comparat  cu „Frumoasa Adormit ” care î i a -
teapt  prin ul s  o trezeasc . Nu descoperim o ar  „spectaculoas ” în acest 
material, ci una „uitat  injust”.  

În alt  ordine de idei, cercetând presa francofon  în perioada men ionat , 
am observat faptul c  cel mai frecvent, materialele despre Republica Moldo-
va sunt plasate la rubricile Actualit i / tiri, Extern / Interna ional, Europa, 
Analize / Comentarii, Dezbateri. De aici conchidem c  prezen a Moldovei la 
rubrica Europa sau / i Interna ional, reprezint  un semn clar c , cel pu in din 
punct de vedere geografic, suntem v zu i ca fiind o ar  european . Men io-

m c  acest lucru este f cut în cuno tin  de cauz , deoarece majoritatea ma-
terialelor cercetate sunt semnate de autori care fie au vizitat Moldova i scriu 
ceea ce au v zut, fie dispun de informa ii din surse demne de toat  încrede-
rea.  

Faptul c  despre Moldova se scrie este unul benefic din considerentul c  
în felul acesta suntem „v zu i” în afara grani elor rii i Europa cunoa te 
despre existen a acestui stat. O problem , îns , în opinia noastr , r mâne felul 
în care se scrie despre noi, atitudinea pe care o au autorii materialelor ap rute 
în presa european  fa  de evenimentele pe care le relateaz , i, implicit, fa  
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de ar . Constat m cu regret c  majoritatea materialelor studiate vin s  cree-
ze, s  profileze, s  promoveze sau s  men in  o imagine mai mult negativ  
decât pozitiv  despre statul Republica Moldova.  

De cele mai multe ori autorii descriu Moldova în felul urm tor: „Ce 
«confetti» de l’ex Empire est pris dans le mouvement de dominos démocra-
tique que balaie les frontières de l’ancien géant» (Acest „confeti” al fostului 
Imperiu este prins într-o mi care democratic  de domino care m tur  frontie-
rele vechiului gigant)38; „Malgré tout, l’Etat inventé par les soviétiques sous 
le nom de République de Moldova este entré une nouvelle fois dans l’histoire 
le 6 mars car c’était la première fois qu’un Etat réélisait librement un gouver-
nement communiste” (Cu toate astea, statul inventat de c tre sovietici i nu-
mit Republica Moldova a intrat înc  o dat  în istorie la 6 martie ca fiind pri-
mul stat care realege în mod liber un guvern comunist)39; „Un vent d’ouest 
souffle sur Chi in u, capitale de l’ancienne république soviétique de Molda-
vie surtout connue ces dernières années comme l’Etat le plus misérable d’Eu-
rope” (Un vânt vestic adie asupra Chi in ului, capitala fostei republici sovie-
tice Moldova, cunoscut  în ultimii ani ca statul cel mai mizerabil din Euro-
pa)40; « Survivre, subsister, joindre les deux bouts sont les expressions les 
plus fréquentes qu’utilisent les habitants de la Moldavie, le pays le plus pauv-
re d’Europe – qui votait dimanche pour élire son Parlement -, pour décrire le-
urs conditions de vie» (Supravie iure, existen , capacitatea de a o scoate la 
cap t sunt expresiile cel mai frecvent utilizate de c tre locuitorii Moldovei, 
cea mai s rac ar  din Europa – care a votat duminic  pentru a- i alege Par-
lamentul -, pentru a descrie condi iile lor de via )41 ; «Avec ses 4 million 
d’habitants et son statut peu glorieux de pays le plus pauvre d’Europe, la Mo-
ldavie, un petit territoire roumanophone coincé entre Roumanie et Ukraine, 
apparaît d’abord comme une périphérie de l’Europe, à  peine plus réelle que 
l’imaginaire Syldavye de Tintin» (Cu cele 4 milioane de locuitori i statutul 
deloc glorios de cea mai s rac ar  din Europa, Moldova, un mic teritoriu ro-
mânofon «încol it» între România i Ucraina, pare mai degrab  o periferie a 
Europei i doar pu in mai real  decât imaginea Syldavie a lui Tintin)42; «A 
première, vue la Transnistrie n’est que le musée à ciel ouvert du communis-
me soviètique» (La prima vedere, Transnistria nu e decât un muzeu în aer li-

                                                
38  Bran M. Moldavie Cap sur L’Europe. // „Le Point”, 2005, 10 mars, p.37. 
39  Coman G. Chisinau rate le train de l’Europe. // «Courrier International», 2006, du 10 au 16 

mars, p.13. 
40  Millot L. Les envies d’Europe de la Moldavie. // „Libération”, 2006, 16 septembre, p.12.  
41 Despic-Popovic H. Moldavie, terre de misère et d’exil. // „Libération”, 2005, 7 mars, p.12. 
42  Despic-Popovic H. La Moldavie tiraillée entre Europe et Russie. // „Libération”, 2005, 5-6 

mars, p.11.  
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ber al comunismului sovietic)43; „C’est une drôle d’éléction qui a peut-être 
enfin sorti la petite Moldavie de l’oubli” (Ni te alegeri stranii au scos, poate, 
în sfâr it, mica Moldov  din uitare)44; „Grande comme la Belgique, peuplée 
d’environ 4 mil. d’habitants, dépourvue de réssources naturelles autres qu’ag-
ricoles, la Moldavie ne constitue certes pas pour Moscou un enjeu aussi cru-
cial que l’Ukraine...  ce petit pays,  fragilisé par les révéndications autonomi-
stes, est devenu une monnaie d’échange dans les relations entre la Russie, 
l’Europe et les Etats-Unis” (Mare ca i Belgia, populat  de aproximativ 4 mil. 
de locuitori, lipsit  de resurse naturale, cu excep ia celor agricole, Moldova 
nu constituie cu siguran  pentru Moscova o miz  la fel de crucial  ca Ukrai-
na... aceast ar  mic , fragilizat  de revendic rile autonomiste, a devenit o 
moned  de schimb în rela iile dintre Rusia, Europa i SUA)45. 

Observ m c , de cele mai multe ori, Republica Moldova este asociat  cu 
expresia „cea mai s rac ar  din Europa”, iar din con inutul articolelor, de i 
nu foarte ostil, se prefigureaz  mai degrab  imaginea unei ri stranii i debu-
solate, uitate de lume. Este posibil ca acest lucru s  se datoreze faptului c  ne 
referim la anii 2005-2006, respectiv la perioada electoral i la „referendu-
mul” din Transnistria. De fapt, majoritatea materialelor analizate au fost scri-
se în perioada martie-aprilie 2005 i septembrie 2006.  

Pe de alt  parte, men ion m 2 materiale ap rute în presa elve ian  în luna 
octombrie 2006, semnate de 2 autori care au vizitat Moldova la începutul to-
amnei. Cele dou  reportaje nu con in referin e la alegeri, la regimul politic 
sau la „referendumul” transnistrean, ci descriu, în opinia noastr , Moldova 
cea real , adic  o ar  a contrastelor, a paradoxurilor i a multor posibilit i pe 
care nu le valorific . 

De i vorbim de 2 materiale cu titluri contradictorii („Osez la Moldavie” 
– Îndr zni i s  vizita i Moldova („Le Temps”, 7 octombrie 2006) i „Un bout 
d’ Europe oublié” – Un cap t uitat al Europei („24 Heures”, 5 octombrie 
2006)), ambele descriu o realitate. Primul articol reprezint  un ghid turistic 
pentru cei care doresc s  viziteze aceast ar  „uitat , cu o suprafa  compa-
rabil  cu cea a Belgiei... care va deveni, totu i, începând cu 1 ianuarie 2007, 
vecin  a Uniunii Europene, la periferia Spa iului Schengen”. Cititorul este 
aten ionat s  nu confunde Republica Moldova cu provincia româneasc  Mol-
dova i s  se ab in  de la vizita în beciurile de la Mile tii Mici, dac  este clau-
strofob, în schimb este invitat s  descopere aceast ar  necunoscut  în care 

                                                
43  Bran M. Querelle russo-moldave sur le statut de la Transnistrie. // „Le Monde”, 2005, 3 sep-

tembre, p.15.  
44 Thedrel A. Les Moldaves préfèrent l’Europe. // „Le Figaro”, 2005, 7 mars, p.6. 
45  Thedrel A. Excédée par les exigences de Poutine, la Moldavie se tourne vers l’Europe. // «Le 

Figaro», 2005, 6 mars, p.5. 
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„proprietarii de terenuri, în dorin a de a promova imaginea Moldovei în str i-
tate, v  vor cople i cu ner bdarea de a v  descoperi, la rândul lor, pe voi, 

tori curio i, plasa i din acel moment sub înalta protec ie a lui Gugu ” 
(„Le Temps”).  

Al doilea material, de i mai pesimist, concluzioneaz  c  „în mod sigur, 
„cea mai s rac ar  a continentului”, departe de a- i etala mizeria, surâde”. 
Expresia „cea mai s rac ar  a continentului” este luat  între ghilimele, deci 
nu apar ine autorului. În acela i context, autorul, de i critic  procedurile va-
male de la frontiera moldo-român , constat  c  nu a v zut în via a lui atâ ia 
arbori (Je n’ai jamais vu tant d’arbres), aceasta fiind prima impresie despre 
Republica Moldova; precum i c  oamenii sunt în general deschi i, iar fetele 
frumoase sunt numeroase („24 Heures”). 

adar, datorit  celor 2 jurnali ti care ne-au vizitat statul, cititorii celor 2 
publica ii (care pot fi i din alte ri decât Elve ia), au ocazia s  cunoasc  din 
prima surs  realit ile contradictorii în care exist  statul Republica Moldova. 
Imaginea rii care se poate desprinde din aceste materiale nu este dus  la ex-
treme. Reie ind din aceasta i din concluziile la care ajungem în cazul celor-
lalte articole analizate, este necesar, în opinia noastr , s  reevalu m situa ia i 

 depunem eforturi conjugate pentru a o schimba în bine.  
În cele din urm , men ion m faptul c , majoritatea materialelor analizate 

o constituie Reportajele ( 23), ceea ce denot , mai mult sau mai pu in, intere-
sul pentru subiectele tratate. Urmeaz  tirile ( 4), Analizele / Comentariile 

2) i un Interviu cu Vladimir Voronin, ap rut în ziarul francez „Le Figaro” 
la 8 martie 2005, imediat dup  aflarea rezultatelor votului din 6 martie.  

În urma celor expuse, concluzion m urm toarele: 
1. Republica Moldova este prezent  pe paginile presei francofone în m -

sura în care în ar  au loc evenimente de amploare care pot interesa oarecum 
comunitatea interna ional  (alegeri parlamentare, „referendum” în Transnist-
ria, .a). Men ion m, în acest context, c  cele mai multe materiale referitoare 
la Moldova s-au scris în perioadele martie-aprilie 2005 i septembrie 2006; 

2. Presa francofon  studiat  ezit , deocamdat , s  insereze articolele des-
pre Moldova în rubrica Europa, iar despre procesul de integrare al rii noast-
re în comunitatea european  se vorbe te doar în contextul eviden ierii parado-
xului în care se afl  aceasta (pe de o  parte, realege liber un guvern comunist 
i are o economie i un nivel de trai mizerabile, iar pe de alta, afirm  c  aspi-
 convins spre aderarea la Uniunea European ); 

3. Nici un material care se refer  la Republica Moldova nu a fost plasat 
pe prima pagin  a unui ziar francofon; 

4. Prezen a preponderent  a Reportajelor referitoare la Republica Moldo-
va vorbe te despre un anumit interes pentru evenimentele care au loc în ar ; 
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5. „Vizibilitatea” Republicii Moldova în presa studiat  este direct propor-
ional  cu evenimentele mai deosebite care se întâmpl  în ar , i nu este sus-
inut  sau bazat  pe o strategie intern  de promovare a imaginii rii peste ho-

tare. 
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This article focuses on the one of the most actual theme – the regulation 
of contemporary migration processes in the Republic of Moldova. The 
population's migration processes were develoed after achieving the 
independence in 1991,by  the new democratic state. In this years of 
independence, in the Republic of Moldova the migration processes had a 
various of forms. Above all, it is about  labor migration which involves 
aproximately 600 thousand people, practical, each the third citizen of the 
country capably to work. 

The Republic of Moldova has tried to regulate the migration processes. 
The author of this study focused on the some important stages of the labour 
migration regulation, analizes its content, the consequences. There are 
analised all the causes of the mobility in migration politics and the regulation 
of the labour migration processes of the moldovian people. The author 
focused on the four significant stages of migration regulation, argue this 
periodisation with concret documents and facts, the modification of political 
context and the modification of administrative treatmenst from the part of 
power structure of Republic of Moldova. In this paper in details is described 
the evolution of the special organs migration of Republic of Moldova. 
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     In the article is examined the problem of correlation between authority 
and opposition in transitional society. The political authority is the main 
factor of construction and consolidation of political system. The political 
opposition is the necessary element of the democratic political system.It is the 
efficient instrument of contradiction`s civilized solution between the interests 
of big groups of people who are reprezented by the political parties. The 
opposition is an integral part of "checks and balances" system, on the basis 
of which the political system functions. 
     The authors consider that opposition in western democracies fulfils the 
function of relaxation of social tension, also is themeasure to avoid the social 
conflicts and crisis situation. In the article the great attention is paid to 
parlamentary opposition. Unlike the other types of opposition parlamentary 
opposition is the only type which belongs to a system of political authority. 
     The authors examine the differences between authority and opposition in 
the Republic of Moldova. The political crises which appear in society need 
the new forms of dialogue with opposition. In spite of the fact that ruling and 
oppositional parties compete between them in political process, they have to 
achieve the consensus on the basic problems. The political situation in 
society, the stability of political system depends on the constractive dialogue 
between authority and opposition. 
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In the article author tells us about the strategies and tactics of candida-
tes for the primary function of Chisinau from 10 and 24 Julie. He contested 
the fact that the chousing of the primary of Chisinau could be characterized 
by two interesting moments: five months duration of that three chousing 
(Parliamentary and local) and the second one – the strategies and tactics 
applicated from that ten candidates. Then the author characterized the strate-
gies and tactics of candidates in order of the points that they take. He descri-
bed in amount the strategies and tactics of candidates and also their anterior 
activities. The author used the information from newspaper and internet. 
Every idea is followed by propertied conclusions and opinions.  

In opinion of some political analysts, power makes everything for popu-
lation depolarizing and civic demodulation, methodic compromising the pri-
mary’ institution. Annihilating the liberty of expression, stopping all of the 
serious debates at the state television in that year accentuated the indiference 
of the electoral. This absenteeism syndrome is awful, because it could be 
extended on the fouling primary’ chousing. In special in this case, because 
we are talking about capital population, which always was characterized like 
the most active and responsible constituency. Moldavian electoral don’t co-
me to voting till they see an active fighting with hooliganisms. So parliamen-
tary accord realized by the main political force auctioneered candidates for 
the primary function. Unfortunately opposition doesn’t have personalities for 
manipulation in the chousing. The same faces, the same replicas, the same 
simple and critics tactics. 

The final conclusion was that the electoral company for Primary from 
2005 had been one of the most silent and short in the history of Moldavian 
Republics, candidates aborted a sterile and politicos message. In the author’s 

                                                
97 Recenzent – doctor în tiin e istorice, profesor Ion SANDU. 
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opinion these, near the absent of the intrigue, constituted the main causes of 
the absent at the voting urns. 

 
Anul 2005 de i nu a fost declarat de nimeni, va intra în istorie ca anul 

alegerilor în Moldova. Campaniile electorale în Moldova sînt tot mai degra-
dante. Electoratul sufer  de indiferintism, mi rile brouniene ale politicieni-
lor le-au plictisit pe ei în i, fe e noi nu apar, nomenclatura sare dintr-un par-
tid în altul pentru a- i p stra existen a. Politica în Moldova nu este o art , ci 
un ordinar „bazar”. Politicienii sînt într-o profund  criz  de imagine i de 
imagina ie. Tactica sezonului 2005 era învechit i neschimbat  – critica la 
adresa pre edintelui Vladimir Voronin, împrumutarea culorilor electorale, no-
menclaturizarea mesajului. Un exemplu ne poate servi candidatul indepen-
dent Mihai Severovan. El a înc lcat drepturile de autor a forma iunii de muzi-
ca „Zdob i Zdub”, utilizînd în spotul s u electoral imagini din videoclipul 
„Bunica bate toba”. Criza de strategii i tactici este vizibil i la al i candida i, 
cum ar fi Iuliana Gorea-Costin. Ea a declarat c  primul pas pe care îl va face 
în noua calitate va ine de sfin irea sediului Prim riei i al Consiliului Muni-
cipal. Criza de strategii i tactici a candida ilor în func ia de primar general 
este principalul element al campaniei electorale din vara anului 200598. 

La alegerile parlamentare din 6 martie 2005 Blocul Moldova Democrata 
(BMD), condus de primarul general de Chi in u, Serafim Urechean a acumu-
lat 28,53% din voturile participan ilor, ob inînd 34 de mandate din 101 în Pa-
rlament. În conformitate cu articolul 70 din Constitu ia Republicii Moldova 
"calitatea de deputat este incompatibil  cu exercitarea oric rei altei func ii re-
tribuite, cu excep ia activit ii didactice i tiin ifice".99  

La 18 aprilie 2005, în ultima zi a termenului de o lun  de la validarea 
mandatului, prev zut pentru a decide dac  accepta func ia pentru care fusese 
ales, Serafim Urechean a decis s  renun e la func ia de primar de Chi in u în 
favoarea celei de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În conformitate 
cu prevederile articolului 109 al Constitu iei i interpret rilor acestuia de c t-
re Curtea Constitu ional , vacanta func ie de primar nu poate fi suplinit  decît 
prin alegeri noi.100  

Astfel, alegerile noi ale primarului de Chi in u au devenit inevitabile. 
Merit  de remarcat faptul c  nici Codul electoral i nici Legea privind admi-
nistra ia public  local  nu prevedeau cu exactitate cînd urma s  fie organizate 
alegerile noi. Primul act normativ men ionat prevedea doar c  "data alegerilor 
noi trebuia s  se stabileasc  de c tre Comisia Electorala Central  (CEC) cu 

                                                
98  Bumbac S. Sima, Braghi , Klimenko – trei la leu. // „Puls”, 2005, 7 iulie. 
99 Constitu ia Republicii Moldova. Adoptat  la 29 iulie 1994. – Chi in u: Moldpres, 1994, art.70 
100 ibidem, art.109.  
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cel pu in 60 de zile înainte de ziua alegerilor". Cel de-al doilea document se 
referea doar la exercitarea interimatului func iei de primar în perioada de du-

 apari ia vacantei func ii i pîn  la alegerea noului primar. Astfel, la 10 iu-
lie 2005 alegeri noi ale primarilor aveau loc in 14 localita i din Republica 
Moldova, de i vacanta func iilor au ap rut în perioade diferite. Evident, aten-
ia opiniei publice era concentrat  asupra capitalei rii101. 

Dup  cum am men ionat, la 18 aprilie 2005, Serafim Urechean a ales 
imunitatea parlamentar  în detrimentul func iei de primar al Chi in ului. Pe 
tabla de ah al politicului moldovenesc au început primele mut ri. Principala 
strategie electoral  a candida ilor nu a fost b lia pentru scaunul de primar, 
ci lupta pentru ob inerea primei pozi ii în buletinul de vot. Alegerile 
primarului de Chi in u din 10 i 24 iulie 2005 pot fi caracterizate prin dou  
momente interesante: durata de cinci luni ale celor trei scrutine (parlamentar 
i local) i al doilea moment – strategiile i tacticile aplicate de cei 10 can-

dida i. În continuare vom caracteriza strategiile i tacticile celor zece candi-
da i dup  procentajul ob inut.  

 
Tabel 1. Rezultatele alegerilor locale din 10 i 24 iulie 2005 (în %). 

nr Candidatul 10 iulie 
2005102 

24 iulie 
2005103 

1. Grecianîi Zinaida (Partidul Comuni tilor din 
Republica Moldova) 

50,15 87,78 

2. Braghi  Dumitru (candidat independent) 20,65 refuz 
3. Chirtoac  Dorin (candidat din partea Partidului 

Liberal) 
7,13 refuz 

4. Susarenco Gheorghe (Partidul Popular Cre tin 
Democrat) 

7,02 refuz 

5. Gorea-Costin Iuliana (candidat independent) 4,95 refuz 
6. Klimenko Valerii („Ravnopravie”+ „Patria-Ro-

dina”) 
3,76 12,22 

7. Severovan Mihai (candidat independent) 3,58 refuz 
8. Guri enco Vladimir (Partidul Democrat din Mo-

ldova) 
1,88 refuz 

9. Sima Gheorghe (Uniunea Muncii „Patria-Rodi-
na”) 

0,50 refuz 

                                                
101 http://www.azi.md/news?ID=34809  
102 M ., ., .  (2005) -

: , , . // MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic ). – Chi in u: USM, nr.4 (XXXI), 2005, p.79-80. 

103 Ibidem. 



 67 

10. Garaba Vladimir (Partidul Ecologist “Alian a 
Verde” din Moldova (PEAVM) 

0,39 refuz 

 
Pe primul loc s-a situat candidatul din partea Partidului Comuni tilor din 

Republica Moldova (PCRM) Zinaida Grecianîi. În înaintarea candidaturii Zi-
naidei Greceanîi din partea Partidului Comuni tilor putem g si tactici cu ca-
racter pozitiv cît i negativ. Pozitiv, deoarece candidatul înaintat din partea 
PCRM este asigurat c  va avea un electorat devotat i stabil, ceea ce-i garan-
teaz  victoria. Aspectul negativ consta în faptul c  Zinaidei Greceanîi îi reve-
nea misiunea de avocat al comuni tilor. Ea era nevoit  în dezbaterile electo-
rale televizate s  r spund  pentru toate înc lc rile i promisiunele nerealizate 
ale comuni tilor. Înaintarea candidaturii de primar–femeie a fost nu întîmpl -
tor, ci o stategie i tactic  bine gîndit  a PCRM. Prin aceste ac iuni comuni tii 
au încercat s  trezeasc  interesul femeilor pentru a veni la urnele de vot.  

Urm toarea tactic  a PCRM era influen area subcon tientului aleg tori-
lor. Candidatura Zinaidei Greceanîi  a fost înaintat  din motivul c  în subcon-
tientul aleg torilor nu poate fi prezent  ideea c  o femeie poate fi corupt . 

Asemenea cazuri în republic  nu au fost, ceea ce nu putem spune despre b r-
ba i. Mai mult ca atît imaginea unei femei la postul de primar se asociaz  cu 
un model de func ionar onest, responsabil, gospodar i incorupt. Aceste tac-
tici pot fi sesizate în sloganele electorale ale Zinaidei Greceanîi: “E timpul s  
decidem!” i “Putere onest  – ordine în ora !”. Prin r spunsurile sale în cad-
rul dezbaterilor electorale televizate ea a demonstrat publicului c  nu este o 
marionet  a comuni tilor, ci un candidat care posed  calit i valoroase, cores-
punz toare pentru acest post. Singurul candidat la func ia de primar de Chi i-

u care a declarat c  va reorganiza sistemul Prim riei pentru a combate co-
rup ia din aceast  institu ie a fost Zinaida Grecianîi.  

În  postul  de  ministru  a  Finan elor  ea  a  elaborat  un  plan  de  purificare  a  
administra iei municipale. Zinaida Grecianîi sus inea: „la moment însu i stru-
ctura Prim riei chi in uene stimuleaz  corup ia func ionarilor. Exist  o sume-
denie de direc ii, care î i dubleaz  func iile. Acum în administra ia munici-
pal  activeaz  concomitent dou  structuri responsabile de arhitectur , alte 
dou  direc ii responsabile de construc ii. Este creat un haos artificial, din care 
sînt pescuite mitele de c tre cinovnici”104. În opinia Zinaidei Grecianîi, era 
necesar  optimizarea structurii Prim riei, excluderea dubl rii func iilor, trans-
parentizarea activit ii tuturor direc iilor din administra ia municipal 105. 

                                                
104 Milevschi R. Zinaida Grecianîi are un plan de decorupizare a Prim riei. // „Puls”, 2005, 7 

iulie. 
105 . „ ”. // « -

», 2005, 16 . 
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Strategia i tactica campaniei electorale a Zinaidei Greceanîi a fost const-
ruit  pe combaterea sistemului corupt din Prim rie. Mesajul electoral era di-
rec ionat spre anularea practicii corupte existente i crearea unui sistem nou, 
tehnocrat. Z.Greceanîi men iona c  va veni la Prim rie cu o echip  de profe-
sioni ti, capabili s  promoveze noi tehnici de gestionare a patrimoniului mu-
nicipal. Ea spunea c  va înlocui sistemul de plombare a drumurilor prin resta-
urarea total  a acestora, c  va atrage investi ii pentru a construi uzina de pre-
lucrare a de eurilor, c  va repara sta ia de epurare a apei.106 Strategiile i tac-
ticile candidatei erau punctate de succesul ei în calitate de ministru a Finan e-
lor, conduc tor capabil s  creeze o echip , s  atrag  investi ii. 

Al doilea loc dup  rezultatele ob inute i-a revenit candidatului indepen-
dent Dumitru Braghi . Participarea lui în calitate de candidat independent în 
electorala pentru Prim rie din 10 iulie 2005 poate fi caracterizat  dup  urm -
toarele tactici: 

1) Dumitru Braghi  era convins c  va accede în turul doi al alegerilor i 
va fi nevoit s  se prezinte ca un candidat care va putea s  lupte cu principalul 
adversar i anume cel propus de comuni ti; 

2) Sondajele preelectorale confirmau faptul c  chi in uenii doreau s  
aib  în func ia de primar un candidat independent, care ar fi un primar-gospo-
dar i nu un primar ocupat de problemele politice din ar  sau a partidului pe 
care-l reprezint ; 

3) Conflictele alian ei „Moldova noastr ” îi facilitau ie irea din partid 
i prezentarea candidaturii sale ca independent.107 

Tactica de baz  lui Dumitru Braghi  ree ea din faptul c  electoratul era 
obosit de r fuieli politice, cu atît mai mult cele din Prim rie. Astfel, putem 
sesiza strategia de baz  a lui - „Mai pu in  politic  – mai mult lucru”. Unele 
tactici ale lui Dumitru Braghi  pot fi depistate i în sloganele sale electorale: 
“Primar competent pentru ora ul prosper!” i “Braghi  pentru Chi in u!”. 
Dumitru Braghi  s-a înscris în rally-ul pentru Prim rie în calitate de indepen-
dent, încercînd s  evite imaginea de marionet  a lui Serafim Urechean. Mul i 
anali ti î i puneau întrebarea: „De ce investe te ex-primarul într-o campanie 
falimentar ?”.  

Consider m c  Serafim Urechean, care a renun at la Prim rie în favoarea 
imunit ii parlamentare, inten iona s  candideze pentru func ia de primar în 
2007. Prin exteriorizarea lui Dumitru Braghi , la alegerile din 10 iulie 2005, 
Serafim Urechean a încercat s  împu te doi epuri. Dac  pierde alegerile, Du-
mitru Braghi  dispare din topul politicienilor, iar dac  totu i reu ea s  ajung  

                                                
106 Milevschi R. Zinaida Grecianîi are un plan de decorupizare a Prim riei. // „Puls”, 2005, 7 

iulie.  
107 Dumitru Braghi : “Vin la prim rie pentru a oferi solu ii”. // “Timpul”, 2005, 24 iunie. 
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primar de Chi in u, ora ul era s  fie controlat în continuare de func ionari din 
echipa lui Serafim Urechean. Nu întîmpl tor, ex-primarul a subliniat cu orice 
ocazie c  anume el a decis candidatura lui Dumitru Braghi i formatul în ca-
re el se va prezenta în fa a chi in uenilor.108 

Dumitru Braghi  este marele strateg în realizarea tacticilor de oganizare 
a manifest rilor electorale. Tacticile i discursurile sale sînt compuse în tradi-
iile clasice ale limbajului de lemn, pres rat cu sintagme de genul „colectiv 

fr esc”, „sl vitul partid”.109 De i i-a construit strategia de candidat indepen-
dent i sus inut evident de c tre Alian a „Moldova Noastr ” a ex-primarului 
Serafim Urechean, în campania pentru Prim rie el porne te cu o criz  de ima-
gine colosal . Eroarea tactic  respectiv  l-a costat cel pu in 10-15% din sufra-
gii. Dumitru Braghi  a avut cea mai costisitoare campanie dintre to i candi-
da ii, utilizînd mijloace informa ionale i propagandistice de tot felul, înce-
pînd cu tradi ionalele articole publicitare în ziare i pîn  la automobile mega-
fonizate. Strategia i tactica candidatului respectiv se plasa ca continuitor al 
politicii fostului primar i coleg de Alian , Serafim Urechean. Se miza pe 
popularitatea acestuia în rîndurile chi in uienilor. i acest fapt s-a dovedit a 
fi falimentar.  

Locul trei i surpriza acelui an – Dorin Chirtoac . Sloganul s u electoral 
era: „Un primar tîn r – o capital  european !”. Dorin Chirtoac  a fost singu-
rul candidat care a reu it s i fac  campanie electoral  pozitiv  f  a avea 
sus inere financiar i logistic . El a mizat pe oboseala electoral  a aleg tori-
lor, construindu- i campania pe tactica “fa  nou  a politicului moldovenesc”. 
Avînd la discre ie doar timpul de anten  oferit gratuit de Televiziunea Na io-
nal i Euro TV, a reu it s i modeleze strategia i tactica suficient de inci-
tant pentru a cî tiga audien a. 

Dorin Chirtoac  a candidat la Prim rie din partea Partidului Liberal. El 
nu a ales nici o tactic  inedit i a r mas la nivelul celorlal i, care promit ace-
lea i solu ii, critic  aceea i guvernare cu acelea i cuvinte. Una din strategiile 
sale este aparen a în fa a oamenilor de luat vederi ba ca expert în drepturile 
omului, ba ca candidat în deputa i, ba ca candidat în primari. Dorin Chirtoac  
este politicianul care încearc  s  se remarce plagiind tactica napoleonic  -  
scopul scuz  mijloacele. Aplicînd tactica - Figaro acolo, Figaro aici - Dorin 
Chirtoac  particip  în toate spectacolele care i se propun.110  

El reprezint  un fenomen mai degrab  antipolitic decît politic. Se pune 
întrebarea: „Cine au fost votan ii lui Dorin Chirtoac ?” Credem c , votan ii 

                                                
108 Popovici R. De ce Urechean îl exteriorizeaz  pe Braghi . // „Puls”, 2005, 24 iunie. 
109 Mihalache C. Îmb trînitul, ifonatul i compromisul, Serafim Urechean sau Exponentul tine-

rilor din eprubet , Dorin Chirtoac . // „Puls”, 2006, 10 februarie.  
110 Matron A. Nou  fe e ale mentalit ii braghi izate. // „Puls”, 2005, 1 iulie.  
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lui Dorin Chirtoac  au fost cei care î i pun cruciuli a vizavi de numele lui do-
ar din cauza faptului c  nu exist  c su a „contra to i”. Tot aici putem remarca 
i o manipulare evident  a strategiei i tacticii lui Dorin Chirtoac  din partea 

unchiului s u, Mihai Ghimpu. Chiar i atunci cînd a fost întrebat dac  Parti-
dul Liberal ar accepta apelul Partidului Social Liberal vizavi de unificarea li-
beralilor, Dorin Chirtoac , vicepre edintele forma iunii, a spus c  asupra ace-
stui fapt trebuie s  se pronun e Mihai Ghimpu111.  

Acest tîn r politician a spart zidul intoleran ei pro-ruse sau pro-române, 
creîndu- i o tactic  echidistant i moderat . Tactic  care a acumulat în pu -
culi a lui electoral  cîteva procente. Extremele românofile sau rusofile nu mai 
au priz  la public cum aveau undeva prin anii 1990. Aceste strategii i tactici 
sunt demodate, iar politicienii care le promoveaz  sunt condu i spre e ec112. 

Locul patru i-a revenit lui Gheorghe Susarenco - candidat din partea Par-
tidului Popular Cre tin Democrat (PPCD). Strategiile i tacticile acestui can-
didat la func ia de primar de Chi in u pot fi cercetate din sloganele sale elec-
torale: „Te respect i te ajut !” i „Fii cu cei care sînt cu tine!”. Candidatul 
PPCD-i tilor la fotoliul de primar general al capitalei, Gheorghe Susarenco, 
nu s-a f cut remarcat practic prin nimic.  

Probabil una din strategiile partidului s u era dorin a de a avea din nou 
Chi in ul la cheremul protestatar. Deaceea Iurie Ro ca, i-a propus s  se lan-
seze într-o campanie electoral , care anterior s-a dovedit a fi prea grea chiar 
i perntru pre edintele forma iunii. Îns  servelismul nu este unica tactic  a lui 

Gheorghe Susarenco, personalitatea acestuia se dovede te a fi mult mai „co-
mplex ”, fapt dovedit în cadru transmisiunilor televizate în direct din Parla-
ment. El sub orice pretext c uta s  i-a cuvîntul. Aceast moment poate fi con-
siderat ca una din tacticile lui Gh.Susarenco113, care poate fi numit  în felul 
urm tor - Campanie electoral  gratis de la tribuna Legislativului. 

Insuccesul tacticilor lui Gheorghe Susarenco în aceast  campanie electo-
ral  au fost din urm toarele cauze: 

1) În dezbaterile electorale televizate mesajul s u a fost mai mult emo-
ional-spiritual de cît concret-ra ional. Îi lipsea agresiunea din strategiile i ta-

cticile lui Dorin Chirtoac i pozi ii bine argumentate ale Iulianei Gorea-Cos-
tin. În compara ie cu ace ti candida i tacticile lui p reau „palide”, fapt confir-
mat prin pierderea locului trei care îi era prognozat de mul i anali ti politici; 

2) Strategia Partidului Popular Cre tin Democrat – compromisul cu gu-
vernarea - prin participarea la votul pentru alegerea pre edintelui Republicii 

                                                
111 Mihalache C. Îmb trînitul, ifonatul i compromisul, Serafim Urechean sau Exponentul tine-

rilor din eprubet , Dorin Chirtoac . // „Puls”, 2006, 10 februarie. 
112 Mihalache C. Dorin Chirtoac  nu mai exist . // „Puls”, 2006, 30 iunie. 
113 Matron A. Nou  fe e ale mentalit ii braghi izate. // „Puls”, 2005, 1 iulie.  
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Moldova din 4 aprilie 2005. Prin sus inerea candidaturii lui V.Voronin, acest 
partid a pierdut cîteva procente din electoratul care îi simpatizau pîn  atunci. 

Putem trage urm toarele concluzii, strategiile i tacticile campaniei elec-
torale a lui Gheorghe Susarenco au fost construite i axate pe trecutul, preze-
ntul i viitorul acestuia. Aceast  tactic  a fost utilizat  pentru a-i construi 
imaginea de persoan  onest , echitabil i corect . Prezentul lui, la momentul 
alegerilor locale, inea de Parlament. Fiind deputat, Gheorghe Susarenco se 
evide ia cu orice ocazie prin interven ii în lan  la microfon. Astfel, microfonul 
parlamentar a fost utilizat ca element al tacticii de PR electoral. Viitorul lui 
Gheorghe Susarenco era desenat în culorile oranj ale cre tin-democra ilor. 
Sloganele folosite au avut o strategie i tactic  evident cre tineasc , intind nu 
doar în sus in torii PPCD, dar i în popula ia religioas . 

Candidatul independent Iuliana Gorea-Costin cu 4,95% din sufragii s-a 
plasat pe locul cinci. Aplicînd tactica „sp rii min ilor” Iuliana Gorea-Costin 
de fiecare dat  sus inea i accentua faptul c  nu este membru a vre-o unui pa-
rtid.114  

Iuliana Gorea-Costin a folosit urm toarele slogane electorale: „Pentru o 
capital  european  cu cet eni prosperi!”, „Alege un primar independent de 
partide i clanuri financiare!”, „Alege EUROPA!”, „Pentru o capital  liber  
de comunism i pseudocra i!” i „Salveaz  cu votul t u Cetatea Libert ii – 
Chi in u!”  

Iuliana Gorea-Costin, so ia ex-primarului capitalei Nicolae Costin i-a 
cut carier  politic  din numele so ului. În campania electoral  pentru func-

ia de primar s-a eviden iat prin declara ii ocante de genul - propunerea de a 
sfin i cl direa Prim riei sau apelarea la for e divine.115 Aceast  tactic  s-a do-
vedit a fi eronat , drept dovad  servind cele 4% ob inute de Iuliana Gorea-
Costin. Totodat , ea a utilizat în campania electoral  momente nostalgice.  

Fiind v duva primului primar al Chi in ului post-sovietic, Nicolae Cos-
tin, a utilizat imaginea acestuia în strategiile i tacticile sale electorale. O alt  
tactic  - ine de faptul c  a fost, timp de patru ani, reprezentantul Moldovei pe 
lîng  Consiliul Europei i se autoeticheteaz  drept specialist în rela ii interna-
ionale i în integrare european . Îns  toate tacticile candidatei nu au avut pri-

 la public. 
Urm torul candidat, plasat pe locul ase este candidatul din partea Blo-

cului electoral „Patria-Rodina - Ravnopravie”, Valerii Klimenko. Strategiile 
i tacticile candidatului reies din sloganele sale electorale: „Victoria mea – vi-

                                                
114 Iuliana Gorea-Costin: „Pentru o capital  cu cet eni prosperi!”// „Jurnal de Chi in u”, 

2005, 6 iulie. 
115 : «  

». // « », 2005, 29 . 
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ctoria tuturor!” i „Doar împreun  vom birui!” Inten ia lui Valerii Klimenko, 
pre edintele mi rii „Ravnopravie” de a candida la func ia de primar general 
al capitalei, era a treia încercare de a cuceri Chi in ul cu tactici ovine i 
xenofobe. Fiind un adept al strategiei politice de dezna ionalizare a popula iei 
autohtone, a încurajat ac iunile regimului de la Tiraspol de sistare a activit ii 
colilor cu predare în grafie latin  din localit ile din stînga Nistrului. Valerii 

Klimenko a f cut din tactica – moldofobie, o afacere profitabil . El repet  cu 
orice ocazie c  „Problema principal  a Moldovei sunt moldovenii”116.  

Este unul dintre cele mai contradictorii personaje din galeria politicieni-
lor  din  ar .  O tactic  de  baz  a  lui  Valerii  Klimenko este  „a  t ia  frunze  la  
cîini”- particip  la toate alegerile, parlamentare i locale, acumuleaz  un pro-
cent-dou , face scandal, scamatorie, devenind deja cunoscut prin declara iile 
sale aberante. Pentru a ajunge la scaunul de primar al capitalei el a utilizat 
strategii i tactici ovine. Doar un exemplu: „Dup  15 ani de conducere a mo-
ldovenilor - economia rii a fost bancrotat . La ce bun primarul Chi in ului 
trebuie s  cunoasc  limba de stat? Dac  ajung edil al capitalei, voi avea la di-
spozi ie o turm  de traduc tori”117, spunea deseori Valerii Klimenko, care nu 
cunoa te limba de stat i mizeaz  în exclusivitate pe aleg torii rusofili.  

Vizavi de strategiile i tacticile folosite de Valerii Klimenko noi conside-
m c , tactica de baz  a lui Valerii Klimenko, care particip  la alegerile loca-

le în Chi in u cu o regularitate demn  de invidiat, este simpl  - de a participa 
doar de dragul particip rii. Mesajul este adresat unui grup- int , compus din 
partea cea mai radical  a vorbitorilor de limb  rus . V.Klimenko î i construi-

te tacticile sale utilizînd ca baz  rela iile dintre Moldova i Rusia. 
Candidatul independent Mihai Severovan cu 3,58%, s-a plasat pe locul 

apte. În perioada activit ii sale în calitate de consilier municipal Mihai Se-
verovan a avut o tactic  de sus inere par ial  a  comuni tilor. Cea mai mare 
surpriz  a fost c  el în electorala pentru Prim rie din 2005 i-a schimbat tac-
tica, fiind unul dintre cei mai activi ctritici ai comuni tilor. Aceast  schimba-
re de tactic  poate fi considerat  ca principala strategie a lui Mihai Severo-
van, ceea ce i-a adus în compara ie cu alegerile locale din 2003 un rezultat 
destul de bun. S  amintim c  la acele alegeri el a ob inut 1,3%. Sloganul s u 
electoral fiind simplist dar conving tor „Vin la prim rie pentru tine, pentru 
Chi in u!”  

Mihai Severovan a fost i ministru, i deputat, i consilier municipal. 
Aceste func ii au fost folosite în tactica sa care era – crearea unei imagini de 
un bun specialist în domeniul rela iilor cu publicul.  Tactica de baz  a lui Mi-
hai Severovan s-a identificat în special din sloganele acestuia. Cochetînd cu 
                                                
116 Matron A. Nou  fe e ale mentalit ii braghi izate. // „Puls”, 2005, 1 iulie.  
117 Cojocaru A. Bufonul municipal i-a tras un ut criminal. // „Puls”, 2006, 16 iunie. 
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imaginea paternal , Mihai Severovan intea în electoratul frustrat de candida-
ii agresivi. Dimpotriv , candidatul respectiv a pledat pentru o tactic  de a 

crea o imagine de politician moderat, temperat, onest i independent. De fapt, 
Mihai Severovan era singurul candidat independent, nefiind sus inut de niciu-
na dintre forma iunile politice din Moldova – un moment pragmatic a strate-
giei i tacticii lui Mihai Severovan.   

Locul opt îi revine lui Vladimir Guri enco – candidat din partea Partidu-
lui Democrat din Moldova. Vladimir Guri enco i-a construit strategiile i ta-
cticile folosind urm toarele slogane electorale: „Voi readuce ordinea în Pri-

rie!” i „Vladimir Guri enco – primarul ora ului t u!”.  
Partidul Democrat nu este primul i nici ultimul partid din cariera acestui 

func ionar experimentat. Acest moment poate fi eviden iat ca o strategie de 
baz  a întregii activit i politice a acestui candidat. Tactica lui fiind - sunt 
acolo  unde  este  bine.  Dintr-un  partid  în  altul  a  plecat  f  probleme.  Ca  i  
M.Severovan, Vladimir Guri enco a folosit tactica de creare a unei imagini de 
un bun specialist în domeniul rela iilor cu publicul, deoarece în cariera sa po-
litic  a fost ministru din partea Conven iei Democrate. Iar în  2001 a candidat 
la Parlament împreun  cu Partidul Rena terii i Concilierii din Moldova.  

Fiind pretor al sectorului Rî cani al Chi in ului, V.Guri enco i-a accen-
tuat tactica de func ionar municipal competent, oponent al ex-primarului Se-
rafim Urechean. Îns  campania electoral  a fost slab preg tit , drept dovad  
servind interven iile inadecvate în cadrul dezbaterilor televizate i rezultatele 
ob inute. Pentru el n-au votat nici locuitorii sectorului Rî cani. Totodat , nici 
Partidul Democrat practic, nu i-a sprijinit calitativ candidatul, eschivîndu-se 
de la show-uri prin capital . 

Urm torul candidat este Gheorghe Sima. El a candidat din partea Uniunii 
Muncii „Patria-Rodina”. La baza strategiilor i tacticilor sale, Gheorge Sima 
intea în experien a sa cît politic  atît i profesionist . Fiind un pedagog pro-

fesionist care din a doua jum tate a anilor 1990 a format Partidul „Uniunea 
Muncii”. În alegerile parlamentare din 2001 acest partid a intrat în blocul ele-
ctoral „Alian a Braghi ” i a ob inut un singur mandat în parlament (Gh.Si-
ma). Mai tîrziu Gheorghe Sima a ie it din frac iunea „Alian a Braghi ” i a 
devenit candidat independent. În primul guvern a lui V.Tarlev a ob inut pos-
tul de ministrul al Educa iei.  

La alegerile parlamentare din 2005 Partidul „Uniunea Muncii” s-a mode-
rnizat schimbîndu- i denumirea prin Uniunea Muncii „Patria-Rodina”, dar re-
zultatul ob inut nu i-a permis de aceast  dat  s  ob in  un loc în Parlament. 
Aceste func ii au contribuit la eviden ierea unei tactici electorale des întîlnite 
i la al i candida i.  
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Vorbim despre tactica de creare a unei imagini de un bun specialist i ex-
perimentat în diferite domenii. Gheorghe Sima a a i nu i-a eviden iat tactica 
electoral . Nu întîmpl tor, de la un scrutin la altul, el nu poate ob ine mai 
mult de 1%. Ini ial, el i-a construit tacticile pe valorile prieteniei pîn  la va-
salitate între Moldova i Rusia, prezentîndu- i ideile exclusiv în limba rus . 
Dup  ce  a  observat  c  pierde  teren  în  fa a  lui  Valerii  Klimenko,  Gheorghe  
Sima a încercat s i radicalizeze tactica prin schi area unui politician dur i 
critic al guvern rii. Îns i acest segment deja era ocupat de un alt candidat, 
Dorin Chirtoac . Astfel, în final Gheorghe Sima a demonstrat c  a a i nu i-a 
identificat vre-o tactic  electoral .  

Locul de autsider din campania electoral  din 10 iulie 2005, cu 0,39% îi 
revine lui Vladimir Garaba, candidat din partea Partidului Ecologist „Alian a 
Verde” din Moldova. Strategia electoral  a lui Vladimir Garaba consta nu atît 
în lupta pentru victorie i ocupare a careva loc în lista concuren ilor, cît în at-
ragerea intereselor chi in uienilor i a contracandida ilor s i în solu ionarea 
problemelor ecologice ale municipiului.  

El  considera  c  dac  noul  primar  de  Chi in u  întradev r  va  încerca  s  
fac  careva ac iuni în solu ionarea problemelor ecologice, atunci misiunea 
strategic  a lui pentru Prim rie va fi îndeplinit . Strategiile i tacticile acestui 
candidat pot fi caracterizate ca unele tipic ecologi tilor. Acest moment îl sesi-

m în sloganele sale electorale: „Pentru un ora  verde cu oameni prosperi!”. 
Dac  s  analiz m întreaga activitate politic  a acestui candidat putem 

confirma c  Vladimir Garaba are o strategie deosebit  - dac  nu po i s  fii cel 
mai bun într-un domeniu, infiltreaz -te în cît mai multe organiza ii. Astfel, 
Vladimir Garaba este membru a tuturor ONG-urilor ecologiste. Strategia i 
tactica lui Vladimir Garaba fiind - dac  organiza ia nu exist , ea este inventa-

.  
Tactica sa electoral  este foarte greu de identificat. Candidatul respectiv 

a participat i anterior la diverse scrutine, dar nu a reu it vre-odat  s  p -
seasc  zona de 1-2%. Chiar i sloganul s u electoral denot  criza de strategie 
i tactic  a lui Vladimir Garaba, fiind ters i sterilizat la fel ca i discursurile 

televizate ale acestuia. Astfel, tactica candidatului respectiv poate fi identifi-
cat  ca un stereotip al politicului moldovensc – participare de dragul partici-

rii. În spatele acestei strategii se ascunde nici inters politic, nici interes eco-
nomic i nici chiar interes de imagine.  

Alegerile primarului general al municipiului Chi in u, desf urate pe 10 
iulie 2005 au fost declarate nevalabile din cauza unui absenteism sporit la ur-
ne, ceea ce în opinia observatorilor, este rezultatul unui vot de protest. Potri-
vit estim rilor preliminare la alegerile pentru func ia de primar al capitalei s-
au prezentat doar 26,9 la sut  din cei 560 de mii de locuitori ai municipiului, 
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înscri i în listele electorale118. Iar la alegerile repetate din 24 iulie au partici-
pat doar 19,7% din aleg torii cu drept de vot - o prezen i mai redus , în co-
mpara ie cu cea din 10 iulie. Conform Codului electoral, alegerile pot fi con-
siderate valide în cazul în care la urnele de vot s-a prezentat cel pu in 1/3 din 
num rul total de aleg tori înscri i în listele electorale119.  

Potrivit observatorilor, pe lîng  faptul c  data alegerilor a fost numit  f -
 a se lua în considera ie perioada de odihn , un factor aparte este decep ia 

electoratului prodemocrat fa  de votul acordat de partidele de opozi ie guve-
rn rii comuniste, produs la 4 aprilie 2005. În opinia exper ilor, a fost pentru 
prima dat  în istoria alegerilor libere cînd la urnele de vot s-au prezentat mai 
pu in decît o treime din electorat, necesar pentru validarea scrutinului120.  

Anali tii politici consider  c  participarea redus  la vot în alegerile anti-
cipate din capital  a fost determinat  de sezonul estival i de oboseala aleg -
torilor. Arcadie Barb ro ie, directorul Institutului de Politici Publici a decla-
rat c  neparticiparea la vot a multor cet eni a fost determinat  de trei factori: 
vacan a, faptul c  alegerile locale au avut loc prea curînd dup  scrutinul par-
lamentar i dezinteresul aleg torilor pentru un eventual primar care î i va 
exercita mandatul mai pu in de doi ani.  

Igor Munteanu, analist politic, expert în administra ia public , consider  
 participarea redus  la vot la alegerile anticipate din capital  a fost determi-

nat  de oboseala electoratului, resim it  puternic dup  alegerile parlamentare 
din prim vara anului 2005. De asemenea, el sus ine c  coportamentul unor 
for e politice dup  scrutinul parlamentar a provocat derut  în rîndul electora-
tului.121  

Dup  p rerea unor anali ti politici, puterea a facut totul pentru depoliti-
zarea i demotivarea civic  a popula iei, discreditînd metodic institu ia prim -
riei.122 Sugrumarea liberta ii de exprimare, interzicerea oric ror dezbateri 
serioase la televiziunea de stat în acel an a accentuat indiferen a i apatia ale-

torilor. Acest sindrom al absenteismului este foarte grav, pentru c  s-ar 
putea repercuta i asupra viitoarelor alegeri parlamentare. Mai ales c  în acest 
caz ne referim la locuitorii capitalei, despre care s-a crezut mereu c  
reprezint  segmentul cel mai activ i mai con tient al electoratului.  

Electoratul moldovenesc nu vine la urne dac  nu are pe tav  o lupt  apri-
, sus inut  de replici huliganice. Astfel, consensul parlamentar realizat de 

                                                
118 http://www.azi.md/news?ID=35210 
119 http://www.azi.md/news?ID=37469  
120 http://www.azi.md/news?ID=35003 
121 Mihalache C. Oboseala electoral , principala problem  a Chi in ului. // „Puls”, 2005, 30 

septembrie. 
122 http://www.azi.md/news?ID=37469 
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principalele for e politice, le-a jucat festa candida ilor pentru fotoliul de pri-
mar. Cu regret, opozi ia nu prea are personalit i cu care ar putea jongla în 
scrutine. Acelea i fe e, aceea i replic , aceea i tactic  simplist -criticist .123 

Putem trage concluzii c  campania electoral  pentru Prim rie din 2005 a 
fost una dintre cele mai lini tite în scurta istorie a Moldovei, contracandida ii 
abordînd un mesaj steril i politicos. Aceasta dup  p rerea noastr , al turi de 
absen a intrigii, a constituit principala cauz  a absenteismului la urnele de 
vot.  
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Welfare state is believed to be one of the greatest achievements of the 

twentieth century, a model that has reached "a beneficial marriage between 
growth and cohesion, the market place and social security, the reward of 
merit and support of need". Although not directly, Republic of Moldova pro-
clames itself a welfare state – via the provisions of the articles 47 and es-
pecially 126 from the text of the Constitution. Unfortunately, de facto Mol-
dova is far from what a welfare state typically is. Even if we take a "minimal" 
operational definition of a welfare state – "a state which ensures a minimal 
real income for all its citizens" – even in this case Moldova does not qualify. 
The public opinion surveys constantly show the fear of poverty to be in the 
top of the things moldovans are most afraid of. Migration figures are really 
impressive, Moldova being on the second place in the world as regards the 
remittances as a share of GDP. However, the article states that in the last 
years the country has undergone some positive changes and revealed opti-
mistic trends, as a result of the implementation of the EGPRSP.  

The positive results in areas of primary attention for a welfare state – 
such as healthcare, education, employment, social assistance, social 
protection – are carefully examined. A strategic document like "EU-Moldova 
Action Plan" is also of an undoubted importance. The article argues that 
Moldova's orientation towards European Social Model is a great impetus for 
development of a real moldovan welfare state.  

Moldova's orientation towards European Social Model is a great impe-
tus for development of a real moldovan welfare state. 

 
Dup  cel de-al doilea R zboi Mondial începe o nou  etap  în istoria sta-

tului social – etapa constitu ionaliz rii sale. Primul exemplu în acest sens a 
servit Legea Suprem  a Republicii Federative Germane din 1949. La etapa 
actual  toate statele dezvoltate ale lumii, indiferent dac  con in sau nu în tex-
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tul lor constitu ional sintagma propriu-zis  de "stat social", apar in, de facto, 
mai mult sau mai pu in, la acest tip de stat125.  

Un modern ghid pe probleme de politic  social  define te statul social 
a în felul urm tor: "Un stat social este acela, ce se bazeaz  pe o economie 

de pia  social , pe valorificarea stimulentelor i a for elor motrice ale aces-
teia"126. 

Urmînd aceast  caracteristic , constat m c  la nivel de stipulare consti-
tu ional , Republica Moldova î i autentific  devotamentul vizavi de ideea 
statului social, de i sintagma propriu-zis  lipse te din textul Constitu iei. A a 
se face, c  ast zi Legea Suprem  a rii, în art.126, prevede: 

(1) Economia Republicii Moldova este o economie de pia , de orienta-
re social , bazat  pe proprietatea privat i pe proprietatea public , antrenate 
în concuren  liber . 

(2) Statul trebuie s  asigure: 
… g) sporirea num rului de locuri de munc , crearea condi iilor pentru 

cre terea calit ii vie ii. 
Astfel, articolul dat cuprinde, în deplin  armonie cu defini ia propus , 

constituentul primordial al unui stat social, anume "economia de pia  de ori-
entare social ".  

În afar  de aceasta, art.47 al Constitu iei privind "Dreptul la asisten i 
protec ie social " cuprinde atât obliga iunile statului vizavi de asigurarea ni-
velului de trai decent al cet enilor, cît i drepturile cet enilor de a fi asigu-
ra i împotriva riscurilor de baz  ale vie ii. Aici se stipuleaz : 

(1) Statul este obligat s  ia m suri pentru ca orice om s  aib  un nivel de 
trai decent, care s -i asigure s natatea i bunastarea, lui i familiei lui, cuprin-
zând hrana, îmbr mintea, locuin a, îngrijirea medical , precum i serviciile 
sociale necesare.  

(2) Cet enii au dreptul la asigurare în caz de: omaj, boal , invaliditate, 
duvie, batrîne e sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzis-

ten , în urma unor împrejur ri independente de voin a lor.  
Pentru Moldova, oportunitatea alegerii modelului de stat social este dat  

de mai mul i factori:  
• Atractivitatea experien ei externe. Modelul unui stat social este de 

mult propriu unor ri ca: Germania, Austria, Fran a, rile Europei de Nord. 
Atragerea aten iei asupra faptului c  toate acestea sunt ri prospere, cu stan-
darde înalte de via  ar fi, cu siguran , superflu .  

                                                
125 . : . //  

. – .: , 2000,  2, .46-59 
126 . - M , 2001, .99 
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• Statul social se distinge printr-un înalt grad de responsabilitate econo-
mico-social  a statului.  

• Congruen a dintre ideea statului social i practica istoric , respectiv 
mentalitatea societ ii. Trecutul istoric al rii a fost marcat de un model eta-
tist-centralizat al politicii sociale, caracterizat de faptul c  toate bunurile soci-
ale erau recep ionate nemijlocit de la stat. Era un model paternalist, care fixa 
rigid atît comportamentul omului în sfera social , cît i setul de servicii socia-
le, ce trebuiau sau puteau fi oferite. Pe lîng  alte imperfec iuni ale modelului 
dat, principala consta în efectul lui asupra mentalit ii sociale. Formarea i 
conservarea unui spirit de între inut social era un produs al acestui sistem. 
Reminiscen ele acelui  spirit, care nu avea cum s  dispar  în doar un deceniu, 
obi nuin a unei considerabile p i a popula iei de a conta exclusiv sau prepo-
nderent pe ajutorul guvern mîntului determin  atractivitatea statului social 
pentru cet enii rii noastre ca model de dezvoltare.  

• Pe fundalul unui dezastru economic i al unei debandade sociale, care 
acompaniaz  de cele mai multe ori perioadele de tranzi ie, statul este obligat 

 asigure promovarea reformelor sociale în a a mod, încât s  deven  un ga-
rant al continuit ii schimb rilor spre mai bine. 

• Actualmente, dat fiind vectorul de integrare european  a Moldovei, 
modelul ei de organizare social-economic  ar trebui inspirat, bineîn eles în 

sura posibilit ilor, din practicile i procedeele Modelului Social European 
– formulei europene a statului social.  

Exist , de fapt, trei accep iuni principale a ceea, ce ine de obliga iile 
unui stat social: 

1) Furnizarea serviciilor sociale de c tre stat. 
2) Responsabilitatea primar  pentru bun starea cet enilor. Aceast  re-

sponsabilitate este comprehensiv , deoarece sunt luate în considerare toate 
aspectele bun st rii (o "re ea de securitate" nu este suficient , la fel i standa-
rdele minime). Este universal , c ci acoper  fiecare persoan  reie ind din ca-
litatea acesteia de cet ean, aidoma unui drept.   

3) Furnizarea bun st rii în societate. În multe state sociale, mai ales în 
Europa Continental , bun starea nu este tocmai aprovizionat  de stat, ci de o 
combina ie dintre servicii independente, voluntare, mutuale i guvernamenta-
le. Furnizatorul func ional poate fi guvernul, o agen ie sau companie sponso-
rizat  de stat, o corpora ie privat , organiza ii de caritate sau alte forme de  
organisme non-profit.  

a cum vedem, pe m sura prezent rii fiecare accep iune este mai deta-
lizat i mai generoas  decât precedenta. i dac  prima prevede doar "furni-
zarea serviciilor sociale", apoi a doua introduce criteriile comprehensivit ii 
i universalit ii, iar a treia l rge te considerabil num rul actorilor antrena i în 
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aprovizionarea serviciilor sociale. În esen  totu i, toate trei defini ii au un 
numitor comun: statul social se ocup  de bun starea cet enilor, de aici i o 
alt  denumire popular  a statului social – statul bun st rii, sau welfare state.   
În aceast  ipostaz , o caracteristic  cert  a oric rui stat social este lupta cu 

cia i asigurarea unui nivel minim garantat de bun stare. În Moldova s -
cia se prezint , a a cum se întâmpl  de obicei în toate rile, ca un fenomen 

multidimensional, constând din: 
 nivel redus de venituri, consum i ocupare a for ei de munc ; 
 alimenta ie insuficient  sau de calitate proast ; 
 stare precar  a s ii; 
 acces limitat la educa ie;  
 participare limitat  la luarea deciziilor;  

lipsa mijloacelor de abilitare personal , reflectat  în posibilitatea limita-
 de a influen a. Totu i, a a se face c  tocmai s cia material , în forma ei 

cea mai elementar , a fost i r mâne impedimentul num rul unu pentru deve-
nirea statului social în Moldova. Spre regret, lupta cu s cia a devenit în Mo-
ldova o preocupare oficial  a statului doar dup  anul 1997, iar printr-un con-
curs nefericit de circumstan e evenimentele din Rusia ce i-au urmat "lunii ne-
gre" – zilei de 17 august 1998 – au constituit o lovitur  grea pentru economie 
din cauza leg turilor comerciale i migra ionale strânse existente între cele 
dou ri. Au urmat dou  documente interimare de reducere a s ciei din 
2000 i 2002, precum i programul guvernului din 2001-2005 numit "Rena -
terea economiei – rena terea rii", ultimul prev zând o activ i cuprinz toa-
re politic  social . Oricum, se cere men ionat faptul c  aniversarea a 15 ani 
de independen  a Republicii Moldova marcheaz i ultimul an din progra-
mul mediu al celui mai important document socio-economic al Republicii 
Moldova din ultima perioad , document care practic sinonimizeaz  cu dezvo-
ltarea statului social în ar  prin prisma luptei cu s cia – SCERS (2004-
2006), focalizat spre "cre terea nivelului calit ii vie ii popula iei, ameliora-
rea protec iei sociale a celor mai s race categorii de cet eni, inclusiv spre de-
zvoltarea sistemului de garan ii sociale, crearea noilor locuri de munc , în 
special, pentru cei s raci, asigurarea accesibilit ii serviciilor medicale calita-
tive, constituirea unui capital uman, apt de performan  prin dezvoltarea înv -

mîntului i a tiin ei". Timp de doi ani, în cadrul SCERS au fost realizate 
rezultate impun toare, pe care le vom trece scurt în revist , acestea fiind, în 
mare, simptomele mult-a teptate ale asan rii socio-economice a rii i evo-
lu iei spre un stat social. Vom începe cu dou  sfere primare pentru afirmarea 
unui astfel de stat: educa ia i ocrotirea s ii. 

Astfel, în domeniul educa iei, în mai 2005, Republica Moldova a aderat 
la Procesul de la Bologna, axat pe sisteme de performan i calitate euro-
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pene. Pe parcursul ultimilor doi ani, a fost revizuit i ajustat  baza legislativ-
normativ , iar mecanismul de constituire a înv mântului superior a fost axat 
pe cel european, structurat în dou  cicluri universitare. S-a oficializat imple-
mentarea obligatorie în institu iile de înv mânt superior a Sistemului Euro-
pean de Credite Transferabile. A fost introdus Suplimentul la Diplom , mo-
del unic european, completat în limba oficial  a statului i în limba englez i 
eliberat obligatoriu fiec rui absolvent, începând cu promo ia anului 2005. 

De asemenea, a fost elaborat proiectul legii înv mântului secundar ge-
neral, care oblig  p rin ii s  asigure copiilor frecventarea colii. Cu suportul 

ncii Mondiale, a fost preg tit proiectul "O educa ie de calitate în mediul 
rural din Moldova". Proiectul are urm toarele obiective: 

 •   îmbun irea calit ii educa iei în colile de la sate; 
 •   sporirea eficien ei în utilizarea resurselor; 
 •   fortificarea capacit ilor de planificare i monitorizare în educa ie. 
Implementarea proiectului, în valoare de 10 mln. dolari SUA, a început 

în iulie 2006.  
Se cere men ionat c  în "Planul Uniunea European  - Republica Moldo-

va", aderarea sistemului educa ional la Procesul de la Bologna reprezint  o 
component  esential  a politicii de integrare europeana a Republicii Moldo-
va127. 

Cu începere de la 1 ianuarie 2004 a fost introdus  asigurarea medical  
obligatorie, prev zut  înc  de Strategia Preliminar  de Reducere a S ciei 
din 2002.  Pachetul de servicii acordate în baza poli ei de asigurare a fost co-
mpletat în 2005 (la alegerile parlamentare din acela i an, stipularea privind 
dublarea pachetului minim inclus era r spândit  în platforma electoral  a par-
tidelor concurente). Statul asigur  urm toarele categorii ale popula iei, consi-
derate vulnerabile: 

(1) copiii de vârst  pre colar ;  
(2) elevii din înv mântul primar, gimnazial, liceal i mediu de cultur  

general ;  
(3) elevii din înv mântul secundar profesional;  
(4) elevii din înv mântul mediu de specialitate (colegii) cu frecven  

la zi;  
(5) studen ii din înv mântul superior universitar cu frecven a la zi;  
(6) omerii înregistra i oficial; 
(7) copiii ne colariza i pân  la împlinirea vârstei de 18 ani;  
(8) femeile gravide, l uzele;  

                                                
127 Ministerul Educa iei, Tineretului i Sportului. Republica Moldova – un an de la semnarea ac-

tului  de aderare la Procesul de la Bologna.  http://www.almamater.md/articles/1425/index. 
html 
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(9) reziden ii înv mântului postuniversitar obligatoriu. 
Republica Moldova a înregistrat progrese importante în atingerea unuia 

dintre Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, ce ine de reducerea mortali-
ii copiilor. Organiza ia de caritate Salva i Copii ("Save the Children") a 

plasat Republica Moldova pe locul 24 în topul rilor în care na terea are un 
grad sporit de siguran , situa ia fiind monitorizat  în 125 de ri. Rata morta-
lit ii infantile s-a redus de la 18,3 la 1000 de nou-n scu i în 2000 la 12,2 în 
anul 2004. În aceea i perioad , mortalitatea copiilor pân  la 5 ani s-a mic o-
rat, respectiv, de la 23,3 la 15,3 la 1000 de noi-n scu i. În 2005 rata mortalit -
ii materne a constituit 18,6 la 100000 n scu i vii, fa  de 23,5 în anul 2004. 

Obiectivul stabilit pentru 2006 este de 23,0. Actualmente, noi realiz ri ambi-
ioase ducând la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului se pre-

d, de exemplu, în Programul de ar  al UNICEF pentru 2007-2011, reali-
zat în comun cu Guvernul Republicii Moldova128. 

În sfera for ei de munc , SCERS prevedea sporirea ratei angaj rilor, 
precum i a veniturilor salariale pentru reducerea s ciei. În anul 2004, rata 
omajului a r mas la un nivel relativ sc zut, respectiv 8,1%, ceea ce reprezin-
 o reducere nesemnificativ  cu 0,5% fa  de anul 2003. În anul 2005, rata 

omajului calculat  conform metodologiei Biroului Interna ional al Muncii 
înregistra un nivel de ar  de 7,3%. Continu  s  se men in  diferen ele între 
rata omajului în ora e (11,2%) i sate (4,0%). 

În domeniul protec iei sociale, în anul 2004 au fost stabilite 31.587 pe-
nsii noi, iar num rul total al pensionarilor înregistra i s-a mic orat fa  de 
anul 2003 cu 1%. În luna aprilie 2004 pensiile au fost indexate cu 22%, iar în 
2005 pensia medie pentru limita de vârst  a fost indexat  cu 18,2%. M rimea 
medie a pensiei pentru limit  de vârst  a constituit 336,75 lei la 1 ianuarie 
2005 i a crescut cu 55% fa  de anul precedent. În anii 2000-2005, ponderea 
transferurilor c tre popula ie în totalul cheltuielilor discre ionale a crescut de 
la 28,9 % la 31,6%. Au fost indexate i recalculate pensiile minime, acestea 
constituind, începând cu 1 noiembrie 2005, 219 lei pentru lucr torii din agri-
cultur i 246 lei pentru ceilal i beneficiari. Plata indemniza iilor pentru între-
inerea copiilor cu vârsta între 1,5 i 16 ani a sporit de 2,3 ori. Reformarea si-

stemului de pensionare decurge cu ritmuri lente, iar stabilitatea financiar  a 
bugetului asigur rilor sociale treze te îngrijor ri. Rata s ciei în familiile al 

ror venit de baz  este ob inut din transferuri sociale este mai înalt  decât ra-
ta medie a s ciei. Circa 36 din 100 de persoane care tr iesc în astfel de fa-
milii sunt s race, iar 20 - extrem de s race.  

                                                
128 Vezi: Summary Results Matrix: Government of Moldova – UNICEF Country Programme, 

2007-2011. http://www.unicef.org/about/execboard/files/Moldova-matrix.pdf 
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Familiile pensionarilor, de asemenea, se caracterizeaz  printr-un risc 
sporit al s ciei (31 de persoane din 100 sunt s race). Performan a progra-
melor de asisten  social  s-a men inut la cote sc zute în ultimii ani, în speci-
al din cauza direc ion rii necorespunz toare a resurselor. 

Costul programelor de asisten  social  în anul 2004 a constituit circa 
28% din cheltuielile totale pentru protec ia social , sau 829,6 mln. lei, inclu-
siv pentru: 

• compensa ii nominative – cca. 373 mln. lei;  
• indemniza ii pentru copii - 157,6 mln.lei;  
•  aloca ii sociale de stat i aloca ii lunare de stat pentru veterani de r z-

boi - 99,5 mln.lei. 
• În anul 2004 presta iile de asisten  social , pl tite din transferuri de la 

bugetul de stat prin intermediul Casei Na ionale de Asigur ri Sociale, au con-
stituit 455 mln. lei. 272.000 de persoane au beneficiat de asisten  în valoare 
de 41 mln. lei, acordat  din mijloacele Fondului Republican de Sus inere So-
cial  a Popula iei.  

Bineîn eles, aceste rezultate, care se înscriu în obiectivele i priorit ile 
SCERS pe termen mediu (cre terea economic  durabil i inclusiv ; reduce-
rea s ciei i inechit ii, extinderea particip rii celor s raci la dezvoltare eco-
nomic ; dezvoltarea resurselor umane) ar fi fost irealizabile în lipsa unor suc-
cese economice notorii ale Republicii din ultimii ani. SCERS-ul este bazat, 

a cum se vede din denumire i priorit ile pe termen mediu, pe o cre tere 
economic  constant , variind de la 5% ale PIB anual (scenariu moderat de 
dezvoltare) la 8-10% (scenariu optimist de dezvoltare). În anul 2005, PIB-ul a 
crescut cu 7,1%. PIB pe cap de locuitor a atins nivelul de 860 dolari SUA, 
sau circa 10.225 lei, i aproape s-a dublat fa ã de anul 2000. În anii 2000 – 
2005 cre terea economicã a fost de 43%, pe când în perioada anilor 1992 -
1999 PIB-ul s-a redus cu aproape 60%. Rata infla iei în 2005 a fost de 10%, 
fa ã de 12,5% în 2004. Rezervele valutare oficiale au crescut în anul 2005 cu 
127,18 milioane de dolari i au atins nivelul de 597,4 milioane de dolari. Du-

 o perioad  mai dificilã, în acela i 2005 valoarea investi iilor str ine directe 
nete s-a majorat cu 44%, inclusiv investi iile în economie – cu 41%. În anul 
2005 la bugetul public na ional au fost acumulate venituri în valoare totalã de 
14,7 miliarde de lei (incluzând privatizarea), cu 3,3 miliarde de lei sau cu 
28,8% mai mult decât în anul 2004. În bugetul de stat au fost acumulate 
venituri în suma total  de 9,1 miliarde lei, cu 37,9% mai mult în compara ie 
cu perioada respectiv  a anului precedent. Cheltuielile publice în anul 2005 
au depã it cu 10% m rimea prognozatã. 63,3% din finan ele publice au reve-
nit cheltuielilor social-culturale, inclusiv pentru: asigur ri i asisten  social  
– 30,4%; înv mânt – 19,3%; ocrotirea s ii – 11,3%. 
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i totu i, paradigma cre terii economice din ultimii ani este una imper-
fect . Nu este vorba doar despre dezechilibrul balan ei comerciale, unde în 
2005 se importa de dou  ori mai mult decît se producea. Multe din succesele 
din ultimii ani ale statului social moldovenesc în devenire sunt în mod para-
doxal legate de imperfec iunile istorice ale acestuia, care au f cut ca sute de 
mii de oameni s  plece în c utarea unui destin mai bun peste hotarele rii. 
Cre terea PIB-ului este alimentat  din consumul sporit, care, la rândul s u, se 
datoreaz  migra iei imense i remiten elor uria e. Fenomenul migra iei a luat 
amploare începând cu anul 1999. Cifrele privind totalitatea cet enilor mol-
doveni afla i la munc  peste hotare variau mereu. Primele estim ri oficiale au 
ap rut în februarie 2003, publicate de Departamentul de Statistic i Sociolo-
gie. Astfel, cifra moldovenilor care erau angaja i la munc  peste hotare sau se 
aflau în c utarea unui câ tig în afara rii se aprecia la 234 mii de persoane, 
sau 11.4% din popula ia activ . Anterior, în 2000, SIS a mediatizat informa ia 
conform c reia aproape 600 mii din cei circa 2 milioane de moldoveni ap i de 
munca erau angaja i peste hotare. Vicepremierul în guvernul Tarlev-1, 
V.Cristea, a anun at la sf itul anului 2002 cifra de 1 milion de cet eni ai 
Republicii Moldova lucrând peste hotare. Actualmente, CBS-AXA, autoritar 
din moment ce la rezultatele investiga iilor sale apeleaz  FMI în Moldova,  
estimeaz  poten ialul migrant al rii (contingentul migrant de 571 mii perso-
ane i cet enii care nu au fost pleca i la munc  peste hotare dar au exprimat 
inten ia de a pleca) la 690 mii persoane129. Dintr-o medie de cî tig lunar de $ 
543, gastarbeiterii trimit acas  în mediu $ 367. Suma total  a remiten elor a 
crescut spectaculos, constituind 484 mln dolari în 2003, 701 mln. dolari în 
2004 i 890 mln. dolari în 2005.  

Deja în 2004, Republica Moldova s-a clasat pe locul doi în lume în ce 
prive te cota pe care o de in în PIB-ul rii transferurile de la muncitorii de 
peste hotare.  

                                                
129 Republic of Moldova: Selected Issues. IMF Country Report No. 05/54, February 2005, p.35 
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Top-20 state, remiten e ca % din PIB (2004)
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Rolul remiten elor pentru bun starea cet enilor moldoveni este greu de 

supraapreciat. În mediu, remiten ele constituie cel pu in 65% din venitul fa-
miliilor recipiente în 41% din familiile cu migran i. În 2003, cele 484 mln. 
dolari trimi i acas  de muncitorii moldoveni au constituit cel mai extensiv i 
eficient mecanism al asisten ei sociale, în compara ie cu doar 190 mln. Dolari 
prev zute de guvernul rii. Remiten ele prezint  avantajul focaliz rii ideale, 
pe când asisten a social  a statului deseori sufer  tocmai din cauza focaliz rii 
deficiente. În general, remiten ele sporesc venitul gospod riilor, reduc s cia 
i sporesc PIB-ul prin consum. i totu i, pentru un stat social activ, ele au un 

efect corupt prin faptul de a sl bi presiunea asupra guvernului în ce ine de 
accelerarea ac iunilor pentru cre terea bun st rii cet enilor.  

mâne, deci,  i acum valabil  prescrip ia ini ial  a SCERS privind la 
schimbarea paradigmei i a calit ii cre terii pe calea atragerii unui volum 
considerabil de investi ii, în primul rînd, în industria prelucr toare i în infra-
structur , diversificarea structurii economiei, înlocuirea exportului for ei de 
munc  cu exportul de m rfuri i servicii. Toate acestea, îns , nu vin nicide-



 87 

cum s  distrag  aten ia de la succesele Moldovei pe calea devenirii unui stat 
social autentic. Rezultatele luptei cu s cia i inegalitatea, a a cum sunt ele, 
au o importan  deosebit  tocmai din moment ce au fost realizate într-un mod 
con tient, programatic, cu participarea tuturor actorilor interesa i. Este extrem 
de important, din punt de vedere al continuit ii, faptul c  reforma i dezvol-
tarea socio-economice sunt o parte constituent  a Planului de Ac iuni Uniu-
nea European  – Republica Moldova, în timp ce integrarea european  a Mol-
dovei este declarat  obiectiv de perspectiv  al SCERS. i, ceea ce este nu mai 
pu in important, avem i acum semne c  lucrurile evolueaz  în direc ia cre -
terii bun st rii, asigur rii asisten ei sociale de calitate i a unui minim de exi-
sten  adecvat circumstan elor. Actualmente, parlamentul rii lucreaz  asup-
ra proiectului legii privind evaluarea i acreditarea în domeniul asisten ei so-
ciale. Iar acum recent guvernul a adoptat un nou regulament de calculare a 
minimului de existen , care îl va îmbun i pe acel precedent atât sub aspect 
cantitativ, cât i acela calitativ, urmând s  intre în vigoare în ianuarie 2007. 
Acestea luate împreun  ne permit s  conchidem c  devotamentul Moldovei 
fa  de ideile statului social este consfin it i irevocabil, iar pilonii acestui 
model, în rezultatul unei politici consecvente, cap  contur din ce în ce mai 
optimist.  
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This article wants to distinguish the ways of the political participation in 

a society which changes. In the same way, it tries to bring to light the 
grounds which form the base of the political involving of the  moldovan citi-
zens. At the same time that we would like to show, that the political involving 
of the citizens in a transition state is limited to their taking part to the po-
litical elections; and we would like to describe the particularities of this type 
of participation. In this way, involving the mases  as an active actor into the 
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political process, establishing of a trasparent and trully dialogue with the po-
litical class and forming a civil society are the premises of forming a healthy 
political partecipation type. The transition period is characterized by instabi-
lity and chaos at all levels of the global social system. In this meaning all the 
changes that took place during the period of independence of the Republic of 
Moldova left a deep imprint on the daily life of citizens, on their mentality 
and social-political behavior. Uprooting the paternalism and the absorption 
of the democratic political values will increase mases' interest towards politi-
cal domain. 

The role of the masses will be positive only in the situation when the po-
litical society will represent the interests of citizens and the masses will wish 
to take part to the political life of its country. And when the reforms will be 
well rated and there will be a logical coherence between different reforms, it 
also would have a positive reflection on their role. 

 
Participarea politic  se refer  la acele ac iuni ale cet enilor priva i care 

vizeaz  mai mult sau mai pu in direct s  influen eze selec ia personalului gu-
vernamental i/sau ac iunile pe care acesta le face. Aceasta implic  faptul c  
cet enii au oportunitatea de a- i formula preferin ele, de a le semnala altor 
cet eni i guvern mîntului prin ac iuni individuale sau colective, ca aceste 
preferin e s  fie evaluate în mod egal de c tre guvern mînt. C.Pateman sus i-
ne c  “nu poate exista o politic  democratic , participativ , f  s  existe o 
societate participativ ” i c  participarea politic  depinde de oportunit ile de 
a participa în alte sfere: coala, familie, loc de munc , asocia ii voluntare.  
Astfel, exist  o rela ie direct  între gradul de participare în cadrul familiei, 
colii, locului de munc i a apartenen ei la o asocia ie voluntar i partici-

parea în procesul politic. Aceasta din urm  determin  gradul de stabilitate a 
sistemului politic.  

Participarea cet enilor ca subiec i ai procesului politic, i nu doar ca obi-
ec i, reprezint  quintesen a unei democra ii veritabile. Prin intermediul parti-
cip rii politice cet enii unui stat democratic urm resc un singur scop: s  con-
troleze acea clas  de indivizi care doresc s  de in  puterea politic i s -i 
poata selecta prin intermediul scrutinelor doar pe acei candida i ce sunt pro-
fesioni ti, incoruptibili i patrio i, care î i vor exercita mandatele sale doar în 
slujba poporului i nu altfel. Or, participarea politic  întruchipeaz  un meca-
nism complex, contradictoriu prin care cet enii pot comunica despre dorin-
ele, a tept rile i interesele celor ce conduc i exercit  presiune în caz de ne-

cesitate.  
Într-o democra ie real , dar i în societatea în tranzi ie spre democra ie, 

vocea cet enilor ar trebui s  fie deslu it i impun toare, deslu it  - pentru 
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 politicienii s  cunoasc  stringentele necesit i i cerin e ale maselor i im-
pun toare - pentru ca clasa guvernatoare s tie c  este permanent sub aten ia 
i controlul celor de jos131. Astfel, participarea politic  reprezint  ac iunile in-

divizilor sau a grupurilor de indivizi care indirect sau direct încearc  s  influ-
en eze eficient asupra procesului de elaborare, aprobare i implementare a 
deciziilor politice, fapt ce demonstreaz  implicarea cet enilor în cadrul rela-
iilor de natur  politico-potestatar .  

Participarea politic  de multe ori este perceput  într-un mod simplist, dar 
în realitate ea  este un gen de activitate multidimensional . Nivelul general de 
participare într-o societate este determinat de m sura în care poporul în între-
gul s u este activ în politic  de num rul de oameni activi multiplicat cu cuan-
tumul ac iunilor lor132.  

Strictosensul conceptului de participare politic  se rezum  la implicarea 
activ  a cet enilor în procesul politic prin intermediul alegerilor, partidelor 
politice, grupurilor de presiune, mitingurilor etc. Pe cînd, latosensul concep-
tului de participare politic  înglobeaz  în sine nu doar activitatea de gen po-
litic dar i totalitatea activit ilor ce au loc în afara sferei politicului; îns  
strîns legate cu aceasta. A adar, activitatea cet enilor în cadrul organiza iilor 
nonguvernamentale, profesionale sau în cadrul altor organiza ii voluntare le 
ofer  posibilitatea de a fi informa i mai bine i de a c ta noi abilit i. Expe-
rien a dobîndit  în cadrul acestor organiza ii permite reevaluarea i formarea 
noilor viziuni asupra politicului. Participarea politic  este posibil  doar în ca-
zul cînd în stat exist  o societate civil  dezvoltat , care are poten ialul de a in-
fluen a prin propriile mecanisme desf urarea procesului politic133 . 

În contextul transform rilor democratice procesul de participare politic  
poate ingloba mai multe tipuri de implicare în politic , determinate i specifi-
cate de anumite criterii: 

 dup  criteriul motiva ional: 
a)  participarea politic  autonom  - condi ionat  de un caracter bene-

vol i ra ional al motiva iei, unde individul de ine un ansamblu de cuno tin e, 
atitudini politice, formîndu- i astfel o viziune obiectiv  asupra politicului; 

b)  participarea politic  mobilizat  – caracterizat  de o motiva ie de pa-
rticipare nonpolitic  care este rezultatul mobiliz rii, impunerii, antajului, sa-
nc ion rilor economice sau de alt  natur . 

dup  criteriul cantitativ: 

                                                
131 The Big Tilt. Participatory Inequality in America by K.L.Schlozman, H.E.Brady, S.Verba 

http://www.prospect.org/print/V8/32/schlozman-k.html 
132 Dic ionar de politic  Oxford. Univers Enciclopedic. - Bucure ti, 2001, p.319. 
133 McLean I., McMillan A. (Ed.) Political participation, Concise Dictionary of Politics Oxford. - 

New York: Oxford University Press, 2003, p.396. 
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a)  participarea politic  individual  - realizat  prin intermediul votului, 
interesului subiectiv fa  de politic, prin formarea unei pozi ii ferme vizavi de 
societatea politic ; 

b)  participarea politic  colectiv  (de mas ) - realizat  prin intermediul 
organiz rii i particip rii la mitinguri, mi ri, pichet ri cu scopul de a influe-

a direct procesul politic i de a ob ine rezultate ferme la cerin ele declarate 
clasei politice ( de obicei cerin ele/cauzele sunt de ordin na ional). 

dup  criteriul impunerii/persuasiunii: 
a)  participarea politic  activ  - manifestat  prin interesul stabil fa  de 

politic, de activitatea în cadrul diferitor organiza ii socio-politice, partide po-
litice etc; 

b)  participarea politic  pasiv  - identificat  prin interes limitat fa  de 
politic , adesea limitat  doar la actul de vot, acest comportament îl pot avea 
nu doar persoanele cu un bagaj de cunostin e politice îngust dar i cei ce i-au 
pierdut încrederea în eficien a clasei politice. 

dup  criteriul legal: 
a)  pariciparea politic  conven ional  (legal ) - semnific  c  orice ac i-

une politic  este în conformitate cu legisla ia existent  într-un stat, sau în de-
penden  de stat, este în conformitate cu tradi iile politice stabilite în societa-
te; 

b)  participarea politic  nonconven ional  (ilegal ) - se reflect  prin in-
termediul ac iunilor de protest neautorizate, prin terorism politic, adic  prin 
intermediul ac iunilor ce contravin legisla iei i tradi iilor. 

dup  criteriul stabilit ii: 
a)  participarea politic  tradi ional  - orice tip de activit i politice cu 

caracter conservator ce vin din partea cet enilor care sunt pentru reforme le-
nte, pentru p strarea vechiului sistem politic, proprie statelor cu un tezaur is-
torico-politic complex i secular; la fel acest tip de participare se prescrie, de 
obicei, categoriei de cet eni cu o vîrst  înaintat ; 

b)  participarea politic  inovatoare - sunt ac iuni orientate spre schim-
ri în sistemul politic, uneori ac iunile de acest gen  sunt radicale i noncon-

formiste; acest tip de participare este caracteristic statelor în tranzi ie, tinerii 
sunt categoria de cet eni care sunt  promotorii ideilor de schimbare, revolu-
ie a vechiului sistem, de obicei acest tip de participare se confrunt  cu un  

scepticism exacerbat din partea clasei politice i chiar din partea întregii soci-
et i. 

dup  criteriul temporal:  
a)  participarea politic  permanent  - este subscris  indivizilor pentru 

care politica este o profesie (clasa politic ); 
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b)  participarea politic  episodic  - este proprie cet enilor care se imp-
lic  în politic doar în cadrul campaniilor electorale, astfel politicul fiind pent-
ru ei un domeniu relativ secundar în via a cotidian 134. 

În cadrul unui stat democratic se întîlnesc diferite tipuri de participare 
politic , cet enii se pot implica în acest domeniu prin mijloace diferite i pot 
avea viziuni, motive, interese, comportamente diferite, chiar diametral opuse. 
Or, un astfel de stat  presupune faptul ca cet eanul s  se implice într-o form  
sau alt  în via a politic  a societ ii.  

Participarea la vot în cazul Republicii Moldova este activitatea participa-
tiv  cel mai mult studiat  pentru c  e singurul mijloc important prin care cet -
enii pot influen a deciziile celor care guverneaz . Într-adevar, existen a unor 

alegeri libere constituie o condi ie cheie pentru ca un regim s  fie considerat 
democratic. Totu i, implicarea cet enilor în politic  nu se limiteaz  doar la 
actul vot rii, iar votarea nu constituie întotdeauna mijlocul cel mai eficient de 
influen are asupra proceselor politice. Exist i o alt  clas  de activit i parti-
cipative: oamenii care sunt mai activi din perspectiva unor anumite forme de 
participare tind s  fie implica i mai mult în procesul de luare a deciziilor. Sau, 
dup  cum spunea R.Dahl, “ei sunt implica i în moduri de participare democ-
ratic , altele decît votul”. Participarea politic  poate s  se efectueze prin inte-
rmediul a dou  mijloace i anume: 

- mijloace conven ionale de participare, ce constau în votare, activitate 
în campania electoral , activitate în comunitate i contactarea oficialilor pent-
ru probleme personale; 

- mijloace neconven ionale de participare, sau participare de protest 
cum ar fi semnarea de peti ii, participarea la demonstra ii, boicoturi, greve 
neoficiale, distrugeri, violen , sabotaj, asasinate, razboi de gheril . 

Comportamentul politic de mas , în condi iile Republicii Moldova, este 
influen at de diver i factori, precum: afilierea la un partid, leg turile de fami-
lie, prieteniile, vîrsta, religia, ocupa ia, na ionalitatea (sau etnia), locul de re-
edin , nivelul de educa ie, convingerile ideologice, nivelul venitului, starea 

economic  general , statutul social, parmiabilitatea la propagand  etc. Astfel, 
în func ie de diver i parametri, se pot distinge mai multe atitudini posibile ale 
cet enilor cu drept de vot, deta îndu-se urm toarele comportamente: 

1)  Participarea activ  - prezen a la vot din interes direct pentru politic , 
angajare în practice politice, participare la reuniuni electorale, tendin e de a 
influen a pe al ii; 

                                                
134 , http://www.vusnet.ru/biblio/dict.aspx#find. 
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2)  Participarea pasiv  - respect pentru legea electoral  sau în elegerea 
prezen ei la vot ca o datorie cet eneasc , îns  f  interes manifestat pentru 
politic  sau pentru practici politice în general; 

3)  Absenteism activ - neparticiparea la vot ca act politic de a nu participa 
la legitimarea sistemului politic; 

4)  Absenteism pasiv - generat de lipsa interesului pentru politic  sau mo-
tivat prin eventuala izolare geografic  sau social  a unor aleg tori. 

În Republica Moldova comportamentul politic al maselor poate fi identi-
ficat cu comportamentul electoral, deoarece masele se implic  în procesul po-
litic doar în cadrul campaniilor electorale unde se decid  probleme importante 
ale societ ii. Astfel, activismul politic se manifest  prin participarea sau ne-
participarea la alegeri, cet enii care particip  sau nu particip  la alegeri pot fi 
clasifica i în dou  categorii: deci ii i indeci ii. Deci ii sunt persoanele care 
au hot rît în mod ferm s  mearg  sau nu la alegeri, indeci ii sunt persoanele 
care din nedorin  sau incapacitate nu i-au format o atitudine clar  fa  de 
alegeri. La fel aleg torii pot fi clasifica i dup  un alt criteriu i anume, partici-
parea sau neparticiparea aleg torului din ziua alegerilor, astfel deosebim dou  
tipuri: participan ii la scrutin i absentei tii. Absentei tii, la rîndul lor, sunt de 
dou  tipuri:  

1) tehnici – cuprinde acele persoane care mai mult sau mai pu in ar dori 
 participe la scrutin îns  din motive obiective (boal , incapacitate fizic , de-

plasare)  n-au fost în stare s  fac  aceasta;  
2) psihologici – comportamentul electoral al acestor cet eni este deter-

minat de atitudini i opinii sau de inexisten a lor.  
Un mic procent din electorat formeaz  o alt  categorie de aleg tori i 

anume persoanele  ce nu- i modific  pozi iile sale politice i sunt rezistente la 
influen ele accidentale, conjuncturale sau bine direc ionate ale mediului. 

În acest context, putem afirma faptul c  exist  o corela ie direct  între ti-
pul de comportament ce îl au masele i tipul de comportament a politicieni-
lor. Un comportament responsabil i profesionist din partea clasei politice ar 
duce la un comportament politic activ i ra ional din partea maselor. Astfel, 
ideile politice a lui Aristotel se reflect i sunt viabile i pentru politicienii 
contemporani. El sus ine c  individul care tinde s  acapareze puterea politic  
trebuie s  dispun  de urm toarele calit i: 

- s  accepte orânduirea existent ; 
- s  posede calit i imense pentru realizarea obliga iunilor; 
- comportamentul lui s  se disting  prin virtute i dreptate135. 

                                                
135 Citat dup : Proca M., Sandu I., E anu C. Comportamentul politic al reprezentan ilor puterii 

guvernante. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XIII. - Chi in u: 
USM, 2000,  p.186. 
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Dar, spre regret, în societatea moldoveneasc  în urma metamorfozelor 
democratice „noii” ini ia i în politic  nu dispun de asemenea calit i, fapt ce 
se reflect  direct asupra comportamentului maselor, care i-au pierdut încre-
derea în reprezentan ii s i.  

La baza particip rii politice evident se afl  un set de motiva ii care îi co-
nfer  comportamentului politic al cet enilor un caracter subiectiv. Lipsa mo-
tiva iilor la cet eni, într-un stat democratic, d  dovad  de existen a unor crize 
profunde atît în stat cît i în societate per ansmblu. În acest context, motiva ii-
le ce stau la baza particip rii aleg torului la scrutin pot fi clasificate în dou  
categorii: 

1) motive intraindividuale, în acest caz cet eanul particip  din propria 
ini iativ , aici putem vorbi de activism i participare autonom  ce semnific  
un comportament electoral în care cet eanul ia decizii în virtutea intereselor 
i valorilor sale, aceste persoane au un grad de responsabilitate înalt i consi-

der  o datorie de a- i exercita dreptul s u de a vota pentru op iunea sa politi-
; 

2) motive provenite din mediu, în acest caz aleg torul este mobilizat s  
vin  la votare, persoanele din aceast  categorie pot vota contrar atitudinilor 
sale reale i voteaz  în baza atitudinilor formate recent sau mai bine zis în ti-
mpul campaniei electorale, persoanele care u or se las  manipula i sunt de 
obicei indeci ii136. 

Evident este faptul c  aceste dou  tipuri de motiva ii nu pot exista în for-
 pur , deoarece în diferite contexte socio-politice un tip de motiva ie sau 

altul poate prevala. Un exemplu elocvent este „individul în transformare”-
atunci cînd schimb rile din cadrul sistemului politic îl afecteaz  în mod direct 
pe fiecare cet ean i ca rezultat un motiv provenit din mediu se transform  în 
unul de tip intraindividual. 

Activismul i mobilizarea sunt acei factori ce duc la participarea cet ea-
nului la scrutine, îns  e binecunoscut faptul c  mobilizarea are i aspect nega-
tiv, deoarece se poate exercita asupra persoanelor indecise, a celor neintere-
sa i de politic i deci f  atitudini (apatici), i la cet enii cu atitudini nega-
tive fa  de alegeri. Conform sondajelor de opinie num rul persoanelor active 
a electoratului din Republica Moldova constituie, în dependen  de starea so-
cial-politic  a momentului, circa 40-50%. Restul 20-30% din cei prezen i la 
urnele de vot sunt mobiliza i în perioada campaniei electorale137. 

                                                
136 Tanas  R. Specificul comportamentului absenteist al electoratului Republicii Moldova. // 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVIII. - Chi in u: USM, 2002, 
p.163. 

137 Ibidem, p.163. 
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Societatea moldoveneasc  în prezent îmbrac  o form  nou , i anume în 
perioada de tranzi ie ea a c tat tr turi a societ ii de consum, unde preva-
leaz  un interes economic exacerbat. Astfel, pentru a se implica în procesul 
politic masele sunt prea ocupate de acapararea bunurilor materiale, cu scopul 
de a supravie ui în situa ia economic  dificil  din stat. Or, participarea politi-

 presupune un interes viabil fa  de politic , dar pentru men inerea acestuia 
sunt necesare îndeplinirea unor condi ii i anume: timp liber pentru activitate 
politic i surse informa ionale accesibile unui public larg138.  

Din p cate nici una din condi ii nu este u or de atins. Pentru a participa 
nu doar episodic în procesul politic cet eanul trebuie s  refuze serviciul care 
îi aduce existen a familiei sale. La fel, pentru a te informa obiectiv vizavi de 
via a politic  din stat e nevoie s  ai un acces liber la informa ia neprelucrat  
de posturile televizate, radiou sau ziare, ceea ce la fel e imposibil. A adar,  
evident este faptul c  în politic  se pot implica cei ce au o situa ie material  
superb i pot prin intermediul resurselor financiare s  ob in  informa ia obi-
ectiv  despre politic. Ca rezultat în statul nostru are acces la procesul politic 
i îl poate influen a real i chiar ob ine puterea politic  cel care are resure ma-

teriale vaste. 
Referindu-ne la participarea politic  nu putem s  evit m o no iune atît de 

relevant  ca inegalitatea particip rii politice (participatory inequality), care a 
fost întrodus  în limbajul politic în anul 1995 de c tre S.Verba, K.L.Schloz-
man, H.E.Brady în lucrarea “Voice and Equality: Civic Voluntarism in Ame-
rican Politics”. Inegalitatea particip rii politice este un fenomen ce persist  în 
orice stat democratic i se explic  prin existen a unui dezechilibru social i 
economic în societate, fapt care î i las  amprenta asupra calit ii particip rii 
politice. Putem afirma c  exist  un ir de cauze de natur  social , religioas i 
economic  (nivelul studiilor sau lipsa lor; angajarea sau neangajarea în cîm-
pul muncii; apartenen a / neapartenen a la o religie; nivelul veniturilor econo-
mice) ce duc la fragmentarea societ ii i la un interes inegal fa  de politic.    

Deseori clasa de guvernare grupeaz  cet enii în dou  categorii:  
1. publicul activ (cei ce se implic  activ în cadrul campaniilor electorale, 

mar urilor de protest sau în cadrul altor manifesta ii de acest gen);  
2. publicul pasiv sau inactiv (cei ce nu particip  nici la votare, dar nici la 

alte ac iuni de natur  politic ).  
Drept rezultat se fac auzite doar cerin ele i dolean ele a acelor indivizi 

care au participat la activit i politice, iar restul cet enilor r mîn în umbr , 
fapt ce  contravine  principiului reprezentativit ii. Cu scopul evit rii situa iei 
date e nevoie ca cet enii s  con tientizeze locul i rolul s u în societate fie 
                                                
138 .  ( ). // 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. – Chi in u: USM, 2001, p.15. 
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prin intermediul particip rii permanente în via a politic  a statului sau prin 
activit ile de voluntariat, de caritate în cadrul societ ii civile. Astfel, intere-
sul sporit al fiec rui cet ean fa  de domeniul politic  va diminua gradul de 
inegalitate în participarea politic 139.  

Participarea politic  a maselor în cei 15 ani de independen  a Republicii 
Moldova are un caracter eterogen, cunoa te atît ascensiuni, activism sporit, 
cît i descensiuni, pasivitate. În pofida caracterului stihiinic, uneori chair dist-
ructiv, comportamentul maselor, mul imii de la noi a demonstrat nu o dat  ro-
lul s u în alegerea i promovarea cursului democratic de dezvoltare, în ini ie-
rea diferitor proiecte de legi (de exemplu, legile despre func ionarea limbilor 
i revenirea la grafia latin ), diferitor m suri, programe de reformare a socie-

ii. Totodat , cre terea elementului stihiinic al comportamentului politic în 
primii ani ai tranzi iei a dovedit incapacitatea Puterii, educat  în condi iile to-
talitar comuniste, de a în elege mul imea, legit ile ei de existen i manifes-
tare140. Aceasta ne vorbe te despre faptul c  în Moldova omul de stat de la în-
ceputul tranzi iei, prin nivelul s u de con tiin i cultur  politic , nu cuno -
tea psihologia maselor de atunci i respectiv nu f cea fa  unei resurse fun-
damentale despre care men ioneaz  G.LeBon. Acesta subliniaz  c : ”cunoa -
terea psihologiei mul imilor constituie resursa omului de stat care vrea s  nu 
le guverneze, … ci cel pu in s  nu fie completamente guvernat de ele”141. 
Acest om în cazul Moldovei de la începutul tranzi iei respingea mul imea, nu 
cuno tea  i  nu  vroia  s  cunoasc  psihologia  ei,  iar  pe  de  alt  parte  tot  el  în  
unele privin e era dominat (mai ales la mitinguri, demonstra ii), guvernat de 
mul ime, pierzîndu- i individualitatea sa. 

Participarea politic  a maselor din societatea moldoveneasc , comporta-
mentul lor politic a evoluat foarte divergent. Dac  la începutul perioadei de 
tranzi ie cet enii în mas  aveau un grad de interes sporit fa  de procesul po-
litic din ar , atunci pe parcursul anilor '90 pîn  în prezent acest interes a reg-
resat. O astfel de situa ie se explic  prin pierderea considerabil  a încrederii 
în clasa politic i prin lipsa unui dialog coerent dintre guvernan i i guver-
na i.  La fel,  situa ia economic  dificil  din ar  a dus la migrarea în mas  a 
cet enilor, fapt ce a influen at direct asupra nivelului de participare politic . 

Concluzionînd, putem afirma c  masele în Republica Moldova  sunt slab  
implicate în politic , drept baz  ne servesc rezultatele ce au fost ob inute în 
urma sondajului realizat de Institutul de Politici Publice. A adar, la întrebarea 

                                                
139 The Big Tilt. Participatory Inequality in America by K.L.Schlozman, H.E.Brady, S.Verba 

(http://www.prospect.org/print/V8/32/schlozman-k.html) 
140 A se vedea: Saca V. Interese politice i rela ii politice:dimensiuni tranzitorii. - Chi in u: CE 

USM, 2001, p.190-191. 
141 LeBon G. Psihologia mul imilor. - Bucure ti: Editura tiin ific , 1991, p.13. 
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“A i participat la vreo ac iune de protest (greve, demonstra ii, pichetare, pe-
ti ii, reclama ii, greva foamei, blocarea unor drumuri) dup  2001?” - 89.6% 
din responden i au r spuns “nu” i doar 9.5% din responden i au participat la 
astfel de ac iuni. Dar mai pesimiste sunt rezultatele ob inute la aceea i între-
bare doar cu o alt  dimensiune de timp “A i participa la vreo ac iune de pro-
test (greve, demonstra ii, pichetare, peti ii, reclama ii, greva foamei, blocarea 
unor drumuri) în viitor?” - 74.2% au r spuns c  nu vor participa, 11.5% nu 
sunt siguri c  vor participa i doar 12.7% sunt hot rî i în viitor s  participe la 
asemenea ac iuni.142 O asemenea atitudine fa  de procesele politice ce au loc 
în ar , nedorin a în mas  a cet enilor de a fi implica i în politic , permite s  
accentu m existen a unor probleme social-economice destul de grave în soci-
etate, fapt ce face masele apolitice, i chiar dac  acestea particip  la vot în 
mediu de 60%, acest indiciu se datoreaz  doar mobiliz rii excesive din partea 
forma iunilor politice i a organiza iilor non-guvernamentale. 

Particparea politic  este un pilon pe care se men ine orice democra ie, in-
teresul fa  de politic  este la fel de important ca i cel fa  de bun starea ma-
terial i spiritual . Con tientizarea de c tre cet eni a faptului c  „statul sun-
tem noi” le va acorda noi scenarii de existen , cu viziuni noi asupra politicu-
lui. Participarea politic  în acest context nu va fi perceput  ca o datorie ce se 
limiteaz  la actul vot rii, dar ca o activitate permanent  în sfera politicului. 
Or, crearea societ ii civile este imposibil  f  o cultur  politic  de participa-
re. Spre regret, în Republica Moldova cet enii, marea lor parte, se implic  în 
politic  doar atunci cînd se alege noua clas  de guvernatori, dar i în acest caz 
mul i sunt mobiliza i s  participe. Astfel, un scenariu eficient pentru atingerea 
unui grad înalt de participare politic  ar fi urm torul: în urma alegerii i stabi-
lirii clasei politice cet enii nu ar trebui s  se retrag  din via a politic  pîn  la 
urm toarele alegeri, dar s  controleze eficien a guvern rii prin intermediul 
mecanismelor ce exist  în orice societate civil  (prin intermediul organiza ii-
lor nonguvernamentale, sindicatelor, mi rilor sociale, etc). 
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This article tries to reveal the basic grounds, which moves the youth to 
take part to the political life of the societies iin transition. At the same time 
there was tried to tpologise the youth by force of the ways they are taking 
part to the political process and their impact onto various social spheres. In 
this context, it was identified a series of problems connected directly with 
youth participation in political process, as: political values of young people 
are instable and very contradictory, there is no good models in politics for 
young generation to follow and young people in the Republic of Moldova are 
treated with uncertainty and pessimism by politicians and society. The youth 
is the power, which can change the society, due to their way to apprehand 
easier the liberal and democratic values; they are the promoters of such 
value as tolerance and individual freedom, which heaviness can't be ignored 
by the state and the civil society. Actually, we do not have to neglect young 
generation because they represent the future of every society. The solution 
that can be proposed is to create a transparent dialogue between youth and 
representative institution from the state in order to achieve good results from 
their prodigious cooperation. 

                                                
143 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Cezar MÎN SCURT   
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Procesul politic actual, inclusiv i îndeosebi cel al rilor în tranzi ie spre 

democra ie, se caracterizeaz  printr-o faz  calitativ nou  de dezvoltare, cu 
mecanisme participative în continu  transformare, prin multiple provoc ri va-
lorice, de esen , structurale i func ionale. Pentru a face fa  acestor provo-

ri, ast zi este oportun  elaborarea i implementarea unei politici active, is-
cusite, efective, tiin ificamente argumentat , fapt în mare m sur  realizabil 
prin antrenarea activ  în actul de conducere public  a unui num r maxim 
posibil  de  strate  sociale.  În  acest  sens  e  binecunoscut  axioma  c  unul  din  
grupurile sociale cheie care dispune de necesarul de resurse în proiectarea i 
realizarea unei astfel de politici este tineretul, ca for  energic , cu ini iativ , 
lipsit  de stereotipuri, care relativ u or se socializeaz  în noile condi ii ale 
transform rilor democratice i, respectiv, care devine mai receptiv  decît alte 
for e la noile imperative ale timpului.    

Odat  cu implementarea în societ ile postcomuniste a principiilor demo-
cratice, studiul asupra mentalit ii i comportamentului tinerilor i impactului 
acestora asupra politicului a crescut considerabil. (Sub)Cultura politic  a tine-
retului este privit i tratat  ca o component  imanent  a culturii societ ii în 
general, ce întruchipeaz  totalmente sistemul de valori specifice tinerilor, no-
rme i forme de comportament, atitudini controversate i variate vizavi de In-
stitu iile politice în parte i de Sistemul politic în ansamblu. Interesul sporit 
fa  de tîn ra genera ie a crescut datorit  faptului c  tinerii actuali sunt nu do-
ar „genera ia de viitor”, care valorific  experien a tr it  în contextul multidi-
mensional al tranzi iei, ci i ”genera ia prezent ”, ce acumuleaz  noi cuno ti-

e, încercînd, fie i anevoios, conflictual, s  le îmbine pe acestea cu valorile 
genera iilor precedente, s  îmbine inova ia cu tradi ia valoric , i astfel s  
asigure procesul continuit ii. În fa a tinerilor de ast zi este pus obiectivul fu-
ndamental ce ine de solu ionarea problemelor social-politice i modificarea 
pe vertical i orizontal  a sistemului normativ, participativ i valoric al soci-
et ii „de mîine”.  

Conform dic ionarului de Sociologie, “tinere ea” de obicei, este perce-
put  ca status atribuit sau ca etichet  construit  social, i nu doar ca simpl  
condi ie de a fi tîn r. Astfel, termenul e folosit în 3 moduri: foarte general 
(perspectiv  fiziologic ) - pentru a acoperi un set de faze în ciclul de via , de 
la prima copil rie la starea de adult tîn r; particular - pentru a înlocui terme-
nul mai pu in satisf tor de adolescen i a denumi teoria i cercetarea ado-
lescen ilor, inclusiv tranzi ia c tre adult; social-axiologic - pentru a oferi un 
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set de presupuse probleme afective i sociale legate de cre tere valoric  în 
societatea industrial  urban 144. 

 Pornind de la acest context teoretico- tiin ific, în Republica Moldova se 
contureaz  dou  etape de vîrste în via a tinerilor: 

 16-23 de ani - reprezint  etapa devenirii profesionale, cînd tîn rul în-
cearc  s  se realizeze în societate ca  actor relevant i armonios. Accederea la 
studii îl determin  s  acumuleze anumite cuno tin e despre societate, s  dobî-
ndeasc  anumite convingeri i s i formeze un anumit tip de comportament 
social-politic. Aceasta este i etapa marginaliz rilor i frustr rilor sociale i 
colective (identificarea cu semenii ori cu persoanele mai în vîrst  cu care tî-

rul intr  în contact permanent); 
 24-30 de ani - este etapa  accederii tîn rului  la statutul de adult i a 

posibilit ii lui de a se afirma în cîmpul transform rilor democratice din area-
lul institu iilor publice, politice, economice i social-culturale, fapt consemnat 

 este un proces deosebit de dificil i anevoios la etapa actual . La aceast  
vîrst  se manifest  ca tineri forma i, angaja i politic, social, economic,  ce- i 
realizeaz  propria carier  în dependen  de posibilit i, abilit i, valori i aspi-
ra ii. 

În conformitate cu articolul II al Legii cu privire la Tineret remarc m c  
tineret i tinerii sunt persoane de 16-30 de ani; familia tîn  este un cuplu 
format prin c torie, în care nici unul din so i nu a atins vîrsta de 30 de ani; 
asocia ia de tineret este o organiza ie ob teasc , format  din persoane de 16-
30 de ani, care are ca scop promovarea tinerilor în societate i sprijinirea ace-
stora prin educa ie civil  consecvent 145. 

Conform Constitu iei Republicii Moldova articolul 38, intitulat “Dreptul 
de vot i dreptul de a fi ales”, e stipulat c : “Cet enii Republicii Moldova au 
drept de vot de la vîrsta de 18 ani împlini i pîn  în ziua alegerilor inclusive, 
excep ie f cînd cei pu i sub interdic ie în modul stabilit de lege”146. 

În conformitate cu Codul Electoral, titlul III “Alegeri Parlamentare”, arti-
colul 75 e stipulat c : “Pot fi ale i deputa i în Parlament cet enii Republicii 
Moldova cu drept de vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 
18 ani, cu domiciliul în ar i întrunesc condi iile prev zute de prezentul 
cod”.147 

În “Legea Republicii Moldova privind partidele politice i alte organiza-
ii social-politice”, 718-XII din 17 septembrie 1991, articolul 2, intitulat 

                                                
144 Dic ionar de Sociologie Oxford. – Bucure ti, Editura Univers Enciclopedic”, 2003, p.456. 
145 Legi cu privire la tineret (Ghid practic pentru func ionarii publici i liderii ONG care active-

az  în domeniul tineretului). – Chi in u, noiembrie, 2001, p.7. 
146 Constitu ia Republicii Moldova . - Chi in u, 1997, p.18. 
147 www.docs.md 
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“Dreptul la asociere în partide i alte organiza ii social-politice poate avea 
numai un cet ean capabil al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 
ani”148.    

Deci, exist  3 dimensiuni dinstinctive ale cet eanului de a se bucura de:  
 dreptul la vot; 
 dreptul la afiliere în oricare partid politic or organiza ie social-politic ; 
 dreptul de a fi ales în func ia de deputat al Parlamentului. 

Luate în ansamblu, aceste dimensiuni determin  c ile de identificare nor-
mativ  a tinerilor în cadrul procesului politic.Totodat , analiza triadei corela-
ionale tîn r - motiva ie-participare, necesit  a fi men ionat  îndeosebi dime-

nsiunea participativ  a tinerilor, contextul în care ace tia se afirm i modul 
în care ei sunt percepu i de societate.  

În structura social-politic  actual , comportamentul politic i particip rea 
politic  a  tineretului depinde, în mare m sur , de gradul de omogenitate a 
structurii date. Cu cît este mai diferen iat  aceast  structur , cu atît este mai 
mare probabilitatea de apari ie în cadrul societ ii a diverselor grupuri sociale 
neformale specifice. În acest sens, sociologul rus S.Levicova consider  c  
grupurile neformale, pe de o parte, îndeplinesc pentru tineri func ia de protec-
ie i compensare social-educativ  de vicisitudinile social-politice ale conte-

mporaniet ii, iar pe de alt  parte ele servesc la socializarea tinerilor încadra i 
în rîndurile lor149.  

În condi iile tranzi iei, tinerii cunosc un grad relativ înalt de alienare, cu 
tendin e anomice pronun ate (abandon colar, absenteism colar, criza autori-

ii colii ca institu ie socializatoare fundamental  la aceast  etap  a tinere ii, 
criza statutului familiei, preferin a c tre cî tiguri facile, chiar dac  dubioase, 
delicven i sinucidere)150. Dac  în zilele reconstruirii societ ii i a revolu i-
ei, plus perioada imediat urm toare, tineretul s-a remarcat printr-un grad înalt 
de participare politic , atunci ulterior pare s  se fi ajuns la o anumit  distan-
are de obiectivele politice i la o deplasare a accentului spre cele profesio-

nale, care au finalit i materiale imediate. În accep iunea lui J.Krieger partici-
parea politic  este ac iunea privat  a cet enilor privind influen area deciziilor 
guvernamentale151.  

                                                
148 Legea Republicii Moldova privind partidele i alte organiza ii social-politice. // Monitorul 

Oficial, 2000, 4 mai, nr.53, p.79.   
149 A se vedea: . . // 

, 2001, 4, c.180. 
150 M rginean I. Tineretul deceniului unu. Provoc rile anilor 90. - Bucure ti: Editura Expert, 

1996, p.270. 
151 Krieger J. The Oxford Companion to politics of the world (second edition). - Oxford Univer-

sity Press, 2001, p.667. 
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Participarea tinerilor în via a politic  a societ ii în tranzi ie, este una de-
osebit i paradoxal . Astfel, tinerii ca actori sociali i politici relevan i, prin 
manifest rile lor episodice i spontane pe scena politic , trezesc interesul i 
nedumerirea organiza iilor guvernamentale i non-guvernamentale. În urma 
procesului de interac iune i interdependen  dintre genera ii, tinerii de obicei 
preiau experien a predecesorilor s i i, concomitent, introduc elemente noi în 
comportament, în ra ionamente i aspira ii. Ei acumuleaz  experien , socia-

, parcurg perioada de formare în calitate de actori ai rela iilor politice, ca în 
cele din urm  s  r mîn , totu i indiferen i vizavi de procesele politice conte-
mporane. Potrivit Raportului „Tinerii i Mass-Media în Europa Central i de 
Est, CSI, rile Baltice”, în Moldova procentul tinerilor interesa i de politic  
este cel mai mic, sub 5%152. S-a mai observat faptul c  doar 10% dintre tinerii 
no tri au încredere în autorit i, ceea ce reprezint  ponderea cea mai sc zut  
înregistrat  în CSI i în statele Baltice. Cauzele acestor rezultate pot fi diver-
se:  

 lipsa unei tradi ii de participare în via a politic , economic i social  a 
rii; 

 frica i neîncrederea vîrstnicilor de a admite tinerii în func ii cu respo-
nsabilitate sporit  ce necesit  profesionalism, etichet i preg tire serioas . 

Conform rezultatelor ob inute de Institutul de Politici Publice (IPP), la 
întrebarea  „Dac  ave i  o  ans  real  de  a  pleca  din  Moldova,  cum  a i  pro-
ceda?”, 56.8% de responden i (18-29 de ani) au considerat c  vor pleca doar 
pentru o perioad  din ar , 26.9% vor pleca definitiv, 13.8% nu vor pleca de-
loc, iar 2.5% nu tiau ce s  r spund 153.  

În continuare, bazîndu-ne pe cercetarea valorilor, priorit ilor i dorin e-
lor tinerilor, vom analiza în ce m sur  a crescut or a sc zut interesul lor fa  
de procesul politic. E firesc c  toate aceste variabile depinde nivelul i rezul-
tatele particip rii tinerilor la procesul decizional. Astfel, la întrebarea „Cre-
de i c  în ara noastr  lucrurile merg într-o direc ie bun  sau gre it ?”, 30,2% 
din tineri între vîrsta de 18-29 de ani, au considerat c  este o direc ie bun , 
53,9% - direc ie gre it , 13,7% nu tiau ce s  r spund , dar 2,2% nu au dorit 

 r spund  deloc154.  
Problema dat  este una complex , de vreme ce tinerii con tientizeaz  c  

viitorul lor este în pericol. Dar i mai regretabil este faptul c  ei nu doresc s  
se implice activ în transformarea pozitiv  a acestuia. Din atare motive obiec-
tive ei au devenit total sau par ial  indiferen i vizavi de societate i proble-

                                                
152 Strategia pentru Tineret. Centrul Na ional de Resurse pentru Lucr torii de Tineret. – Chi i-

u, 2004, p.28. 
153 Barometrul de Opinie Public . Februarie, 2005. - Chi in u, IPP, 2005, p.80 
154 Barometrul de Opinie Public . Aprilie, 2001. - Chi in u, IPP, 2001, p.38  
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mele acesteia, cauza principal  fiind calea eronat  a reformelor propuse spre 
realizare de c tre stat. Pe de alt  parte,e fireasc  întrebarea: Cum este perce-
put  aceast  direc ie de c tre tîn ra genera ie?  

În cadrul tranzi iei direc ia este unic : spre consolidarea democra iei, edi-
ficarea statului de drept i îmbun irea sferei economice. Tinerii îns  nu v d 
ie irea din tunel prin implementarea unor pseudo-reforme, ce afecteaz  nega-
tiv nivelul de trai al popula iei în general. R mîne de v zut de ce în con tiin a 
tinerilor statul i guvernarea au luat o direc ie gre it . La întrebarea „ Cît de 
mul umi i sunte i de situa ia economic  de acum, din Republica Moldova?”, 
11,5% din responden i au r spuns destul de mult, 39,2% nici-nici, 29,7% nu 
prea mult, 13,6% fiind foarte nemul umi i155. Cu toate c  gradul de participa-
re în via a politic  a tinerilor este sc zut, oricum o parte considerabil  din ei 
sunt interesa i de via a politic . În baza datelor ob inute în cadrul sondajului 
efectuat la Facultatea Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative 
în perioada 20-24 februarie 2006 (prin realizarea analizei cantitative) în gru-
pele anului II (BAC), specialitatea Administrare Public , concluzion m c  in-
teresul sporit al tineretului studios fa  de politic i implicarea lui în procesul 
decizional sunt evidente. Gradul de interes al studen ilor fa  de politic  s-a 
determinat cu ajutorul întreb rii: „Sunte i preocupat de politic ?”. În baza r -
spunsurilor primite, avem urm toarea imagine: comparativ, interesul fa  de 
politic  este destul de mare, în virtutea factorului educa ional (studen ii stu-
diaz  la o facultate cu profil bine determinat).  

Un alt moment este c i b ie ii, indiferent de rata mic  de participare la 
chestionar, sunt interesa i de politic . Gradul de participare politic  al studen-
ilor a fost determinat de întrebarea: „A i participat la ultimele alegeri?”. Re-

zultatele ob inute denot  un fapt optimistic, deoarece majoritatea studen ilor 
(atît fetele, cît i b ie ii) i-au manifestat spiritul civic în vederea particip rii 
la campania electoral . Este un moment important, deoarece fiind studen i 
abia la început de cale (anul II) ei au avut un nivel participativ ridicat, i au 
demonstrat interesul sporit fa  de procesele poltice din societate. Con tien-
tizarea necesit ii particip rii la actul electoral denot  faptul c  tinerii sunt 
preocupa i de propriul lor viitor, dar i de viitorul statului în care tr iesc.  

Participarea tinerilor în procesul politic este determinat  în mare m sur  
de gradul dezvolt rii democra iei locale care în viziunea noastr  are un rol 
decisiv în formarea deprinderilor participative de baz  ce in de conducerea 
public , în acumularea experien ei necesare pentru cre terea profesional i 
pentru carier . Acest fapt este consemnat i de via a social  la nivel local i 
regional, adoptat  la începutul anilor 90 de c tre Congresul puterilor locale i 

                                                
155 Ibidem, p.87 
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regionale a Consiliului Europei i rev zut  în 2003 în leg tur  cu noile pro-
voc ri ale timpului ap rute în fa a tineretului actual. Acest document este 
chemat s  asigure cadrul adecvat form rii unor instrumente i macanisme 
efective de antrenare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor politice. Dac  
primele dou  p i ale Cartei sunt axate exclusiv pe principiile sociale de con-
ducere în realizarea politicii de tineret, atunci ce-a de a treia parte a documen-
tului ine de formele organiza ionale i de drept de participare a tinerilor în 
procesul decizional local i regional156. La aceste forme raport m consiliile, 
forurile de tineret, parlamentele tinerilor, ce reprezint  structuri reprezentati-
ve formate fie cu ajutorul alegerilor, fie prin numirea reprezentan ilor tinere-
tului sau pe baz  de voluntariat. 

În Republica Moldova astfel de structuri func ioneaz  deja în multe cole-
ctive, în special în institu iile superioare de înv mînt, inclusiv la USM. Ele 
activeaz i diversific  procesul decizional local. În mobilizarea de mai depa-
rte a tineretului în acest proces un rol deosebit va reveni legii despre dezvol-
tarea local , a c rui proiect este dezb tut în prezent în Parlamentul Republicii 
Moldova. În virtutea complexit ii dimensiunii participative a tinerilor în via-
a social-politic  a statului, s-au conturat mai multe tipuri de tineri: 

1.  Tinerii paternali ti - sunt tinerii între 16-23 de ani, orient rile valori-
ce ale c rora sunt direct canalizate spreprotec ia social i sus inerea total  
din partea statului. Paternali tii sunt conformi ti, se adapteaz  greu la proce-
sul reformelor. Ei aspir  spre o familie bine organizat , spre armonie în plan 
profesional. Tinerii din categoria dat , de obicei, voteaz  pentru partidele de 
stînga. Orient rile lor valorice sunt axate pe ideea c  „valorile p rin ilor” sunt 
valori de baz i c  respectarea acestora este inevitabil i chiar necesar . 

2. Tinerii tranzi iei - sunt tinerii lipsi i de valori stabile. Ei deseori sunt 
influen i de grupurile sociale din care fac parte. Integrîndu-se în societate 
cu valori tradi ionale, împrumutate de la p rin i, ace ti tineri permanent sunt 
supu i influen ei exterioare i voteaz  în func ie de dispozi ii psihologice de 
moment. 

3. Tinerii individuali ti - sunt tinerii avantaja i, care- i construiesc viito-
rul bazîndu-se pe for ele proprii. Individuali tii, de obicei, voteaz  partidele 
de dreapta, în pofida faptului c  interesul lor fa  de politic  este sc zut. Indi-
vidualismul îi împinge s  se deta eze de societate, de colectiv i s  se gîndea-
sc  doar la propria bun stare i agonisiri de avere. 

4.  Tinerii reali ti – sunt tinerii care nu au încredere în stat, nu au planuri 
pentru viitor. Sunt tinerii dezam gi i, care sensibilizeaz  foarte bine i apreci-

                                                
156 A se vedea : www.coe.int ( ).  
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az  la justa valoare reformele economice. Impactul lor asupra procesului poli-
tic este spontan i imprevizibil. Ei oscileaz  paradoxal între vechi i nou, ca 
în cele din urm  s  nu participe la scrutin. Sunt duri, sunt reali ti i se înstr i-
neaz  de societate prin diverse forme antisociale.  

În continuare vom analiza aspectul motiva ional al studiului respectiv. 
Unii cercet tori consider   speran a de transformare democratic  a societ ii 
în mare m sur  ar putea fi legat  de tineret, a c rui experien  social  înc  es-
te mic 157. În acest context se afirm  cu certitudine c  orice tip de comporta-
ment emanat de individ în sistemul politic se bazeaz  pe motiva ii. Desigur, 
nu putem vorbi în mod absolut c  motiva ia este unicul motor al particip rii 
tinerilor în via a politic  a societ ii. La nivel psihologic, motiva ia ar putea 
genera modele de comportament diverse. Or, nu se poate neglija faptul c  ti-
nerii au fost puternic îndoctrina i de conceptele comuniste, deoarece ei s-au 

scut i au tr it aceast   perioad  în fazele lor de formare fiziologic , cît i 
psihologic . Dar prin acest fapt nu e cazul de absolutizat realitatea, fiindc  tot 
acest tineret este apt s  asimileze mai u or valorile culturii democratice. Prin 
urmare, vom încerca s  relief m principalele motive care impulsioneaz , total 
sau par ial, participarea tinerilor în politic : motiva iile de ordin economic, 
social, cultural-valoric i constitu ional-normativ. Deseori, aceste motiva ii 
sunt interpretate eronat, deoarece Statul i institu iile politice afiliate acestuia, 
neglijeaz  poten ialul reformator al tinerilor în favoarea tradi ionalismului i 
experien ei. 

Motiva iile de ordin economic, constituie beneficiile materiale ce pot 
surveni în cadrul activit ii permanente într-unul sau alt partid politic, or, în 
ultima instan , în cadrul campaniilor electorale. În opinia lui E.Feldman, cer-
cet rile tiin ifice din ultimele decenii demonstreaz  clar c  disponibililtatea 
unei angaj ri politice din partea tinerilor este mare, dar numai în m sura în 
care ace tia întrev d posibilit i concrete pentru a- i aduce contribu ia la mo-
delarea mediului în care tr iesc158.  

Analizînd afirma ia, vom aduce urm toarele ra ionamente: motiva iile fi-
nanciare  sunt motiva ii de baz , deoarece majoritatea tinerilor sunt lipsi i de 
orice venit material în perioada devenirii lor sociale. În cadrul campaniilor 
electorale, pentru o anumit  sum  de bani (de la 50-200 de lei), tinerii preste-
az  o serie de servicii, cum ar fi: distribuirea în ora  a flutura ilor electorali, 
afi area pe panourile electorale a avizelor electorale ale candida ilor (liderilor 
politici), participarea la greve i mitinguri organizate de liderii politici pentru 

                                                
157 urcan G. Socializarea politic  a studen ilor: probleme i tendin e. // MOLDOSCOPIE (Pro-

bleme de analiz  politic ). 1( V), 2004. – Chi in u: USM, 2004, p.149. 
158 Feldman E. Numai atunci cînd g sesc politica fascinant  tinerii sunt doritori s  se implice 

efectiv. Extras din http://civitas.home.ro, din 24 februarie, 2006. 
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a atinge ni te obiective reale i concrete. Plus la toate acestea, partidele po-
litice le ofer  tinerilor un cadru legal de activitate, la fel ca ONG-urile i or-
ganiza iile ob te ti din republic . Participînd la diverse seminare i training-
uri, tinerii, incon tient, sunt motiva i financiar, deoarece organizarea unor ast-
fel de m suri necesit  resurse financiare sporite. În acest scop, liderii politici 
ale organiza iilor de tineret invit  tinerii s  participe la astfel de seminare-ins-
tructive, pentru a le dezvolta abilit ile de munc i pentru a-i condi iona ne-
mijlocit s  voteze în viitor pentru partidul X or Y.  

În realitate, îns  nu este atît de u or s  atragi tinerii prin intermediul fac-
torului financiar. Sunt date care denot  faptul, c  în a a-numitele democra ii 
consolidate pîn  la 40% de tineri (vîrsta între 18-25 de ani), î i schimb  apar-
tenen a de partid i, concomitent, comportamentul politic, iar ¼ din ace ti ti-
neri este apt  s i schimbe apartenen a de partid în timp de dou  luni159. Ast-
fel, vom diviza motiva iile financiare în motiva ii de durat i motiva ii tem-
porale (de sezon). Cele temporale sunt determinate de caracterul de timp ne-
cesar în realizarea unei campanii electorale eficiente (mitinguri, mar uri de 
protest, etc.). Motiva iile financiare de durat , de obicei determin  ca angaja-
mentul tinerilor s  fie axat pe un termen fix, în baza unui contract transparent 
de salarizare. De exemplu, partidul Alian a Moldova Noastr  are tineri salari-
za i care activeaz  în cadrul teritoriilor rii i rela ia dintre centru-periferie 
este destul de democratic . Totu i, motiva ia financiar  a tinerilor din societa-
tea moldoveneasc  este bazat  pe instabilitate i ambiguitate, deoarece ei ape-
leaz  la nevoia financiar , doar cînd au necesitate. Nevoia financiar , îns ,  
nu-i determin , în termenii dezirabili s  participe la via a social-politic  a 

rii, dar dimpotriv  îi determin  s  p seasc ara în favoarea unor state 
prospere i democratice din Europa. Spa iul European pare a fi mult mai atra-
ctiv pentru tinerii no tri în ultimele decenii, iar cele mai atr toare state pen-
tru ei sunt: Marea Britanie, Germania i Fran a160. 

Motiva iile de ordin social, cuprind setul de norme sociale i no iunea 
de statut social, care-l determin  pe tîn rul contemporan s  se implice activ în 
via a politic . Desigur, num rul acestora este foarte limitat. În contextul soci-
al, motivele sociale sunt de dou  tipuri: motive intraindividuale (cuprind acti-
vismul, participarea autonom ) i motive provenite din mediu (mobilizarea 
social i politic , etc.);161. În cazul cînd tinerii sunt mobiliza i s  participe în 
                                                
159 ., .  . - : , 2004, p.402. 
160 ., ., ., . : 

 ( ), // MOLDOSCOPIE (Probleme 
de analiz  politic )., Partea XXI.  - Chi in u: USM, 2003, p.53. 

161 Mo neaga V., Rusnac G., Tanas  R. Activismul electoratului în Republica Moldova (analiza 
politologic ). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVIII. - Chi in u, 
2002, p.34. 
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via a politic , ei sunt determina i s  realizeze un traseu social de cre tere or 
descre tere, în dependen  de posibilit i i capacit i. Astfel, vom men iona 
statutul social i mobilitatea social , care sunt elementele de baz  în crearea 
unui profil adecvat al motiva iei sociale. 

Accesibilitatea la ni te func ii cheie ale tinerilor în Republica Moldova 
ast zi este practic o iluzie i nu doar din cauze subiective, dar i din cauze 
obiective. Statutul social reprezint  un indiciu social, în baza c ruia se trag 
concluzii referitor la persoana pe care îl de ine. Astfel, pentru tineretul studi-
os, munca, salariul reprezint  valori instrumentale, i nu un scop în sine con-
sider  O.Boli akova162. Din aceste considerente, tinerii lucreaz  doar ca s  
acumuleze experien i s  analizeze cerin ele pie ii de munc , pe cînd tinerii 
deja angaja i în cîmpul muncii (absolven ii) se preocup  pentru ob inerea 
unui anumit statut social i pozi ionarea sa cît mai favorabil  în via a socio-
politic  a statului.  

Astfel, referindu-ne la motiva ia sociologic , vom delimita strict perioa-
da de vîrst , deoarece durata devenirii sociale i a ob inerii statutelor, în ge-
neral, începe de la 22-23 de ani pîn  la 29-30 de ani. Desigur,  vîrsta de 30 de 
ani nu reprezint  o vîrst  limit  pentru ob inerea de statut. În cazul nostru 
vom men iona c  diferen a de vîrst  e necesar . În realitate, îns  nimeni nu 
mai tie cum s -i descrie pe tinerii contemporani, s  le identifice direc iile 
prioritare. Deseori, ace ti tineri î i g sesc refugiul în droguri sau alcool i 
nicidecum nu-i intereseaz  problemele legate de statut social i societate. Ti-
nerii au devenit în mare parte iner i, iresponsabili, a teptînd ceva de la via , 
dar ne tiind concret ce anume. Pe de alt  parte, avem tineri preocupa i de vii-
torul ce li se preg te te, de via a grea pe care trebuie s-o înfrunte. Ei se preg -
tesc pentru viitoarele lupte ce vor trebui s  le înfrunte nu doar prin finalizarea 
unei educa ii complete, fie i cu mari abateri, dar i prin implicarea activ  în 
procesele socio-politice din ar . Statutul social devine pentru ei un scop în 
sine, din moment ce cu ajutorul acestuia la nivel local or na ional se iau deci-
ziile politice. Motiva ia social  în acest context reprezint  esen ialul existent 
al unei societ i con tiente de viitorul inevitabil al schimb rii. Îns , chiar dac  
tinerii ob in func ii în administra ia public  local  sau alte func ii de conduce-
re ce vizeaz  nivelul regional/na ional, ei deseori sunt privi i cu neîncredere 
de c tre seniori, sunt considera i inap i de a lua o decizie politic  important  
de calitate. Cauza este c  ceilal i ce se afl  pe de alt  parte a baricadei consi-
der  c  func iile au fost ocupate nu prin concuren i transparen , dar cu 
ajutorul rudelor influente din localitate, raion, municipiu. 

                                                
162 . . // , 2005, 4, .137. 
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Pe durata cristaliz rii statusului social, se fructific i stilul de via  al tî-
rului. Durata lung  a tranzi iei spre democra ie face ca inconsisten a în at-

ributele de status ale tîn rului s  fie o situa ie frecvent  în societ ile mo-
derne. Aici este tipic  o îmbinare în grade i propor ii diferite a angaj rii într-
un proces de realizare a unei st ri de via  viitoare (preg tirea profesional , 
acumulare a condi iilor pentru stabilirea unei viitoare familii) i tr irii vie ii 
prezente, a orient rii spre acum i aici (ceea ce include gestionarea cu trebu-
rile publice i social-politice a localit ii)163. 

Motiva iile cultural-axiologice se bazeaz  în mare parte pe ideile dez-
volt rii mediului social i impactul benefic al acestuia asupra lumii spirituale 
a oamenilor tineri care este dependent  de con tientizarea de c tre majorita-
tea absolut  a membrilor societ ii, a rolului lor activ în schimbarea spre bine 
a condi iilor de via 164. Astfel, exteriorizarea activismului tineretului în ceea 
ce prive te transformarea i ameliorarea condi iilor sociale ale existen ei sale 
e condi ionat  de nivelul de dezvoltare a libert ii lui sociale, o varietate a c -
reia este i libertatea moral , care nu exclude, dar, dimpotriv , înglobeaz  
moralitatea religioas . A a cum demonstreaz  experien a unor ri avansate, 
atragerea Bisericii în opera de consolidare a moralei i moralit ii la tineri, în 
societate, în general, este o condi ie important  pentru dezvoltarea culturii în 
general, i a culturii civice, în particular165. Studierea culturii morale i setului 
axiologic al tinerilor, prin prisma particularit ilor social-psihologice de dez-
voltare individual  permit sesizarea momentelor-cheie de formare al acestora. 
Printre acestea pot fi men ionate: dezvoltarea necesit ilor i intereselor mo-
rale, sim ul i cuno tin ele etice, convingerile politice i orient rile valorice, 
motivele i scopurile comportamentelor, precum i capacitatea de a aprecia 
faptele s vîr ite prin formarea calit ilor morale. Pentru început, ne vom axa 
pe tipul subculturii tinerilor identificat în Republica Moldova (în dependen  
de gradul de participare în via a politic )166, precum i pe un tip dependent de 
„sfera de produc ie cultural  care înglobeaz  formarea simbolurilor culturii ti-
nerilor, exprimat prin a a elemente specifice ca art , vestimenta ie, limbaj, 
proiecte i tablouri specifice ale vie ii sociale. Astfel, analiza nivelului de co-
gnitivitate a culturii politice individuale permite a clasifica studen ii în trei ti-
puri de baz : parohist, dependent i participativ.  

                                                
163 M rginean I. Tineretul deceniului unu. Provoc rile anilor 90. - Bucure ti: Editura Expert, 

1996, p.97. 
164 Comendant T. Calit ile morale ale tineretului: aspecte de formare. Tineretul la r scruce de 

milenii: realit i i perspective.  - Chi in u, USM, 2000, p.7. 
165 Crivoi A. Problemele educa iei tineretului studios. // Individul, Personalitate i Societatea 

Democratic . / oord. I.Sîrbu. - Chi in u, 2005, p.17. 
166 urcan V., Rusnac Gh., Mo neaga V. Studentul în sistemul culturii politice. // MOLDOSCO-

PIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXIV. - Chi in u, 2004, p.27. 
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Din perspectiv  social-politic , o importan  mare în realizarea procesu-
lui politic tranzitoriu o are tîn rul cu cultur  participativ . El elaboreaz i 
manifest  exigen e sporite fa  de calitatea sistemului politic, el este interesat 
de politic , are un nivel de cultur  înalt i de ine un set de informa ii referitor 
la sistem.    

Parohialul, la rîndul s u este un tip închis, lipsit de abilit i participative 
i nu tie nimic despre func ionarea sistemului. Iar tipul dependent este orien-

tat doar spre intr rile în sistemul politic. El nu se încadreaz  activ în politic , 
deoarece gradul s u de implicare este puternic minimalizat.  

Un exemplu relevant ce denot  sc derea considerabil  a interesului fa  
de politic  în rîndurile tinerilor a fost înregistrat i în SUA. Cu toate c  SUA 
este privit  ca o democra ie clasic  viabil , pe an ce trece, tinerii sunt tot mai 
pu in interesa i de treburile publice i de politic , în general. Astfel, sondajele 
demonstreaz  faptul c  în compara ie cu anul 1966, cînd 58% din tineri erau 
implica i direct în politic , atunci în 1997 cifrele au ajuns la limita minim  de 
26%167. În acest sens, tinerii de culoare în cadrul societ ii americane sunt cu 
mult mai antrena i politic decît tinerii albi. O cauz  ar fi c  ace ti tineri încea-
rc  s  se afirme într-o societate ce abund  de idei discriminatorii i deseori 
rasiste. Nevoia de a se afirma psihologic, dar i social îi determin  s  fie foar-
te activi i responsabili fa  de propria comunitate. 

Civismul i necesitatea construirii unei societ i bine articulate reprezint  
imperative valorice în gîndirea i ac iunea politic  european  contemporan . 
Din aceast  perspectiv , pentru a avea un comportament democratic, nu sunt 
suficiente mentalitatea civic i atitudinile civice, ci este nevoie de ceva mai 
mult i anume de implicare efectiv  în ap rarea binelui public, într-un cuvînt 
de participare civic 168. O component  a motiva iilor axiologice sunt i moti-
va iile psihologice, motiva ii  care determin  tîn rul s  fie o component  acti-

 a procesului politic datorit  unor tr iri interioare puternice. Voin a, autori-
tatea, prestigiul, ambi ia sunt motorii interni fundamentali care se vor a fi rea-
liza i în via a de zi cu zi. Fiind membrii unui grup, tinerii încearc  s  se ma-
nifeste în acest grup, devenind lideri. Liderismul în rîndul tinerilor este un in-
diciu înalt ce implic  necondi ionat continuitatea simbolic  al fenomenului 
politic. La etapa actual , tinerii sunt pu in interesa i de liderism i alte capaci-

i psihologice notorii, îns  în pofida acestor factori, tinerii oricum încearc  
i cristalizeze pozi iile în cadrul grupului social or al societ ii. 

                                                
167 Mann S. What the Survey of American College Freshmen Tells Us about Theirs Interest in 

Politics and Political Science. // People in political science, volume XXXII, Nr.2, 1999, june, 
p.263-264. 

168 Petre I., Balica I., Banciu I. Tineret, norme i valori.Repere pentru o sociologie a tineretului. 
- Bucure ti: Editura Lex, 2002, p.75. 
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Motiva iile normative se bazeaz , în special pe actele i legile normati-
ve ce reglementeaz i ofer  cadrul juridic transparent al particip rii tinerilor 
în via a politic . În literatura juridic  dup  cum s-a men ionat deja exist  3 
elemente distinctive ce determin  participarea tinerilor în via a societ ii: dre-
ptul la vot169, dreptul la afiliere în oricare partid politic or organiza ie social-
politic ,170 dreptul de a fi ales în func ia de deputat al Parlamentului. În func-
ie de existen a i realizarea acestor acte normative, tinerii sunt motiva i s i 

exprime priorit ile principale în vederea coabit rii armonioase cu organele 
de stat în temei legal i democratic. Astfel, putem vorbi despre o gam  larg  
de drepturi de care se bucur  tinerii în Republica Moldova. 

Dificultatea, îns  apare atunci cînd tinerii nu cunosc drepturile i obliga-
iile elementare, care sunt formele juridice ce pot sanc iona ori justifica unele 

comportamente ce contravin normelor sociale. În aceast  conjunctur , tinerii 
din localit ile urbane sunt mai avantaja i decît tinerii de la sate. În primul 
rînd, tinerii de la ora   au acces larg i liber la informa ii prin  Mass-Media, 
canalele europene de TV noi (a c ror r spîndire în eter este limitat i deseori 
emisiunile nu sunt difuzate la periferii i la sate), accesul liber la Internet, 
(care la sate este unul simbolic), accesul la ziare i reviste etc. În acest con-
text, Strategia pentru Tineret este unicul act normativ elaborat i aprobat în 
ultimii 11 ani în domeniul politicii de tineret i implementarea lui in viitorul 
apropiat este de o mare valoare socializatoare ce are ca scop prioritar mobili-
zarea tinerilor în procesul transformator al societ ii de tranzi ie, în sferele so-
ciale de importan  major , sporirea cre terii particip rii tinerilor în via a so-
ciet ii (prin voluntariat i serviciile prestate pentru muncile intelectuale) i, 
în special, în via a politic , prin motivare i prin formarea atitudinilor politice 
democratice. Or, este evident c  poten ialul participativ al tinerilor e limitat 
de dispersia i neomogenizarea lor ca rezultat al luptelor duse între elita gu-
vernant i opozi ie. Instabilitatea politic , economic , social i cultural  
cauzeaz  st ri de neîncredere în rîndul tinerilor, iar experien a occidentului îi 
determin  s  doreasc  evadarea din starea de mizerie i s  migreze. În aseme-
nea condi ii calitatea de cet ean a tinerilor este ritualizat , fiindc  dolean ele 
lor deseori  nu sunt exprimate dup  accederea la putere a liderului pentru care 
i-au dat votul. 

 Un alt document ce sus ine participarea tinerilor în via a comunit ii i 
le protejeaz  dreptrurile este Legea cu Privire la Tineret171. Scopul legii ine 

                                                
169 Constitu ia Republicii Moldova. - Chi in u, 1997, p.18. 
170 Legea Republicii Moldova privind Partidele politice i alte Organiza ii social-politice. // Mo-

nitorul Oficial, 2001, 4 mai, nr.53. 
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de definirea politicii de stat în ce prive te segmentul social tinerii; de regle-
mentarea cre rii de condi ii sociale, economice i organizatorice tineretului în 
interesul persoanei i al întregii societ i; de stabilirea politicilor i direc iilor 
de baz  în activitatea cu tineretul în temeiul actelor normative existente (Co-
nstitu ia, Carta ONU, Carta European ). Totu i, implementarea acestei legi la 
capitolul protejarea drepturilor las  mult de dorit. Majoritatea tinerilor ast zi 
se bucur  doar de faptul c  au rude care lucreaz  peste hotare i îi asigur  
material. Din cauza mul umirii generale a tineretului i, totodat , a deficitului 
de sus inere din partea lor, nu au loc reforme economice, acestea fiind moto-
rul de baz  al oric rei economii de pia  viabile. i, dac , totu i, mergem pe 
calea democratiz rii trebuie s  con tientiz m c  procesul transformator, cu 
segmentul s u participativ, este unul complex i anevoios, ce necesit  timp, 
resurse, schimb de experien i de mentalitate. În acest sens deseori se negli-
jeaz  poten ialul reformator al tinerilor în favoarea tradi ionalismului i con-
formismului social general. 

Pentru a diversifica, ra ionaliza i utiliza la maximum poten ialul partici-
pativ al tinerilor din societatea moldoveneasc , ast zi este necesar  mai întîi 
respectarea strict  a legisla iei existente vizavi de tineret, sunt oportune efor-
turi sus inute în vederea implement rii continuie a Legii despre Tineret, adap-

rii politicii de tineret la cerin ele documentelor interna ionale în domeniu, 
inclusiv la Carta European  cu privire la participarea tineretului la nivel local 
i regional. Aceasta din urm  este pe drept considerat  o Constitu ie a Tinere-

tului în care se consfin te dreptul lui de a participa la conducere. De aceea 
statul moldovenesc, societatea civil  din republic  trebuie s  se conforme pe 
deplin exigen elor documentului în cauz . 

adar, tinerii au un anumit comportament politic, o anumit  atitudine 
participaiv  în baza motiva iilor din care aceste comportamente, atitudini se 
alimenteaz . În virtutea acestui fapt, consider m pe drept c  rela ia triadic  
„tîn r – comportament - motiva ie” este ast zi una de prim  important , exp-
lica ia i analiza c reia necesit  noi cercet ri tridimensionale în vederea sinte-
tiz rii i diagnostic rii dimensiunii participative a tineretului din Republica 
Moldova, prin prisma motiva iilor specifice grupului respectiv. 
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We analyze in their article level of scrutiny of a problem of youth and 
correlation of the theory and practice in research of this question. Authors 
mark, that the problem of vital priorities of modern youth has a high actua-
lity. It is mainly traced in involvement of young generation in political acti-
vity. How, who, and actually, why youth is involved in policy – that is the ba-
sic problem which should interest the sociologists. Authors mark, that the 
CIS countries are undergoing the change of political elites. And much in des-
tiny of the countries will depend on, where and with whom the youth will go. 
It is necessary to understand those processes occurring today in youth move-
ment in the post-Soviet republics. Therefore it is so important to begin study-
ing problem of participation of youth in a political life systematically and 
thoroughly. Authors mark, that practice of participation of youth in political 
events is diverse. However at theoretic level this problem for now is poorly 
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studied. The answer, what is the motivation of youth participation in various 
sorts of "revolutions" is not received yet. It is also important to understand in 
what role acted youth in these events. Whether it was leading or conducted 
force. In opinion of authors it is necessary to use sociological methods of the 
qualitative and quantitative analysis to receive answers for these questions. 

 
, -

 - ,  
.  

» , ,  
.  

,  
,  

,  « ». -
.    

,  
.  .   
,   20  

, , -
. ,  

 « » ,  
, -

.  
 - -

.  
,   

.  - « !»,  - « !» (« !»), 
 - « !»,  « »  « ».  

 « -
».   

 « »? 
,  

 ( ). , -
,  

,  
 « ». ,  

 «  
», . 

-
. .  



 128

,  
». :  

. ?  
, , -

,  « ». -
, , , 

,  « ».  
,  « -

»  « ». , ,  
.  

. -
,  « »  

. , , -
 « » -

, , -
. -

,  « ». -
 « » .  

, ,  
,  « » -

, -
.  

, -
.  

, -
.  

, -
. , -

.  
,  60-  XX , -

 
. . , -

,   
 « ».  

,  
, . -

?  
 

,  



 129

?   
? 

 –  ,  -
. .  

? , 
, -

?  
,  ,  ,   

, , -
. , -

,  
-

.  
,  

.  
,  

, -
. . 

 " " , , ,  
" -

, , -
. . 

, -
. ,  

-
, , -

. , -
 – 

 « » , 
.  

 
 – ,  « », « -

» ., -  
.  

. 
? , , , 

. -
,  ,  .  .  -

,  ,   
, -



 130

.  « -
», , , , .  

.  
 « », -

. , -
. ,  

.  
.  « »  

,  
.  « », -

 
, -

, .  
 « »  « -

». ,  « »  
». .  

 
,  

. , -
 ( , ,  

)193 -
, , -

, , -
. ,  

,  
. -

 " "  
,  ( ,  

.)194 -

                                                
193 .: .  ( -

). - , 1979; .  (  
). - , 1985 ( -

); . . 
. . – , 2000; .  

. // . XX . / . , . – 
, 2000; ., . ,  

. ( ). – , 1969; . -
. . – , 1974.  

194 ., . … // -
. – , 1990 



 131

 ( -
).  

 - -
-
 

,  
 

. -
,  

, -
. , ,  

. , . 
-

.  
? ? 

? , -
, ?  

, ? -
.  

 
. -

,  
,  

, .  
: -

.  « » 2  
2005 195 ,  

 33%  (  40% 
). 61%  

,  25 , ,  
 59% .  

, , 
, , ,  –  

.     
, ,  
, . -

 19-20  2005 .  1600 -

                                                
195 :  (http://bd.fom. 

ru/report/cat/societas/nation/demography/distrib_ans/elect_age/molodezh/d052222) 



 132

 100 ,  40 , -
.  3,4%. 

,  30  2005  
 (66%)  « -

?». -
 (18-24 ) –  56%  

.  –  60  
–  76%196.  

197  40% 
, ,  "  

, ",  
, ". 

 –  
 " "  –  

33% .  
 

: ,  25, 
 51% ,  –  

26%.  (53%) 
,  

 (  30%),  
 25  

 67% (  
 22%).  

? , -
-

,  «  2003-2005»198 -
. -

, , -
,  « ». -

 " " -
 " "  -  11 -

-
: « , , -

, .  
,  –  

,  ,  .  ,   

                                                
196   
197  www.wciom.ru 
198  .  2003-2005. - , « », 2006 



 133

. -
, , , ,  

 – , , »199.    
,  .   

, .  
, , -

. -
 

. 
 

 
. 170 . -

. . // «  
», 2005, 15 .  
.  2003-2005. - , « -

», 2006 
. -

. . – , 2000 
. . // -

. XX . / . , . – -
, 2000. 

. -
. // : -

. - , 1998, .112-128. 
., .  - -

. // « », 2005, 4   
., . .  

. // « », 2005, 28 -
. 

 " "  
"  18  2005 . 

. // , 15, 18-24  2005. 
. . - , « », 2006.  

:  
(http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/demography/distrib_ans/elect
_age/molodezh/d052222)  

  
8  2006  

                                                
199  " "  " " 

 18  2005  

http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/demography/distrib_ans/elect_age/molodezh/d052222
http://bd.fom.ru/report/cat/societas/nation/demography/distrib_ans/elect_age/molodezh/d052222


 134

 COMPARTIMENTUL 
RELA II INTERNA IONALE 

 
TERORISMUL CONTEMPORAN ÎN CONDI IILE 
GLOBALIZ RII: ASPECTE SOCIAL-POLITICE200 

 
Cristina EJOVA 

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, magistru în tiin e politice 
Doctorand 

 
The present article examines the main social-political peculiarities of 

contemporary terrorism in the context of globalization. The contempora-
ry international terrorism in conditions of intensification of the globalization 
process represents the complex international network, which includes the su-
pply of arms, of fictitious documents, the joint use of information, the orga-
nization of security zones, the laundering of money and other forms of assis-
tance. The author concludes that social-political peculiarities of the contem-
porary terrorism in the context of globalization consist in the improvement of 
the methods of accomplishing the terrorist actions, in using the achievements 
of science and technology, the methods of informational and psychological 
influence and material demolition, including weapons of mass destruction 
that cause a lot of victims. An idiosyncrasy of the modern terrorism is its vi-
vid transnational character. This characteristic of the modern terrorism 
derives directly from globalization itself. 

 
Considerat parte inalienabil  a realiilor social-economice i politice, te-

rorismul ia ast zi noi dimensiuni, determinate de procesul globaliz rii, care îl 
deosebesc semnificativ de actele asasinilor de la sfâr itul secolului al XIX-lea 
sau de atacurile organiza iei clandestine ruse “Narodnaia volea”. Globaliza-
rea, proces ce a schimbat întreaga economie i politic  mondial , a influen at 
poten at i securitatea comunit ii mondiale, totodat  servind drept imbold 
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pentru extinderea în timp i în spa iu a terorismului interna ional, pentru dez-
voltarea metodelor i mijloacelor de realizare a acestuia. 

Re eaua terorist  contemporan , a c rei activitate este canalizat  spre 
subminarea p cii în Occident, exist i func ioneaz  în baza noilor principii 
tehnologice elaborate de ea îns i în procesul globaliz rii. Organiza iile tero-
riste de ast zi nu mai sunt acele grupe de comploti ti slab înarma i i prost 
asigura i, ele reprezint  organiza ii specializate cu venituri de milioane, care 

i desf oar  activitatea pe baza principiului diviz rii muncii, dispunând de 
lag re de antrenament, ad posturi, laboratoare, cele mai noi tipuri de arme, 
mijloace de comunicare i transport. Ele folosesc pe larg elabor rile de ultim  
or  în sfera înarm rii, materiale i echipament special, performant.  

O bun  parte din terori ti sunt mult mai bine instrui i decât poli ia na io-
nal  a multor state implicate în contracararea terorismului i chiar mai temei-
nic decât for ele interna ionale împuternicite cu asigurarea securit ii în dife-
rite regiuni ale lumii; deci, globalizarea terorismului deruleaz  mai intens de-
cât globalizarea metodelor de combatere a acestuia. În acest context sunt de 
men ionat mijloacele i metodele la care recurg structurile teroriste, acestea 
fiind mult mai sofisticate. Ele opereaz  ast zi cu metode folosite de serviciile 
de contraspionaj. Terori tii pot intra în sistemele personale de protec ie, ei cu-
nosc metodele de camuflare i de falsificare a documentelor, î i pot schimba 

or înf area i se pot ascunde de organele de urm rire, î i completeaz  ac-
tiv rândurile cu noi “combatan i”. 

Pentru instruirea terori tilor se creeaz  lag re i centre speciale. În anii 
’80 ai sec. al XX-lea, sub conducerea lui Osama Bin Laden, pe teritoriul Su-
danului au fost construite trei lag re de campanie pentru preg tirea terori ti-
lor. În anul 1995 acestea erau deja cca 20 la num r201. În centrele de preg tire 
terori tii înva  metodele efective de omucideri, de elaborare i utilizare a in-
stala iilor explozive. 

Terorismului contemporan îi este specific un caracter transna ional pro-
nun at. Aceast  tr tur  este o derivat  a procesului de globalizare. De rând 
cu persoanele implicate în rela ii financiare i comerciale, în cele ce in de 
sfera culturii i înv mântului, terori tii trec frontierele de stat f  careva 
control, fapt despre care organele de conducere ale statului respectiv r mân în 
ne tire. 

În ultimele decenii, metodele de s vâr ire a actelor teroriste s-au schim-
bat radical. Noile mijloace de comunicare, cele vechi perfectate (televiziunea 
i radioul, Internetul, telefonia mobil ) unesc oamenii de pe diferite continen-

te; în acest caz dispar distan ele geografice i frontierele interstatale, ceea ce 
                                                
201 A se vedea: . . - , 

2002, c.334.  
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creeaz  posibilit i în plus de s vâr ire a actelor teroriste. Evenimentele de la 
11 septembrie 2001 au demonstrat cât de periculoas  s-a dovedit a fi pentru 
SUA globalizarea. Factorii care au determinat dezvoltarea vertiginoas  a eco-
nomiei americane în anii ’90 – deschiderea spre lume i mobilitatea – au faci-
litat prejudiciabilitatea Americii. 

Actualmente, metodele de s vâr ire a actelor teroriste se divizeaz  în 
trei grupe. Prima cuprinde metodele tradi ionale, prin care se aduce afectarea 
integrit ii corporale i s ii oamenilor, acestora li se limiteaz  libertatea. 
Cea de-a doua i a treia grupe înregistreaz  metodele legate cel mai strâns de 
globalizare – distrugerea bunurilor materiale (obiecte industriale, energetice, 
obiecte i c i de comunica ie, case de locuit etc.), în acela i rând metode de 
influen are informa ional-psihologic . 

În condi iile globaliz rii, metoda folosit  cu regularitate rezid  în aplica-
rea violen ei sau în amenin area cu aplicarea ei, consecin ele acesteia materia-
lizându-se în jertfe umane sau în distrugerea integrit ii corporale, în distru-
geri de bunuri  de mari propor ii, în catastrofe ecologice i tehnogene. De re-
gul , amenin rile sunt adresate nu persoanei de care depinde îndeplinirea ce-
rin elor înaintate de terori ti, ci persoanelor din anturajul ei, inclusiv rudelor, 
pentru a influen a psihicul acesteia. Uneori, violen a este îndreptat  asupra 
persoanelor ocazionale, aceasta pentru a genera rezonan  social . 

O alt  metod  a terorismului contemporan const  în luarea de ostatici. 
Este o metod  pe care structurile teroriste o folosesc în special pentru a impu-
ne organele puterii, organiza iile ob te ti i persoanele cu func ie de conduce-
re s  îndeplineasc  cerin ele înaintate de terori ti sub amenin area r furii cu 
ostaticii. Nu întotdeauna îns  ostaticii sunt elibera i. Terori tii sunt predis-
pu i, de regul , spre a-i executa, aceasta în caz dac  nu le sunt satisf cute ce-
rin ele. 

Ast zi, în epoca globaliz rii, prin luarea de ostatici terori tii urm resc i 
scopuri meschine, cunoscute din cele mai vechi timpuri, anume: de a-i conve-
rti în robi, dac  nu se reu te solu ionarea problemei cu r scump rarea aces-
tora. Exemple în acest sens sunt multiple în Caucazul de Nord. Acest tip de 
infrac iuni nu întotdeauna este atribuit la actele de terorism; totu i, compone-
nta de baz  a terorismului – violen a sau intimidarea ostaticului, fie a rudelor 
acestuia cu scopul de a-i sili s  se supun  – aici persist . 

irul metodelor utilizate de terori ti este suplimentat de o alta, care a c -
tat o larg  r spândire – acapararea cl dirilor cu menire social , a mijloace-

lor de transport: a navelor aeriene, maritime, a autobuzelor etc. Drept exemp-
lu poate fi adus  luarea în mas  a ostaticilor de la spitalul din Budionnovsk 
(13–17 iunie 1996), din centrul teatral de pe Dubrovka (Moscova, 23–26 oc-
tombrie 2003), atacul colii din Beslan (1 septembrie 2004). În asemenea ca-
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zuri, luarea ostaticilor cap  o rezonan  social  sporit i poart  un caracter 
destul de periculos, deoarece se poate solda cu un num r impun tor de jertfe 
umane. 

pirea navelor aeriene începe a fi pe larg aplicat  de c tre terori ti în 
anii ’70 ai sec. al XX-lea. Aceast  metod  permite a ridica la gradul superior 
importan a ac iunii respective, de a intui asupra ei aten ia întregii comunit i 
mondiale  i  de  a  asigura  interpretarea  pe  larg  a  acesteia  în  mass-media,  în  
acela i rând cu cheltuieli minimale. Cei care r pesc avioane urm resc în pri-
mul rând avantaje politice, cu toate c  la aceast  metod  recurg cel mai des 
terori tii criminali. Asemenea ac ii au un puternic efect psihologic, mai cu 
seam  dac  terori tii sus in c  sunt urm ri i pe motive politice din care cauz  
cer azil politic. Preg tirea lor nu necesit  eforturi deosebite; în plus, ele dau 
anse terori tilor s  r mân  în via , dac  vor reu i s  aterizeze în ara în care 

nu condamn  asemenea acte. 
Destul de bine e cunoscut  metoda de s vâr ire a actelor teroriste prin 

instalarea dispozitivelor explozive (a bombelor, minelor) în locuri publice – 
ast zi cea mai pe larg folosit  metod . Datele statistice denot  c  cca 50% din 
toate actele teroriste sunt s vâr ite anume prin aplicarea acestor mecanisme. 
În acest caz, scopul urm rit rezid  în a maximaliza distrugerile i în a majora 
num rul jertfelor folosind substan e explozive de mare intensitate sau meca-
nisme explozive dirijate la distan . Cel mai des, acestea sunt instalate în mij-
loacele de transport. 

Terorir tii în rare cazuri folosesc instala ii explozive de fabric . Ei pre-
tesc explozivele în mod me te ug resc, de obicei în locuin e conspirative. 

În acest scop structurile criminale atrag speciali ti, care anterior au activat în 
institute de cercet ri tiin ifice în sfera ap rii, persoane a c ror profesie i-
nea de fabricarea armelor i a substan elor explozive, ast zi omeri. În ce pri-
ve te elementele componente necesare preg tirii instala iilor explozive, tero-
ri tii nu duc lips  de ele. 

Aproape 14% din actele teroriste revin incendierilor, de regul  cu folosi-
rea inflamabilelor. Exploziile, incendiile i distrugerea obiectelor materiale 
nu numai c  sunt înso ite de jertfe umane, ele creeaz  premise pentru declan-
area catastrofelor ecologice i tehnogene. 

Gradul periculozit ii actelor teroriste spore te în cazul folosirii mijloa-
celor netradi ionale violentale în locurile aglomerate. Fiind utilizate mijloace 
de nimicire în mas , tehnologiile de vârf sau aplicate acte teroriste asupra ob-
iectelor industriei atomice, chimice i altor asemenea de o periculozitate ridi-
cat  se cauzeaz  nu doar prejudicii materiale grave, decenii la rând via a fiin-
ei umane pe teritoriul din preajma acestora devine de neconceput. Aplicarea 
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acestor mijloace a devenit posibil  dat fiind accesul destul de u or la inven ii-
le în domeniul tiin ei i tehnicii care au luat amploare în epoca globaliz rii. 

Nu mai pu in periculoas  a devenit posibilitatea folosirii armei biologi-
ce. În prezent, mijloacele chimice i biologice pot deveni u or accesibile sau 
pot fi elaborate f  mari dificult i de îns i grup rile teroriste. Unele guver-
ne s-au confruntat deja cu problema otr virii rezervelor de ap  ale urbelor. 
Astfel, în SUA a fost demonstrat c  pot fi u or otr vite medicamentele pe raf-
turile farmaciilor sau rezervele de produse alimentare din magazine i depo-
zite202. Cazul în metroul din Tokyo (1995) la fel a demonstrat “eficacitatea” 
acestei tactici. Expedierea antraxului prin po  în SUA demonstraz  elocvent 
pericolul sporit al acestui tip de terorism. Amenin rile cu aplicarea armei bi-
ologice necesit  aten ie deosebit  din partea organelor de conducere ale state-
lor lumii. 

O alt  grup  de metode prin care se s vâr esc actele teroriste o formeaz  
metodele de influen are informa ional-psihologic . De i acestea înso esc pra-
ctic oricare acte terorist în parte, aceste mijloace pot fi eviden iate într-o gru-

 aparte. Extinderea lor este determinat  de faptul c  multe ri se afl  la 
etapa de tranzi ie spre societatea informa ional , rolul tehnologiilor informa i-
onale în dezvoltarea civiliza iei devenind tot mai accentuat. Astfel, în cursul 
cercet rii actelor teroriste s vâr ite în SUA la 11 septembrie 2001, s-a consta-
tat c  la preg tirea i realizarea acestora au fost utilizate cele mai performante 
tehnici de operare cu memoria virtual , atribute ale secolului informa ional, 
inclusiv Internetul203. 

În societatea contemporan  inclus  în re eaua informa ional  global , 
informa ia, datorit  naturii sale u or dep te toate hotarele i obstacolele, ca 
rezultat, sus ine M.Castels, ia na tere o nou  putere “constituit  din coduri in-
forma ionale i image-uri reprezentative, în baza c rora societatea î i creeaz  
institutele sale, iar oamenii î i construiesc via a i decid asupra ac iunilor pe 
care urmeaz  s  le întreprind . Aceast  putere este guvernat  de min ile oa-
menilor. Iat  de ce puterea, în secolul informa ional, poate fi identificat , nu 
îns i receptat . Noi cunoa tem ce prezint  prin sine puterea, dar nu o putem 
sesiza, întrucât func ia ei rezid  în a conduce prin lupta continu  axat  pe co-
duri culturale i sociale. Indiferent cine va câ tiga lupta pentru min ile oame-
nilor, anume el va conduce cu umanitatea, deoarece în viitorul nu prea înde-

                                                
202 A se vedea: Combs C. . Terrorism in the Twenty-Fist Century. Second Edition. - North Caro-

lina: University of North Caroline, p.124. 
203 A se vedea: . . : . // 

, 2001, 1. 
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rtat mecanismele masive, greoaie nu vor mai putea concura cu min ile oa-
menilor sus inute de poten ialul re elelor maleabile, plurivariate”204. 

O alt  modalitate a activit ii teroriste consist  în influen area psiholo-
gic , exercitat  sub forma amenin rilor cu r fuiala, expuse atât public, cât i 
anonim în adresa persoanelor cu func ii de stat i sociale, colaboratorilor or-
ganelor de ocrotire a ordinii de drept, jurnali tilor, a c ror activitate prezint  
pericol pentru organiza iile teroriste. De regul , aceste amenin ri sunt înso i-
te de cerin ele de a schimba politica de stat, de a anula anumite decizii guver-
namentale sau de a adopta actele, precum i de a satisface diverse revendic ri 
de ordin material. 

În ultimul timp terori tii tot mai des recurg la antaj. De rând cu infrac i-
unile s vâr ite cu aplicarea instala iilor explozive, cap  r spândire amenin-

rile expuse prin canalele leg turii telefonice privind executarea exploziilor 
în locuri publice aglomerate sau amenin rile cu aplicarea armelor. În aseme-
nea cazuri, arma poate fi uneori doar sub form  de simpl  juc rie, iar dispozi-
tivele explozive pot i s  lipseasc . Îns , deoarece nu cunosc situa ia real , 
demnitarii de stat sunt nevoi i s  ia decizii concrete, s  estimeze gradul de 
prejudiciabilitate al obiectivelor- int i s i asume responsabilitatea pentru 
securitatea acestora. 

Globalizarea transform  spa iul interna ional cultural în aren  de lupt  
între diferite grupuri pentru ob inerea influen ei asupra con tiin ei individuale 
i colective. Mul i dintre terori tii de azi au con tientizat importan a caracte-

rului public al actelor lor. Necesitatea de a- i face publicitate joac  un rol nu 
mai pu in important pentru motivarea ac iunilor teroriste. S vâr ind acte care 
atrag aten ia întregii omeniri terori tii sper  s  ob in  sus inere la scar  inter-
na ional  a “cauzei” lor i totodat  s  anun e lumii despre existen a lor ca de-
spre o for  a c rei opinie trebuie luat  în calcul. Cu cât o mai mare rezonan  
cap  actele terorismului interna ional, cu atât mai puternic el stimuleaz  ac-
iunile infrac ionale ale grup rilor teroriste, care percep aceast  rezonan  

drept argument al importan ei activit ii lor i serve te drept baz  suplimenta-
 a cerin elor înaintate de ei. Probabil, acesta i este unul din motivele din 

care numeroase grup ri teroriste declar  c  î i asum  responsabilitatea pentru 
actele s vâr ite. 

În acest context nu putem ignora importan a mass-media în era globali-
rii. Serviciile televizate informa ionale realizeaz  leg tura dintre terori ti i 

auditoriul lor. În anii ’80 mi carea islamic  era sus inut  de predicile lui Ho-
meini înregistrate pe casete audio. Ast zi exist  canalul “Al-Djazira” trans-

                                                
204 cit.: . : -

. // . , ,  12, , 2004, 5, 
.65. 
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mis prin satelit, prin care liderii organiza iilor teroriste, care se ascund, au po-
sibilitatea de a se adresa coreligionarilor205. 

În lumea contemporan , televiziunea, datorit  specificului s u, cap  o 
nou  calitate, fiind nu doar un mijloc tehnic de transmitere a informa iei de 
pe locul evenimentelor; ea se transform  de facto în parte component  inali-
neabil , participant la actele s vâr ite de terori ti, în complice. De aceea mij-
loacele de transmitere a informa iei trebuie s  fie responsabile de informa ia 
pe care o prezint , s  fie re inute în elucidarea ac iunilor teroriste. 

Prezint  interes faptul c  dup  atacurile din 11 septembrie 2001 guver-
nul SUA a început s  controleze activitatea organelor mass-media. Este ela-
borat  deja i pus  în aplicare baza legislativ  care reglementeaz  toate prob-
lemele privind rela iile dintre for ele armate i organele mass-media206. 

Necesit  a fi men ionat faptul c  a a state cum ar fi Austria, Belgia, Ca-
nada, SUA, precum i Consiliul Europei, au adoptat principiile generale în 
baza c rora mijloacele de informare în mas  urmeaz  s  promoveze normele 
morale în societate207. Prevederile de baz  ale acestor principii sunt urm toa-
rele: tirile transmise trebuie s  fie bazate pe fapte, i nicidecum pe zvonuri i 
presupuneri; eterul direct trebuie s in  cont de faptul c  deseori prezint  te-
rori tilor un program de informa ii neredactate; reportajele de la locul eveni-
mentelor nu trebuie s  fie transmise în  direct; nu trebuie transmis  informa ia 
despre inten iile serviciilor speciale; urmeaz  a fi evitat  propaganda activit -
ii terori tilor, romantizarea acesteia; tirile, reportajele nu trebuie s  fie înso-
ite de etichet ri ofensatoare. 

Ast zi leg tura dintre terorismul politic interna ional i lumea interlop  
devine atât de evident , încât uneori e imposibil a le deosebi. În primul rând, 
aceast  leg tur  se materializeaz  în sfera financiar , structurile infrac ionale 
interna ionale de inând pozi ii de vârf. Sursa principal  de finan are a organi-
za iilor teroriste o constituie veniturile din comercializarea ilegal  a droguri-
lor, armamentului i a altor m rfuri208. Totodat , lumea interlop  se prezint  a 
fi principalul furnizor de membri poten iali ai grup rilor teroriste, de regul  a 
executorilor direc i de acte teroriste: suicidale, exploziilor, a r pirilor de nave 
aeriene, a incursiunilor piraterice etc. 

Re elele teroriste contemporane sunt încadrate în sfera narcobusinessu-
lui i în economia tenebr . S-a creat o re ea specific  a narcoterorismului, în 

                                                
205  Ibidem, .66. 
206 A se vedea: ; http:// 

www. medialaw.ru/publications/books/war/app-v.httml 
207 A se vedea: . . - , 2002, c.94. 
208 A se vedea: ., . ,  

. // , 12, 2001, .52. 
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stare s in  sub control mijloace în sum  de miliarde, având la dispozi ie o 
armat  întreag  de structuri criminale organizate. Narcoterorismul mondial 
include în principal trei structuri: grup rile teroriste (Tamils, ETA, .a.); 
persoane oficiale din conducerea de vârf i servicii de spionaj ale unor state 
(Afganistan, Liban, Pakistan .a.); în acela i rând infractori care se ocup  cu 
narcoticele. Spre exemplu, în Liban anual sunt comercializate 1500 tone de 
ha , veniturile ob inute fiind îndreptate spre sus inerea terori tilor islami ti 
din diferite ri, inclusiv a musulmanilor rebeli de pe Filipine209. 

Destul de r spândit  a devenit fabricarea în mas  a banilor fal i, pe care 
se cump  armament, se angajeaz  executori de acte teroriste, se scoate de 
sub tipar produc ia tipografic  propagandist . Fabricarea în propor ii mari a 
banilor fal i este privit  de unii speciali ti ca ac ie terorist , îndreptat  spre 
subminarea situa iei financiare i economice a “adversarului”. 

În unele cazuri, narcoterorismul începe s  amenin e structurile politice 
statale. Astfel, narcocartelele columbiene au declan at un adev rat r zboi îm-
potriva organelor administrative, judec tore ti i de men inere a ordinii de 
drept, care au activizat lupta cu narcobusinessul. În Afganistan, mijloacele 
primite de la comercializarea narcoticelor, liderii modjahezilor le folosesc 
atât pentru procurarea armelor i a echipamentului, cât i pentru propria îna-
vu ire. Treze te îngrijorare faptul c  de la începutul opera iei americane în 
Afganistan, roada macului de opiu în 2002, potrivit datelor exper ilor ONU 
implica i în Programul privind controlul asupra mijloacelor narcotice, a sporit 
de peste 10 ori în raport cu anul 2001210. 

Asfel, terorismul interna ional contemporan, privit în condi iile nivelului 
de azi al globaliz rii, reprezint  o re ea mondial  complex  a c rei activitate e 
mult diversificat , incluzând asigurarea cu arme, cu documente falsificate, cu 
informa ie, organizarea zonelor de securitate, sp larea banilor i alte forme de 
ajutor reciproc. Este deci o uniune benevol  global  a lumii interlope. În pro-
cesul globaliz rii s-au schimbat mult i metodele de s vâr ire a actelor terori-
ste. Actualmente, terori tii folosesc pe larg metodele de influen are informa i-
onal-psihologic i de distrugere a bunurilor, obiectelor materiale, care aduc 
cu sine enorme jertfe umane. 
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globalizare sau de ceea ce numesc francezii – mondializare212. Prin aceasta se 
explic i sporirea în anii ”90 ai secolului XX a interesului fa  de analiza po-
litic  a na ionalismului213, care dup  Ernest Gellner, este inevitabil în interio-
rul unei ordini mondiale industriale214. 

Globalizarea este un fenomen amplu dezb tut, de-a lungul timpului atri-
buindu-se semnifica ii diferite. La o anumit  etap  a fost necesar  pân i int-
roducerea în uz a verbului a globaliza – pentru prima dat  ap rut în anul 
1944, în Merriam Webster Dictionary. Anterior existau doar conceptele glo-
bal i globalizare. Prin global se în elegea o extensie a leg turilor de diverse 
tipuri dintre localit i, dând na tere unui nou fenomen, dar i unui atribut spe-
cial. Apare no iunea de spa iu global, care exclude distan ele dintre localit i, 
regiuni, comunit i, astfel c  expansiunea fizic  a globalului a generat globa-
lizarea, ceea ce a însemnat o cre tere a num rului i volumului fluxurilor glo-
bale, dar i o cre tere a impactului for elor globale asupra vie ii locale.  

Globalizarea este un subiect deosebit de sensibil mai ales atunci, când 
este corelat  cu evenimentele din rile ex-comuniste, aflate acum pe traseul 
interminabil al tranzi iei. Antrenate i ele în  re-structurarea Europei, dar i a 
lumii întregi, situate între cele dou  tentative – de unificare i diferen iere, 
aceste state au confirmat, c  nu sunt preg tite în deplin  m sur  pentru a face 
fa  provoc rilor globaliz rii, iar explica ia noii i nepl cutei percep ii a „luc-
rurilor care scap  de sub control” (f  a contribui la o imagine mai clar ), a 
fost c utat   în conceptul – devenit i aici la mod  – de globalizare. Probabil 
                                                
212 Termenul globalizare a fost lansat de americani. Francezii au preferat termenul mondiali-

zare, deoarece în conceptia lor, mondializarea ar defini respectul fa  de culturile rilor par-
ticipante la fenomenul globaliz rii economice. Dar chiar i francezii, cu toate excesele na io-
nale specifice, recunosc c  exist  beneficii ale globaliz rii mai ales în domeniul informatic si 
în cel economic. 

213 În perioada respectiv  eforturile de analiz  politic i clasificare a tipurilor de na ionalism 
modern au fost orientate în principal pe urm toarele direc ii: (1) conceptualizarea i preciza-
rea no iunilor de na ionalism civic, cultural i etnic; (2) conceptualizarea na ionalismului din 

rile democratice în tranzi ie din Europa Central i de Est i din Eurasia; (3) analiza critic  
a clasific rii dihotomice, care scoate în eviden  dou  tipuri de baz  în na ionalismul modern 
i anume – civic (modelul occidental) i etnic (modelul estic); (4) argumentarea tezei despre 

caracterul complex, pluristratificat i variabil al identit ilor na ionale contemporane, care au 
într-o anumit  m sur  interferen e atât cu identit ile civice, cât i cu cele etnice, dar i cu al-
te tipuri de identitate na ional  (Vezi ., . -

. // Credo New, 2006, 2 (http: //credonew.ru 
/credonew/02_06/11.htm). 

214 Ernest Gellner d  urm toarea defini ie na ionalismului, care, evident, nu este absolut : „Na-
ionalismul este mai întâi un principiu politic, care statueaz  c  unitatea politic i cea na io-

nal  ar trebui s  fie congruente. Na ionalismul, ca sentiment, sau ca mi care, poate fi cel mai 
bine definit în termenii acestui principiu. Sentimentul na ional este satisfac ia datorat  aplic -
rii sale. Mi carea na ionalist  este aceea însufle it  de un sentiment de acest tip” (Gellner E. 
Na iuni i na ionalism. – Bucure ti: Antet, 1997, p.9). 
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 inspirat i de aceast  realitate, Zygmunt Bauman consider  c , de fapt, glo-
balizarea nu este altceva decât un alt nume pentru „noua dezordine mondia-

”215.  
Schimb rile din societ ile contemporane i procesele din sectorul eco-

nomic atestate la începutul secolului XXI pun la încercare tradi iile i concep-
tele privind dezvoltarea statelor i preocuparea structurilor na ionale de valo-
rile na ionale. Globalizarea i na ionalismul sunt dou  fenomene ce ar putea 
cauza importante schimb ri de valori pe întreaga durat  a secolului XXI. 
Chiar dac  se consider , c  na ionalismul, atât prin natura cauzelor, care-l ge-
nereaz , cât i prin doctrin i ac iune, ar fi cel mai redutabil adversar al glo-
baliz rii, el nu apare totu i ca un adversar întâmpl tor sau ca un factor extern, 
ci ca unul „care apar ine de aceea i realitate istoric  din care face parte i 
globalizarea: societatea uman  contemporan  în noua sa epoc , postmoder-

”216. Ele se resping i se presupun reciproc, dând astfel consisten i stimu-
lând evolu iile proceselor din realitatea istoric  din care apar in. Societ ile 
sunt prinse ast zi între dou  axe de evolu ie: (1) extinderea leg turilor trans-
na ionale, continentale i planetare i (2) evolu ia în interior, comunit ile lo-
cale, minorit ile etnice impunându-se tot mai activ în planul actualit ii. 
Exist  o tendin  de globalizare, pe care n-o po i ignora, altfel apare riscul de 
a te izola, de a r mâne, parafrazându-l pe Constantin Stere, retardatarul civili-
za iei moderne, i alta de particularizare, or nu po i, bun oar , s  te integrezi 
în comunitatea european , venind „de nic ieri”217. Iat  de ce în multe din ri-
le din spa iul ex-sovietic, în virtutea unor evolu ii istorice specifice, inclusiv 
i în Republica Moldova, identit ile na ionale ( i etnice) se afl  în proces de 

redefinire, reconstruc ie, proces care de multe ori provoac  seisme etnice i 
politice de mare putere.  

Globalizarea i na ionalismul ar putea cauza modific ri i în zona fronti-
erelor. Actualmente în lume exist  aproape 200 de state ale c ror frontiere 
sunt vizibile. Frontiera este institu ia politic  a unui stat, care nu poate fi ig-
norat 218. F  frontiere nu poate exista o via  economic , social i politic  
                                                
215 Bauman Z. Globalizarea i efectele ei sociale. – Prahova: Antet, p.59. (Anul edit rii nu este 

indicat – M.G., A.G.). 
216 Belli N. Na ionalism i globalism. – Bucure ti: Centrul de Informare i Documentare econo-

mic , 2005, p.5 
217 Evident, c  procesul de constituire a Uniunii Europene este de lung  durat , iar identitatea i 

cet enia na ional  vor coexista cu identitatea i cet enia european , ele vor fi complementa-
re. 

218 Dup  cum noteaz  John Joseph, na iunea este un  termen prin esen  neomogen. Adeseori se 
utilizeaz  cu sens etimologic – despre oamenii, care sunt lega i prin na tere, prin origine, cum 
ar fi bun oar  poporul evreiesc. Dar de cele mai multe ori îns  cuvântul se utilizeaz  în sens 
larg – spa iu teritorial, popula ia lui i guvernul, care guverneaz  dintr-un singur centru, cum 
ar fi na iunea britanic . Câteodat , când în elesul etimologic i larg al cuvântului na iune se 
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organizat  juridic. O na iune poate exista far  stat, cum ar fi tibetanii sau kur-
zii, dar un stat nu poate exista f  frontiere. Ele constituie prima pav  teri-
torial , sanctuarul, expresia geografic  a unei recunoa teri politice mai mult 
ori mai pu in durabile. 

In 1890 existau 46 de state suverane. Restul teritoriilor se aflau sub do-
mina ie colonial . În secolul XX  au ap rut multe frontiere noi, datorit  a doi 
factori principali. Primul a fost ideea dreptului na iunilor de a dispune de ele 
însele, ceea ce a dus la revendicarea popoarelor de a avea un stat na ional i a 
stimulat afirmarea na ionalismului. Al doilea factor l-a constituit destr marea 
imperiilor: Otoman i Austro-Ungar, Britanic i  Sovietic. Acum, la începutul 
secolului XXI, asist m la o tendin  ce pare s  evolueze în sens invers. Multe 
dintre cele 200 de state, sub pretextul liberaliz rii schimburilor i al deschide-
rii pie elor, s-au integrat tot mai mult din punct de vedere economic. În fieca-
re zi 1500 miliarde de dolari sunt vehicula i pe pie ele de schimb din toat  lu-
mea. Totodat  întreprinderile fuzioneaz  f  a ine seama de grani e: firma 
german  „Daimler" cu firma american  „Chrysler", firma francez  „Rhone-
Poulenc" cu firma german  „Hoechst", „Deutsche Bank" cu „Bankers Trust" 
etc. 

Pe de alt  parte, unele state se regrupeaz , formând zone de integrare 
economic : UE în Europa, NAFTA în America de Nord, MERCOSUR, CA-
RICOM  în  America  de  Sud,  MAGHREB  în  Africa  de  Nord  i  ASEAN  în  
Asia de Sud-Est. Cu alte cuvinte, hotarele comerciale treptat dispar prin reso-
rb ie, iar aceast  nou  lume economic  contribuie la modificarea statutului 
frontierelor politice. 

Uniunea European  este un fel de model geopolitic. Ea a creat progresiv 
pia a unic , în care m rfurile, serviciile, capitalurile i persoanele se deplase-
az  liber. rile membre ale UE, aplicând în principiu Conven ia de la Schen-
gen, au suprimat orice control la grani ele lor interne. De-a lungul acestor 
grani e se fac în continuare controale. De exemplu, în Fran a, pentru a 
compensa libera circula ie, sunt efectuate controale cu echipe mobile pe o 
fâ ie de 20 de kilometri de-a lungul frontierei. Este ceea ce se nume te 
„supraveghere operativ ". Totodat , statele care fac parte din spa iul 
Schengen î i p streaz  dreptul, dac  consider  necesar, de a reveni la 
controlul grani elor. Volumul comer ului r mâne mult mai important în 

                                                                                                     
suprapun, se folose te termenul stat na ional. Astfel, Irlanda se consider  na iune i stat na-
ional, în timp ce Marea Britanie (de fapt, mai corect, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlan-

dei de Nord) este na iune doar în sensul larg al cuvântului i este compus  cel pu in din patru 
na iuni în sens etimologic: englezi, nord-irlandezi, sco ieni i galezi. Sco ia, ara Galilor i al-
te forma iuni de acest tip adeseori sunt numite „na iuni f  stat” (Vezi .  

. // . 2005. 4 (49), p.20). 
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interiorul rilor membre ale UE, decât între ele. Apropierea, obi nuin a, dar 
i diferen ele culturale ori lingvistice continu  s i aib  rolul lor, ceea ce ar 

putea demonstra c  frontierele exist i în continuare, chiar dac  ele au fost 
abolite administrativ, eliminate fizic, nemaifiind, în principiu, o piedic  în 
calea comer ului. 

Fenomenul este logic: flexibilitatea frontierelor în interiorul UE a impus 
un transfer al func iilor acestora spre grani ele externe ale organiza iei. În su-
dul Europei, Spania i-a consolidat frontiera în enclavele sale din Maroc. În 
1998 Italia a semnat acorduri cu Marocul i Tunisia privind sprijinul în vede-
rea identific rii imigran ilor i înlesnirii repatrierii acestora, ea suportând che-
ltuielile respective. De asemenea, Italia a înt rit supravegherea Canalului Ot-
ranto din Marea Adriatic , pentru a limita imigr rile din Albania i Kosovo. 
În Est, rile aflate în directa vecin tate a Uniunii Europene sunt îndemnate s  
limiteze la plecare emigrarea, iar la sosire, imigrarea. Aceste ri îndeplinesc, 
de-a lungul frontierelor europene, func ia de filtru. 

adar, pe de o parte, avem o flexibilitate a frontierelor interne ale UE, 
iar pe de alta, o înt rire a celor externe, dar în nici un caz nu poate fi vorba de 
sfâr itul frontierelor sau statelor. Dimpotriv , în Sco ia, Finlanda, Italia de 
Nord, Catalania, ara Bascilor, Corsica, asist m la afirmarea unor mi ri cu 
substrat identitar, dac  nu chiar de natur  separatist . Tocmai în cadrul unei 
astfel de Europe aceste na iuni î i pot realiza aspira iile spre o identitate mai 
pronun at . În condi iile abolirii grani elor interne ale Europei, am putea fi 
martorii  apari iei unor noi state europene. Globalizarea regional , mondiali-
zarea nu le interzic europenilor s  se consolideze în cadrul unor entit i mai 
mici, mai accesibile, mai familiale. 

Este paradoxal îns  c i noile na ionalisme europene sunt uneori legate 
de factorii economici. Sco ia aspir  la autonomie, deoarece ar dispune astfel 
de o zon  economic  exclusiv : z mintele de petrol din Marea Nordului, 
care apar in în prezent Marii Britanii. 

Catalania i ara Bascilor sunt cele mai bogate i industrializate provin-
cii ale Spaniei. Italia de Nord nu mai dore te s  pl teasc  pentru zona meridi-
onal . La fel, Flandra pentru Valonia, în Belgia. Probabil, doar corsicanii î i 
doresc independen  pentru a- i afirma identitatea. A adar, nu se poate întot-
deauna disocia c utarea identit ii de c utarea prosperit ii. Unele regiuni ale 
lumii doresc din r sputeri s  se descotoroseasc  de provinciile lor s race. Es-
te ceea ce a motivat în 1992 „divor ul cehoslovac". Cehii, mai prosperi, s-au 
sprijinit pe na ionalism pentru a se debarasa de slovaci. Pe baza acestui ra io-
nament am putea afirma c  vom asista i în secolul XXI la o nou  proliferare 
a statelor. Faptul ar putea s  par  paradoxal la ora globaliz rii, dar acela i 
mobil, care ac ioneaz  în favoarea mondializ rii, motiveaz i proliferarea 
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statelor: c utarea prosperit ii economice. Puterea nu se mai m soar  ast zi 
dup  suprafa , dup  ponderea demografic , nici m car dup  puterea militar , 
ci dup  puterea economic . Altfel spus, este preferabil s  fii mic, dar bogat, 
decât mare, dar s rac. S  nu uit m, îns , c  locuitorii unui teritoriu continu  

 între in  acelea i aspira ii de securitate, bog ie, libertate i echitate, cu sau 
 stat puternic. 

Toate structurile puterii, care patroneaz  securitatea, sfera produc iei, fi-
nan ele i cunoa terea, s-au deplasat spre noua schem  a re elelor globale. În 
materie de securitate, modernitatea global  se anun  ca un garant al p cii 
mondiale, dar se dovede te ineficace i lipsite de mijloace pentru a preveni 
sau stinge numeroasele conflicte locale i interne, predominant de factur  cul-
tural-identitar . Interesul na ional implic  evitarea lor i asumarea unui rol 
efectiv al statelor vizate. Globalizarea nu asigur  ordinea intern i aplicarea 
justi iei. Statele sunt chemate s  fac  fa  unor sfid ri noi: trafic de arme, sp -
larea banilor, corup ie, terorism i stupefiante. Pe plan economic produc ia, 
finan ele i cunoa terea intr  treptat în sfera global . Riscurile unei societ i 
de a fi p gubite prin aceast  opera ie cresc. Interesul na ional nu se reduce 
doar la capacitatea de a face fa  provoc rilor globalismului sau regionalis-
mului, dar se manifest  prin interese i ambi ii noi. 

Aceast  situa ie se agraveaz  odat  cu  tendin a de f râmi are a statelor,  
care a început  în anii '60 ai secolului XX, dup  dezmembrarea imperiilor co-
loniale i s-a manifestat din nou odat  cu destr marea unor federa ii, cum a 
fost Uniunea Sovietic , Iugoslavia, Cehoslovacia, care au dat na tere la 22 de 
state independente. Statele nou-formate, mai ales acele mici, se lovesc de noi-
le realit i, generate de globalizare. Din cele 27 de ri ale UE, opt sunt consi-
derate mari, iar celelalte mici. În Europa din cele 45 de ri (inclusiv Vatica-
nul), doar câteva sunt mai mici decât Republica Moldova. Statul nostru  este 
catalogat în lista celor zece ri cu dificult i, cu probleme grave. Dar faptul 

 e ti mic, nu este un dezavantaj, din contra, globalizarea poate aduce pentru 
rile mici i avantaje. Important este în ce m sur  vor fi capabile autorit ile 

na ionale s  elaboreze strategii de acomodare la noile realit i globale. 
Integrarea zonal  de natur  economic i procesele de globalizare la 

scar  planetar  par a fi mai însemnate decât fenomenul de f râmi are, iar di-
namica imprimat  de noile tehnologii cu posibilitatea unor comunica ii foarte 
rapide i de integrare într-un timp extrem de scurt a unor procese economice 
i financiare, tehnologice i tiin ifice accentueaz  aceast  tendin . Lester 

Brown, coordonatorul lucr rilor „Starea lumii în 1999" i „Starea lumii în 
2000", editate de Institutul World Watch, desemneaz  dou  mari sfid ri cu 
care se confrunt  civiliza ia la sfâr it de secol i trage un semnal de alarm  
mult mai grav pe care Clubul de la Roma îl marcase deja la începutul anilor 
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'70, i anume conflictul dintre dezvoltarea civiliza iei i suportul natural. Este 
vorba despre tendin a de epuizare a resurselor, în timp ce economia le solicit  
tot mai mult, iar factorii de mediu se deterioreaz . Dac  secolul XXI nu va 
reu i rapid s  armonizeze existen a civiliza iei i dezvoltarea ei cu stadiul re-
surselor i calitatea mediului, va ajunge rapid la declin economic. Secolul XX 
a adus cre tere economic . Cu toate c  popula ia globului a crescut de patru 
ori, produsul global mondial s-a m rit de 18 ori. A adar, omenirea s-a îmbo-

it de patru ori în decursul unui secol, ceea ce nu s-a întâmplat în toat  isto-
ria civiliza iei. 

A doua sfidare const  în marile dezechilibre sociale, agravarea discrepa-
elor - dintre boga i i s raci. Cele mai bogate 225 de familii din lume au o 

avere însumat  mai mare decât venitul anual al jum ii s race a planetei, 
adic  a trei miliarde de oameni. O situa ie care nu poate fi acceptat . 

Pe de alt  parte, modelul de societate i de economie pe care îl prezint  
SUA este imposibil de extrapolat. Cu toate c  locuitorii lor formeaz  5% din 
popula ia globului, ace tia consum  peste 40% din resursele planetei. De ace-
ea, toat  lumea ar dori s  aib  acela i standard de via , dar el nu poate fi ext-
rapolat.  

Lester Brown sus ine c  pia a este un foarte bun mijloc pentru distribui-
rea resurselor i pentru echilibrarea cererii i ofertei, dar ea nu d  un r spuns 
problemelor majore ale raportului dintre economie i ecologie. Discrepan ele 
sociale mari dintre rile bogate i cele s race risc  s  devin , dincolo de f râ-
mi area unora dintre ele, cel mai grav fenomen generator de conflicte sociale 
pentru acest început de secol.  

Noile realit i economice au actualizat problema identit ii culturale, nu 
numai în plan general-teoretic, dar i din perspectiva regionalismului. Distan-
ându-se de preten ia postmodernist  de a oferi ansa individului de a- i cons-

trui o identitate, un autor contemporan considera c  globalizarea este o surs  
nou  de a forma identitatea proprie, bazat  pe un proces reflexiv, axat pe 
informa ie i cunoa tere219. Dar i acest punct de vedere nu poate omite faptul 

 limba matern , cultura din care ne-am format referin ele, educa ia pe care 
am primit-o, tradi iile i obiceiurile, atitudinile prevalente i mentalitatea ne 
sunt date, ofer  posibilit i imediate de alegere. Oamenii se nasc, cresc i se 
formeaz  în sânul unei culturi. Identificarea nu poate avea loc doar pe 
coordonatele bunurilor materiale. Ea este, în esen , una ce ine de bunurile 
simbolice. „Identitatea noastr  e o idee, - spunea Eminescu, - ... un 
monogram sub care  adun m ca sub un titlu i punem în leg tur  frunzele 
risipite ale vie ii noastre”220. Cultura se înnoie te, se rafineaz , se 
                                                
219 Howard M.  The Causes of Wars. // The Wilson Quaterly, Summer, 1994, p.254. 
220 Eminescu M. Opere. Vol. XV. – Bucure ti: Editura Academiei Române, 1993, p.173. 
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îmbog te, dar un nucleu permanent r mâne i se transmite din genera ie în 
genera ie. Economia na ional  poate fi pus  sub semnul întreb rii, de i un 
interes na ional imperativ cere ca integrarea ei în regionalism sau globalitate 

 satisfac  aspira iile de bun stare i dezvoltare ale popula iei. Dar cultura 
na ional  se supune unei alte logici. Ea recunoa te varietatea ca o surs  de 
inspira ie, de competitivitate, dinamism. Ca s  po i îns  dialoga sau 
interac iona cu al ii trebuie s  fii tu însu i cu identitatea recunoscut i 
respectat . Statele sunt chemate s  vegheze asupra st rii de vigoare a culturii 
lor, iar azi, în condi iile prevalente ale multiculturalismului, când nu se mai 
întâlnesc state mono sau uniculturale, statele vegheaz i asupra drepturilor 
de existen i echitate ale tuturor culturilor convie uitoare. 

De altfel, trebuie s  amintim, c  atacurile asupra globaliz rii sunt alime-
ntate de multe ori de impactul negativ, pe care l-ar avea cultura occidental  
asupra diversit ilor culturale locale (regionale). Globalizarea are un impact 
decisiv asupra culturilor si identit ilor na ionale. Nu întotdeauna îns , în opi-
nia lui Ion Solcanu, globalizarea implic  un grad ridicat de comunicare sau de 
schimb între diverse culturi. Mai degrab  exist  tendin a ca o cultur  domina-
nt  s  se impun  asupra celorlalte, rezultatul fiind un proces de omogenizare 
cultural . Gradul de intensitate al acestei omogeniz ri nu este dat de valoarea 
culturilor na ionale, ci mai degrab  de for a economic  a fiec ri ri în par-
te221. În disonan  cu astfel de viziuni se impune punctul de vedere al cunos-
cutului scriitor peruvian Mario Vargas Llosa, care consider , c  în realitate 
globalizarea elibereaz  culturile locale de alinierea ideologic  la un na iona-
lism distructiv. Llosa crede c  respingerea valorilor occidentale este alimen-
tat  de feti ul „identit ii culturale” i de concep ia static  asupra culturii. 
Llosa consider  termenul „identitate cultural ”, care ne conduce la „identitate 
colectiv ”, unul periculos, fiindc  este o fic iune ideologic i este unul din 
fundamentele na ionalismului. „Globalizarea, - sus ine Mario Vargas Llosa, - 
extinde în mod radical c tre to i cet enii acestei planete posibilitatea de a- i 
construi identit ile culturale individuale prin ac iuni voluntare, potrivit 
preferin elor individuale i motiva iilor interne”222. 

În încheiere vom enumera câteva concluzii, care pot servi i ca puncte 
de pornire în efectuarea unor studii aparte223: 

                                                
221 Solcanu I. Globalizare i cultura national  - o dilem  real  (httm://www. romaniainlume. 

ro/ro/publicatii/bi1/globalizare_cultura_nationala.html) 
222 Este un fragment din eseul ” The Culture of Liberty”  ini ial publicat în “Foreign Policy” 

(Jan-Feb, 2001) i  preluat de noi din  articolul lui Carmen P. Globalizarea i conflictul idei-
lor. // Sfera Politicii, 2001, nr.95-96, p.59). 

223 Cu o serie de concluzii-r spunsuri la tema globaliz rii se poate lua cuno tin  într-un intere-
sant articol publicat de revista Centrului Carnegie de la Moscova „Pro et Contra”. (Vezi -

. : , , . // Pro et Contra. Vol.4, 
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1. Globalizarea este un proces ireversibil, el constituind de fapt un nou 
imperativ la noile realit i economice, politice i sociale. 

2. Pentru a exclude caracterul spontan din esutul globaliz rii se impune 
o coordonare a eforturilor organismelor transna ionale i institu iilor na iona-
le. 

3. La ce va conduce globalizarea – la consolidarea omogenit ii sau di-
versit ii omenirii? Ambele procese – de omogenizare i de diversificare – 
vor continua, de i trebuie s  remarc m, c  tendin a spre diversitate nu condu-
ce în mod automat la destr marea întregului, întrucât în paralel sunt elaborate 
mecanisme i principii de corelare a p ilor diverse într-un întreg global 
unic.     

4. Procesul de conservare na ional  va fi accentuat de o sus inere din pa-
rtea institu iilor interna ionale, a unor grupuri de minorit i etnice sau na io-
nale, în vederea ob inerii unor privilegii colective care afecteaz  drepturile le-
gitime ale unei na iuni. Dac  nu se va reveni la politica interna ional  în care 
na iunile constituie baza rela iilor interstatale, în care interesele majore ale 
popoarelor s  se reg seasc  pân  la nivelul cel mai înalt posibil, lupta pentru 
aceste drepturi va continua. în acest context i o dat  cu efectele negative ale 
globaliz rii, sentimentul de apartenen  la o na iune sau la o patrie se va acce-
ntua. Patriotismul va fi apanajul tuturor celor care cinstesc poporul din care 
fac parte sau în care s-au n scut, valorile morale, religioase, culturale i mate-
riale ce constituie patriotismul individual i colectiv al unui popor. 

5. Reprezint  globalizarea un nivel nou al integr rii sau o accentuare a 
inegalit ii? Consolidarea integr rii odat  cu p strarea inegalit ii genereaz  
noi inegalit i, dar concomitent apar i noi posibilit i de aplanare a acestora. 

6. Va exclude globalizarea statul na ional i economia na ional ? Mai 
curând, acest proces va conduce la reconstruc ia statului „teritorial” suveran, 
ceea ce presupune p strarea forma iunilor statale „mari”, reorganizarea lor pe 
baz  federativ  sau confederativ , dezvoltarea institu iilor interstatale regio-
nale; economia na ional  î i p streaz  vigoarea în forma iunile statale mari i 
o pierde în cele mai mici, în care vor fi elaborate strategii na ionale de adap-
tare la întregul global. 

7. Globalizarea modific  modul în care conceptualiz m cultura, deoare-
ce valorile culturale au fost percepute legate fiind doar de ideea unei localit i 
fixe. Ne poate oferi modernitatea global i o nou  cultur  global ? R spun-
sul este unul afirmativ, de i, nu putem s  ignor m punctul de vedere al lui 
Anthony  D.  Smith,  care  consider ,  c  o  poten ial  cultur  global  este  una  

                                                                                                     
Nr.4, 1999, p.114-127). Unele din aceste concluzii, care în viziunea autorului studiului respec-
tiv, „au atât un caracter teoretic–de cunoa tere, cât i un interes politico-practic”, sunt împ -
rt ite i de semnatarii prezentului articol. 
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„artificial ”, „îngust ”, „capricioas ” , „fluid i lipsit  de form ”, privat   de 
„orice implicare emo ional  fa  de ceea ce reprezint ”224. 

8. În epocile când au dominat autoritar statele na ionale identificarea se 
baza pe apartenen a la un stat sau altul. La sfâr itul secolului XX i începutul 
secolului XXI s-a f cut resim it  o erodare a identit ii „statale”. Posibil, c  
asist m la o diminuare a sentimentului de identitate na ional i la transfor-
marea acesteia într-o nou  calitate – corporativ , regional  sau, dup  cum su-

ine M. umilov, într-una global  (cosmopolitic )225. Dar chiar i în epoca 
globaliz rii identit ile transna ionale vor fi construite în baza identit ilor na-
ionale. În Europa, de exemplu, tot mai insistent este promovat  identitatea 

european , care nu poate fi pus  în opozi ie cu identit ile na ionale.   
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În ultimul timp, dar mai ales dup  evenimentele din Irak din anii 1991 i 

2003, comunitatea mondial  discut  mult despre Organiza ia Na iunilor Unite 
(ONU). La Paris aceste discu ii sînt mai ample i mai specifice. Unul din mo-
tive este i faptul, c  aici activeaz  o institu ie specializat i foarte impo-
rtant  a ONU – UNESCO (UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIEN-
TIFIC and CULTURAL ORGANIZATION) – Organiza ia Na iunilor Unite 
pentru Educa ie, Stiin i Cultur .  

 voi st rui s  expun punctul de vedere despre rolul ONU în condi iile 
actuale, ce se cere de la ea în noile rela ii foarte dinamice dintre statele lumii. 

La 8 ianuarie 1918, Pre edintele American Woodrow Wilson a avut un 
discurs în Congresul SUA i a propus faimoasele “14 Puncte”. În ultimul din 
ele, pentru a p stra în mod colectiv pacea, dup  primul R zboi Mondial, a 
propus:”Constituirea unei asocia ii a na iunilor, bazat  pe garantarea recipro-

 a independen ei politice i a integrita ii teritoriale a membrilor s i, mici 
sau mari”.  

Se consider  c , acest model al societ ii na iunilor avea dou  gre eli 
majore, esen iale. Prima gre eal  const  în faptul, c  multe state, inclusiv din-
tre cele mai importante, care nu erau membrii societ ii i au refuzat s  ra-
tifice Tratatul de la Versailles din 19 martie 1920.Chiar Senatul autorului mo-
delului societ ii  na iunilor a respins participarea american . Germania intr  
în 1926, se retrage în 1935, trebuie s  revin  mai tîrziu, îns  în cele din urm  
renun . Japonia i Italia s-au retras, respectiv în 1932 i 1937, pentru a evita 
excluderea dup  ce invadase prima Manciuria, iar a doua Abyssinia. Uniunea 
Sovietic  a intrat în componen a acesteia mai tîrziu, în 1934, iar în 1939 este 
exclus . Multe ri Latino-Americane s-au retras de-a lungul anilor – Brazi-
lia, Chile, Paraguay, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Vene-
zuela i altele. Irakul, Afghanistanul, Turcia, Egiptul, Argentina au devenit 
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membri în anii ’30. Societatea Na iunilor Unite era compus  la început din 42 
de ri, dintre care 26 neeuropene, ea a întrunit maximum 57 de membri.  

A doua gre eal  const  în faptul, c  în cadrul societ ii deciziile erau lua-
te în unanimitate, ceea ce era egal sau se echivala cu acordarea dreptului de 
veto a întregii omeniri, unei ri care vota împotriv . Societatea Na iunilor 
Unite (SNU) nu a împiedicat nici o cucerire i nu a evitat nici un conflict, cel 
mult a reglat cîteva mici diferende, în special în Europa. Peste 20 de ani de la 
apari ia SNU a izbucnit cel de al doilea R zboi Mondial. (Acela i mecanism 
de vot ast zi este i în Organiza ia pentru Colaborare i Securitate în Europa 
(OSCE), care întrune te peste 50 de membri i pentru care votarea unanim , 
prin consens este punctul “forte” al ei, dar totodat i cel mai vulnerabil). 

Trebuie s  fim sinceri i totodat  s  fim recunosc tori lui F.D.Roosevelt, 
care a f cut tot posibilul i  la convins pe I.V.Stalin ca URSS s  intre în co-
mponen a Societ ii Na iunilor. Datorit  la aceasta ONU a putut evita aceste 
dou  gre eli. Ea este ast zi  practic universal  – cu 191 de state ea reflecta în 
mod adecvat societatea interna ional , la sigur c  cel pu in numeric. Deciziile 
sale se adopt  cu majoritatea, fie prin vot, fie prin consens, votul celor mai 
mici este echivalent cu votul celor mari (cu excep ia Consiliului de Securita-
te, unde particip  5 membri permanen i i 10 prin rota ie). 

 Aceasta este puterea ONU, dar care sînt p ile slabe? Rezolu iile nu sînt 
întotdeauna respectate (numai cu Cipru cîte au fost adoptate, dar în mod no-
rmal era necesar  numai una), nu exist  sanc iuni împotriva statelor ce încal-

 documentele organiza iei, discu iile se repet i ordinele de zi sînt intermi-
nabile, lipse te concentrarea eforturilor asupra anumitor priorit i. Complexi-
tatea mecanismelor administrative i bugetare este extrem . Unele opera iuni 
de men inere a p cii au reu it, altele, nu pot s  dee solu ii bune. Cu recurge-
rea din ce în ce mai frecvent la for , au fost i au ap rut noi grave probleme 
(numai exemplul cu Irakul în 2003 e destul ca s  ne convingem de aceasta). 
Sînt i alte grave probleme ale omenirii i ONU.  

Exist  ast zi idei, propuneri, care i-ar insufla o nou  vigoare Organiza iei 
Interna ionale? Sînt i-s foarte multe. Iat  numai unele din ele mai esen iale: 

Prima: ONU trebuie s  dispun  de o for  militar  permanent  numai la 
dispozi ia Secretarului General (evident va cre te i mai mult rolul i va l rgi 
capacitatea de interven ie care ar autoriza opera iunile de ofensiv  în cazuri 
limit , excep ionale). La dispozi ia ONU ar putea fi for ele Uniunii Europene 
(UE) – un “Eurocorps” sau For a de reac ie rapid , For a de reac ie rapid  a 
Organiza iei Atlanticului de Nord (NATO) i altele. For ele puse la dispozi ia 
SG ar fi completate de observatori civili cu mandatul de a supraveghea o con-
ducere mai bun , regularitatea alegerilor, o bun  folosire a justi iei i-ar putea 
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suspenda rezultatele alegerilor sau bloca modific rile abuzive ale reglemen-
rilor constitu ionale sau electorale.  

A doua: A completa finan area bugetului ONU prin stabilirea de taxe 
asupra mi rilor speculative de capital, asupra vînz rilor de armament, con-
fiscarea conturilor bancare, alimentate din traficul mafiot sau corup ie. Tot 
aici introducerea taxelor pentru tranzac iile financiare interna ionale, pentru 
exportul de armament, pentru exporturile aeriene i maritime intercontinenta-
le. Sumele recuperate fiind repartizate între rile respective i ONU. (Este 
greu de amintit al doilea om care a f cut ca generalul Charlles de Gaulle în 
1963, cînd a ordonat i a supravegheat extragerea din bugetul militar francez 
a fondurilor necesare pentru crearea Centrului Interna ional de Cercet ri cont-
ra Cancerului, construit în 1965 la Lion (Fran a) i transmis Organiza iei Mo-
ndiale a S ii). 

A treia: L rgirea Consiliului de Securitate (CS) – în afar  de cei 5 actuali 
membri permanen i i 10 membri nepermanen i, care r mîne s  fie ale i ca 
actualmente, se adaug  membri din partea rilor cu popula ia cea mai mare i 
membri din partea rilor cu cele mai puternice contribu ii bugetare.  

A patra: Echilibrarea responsabilit ilor dintre Adunarea General  (AG) 
i Consiliul de Securitate. Dup  dispari ia cortinei de fier a Uniunii Sovietice, 

Consiliul de Securitate i-a sporit considerabil rolul s u. Trebuie de dat un rol 
mai efectiv Adun rii Generale, ca organ democratic, egalitar (fiecare ar  dis-
pune de vot identic, reprezentativ, iar Consiliul de Securitate va r mîne orga-
nul de urgen  a societ ii interna ionale). 

A cincea: Mai des de folosit practica consult rilor i edin elor private, 
închise ale Consiliului de Securitate. În absen a publicului, jurnali tilor s-ar 
lucra mai mult pentru g sirea unui compromis sau consens, decît pentru a tra-
nsmite de c tre oratori a mesajelor în rile lor. Desigur, trebuie s  fie exclus  
revenirea la diploma ia secret  de cîndva.  

 A asea: A-i transfera în fa a jurisdic iilor penale interna ionale, a-i cita 
nominal, a-i declara nelegitimi sau ineligibili pe persoanele conducerii, care 
contravin moralei interna ionale i na ionale, încalc  drepturile omului, prac-
tic  corup ia, jefuiesc resursele poporului lor, finan eaz  terorismul interna i-
onal, se ocup  cu alte f radelegi. A dota ONU cu o insul  sau alt teritoriu un-
de ar fi adu i, în caz de necesitate - cu for a, dictatorii, efii bandelor, persoa-
nele indicate mai sus, cei care sistematic incalc  rezolu iile organiza iei, pent-
ru a a tepta prezentarea în fa a noilor jurisdic ii penale interna ionale sau pen-
tru a- i ispa i pedeapsa. 

A aptea: A elabora sanc iuni efective împotriva rilor care nu respect  
rezolu iile, cel pu in cu privarea de dreptul la vot, interzicerea de participare 
la reuniuni i altele. (Ast zi se folose te numai împotriva rilor ce nu pl tesc 
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cotiza iile, împotriva Moldovei inclusiv). Aceste sanc iuni trebuie folosite nu-
mai conduc torilor, nu i popoarelor care le isp esc. Regimurile provenite 
din loviturile de stat sau din alegeri declarate nevalabile ar fi private de drep-
tul de vot, de luare de cuvînt în cadrul ONU, însa nu vor fi excluse din ea, pe-
ntru a putea men ine dialogul i a exercita presiuni asupra lor. rile care in-
tervin f  aprobarea ONU cu for a dincolo de frontierele lor sau în cadru in-
terior, dar creaz  pericole grave pentru securitatea persoanelor, riscuri de ge-
nocid i altele, trebuie blamate public i pentru o anumit  perioad  s  li se 
atribuie un fel de cartona e-“ro ii”,”galbene”, importan a c rora, desigur tre-
buie definit . 

A opta: Reprezentarea rilor în ONU numai de guverne este în contra-
dic ie cu primele cuvinte din “Carta ONU” – Noi, popoarele Na iunilor Unite 
… trebuie de creat un organ cu competen e destul de largi, deschis pentru so-
cietatea civil  – organiza ii neguvernamentale (ONG), sindicale, culturale, re-
ligioase, de tineret, cercet ri tiin ifice i altele, avizul c rora ar fi obligatoriu 
asupra unor dosare. Mult se discut i despre necesitatea cre rii unui fel de 
Consilii de Securitate Economic i Social . 

A noua: Este necesar de dotat familia Na iunilor Unite cu mijloace tehni-
ce i editoriale, cu cîte un canal de televiziune i de radio. Poate fi considera-

 ca normal  situa ia, dac  pentru a ie i în emisie, radioul ONU se serve te 
de emi toarele postului de radio “Vocea Americii”? 

A zecea: Pedagogia mondial  are o sarcin  foarte mare i dificil  – de 
consolidare a cuno tin elor despre ONU, începînd cu colile primare. Este ne-
cesar un curs mondial despre Na iunile Unite, despre rolul acesteia în societa-
tea contemporan . Aici e necesar  nu numai componen a teoretic , dar i cea 
practic . De exemplu, crearea condi iilor, încurajarea autorit ilor de a arbora 
sistematic al turi de drapelul na ional i a celui a ONU, a a cum deja s-a dep-
rins în rile UE s  arboreze drapelul Europei. Am considerat ra ional s  m  
opresc numai la aceste zece idei, propuneri care se pot numi i planuri, vise i 
asa mai departe, deoarece pîna la realizarea unora va trece mult timp.  

Totu i, cum r spund eu la întrebarea din denumirea articolului? Din con-
text reese c  pledez pentru schimbarea evolu iei ONU. Este pu in probabil ca 
starea actual  a lumii i raporturile actuale de for  s  permit  crearea unei 
noi institu ii totalmente diferit  în organizarea i comportamentul s u. 

ONU este fire te rezultatul voin ei membrilor s i. Conceput  pentru a fa-
ce din lume ceea ce ar trebui s  fie, ea este nevoit  prea des s  se multumeas-

 cu reflectarea a ceea ce este. Idealul se ciocne te mereu cu realitatea i în-
ca nu exist  un acord asupra con inutului idealului .  
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Dac  Carta din 1945 ar fi respectat  cu stricte e de to i membrii, atunci 
rezultatul ar fi fost mai bun i la sigur c  ar fi fost destul  o restaurare 
serioas  pentru a ob ine o ONU viabil .  

Iat  la ce concluzii am ajuns extrapelînd discu iile în cadrul UNESCO i 
examinînd unele p reri tiin ifice despre rolul i perspectiva ONU ale lui 
A.Lewin (fost director “Na iunile Unite“ în MAE al Fran ei), B.Butros-Ghali 
(fost Secretar General al ONU), E.Faure (politician francez), J.Delors (fost 
Presedinte al Comisiei Europene) i al ii.  

 
Prezentat la redac ie  
la 25 ianuarie 2007 
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