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COMPARTIMENTUL 
GUVERNAREA  POLITIC   

I ADMINISTRAREA PUBLIC  
 

LOCUL I ROLUL FENOMENULUI POLITIC ÎN 
SISTEMUL ADMINISTRA IEI PUBLICE.1 

 
Vasile COBÎ NEANU 

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

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

Doctor în drept,  
conferen iar 

 
There are principal problems being researched and are describing the 

influence and relations existing between forms of governing and the public 
authority, independence and internal independence between these political-
juridical categories in organization and efficient functioning of state powers. 

The author of the thesis has exercised an investigation that demonstrates 
the rule of the public authority in modern political regimes. There were the 
sources and modes of realization of modern political regimes, as well as the 
importance of the mechanisms through which the public authority exercise its 
attributions. 

 
Cînd Aristotel i-a intitulat una din capodoperele sale în domeniu „Po-

litica” de la grecescul „politikos” sigur c  filozoful din Stagira a avut în vede-
re treburile polismului grecesc,afacerile cet ii. Aceasta este semnificativ pe-
ntru no iunea de politic , deoarece ea prive te ceea ce „este relativ la organi-
zarea puterii în stat, la exerci iul s u”, dup  cum poate însemna „ansamblul 
practicilor, faptelor, institu iilor i determin rilor guvern ri unui stat sau unei 
societ i”.2¹ 

Tradi iile teoriei politice se trag înc  din antichitate. Dar ca tiin  polito-
logia s-a definitivat atît dup  form  cît i dup  con inut abia în sec. XX, ulti-

                                                
1 Recenzent – doctor în drept, conferen iar Valeriu ZUBCO 
2 citat dup : Lupu Gh., Avornic Gh. Teoria General  a Dreptului. – Chi in u, 1997, p.52; 
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ma din toate tiin ele sociale de baz . În anul 1948 a fost creat un grup de ex-
per i ai UNESCO pentru a determina obiectul tiin ei politice. Ei au propus în 
calitate de subiect al acestei tiin e studierea diferitelor teorii i concep ii po-
litice, analiza aplicat  a structurilor i sistemelor politice, activit ii statului, 
diferitelor partide, grupuri i mi ri sociale i politice, studierea opiniei pub-
lice, situa iilor din rela iile interna ionale. Cercet rile se efectueaz  în urm -
toarele direc ii principale3: 

 teoria politicii; 
 sociologia politicii; 
 tiin a administrativ ; 
 rela iile interna ionale. 

În cadrul analizei noastre ne vom preocupa exclusiv de conexiunile dint-
re fenomenul politic i sistemul administra iei publice în statul de drept. 

Sistemul politic ca ansamblu de elemente prin care se realizeaz  politica, 
cuprinde statul ca instrument principal al puterii politice. Desigur c  sistemul 
administra iei publice avînd rolul de realizare a unor valori politice se afl  
într-o complexitate de rela ii cu sistemul politic. În acest fel mediul politic 
constituie o dimensiune esen ial  a administra iei publice. 

Deci, raportul dintre sistemul politic i societate nu se limiteaz  numai la 
determin rile i influien ele psihologice pe care le exercit  politicul asupra 
societ ii. Acest raport presupune i rolul activ al sistemului politic de influie-

are a societ ii. Este vorba de un complex de rela ii reciproce între sistemul 
politic i societate în care regimul politic realizeaz  un rol deosebit de impor-
tant în transform rile care se petrec în colectivitate i anume: 

 formeaz  ideologia educa iei civice în cadrul infrastructurilor sociale; 
 puterea politic  se eviden iaz  ca izvor al institu iilor i al dreptului; 
 contribuie la dezvoltarea social i economic  a societ ii; 
 contribuie la fundamentarea concep iilor de securitate i colaborare în 

concordan  cu standardele interna ionale; 
 particip  la elaborarea strategiilor de integrare în infrastructurile eco-

nomice i politice atît pe plan european cît i mondial. 
Astfel, sistemul politic, ca fenomen ideologic desf oar  o complexitate 

de activit i prin care în mod direct (indirect) influien eaz  perfec ionarea ca-
lit ii vie ii membrilor societ ii, pe linia progresului social i prin care este 
puternic influien at  dezvoltarea societ ii globale. 

Puterea politic , ca fenomen de autoritate poate fi definit ca fiind acea 
putere de impulsionare, de decizie i de coordonare care apar ine aparatului 

                                                
3 Rusnac Gh., Mo neaga V. Problemele analizei politice. // MOLDOSCOPIE (Probleme de ana-

liz  politic ). Partea II. – Chi in u, CEP USM, 1993, p.3 
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conduc tor al rii în baza reglement rilor fundamentale ordonate la standar-
dele democratice interna ionale. Acest fapt, le permite s  determine i s  con-
duc  ansamblul politicii na ionale cu tot ceea ce ea implic  în ordinea intern  
i interna ional . 

În acela i timp nu poate fi omis faptul c , în practica vie ii sociale i de 
stat puterea politic  este exercitat  în cadrul celor mai largi dimensiuni socia-
le, de c tre autorit ile administra iei publice,ele fiind acelea care sunt inves-
tite într-un mod aproape exlusiv s  asigure realizarea politicii interne i exter-
ne a statului” (art.96 din Constitu ie). Aici se înscriu i exigen ele cet enilor 
fa  de puterea politic , unde cet enii v d în guvern institu ia cea mai 
indicat  a le satisface nevoile urgente, institu ia destinat  a inventa noi forme 
de administrare public  care s  fie capabil  a înl tura neajunsurile vie ii 
cotidiene. Deci, rolul principal la realizarea valorilor politice formulate de 
puterea public  îl are cet eanul ca titular de drepturi i competen e, care 
particip  la activit ile care se desf oar  în cadrul sistemului politic (fie în 
calitatatea sa de consultant ai guvernan ilor, fie ca participant activ la 
realizarea activit ilor administra iei publice, etc.). 

Esen a conexiunilor dintre fenomenul politic i sistemul administra iei 
publice este determinat  de principiile consfin ite în normele constitu ionale. 
Indiferent de forma constiti iei sau de con inutul acesteia, important este 
faptul c  puterea este încadrat  în stat, c  prin elaborarea constitu iei a c tat 
abilitarea juridic i c  numai ea (puterea politic ), are capacitatea de a se 
transforma dintr-o putere de fapt într-o putere de drept. Puterea politic  este 
izvorul dreptului, prin intermediul institu iilor i, în mod special, prin 
intermediul celei mai însemnate dintre ele: statul. Este imposibil a disocia 
statul de puterea politic  a c rui creier este. Puterea politic , prin canalul 
aparatului etatic, trebuie s  decid  care norme vor fi edictate, care drepturi 
vor fi acordate cet enilor, care puteri vor fi conferite corpurilor intermediare 
– colectivit ilor publice, intreprinderilor, societ ilor, asocia iilor, etc4. 

În afar  de toate acestea, exist  o atitudine politic  a poporului care, de 
regul , se organizeaz i mai ales se orienteaz  c tre un scop politic prin inte-
rmediul partidelor politice. Expresia concentrat  a politicii ca ideologie i ins-
titu ie, ca deziderat i ac iune o reprezint  partidele. Politica lor precede drep-
tul i apoi, adesea ia forma dreptului dac  nu, cel pu in î i g se te ecoul în 
el5. 

Fiecare epoc  istoric  aduce cu sine forme noi i structuri noi de realiza-
re a politicii statului. Orice stat, subliniaz  sociologul francez Ph.Parini, tre-
buie s i creeze un ansamblu de structuri, de institu ii prin care s  asigure 
                                                
4 Dvoracek M.V. Drept administrativ.  – Ia i, Editura Funda iei „Chemarea”, 1993, p.9 
5 Lupu Gh., Avornic Gh. Teoria General  a Dreptului. – Chi in u, 1997, p.52 
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continuitatea existen ei poporului s u,a na iunii pe teritoriul dat. Avînd la dis-
pozi ie atributele principale i fiind de in tor al unei puteri juridice de supre-

 instan , statul enun i aplic  regulile de drept prin care î i define te 
esen a, organizarea propriei activit i i modalit ile de conducere a cet eni-
lor s i. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv statul dispune de toate pîrghiile 
necesare cît i de mijloace de constrîngere, care sa-i asigure respectarea legi-
lor6. 

Analiza rolului i locului puterii politice în stat nu va fi complet  f  a 
ine cont de metodele, mijloacele i procedeele prin intermediul c rora se rea-

lizeaz  aceast  putere ajuns  la guvernare. Istoria contemporan  cunoa te trei 
tipuri de regimuri politice, care contribuie nemijlocit la determinarea de fapt 
a locului i rolului societ ii respective în cadrul sistemului social global. 

 Regimul democrat prezint  un sistem de guvernare ale c rui tr turi 
dominante sunt: prezen a unei multitudini de institu ii care permit diversitatea 
de interese i p reri, existen a sistemului multipartid, separarea puterilor, pro-
clamarea principiului drept ii sociale i egalit ii în fa a legii. 

Regimul autoritar se caracterizeaz  prin concentrarea puterii în mîinile 
castei birocratice de conducere. El limiteaz  libertatea, dar nu o anuleaz . Ac-
cept  în anumite limite existen a societ ii civile. În exercitarea puterii poate 
recurge la violen . Aplicarea programelor politice nu se face pe baze democ-
ratice. Recrutarea conduc torilor de subdiviziuni se face prin cooptare. Auto-
ritarismul accept  un pluralism limitat i nu recurge la o ideologie obligatorie 
pentru to i. 

Regimul totalitar concentreaz  în mîinile statului toate aspectele puterii 
din societate. În fond, el se sprijin  pe represiuni i violen . Statul totalitar 
nu tolereaz  nici o activitate nesanc ionat . El î i impune monopolul în toate 
domeniile. Monopolul politic - prin partidul unic, monopolul spiritual - prin 
ideologie i mass media, monopolul poli ienesc - în domeniul economic, so-
cial etc. 

Analiza regimurilor politice ne permite s  conchidem, c  ele caracterize-
az  puterea politic  care se înf ptuie te i activeaz  nu numai în cadrul statu-
lui ci i în cadrul altor unit i ale sistemului politic, ale societ ii. Se caracte-
rizeaz  prin rela posibilitate a subiec ilor (guvern, partid, grup, persoan , etc.) 
de a- i promova voin a prin intermediul politicii. 

Deci, conducerea (administrarea) este interac iunea dintre subiectul ce 
conduce i obiectul condus, care d  na tere la o întreag  gam  de rela ii soci-
ale, prin intermediul c rora î i exprim  interesele lor legale. În etapa actual  
transform rile democratice au cuprins toate domeniile vie ii sociale, 

                                                
6 Popescu. T. Politologia. – Chi in u, 1996, p.61 
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inten ionîndu-se de a forma treptat un stat de drept i o societate civil . Statul 
de drept este o necesitate obiectiv i o valoare social  de o importan  
major , o modalitate efectiv  de organizare i dirijarea societ ii. 

Este vorba despre un stat în care omul dispune de maximul de libert i i 
posibilit i pentru a se impune ca personalitate. Statul de drept presupune un 
astfel de regim politic în care toate activit ile puterii i ale reprezentan ilor 

i, de sus pîn  jos, se vor desf ura conform legilor i Constitu iei. Aceasta 
înseamn  c  legea este unicul mijloc posibil de exprimare i fixare a necesit -
ilor i intereselor fiec ruia om i a societ ii în genere, c  legea este în stare 

 transforme voin a poporului într-un instrument de reglementare a rela iilor 
sociale i numai ea determin  drepturile i obliga iunile participan ilor la rela-
iile sociale, stabile te ordinea în societate. Numai legea garanteaz  ap rarea 

societ ii i a cet eanului de înc lcare a drepturilor, a intereselor i libert i-
lor legitime. 

Luînd în considera ie tendin ele transform rilor cardinale ce au loc în 
sfera rela iilor sociale ca un proces obiectiv la etapa de tranzi ie, regimul poli-
tic, ar trebui s  contribuie prin diverse forme i metode la sus inerea acestui 
dinamism prin intermediul unui sistem politic i de administrare bazat pe cal-
culul (interesul) individual. Aceasta înseamn  c  societatea industrial  clasic  
dispare, modelul cantit ii s-a epuizat, sistemul administrativ, modalitatea co-
nducerii, adoptarea deciziilor, amestecul i controlul din partea statului asup-
ra societ ii – toate acestea trebuie radical schimbate i adaptate la cerin ele 
zilei. Societatea post-industrial  e alta. Ea cere – diversitate, libertate, indivi-
dualitate. Func ionarii care erau buni în societatea industrial  în prezent nu 
tiu ce s  fac . Ei încearc  s  rezolve problemele cotidiene ale societ ii cu 

metodele vechi, neavînd un nou model ei pierd încrederea în sine i ies u or 
din func iune. Situa ia de pe pia a mondial  e de a a natur , dac  vrei s  re-
zi ti în condi iile în cadrul dinamismului politico-economic este necesar a di-
spune de o nou  mentalitate creativ , ordonat  la procesele progresiste a soci-
et ii moderne.  
 

Bibliografie 
Lupu Gh., Avornic Gh. Teoria General  a Dreptului. – Chi in u, 1997. 
Rusnac Gh., Mo neaga V. Problemele analizei politice. // MOLDOSCOPIE 

(Probleme de analiz  politic ). Partea II. – Chi in u, USM, 1993, p.3-67.  
Dvoracek M.V. Drept administrativ. - Ia i, Editura Funda iei „Chemarea”, 

1993. 
Popescu T. Politologia. – Chi in u, 1996. 

 

Prezentat la redac ie  
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SPA IUL ADMINISTRATIV EUROPEAN:  

ESEN A SI FORMELE DE MANIFESTARE7 
 

Valeriu MO NEAGA 
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  

ef-catedr  
Doctor habilitat în tiin e politice, 

profesor, 
„Om Emerit” 

 
Ruslan TANAS  

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

tiin e Politice i Administrative, 
Catedra tiin e Politice i Educa ie Civic  
Doctor în tiin e politice, lector superior 

 
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 
 

The notion of European Administrative Space provokes heated discussi-
ons in scientific, political and administrative circles. In this field research is 
not focused on clarifying and analyzing characteristics of the European Ad-
ministrative Space, it is directed to seeking for this notion and demonstrating 
the capacity of its existence. Scientists remain reticent as to the European Ad-
ministrative Space. 

                                                
7 Recenzent – doctor în tiin e politice Alina MOROZAN 
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The conclusion, with which the most part of researchers agree, is that 
public administration of EU state members was under the influence of integ-
rationist processes, but no changes took place. The EU doesn’t dispose a uni-
que administrative model. State members kept national peculiarity as well as 
national models of public administration. The European Administrative Spa-
ce is sooner an abstract and vague construction than an empiric relation. At 
the same time the convergence of public administration within the European 
Union is an ample and lively discussed problem, but without serious empiric 
arguments up to the present moment. 

The European Administrative Space is being formed gradually basing 
on the interdependence of national administrations and EU institutions. The-
se interactions are taking place both vertically and horizontally within natio-
nal administrations.  

The form of European Administrative Space materialization is diverse 
and includes two components. One of them is normative – acquis communau-
taire and decisions of the European Court of Justice. Another is informal and 
refers to the diversity of intra-European relations (the participation of natio-
nal administration in EU decisional process, cooperation between national 
administrations within EU policy implementation. 

 
No iunea de „Spa iul Administrativ European” (SAE) apare în 1998, 

propus fiind de „Suportul pentru Perfec ionarea Guvern rii i Managementu-
lui în Europa Central i de Est” (Support for Improvement in Governance 
and Management in Central and Eastern European Countries – SIGMA). 
SIGMA interpreteaz  SAE ca „Contactul constant dintre func ionarii publici 
ai statelor membre UE i Comisie, solicitarea de a dezvolta i implementa 
aquis-ul comunitar la standarde echivalente de încredere în toat  Uniunea, 
necesitatea unui sistem de justi ie administrativ  unic pentru Europa i împ r-

irea principiilor i valorilor administra iei publice au dus la o anumit  con-
vergen  între administra iile na ionale.”8 

Pân  la moment no iunea de Spa iul Administrativ European treze te ap-
rigi discu ii în cercurile tiin ifice i politico-administrative. În domeniul res-
pectiv, cercet rile nu se centreaz  pe elucidarea i analiza caracteristicilor etc. 
a SAE, ci pe c utarea acesteia i demonstrarea capacit ii de existen  a ace-
stei no iuni. Atitudinile cercet torilor fa  de SAE sunt, în general, rezervate.  

 
 
 

                                                
8 European Principles for Public Administration. - Paris: OECD/SIGMA, 1999, SIGMA Papers, 

no.27.  
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Ambiguitatea SAE 
Demonstrarea existen ei SAE este conexat cu problema convergen ei ad-

ministra iilor na ionale din UE. Convergen a presupune mic orarea deosebiri-
lor, îns  convergen a european  este o no iune cu o semnifica ie vag i im-
precis . Unii cercet tori vorbesc nu de convergen , ci de simbioz  în cadrul 
SAE.9 

În pofida unei convergen e în cadrul anumitor componente i structuri a 
administra iei publice, aspectele definitorii r mân în mare parte specifice. În 
spa iul european al administra iei publice nu s-a instituit un model unic al ad-
ministra iei publice. Din cele patru existente – Westminster, Napoleonian, 
Weberian i Suedez – nici unul nu ocup  o pozi ie dominant . În domeniul 
serviciului public, la fel se men ine o diversitate (vezi mai jos). La macroni-
vel, din punct de vedere al paradigmei administrative, în SAE coexist  statul 
weberian cu Noul Management Public (NMP). Ultimul nu a devenit o realita-
te universal  a UE. 

Problema spa iului administrativ unic, în mare parte, apare datorit  pune-
rii pe ordinea de zi a accept rii în UE a noilor state. Se consider  c  „nu exis-

 nici un sens de a pune problema existen ei Modelul administrativ european 
i Modelului comunitar al serviciului public. Mai degrab , aceasta este o che-

stiune circumscris  ra ionaliz rii europeniz rii pentru cele dou  arii ulterioare 
de extindere a Uniunii la 25 i perspectiva integr rii viitoare a Bulgariei i 
României.”10 

Determinarea esen ei i caracteristicilor SAE este dificil  din consideren-
tul c  acesta se afl  în evolu ie, o evolu ie nu tocmai uniform . Adoptarea 
Constitu iei Europene ar fi marcat o etap  semnificativ , dar nu crucial , în 
constituirea SAE.11 

ut rile SAE depind în mare m sur  de metodele i modalit ile de 
cercetare. Conform lui J.Olsen „concluziile referitor la convergen  depind de 
faptul dac  ele sunt bazate pe cercet rile textelor juridice sau a practicilor ac-
tuale.”12 Problema const  în faptul c  sub aspect juridic cercet torii depiste-

                                                
9 Pollitt C. Clarifying convergence. Striking similarities and durable differences in public mana-

gement reform. // Public Management Review, 2002, 4, no.1, pp.471- 492. 
10 A New Space for Public Administrations and Services of General Interest in an Enlarged Uni-

on. Study intended for the Ministers responsible for Public Administration of the Member Sta-
tes of the European Union. Luxembourg, 8 June 2005, p.9. 

11 Asso M., Limongelli F., Pennella G., Russo V. European Constitution and Administrative Re-
form: The Italian Case. 
(http://www.caimed.org/_newsletter/European%20Constitution%20and%20administrative%2
0reform_the%20case%20of%20Italy.pdf - Centre for Administrative Innovation in the Euro-
Mediterranean Region” (Extras pe 27 iunie 2007) 

12 Olsen J. Towards a European Administrative Space? ARENA Working Papers WP 02/26. 
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az  un nivel mai ridicat al convergen ei, decât în cazul practicilor din admini-
stra ia public . Mult conteaz i sectoarele din administra ia public , diferite 
sectoare au un nivel diferen iat de convergen . Totu i, pân  în prezent nu au 
fost realizate studii importante i de avengur  în domeniul SAE. 

Ambiguitatea no iunii SAE decurge din natura controversat  a Uniunii 
Europene. Administra ia public  este o variabil  dependent  în rela ia sa cu 
statul i caracterul statului determin  administra ia public . Astfel, administ-
ra ia public  european  este determinat  de caracterul UE. 

UE este o entitate politic  hibrid . Ea nu dispune de caracteristicile nici a 
unei organiza ii interna ionale, nici de cele ale unui stat în sensul tradi ional 
al tiin ei politice. UE este pe calea tranzi iei de la o organiza ie interna iona-

 la un stat federativ, acest proces ne finisându-se, administra ia european  
este condi ionat  de acest fapt. UE este un actor interna ional semnificativ, 
afirmarea sa având o ascensiune aproape permanent . Unitatea european  are 
puternice caracteristice empirice i teoretice. Îns , Uniunea European  p st-
reaz  o diversitate na ional  pronun at  în diverse domenii, inclusiv în dome-
niul administrativ. 

Diversitatea formelor de guvern mânt, a structurii statului, a tradi iilor i 
evolu iei istorice a statului, a dizainului institu ional duce la existen a în cad-
rul UE a unor administra ii publice diferite, dar care au un numitor comun. 
Unitatea tuturor versiunilor administra iei publice a statelor membre a UE, i 
aici se materializeaz  SAE, sunt principiile pe care ele sunt structurate i, în 
mare m sur , finalit ile activit ii acestora. Aceast  convergen  este dictat  
de unitatea regimurilor politice existente în cadrul UE i de etapa identic  a 
evolu iei statului i administra iei publice în UE. Ultima variabil , desigur, 
mai ales dup  recentele extinderi din 2004 i 2007 este discutabil , dar la ni-
vel european standardele condi ionate de etapa evolu iei joac  un rol semnifi-
cativ în determinarea principiilor i mecanismelor func ion rii administra iei 
publice. 

Concluzia cu care sunt de acord majoritatea cercet torilor, este c  admi-
nistra ia public  a statelor membre a UE a fost vizat  de procese integra ioni-
ste, îns  ele nu au fost schimbate.13 SAE se formeaz  treptat în baza interde-
penden ei dintre administra iile na ionale i a institu iilor UE. Aceste rela ii se 
realizeaz  atât pe vertical , cît i pe orizontal , în cadrul administra iilor na i-
onale.  

Forma de materializare a SAE este divers i include dou  componente. 
Primul component este cel normativ – acquis communautaire i deciziile Cu-

ii Europene de Justi ie, cel de-al doilea component este neoficial i se re-
                                                
13 Caporaso, J., Cowles, M., Risse, T. (eds) Transforming Europe. Europeanization and Domes-

tic Change. - Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001. 
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fer  la diversele ale rela iilor intra-europene (participarea administra iei na-
ionale în procesul decizional al UE, cooperarea între administra iile na io-

nale în contextual realiz rii politicii UE etc.) 
 

Aspectul normativ al SAE 
Rolul principal în constituirea SAE îi revine a a-numitelor criterii acquis 

communautaire. Aceast  no iune este men ionat  în articolul B5 al Tratatului 
UE, îns  nu este definit nici în articol, nici în tratat.14  

O defini ie complet  a acquis communautaire este oferit  în avizul Co-
misiei europene din 19 ianuarie 1972, unde ea se pronun  referitor la accesul 
Danemarcii, Irlandei, Marii Britanii i a Norvegiei. Conform acestuia acquis 
communautaire este „considerând c  devenind membru al comunit ii, State-
le solicitante, accept , f  rezerve, tratatele i finalitatea lor politic , decizii-
le de toat  natura intervin dup  intrarea în vigoare a tratatelor i a op iunile 
luate în domeniul dezvolt rii i a fortific rii comunit ii; considerând, în par-
ticular, c  ordinea juridic  stabilit  prin tratatele constituante ale comunit ii 
se caracterizeaz  esen ial prin aplicabilitatea direct  a tuturor din dispozi iile 
sale i a tuturor actelor stabilite de c tre institu iile comunitare, caracterul 
primar al dreptului comunitar asupra dispozi iilor na ionale ce le contravin i 
existen a procedurilor permit asigurarea uniformit ii interpret rii a dreptului 
comunitar, adeziunea la comunitate implic  recunoa terea caracterului obli-
gatoriu a acestor reguli, iar respectarea lor este indispensabil  pentru garanta-
rea eficacit ii i unit ii dreptului comunitar”.15 Acquis communautaire sunt 
în evolu ie constant i include principiile i obiectivele politice din Tratatele 
europene, deciziile Cur ii de Justi ie, actele adoptate în cadrul UE, pozi iile 
comune, declara iile, conven iile semnate, rezolu iile etc. 

Fundamentul acquis communautaire în domeniul administra iei publice 
sunt principiile formulate în cadrul Consiliilor de la Copenhaga i Madrid. 
Criteriile de la Copenhaga din 1993 includ „atingerea stabilit ii institu iilor 
ce garanteaz  democra ia, normele de drept, drepturile omului, i respectul i 
protec ia minorit ilor.”16 Aceste principii referindu-se la administra ia publi-

, ne sunt orientate exclusiv la ea, ci caracterizeaz  în general via a public  
din statele Uniunii Europene. Aceste criterii sunt numite „criterii democrati-
                                                
14 Treaty on European Union. // http://eur-

lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001 (Extras pe 8 iulie 
2007). 

15 Avis de la Commission européenne (Bruxelles, 19 janvier 1972)", dans Journal officiel des Co-
mmunautés européennes (JOCE). 27.03.1972, n°L73, p.3. // http://www.ena.lu/europe/1969-
1979-crises-relance/adhesion-danemark-irlande-norvege-royaume-uni-1972.htm (Extras pe 1 
iulie 2007) 

16 European Council, Conclusions of the Presidency, Copenhage, June 1993, p.13. 
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ce”. Opera ionalizarea acestor principii presupune existen a unei administra ii 
publice compatibile statului de drept i social. În paralel sunt stipulate „capa-
citatea de a asuma obliga iile de adeziune, în particular de a subscrie obiecti-
velor uniunii politice, economice, i monetare.”17 

În contextul negocierilor UE cu statele în proces de aderarea acquis com-
munautaire s-a concretizat doar într-un singur capitol de negocieri (Capitolul 
21), dar i  aici în contextul politicii  regionale a UE. (a se vedea mai jos). O 
surs  important  a acquis communautaire în domeniul administra iei publice 
este Curtea Suprem  de Justi ie. Ea contribuie semnificativ la constituirea 
SAE i la determinarea esen ei unice a acesteia, inclusiv prin aprecierea prac-
tic  a corespunderii comportamentelor i practicilor administrative exigen e-
lor europene. Deciziile sale servesc o surs  important  a acquis communauta-
ire.18 Deciziile duc la constituirea unei jurispruden e distincete, inclusiv în 
domeniul administra iei publice, în pofida faptului c  se bazeaz  pe tradi iile 
i normele constitu ionale ale statelor membre. 

O alt  form  a interpret rii cerin elor ce decurg din SAE sunt Raporturile 
Comisiei Europene (anuale, pe ri). Aceste rapoarte sunt destinate statelor 
aflate în proces de aderare i apreciaz  m sura în care ele îndeplinesc criterii-
le UE. Ele stabilesc anumite sarcini concrete pentru reformare administra iei 
publice în statele candidate, dar recomand rile sunt foarte vagi i nu stipulea-

 mecanisme de atingere a scopurilor.19 
În aceast  ordine de idei, standardele administra iei publice europene se 

afl  într-un vacum juridic. Reglement rile existente nu sunt suficiente i nu 
asigur  activitatea practic  a statelor pretendente, chiar i f când abstrac ie de 
situa ia din alte domenii. În acest context exist  normele semioficiale ale UE 
referitor la administra ia public . Aceste norme sunt elaborate i dezvoltate 
de c tre „Support for Improvement in Governance and Management in Cent-
ral and Eastern European Countries” (SIGMA). 
 

Aspectul neoficial al SAE 
SIGMA este o ini iativ  comun  a OECD i a UE creat  în 1992 pentru a 

acorda suport în domeniul reformelor administrative a statelor în tranzi ie în 
special a statelor candidate. SIGMA î i concentreaz  aten ia asupra reforme-
lor administrative, serviciul public, managementul finan elor publice, politici-
lor publice etc. Suportul SIGMA se realizeaz  prin evalu rile reformei admi-

                                                
17 Ibidem. 
18 http://www.curia.europa.eu/ 
19 Mayhew, A. Enlargement of the European Union: An Analysis of the Negotiations with the Ce-

ntral and Eastern European Candidate Countries. Sussex European Institute. Working Papers 
in Contemporary European Studies, 2000, No.39, p.11. 
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nistrative i a situa iei administra iei publice, prin organizarea training-urilor 
i prin asisten a nemijlocit  a administra iei na ionale.20 

SIGMA  joac  un  rol  important  în  eforturile  UE  de  a  edifica  un  SAE.  
Astfel Evalu rile Anuale ale SIGMA reprezentau un suport pentru Raporturi-
le Regulare Anuale a Comisiei Europene. Comisia European  poate solicita 
realizarea Raporturilor de Evaluare pentru anumite state sau pentru anumite 
domenii a administra iei publice.21  

În absen a unui acquis voluminos legat de capitolul 21, Comisia accept  
criteriile pentru reforma administrativ  dezvoltate de SIGMA pentru determi-
narea „capacit ii administrative”. Aceste criterii la general se refer  la refor-
ma administrativ  în general i în special accentuând constituirea unui servi-
ciu public i sistem judiciar profesional i independent, dar f  a publica re-
comand rile detaliate pentru forma guvern rii sub-na ionale. 

Sistematizând cele mai importante principii ale administra iei publice 
vest-europene, SIGMA ajunge la concluzia c  ele sunt urm toarele:  

 încrederea i previzibilitatea (principiul certitudinii legale) – desf u-
rarea responsabilit ilor conform legisla iei în vigoare, respectarea principi-
ului competen ei legale i al principiul legal al propor ionalit ii; neîntârzieri-
le în luarea deciziilor sau în finalizarea procedurilor administrative profesio-
nalismul i integritatea profesional  în serviciul public (impar ialitatea i in-
dependen a profesional ); 

 deschiderea i transparen a – semnific  c  administra ia public  este 
penetrabil  de lumea exterioar i poate fi cercetat i supravegheat ;  

 responsabilitatea – se refer  la verificarea administra iei publice. Un 
func ionar public sau o autoritate administrativ  trebuie s  explice i s  justi-
fice ac iunile sale. 

 eficien i efectivitate – eficien a este o valoare managerial  ce const  
în men inerea unei rela ii bune între resursele utilizate i rezultatele atinse. 
Efectivitatea const , în general, în asigurarea c  performan ele administra iei 
publice sunt reu ite în atingerea scopurilor i rezolvarea setului de probleme 
conform legii.22 

F.Cardona, considerând c  principiile fundamentale ale administra iei 
europene se grupeaz  în cele patru categorii enun ate de c tre SIGMA, priori-
tatea acordându-se primei, le dezvolt  în urm toarele principii: 

                                                
20 http://www.sigmaweb.org/ 
21 Relations with Candidate Countries and New Member States - Evaluation of Progress. // 

http://www.sigmaweb.org/document/63/0,3343,en_33638100_34612999_34906559_1_1_1_1,
00.html (Extras pe 8 iulie 2007). 

22 European Principles for Public Administration. - Paris: OECD/SIGMA, 1999, SIGMA Papers, 
no.27, p.5. 
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  “administrarea afacerilor publice prin o legisla ie clar i exacta care s  
nu permit  interpret ri echivoce; 

  administra ia public  nu poate avea obliga ii i drepturi extracontractu-
ale; 

  nedescriminare rasial , religioas , politic , sexual  etc.; 
  propor ionalitate; 
  satisfacerea a tept rilor legitime ale cet enilor; 
  dreptul de a fi audiat i cel la ap rare în procesele administrative, pre-

cum i la corectitudine procedural ; 
  dreptul la o administra ie public  eficient , capabil  s  aplice efectiv 

legisla ia UE; 
  hot rîrile administrative trebuie motivate în mod public; 
  supravegherea activit ii administra iei publice i dreptul de a ataca ho-

rârile administrative în instan a judec toreasc ; 
  oportunitatea deciziilor i ac iunilor administra iei publice.”23 

O no iune important  pentru statele candidate în contextul procesului de 
aderare este no iunea de „capacitate administrativ ” cu care opereaz  institu-
iile europene. Aceast  no iune la fel este greu definibil , în linii generale ea 

presupune poten a de a- i asuma capacitatea de membru prin împ rt irea va-
lorilor politice, economice, culturale etc. europene i prin aplicarea acquis 
communautaire (dar i, în perioada ini ial , la coordonarea eficient  a proce-
sului de negocieri).24 În cazul existen ei uneori foarte vagi cerin e fa  de ad-
ministra ia public , statele candidate sunt puse într-o situa ie dificil  în reali-
zarea reformei administrative. 

SAE are i o manifestare neformal . Pornind de la ideea c  UE este coin-
teresat  nu în comunitatea institu iilor i sistemelor administrative, ci în fina-
litatea activit ii acestora, acest aspect al dezvolt rii SAE este important. El 
se realizeaz  prin intermediul comunic rii i a schimbului de experien  cu 
scopul g sirii, prin eforturi comune, a unor procedee, modalit i, mecanisme 
de guvernare i administrare eficiente. 

Una din manifest rii cooper rii i unit ii europene în domeniul europe-
an este Re eaua European  a Administra ia Public  (European Public Admi-
nistration Network – EUPAN) Vezi ce-i cu aceast  structur  european . Cre-
at  în 1988, ea reune te statele membre ale UE i Comisia European  respon-
                                                
23 Cardona F. Servicii publice pentru un spa iu administrativ european. // Vocea Civic , 1999, 

Mai-Iunie, nr.24, p.8. 
24 Dimitrova A.L. Enlargement, Institution-Building and the EU’s Administrative Capacity Requ-

irement. // West European Politics, 2002, 25, 4, pp.171-190;  Hughes, J., Sasse G., Gordon C. 
The Regional Deficit in Eastward Enlargement of the European Union: Top Down Policies 
and Bottom Up Reactions. ESRC „One Europe or Several?” Working Paper 29/01, Brighton: 
Sussex University. 2001. 
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sabil  pentru serviciul public i administra ia public . Ea activeaz  sub form  
de întâlniri la nivel de mini tri i în cadrul grupurilor de lucru a celor de ex-
per i. Grupurile de lucru se structureaz  dup  domenii. Astfel exist  Grupul 
Managementului Resurselor Umane, Grupul Inova iilor în Serviciul Public, 
Grupul de Lucru E-Guvernarea, Grupul de Lucru al Reglement rii Mai Bune 
i Grupul de exper i al Directorilor al Institu iilor de Înv mânt de Admi-

nistra ie Public . Activitatea EUPAN este ghidat  de considerentul acord rii 
suportului administra iilor na ionale în dezvoltarea calit ii i eficien ii întru 
beneficiul cet enilor i asigurarea integr rii i colabor rii europene.25 

Grupul Inova iilor în Serviciul Public a elaborat i a propus spre aplicare 
în UE o concep ie unic  de apreciere a politicilor publice – Structura Comun  
a Evalu rii (Common Assessment Framework (CAF).26 CAF are drept obiec-
tive principale sesizarea caracteristicilor principale a organiz rii sectorului 
public, de aservi pentru managerii sectorului public în ameliorarea performa-

elor organiza iilor sale, de a fi „o punte de leg tur ” dintre diferitele modele 
a managementului calit ii i de a facilita analiza comparat  a performan elor 
între organiza iile din sectorul public.27 

O institu ie ce se ocup  intens de elabor rile teoretice i practice a integ-
rii europene sub aspectul administra iei publice este Institutul European de 

Administra iei Public  (European Institute of Public Administration (EIPA). 
EIPA este un centru european de studiere i dezvoltare a administra iei publi-
ce. Institutul realizeaz  cursuri, seminare, training-uri, concomitent presteaz  
i servicii de consultare.28 

 
Nivelele SAE 

SAE nu este unul uniform, nivele sale – supra-na ional, na ional, regio-
nal i local – sunt supuse europeniz rii în mod diferi i particular. Primul ni-
vel, cel supra-na ional, poate fi divizat în dou  subdiviziuni – unul general ce 
se refer  la toat  comunitatea i altul particular care include doar institu iile 
UE, ca structur  supra-na ional . La nivelul supra-na ional, UE are o capaci-
tate de impunere hot râtoare. Omogenitatea institu iilor administrative euro-
pene fiind asigurat . Subdiviziunea administrativ  general  con ine regleme-
nt rile general valabile atât pentru institu iile comunitare, cât i pentru cele 
ale statelor membre. 

                                                
25 http://www.eupan.org/ 
26 http://www.eipa.nl/CAF/CAFmenu.htm 
27 Cadre d’Auto-évaluation des Fonctions publiques. CAF 2002. Common Assessment Frame-

work. CAF, 2002, p.3. 
28 http://www.eipa.eu/ 
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La nivel european, articolul 41 al „Cartei Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene”, adoptat la Ni a în decembrie 2000, con ine dreptul la o 
bun  administrare.29 Ea stipuleaz  c  orice cet ean se poate adresa cu che-
stiunile sale institu iilor i structurilor UE. Acest drept include dreptul fie-

rei persoane de a se pronun a referitor la ac iunile administra iei ce-l 
vizeaz , dreptul fiec rei persoane la accesul la documentele care-l vizeaz , 
cu respectarea intereselor confiden ialit ii a secretului profesional sau de 
afaceri i obligativitatea administra iei de a prezenta argumentarea decizi-
ei. Aceste reguli sunt completate cu dreptul oric rei persoane la compensa-
re în cazul în care institu iile sau func ionarii a adus daune i dreptul de a 
scrie institu iilor comunit ilor în orice limb  al tratatului i de a primi 

spuns în aceea i limb . 
„Codul European al Bunului Comportament Administrativ” a fost adop-

tat de c tre Parlamentul European în septembrie 2001 i este un alt element al 
SAE. Acest act stabile te modelul rela iei dintre institu iile UE i func ionarii 

i, pe de o parte i, pe de alt  parte, cu publicul. Codul con ine principiile 
bunului comportament administrativ – legalitate, absen a discrimin rii, pro-
por ionalitatea, absen a abuz rii de putere, impar ialitate i independen , obi-
ectivitate, previzibilitate legitim , consecutivitate i consultare, dreptate, 
amabilitate etc. 30 

„Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene” i „Codul Euro-
pean al Bunului Comportament Administrativ” se refer  la institu iile UE i 
la personalul acestora i nu la institu iile statelor membre. Aceasta nu exclude 
ca, pe viitor, ele s  fie aplicabile i la nivel na ional.  

La nivel na ional, în afar  de principiile generale politico-administrative 
i de ac iunile i institu iile impuse de circumstan ele practice ale integr rii, 

nu exist  o manifestare puternic  a SAE. Faptul c  birocra ia statelor membre 
au fost capabile s  acomodeze europenizarea masiv  a competen elor politi-
ce, în mare m sur  p strând propriile diferite structuri administrative, indic  
asupra limitelor integr rii europene. Existen a UE nu este un factor care ar 
constrânge la convergen  administrativ . Armonizarea standardelor adminis-
tra iei publice nu presupune c  institu iile administrative trebuie s  fie omo-
gene în statele membre ale UE i în statele candidate sau pretendente. 

Un indice al deosebirilor na ionale const  în diferitele abord ri ale emer-
gen ei administra iilor na ionale la nivel european – a reprezentan ilor na io-
nale la Bruxelles. Ele reprezint  mecanismul de comunicare dintre guvernele 

                                                
29 Charter of fundamental rights of the European Union. // 

http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_en.pdf (Extras pe 8 iunie 2007). 
30 The European Code of Good Administrative Behaviour. Office for official publications of the 

European communities, Luxembourg, 2002. 
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na ionale i Bruxelles. Aceste structuri na ionale în capitala UE func ioneaz  
în ambele direc ii. Ele, ca agen ii a guvernelor na ionale, comunic  Comisiei 
Europene situa ia din rile pe care le reprezint , dar i comunic  voin a i de-
ciziile institu iilor comunitare guvernelor na ionale. Dac  e s  urm rim evo-
lu ia reprezentan ele guvernelor în Bruxelles în conexiune cu evolu ia ader rii 
statului la UE, atunci aceste structuri apar în baza structurilor de conlucrare 
sau observare instituite anterior ader rii statului. Structura, forma, scopurile 
i implicarea acestora în func ionarea Institu iilor europene este diferit.31 

Nivelul regional i local este de competen a suveranit ii statelor memb-
re i accentul UE în politica regional  se refer  la proces i rezultat, nu la 
specific. În conformitate cu principiul subsidiarit ii nivelul regional i local 
se afl  în competen a statelor membre. Din acest considerent UE nu se impli-

 în reglementare v dit  sau cu caracter de recomandare a situa iei din admi-
nistra ia public  sub-na ional . UE nu prevede explicit careva cerin e fa  de 
guvernele subna ionale. Acesta nu împiedic  UE s  aib  o politic  regional  
activ , printr-un dialog direct cu regiunile (prin intermediul reprezentan ilor 
regiunilor la Comisia European ,) a programelor destinate regiunilor i a flu-
xurilor financiare adresate acestora. Regionalismul este o piatr  de temelie a 
UE. Dezvoltarea regiunilor, descentralizarea puterii de stat decurge din îns i 
natura UE – primo, principiul subsidiarit ii este înscris în tratatul cadru al 
UE, secundo, democra ia presupune o autonomie a colectivit ilor locale. 

Din acest considerent Spa iul Administrativ European implic  inevitabil 
i nivelul subna ional, atât regional, cât i local. La acest capitol formalul este 
i mai dificil de-al depista decât în cazul nivelului administra iei na ionale. În 

general, nivelul subna ional implicit este supus unor exigen e, care decurg din 
principiile generale ale administra iei publice europene. M.Brusis men ionea-

 c  „observa iile Comisiei referitor la administra ia public  regional  indic  
, pare-se, se d  preferin  puterii regionale democratic alese, care dispun de 

important  autonomie financiar i juridic .” 32 
În domeniul sub-na ional nu exist  o unitate a modelelor existente în sta-

tele membre. La nivel general, deosebirea dintre statele federative i cele uni-
tare este semnificativ . În cadrul ultimului grup exist i diferite nivele de ce-
ntralizare. În ultimul timp, pe continentul european, se observ  o tendi  clar  

                                                
31 Kassim H. The European Administration: Between Europeanisation and Domestication. // 

Hayward J.,  Menon A. (eds.) Governing Europe. -  Oxford: Oxford University Press, 2003, 
pp.139-161 

32 Brusis M. Recreating the Regional in Central and Eastern Europe: An Analysis of Administra-
tive Reforms in Six Countries. // Breska E., Brusis M. (eds.) Central and Eastern Europe on 
the Way to the European Union: Reforms of Regional Administration in Bulgaria, the Czech 
Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovakia. – Munich: Centre for Applied Policy Rese-
arch, 1999. 



 23 

de descentralizare, inclusiv în Marea Britanie, Finlanda, Italia, state care cu 
pu in timp în urm  erau centralizate.  

Exigen ele europene fa  de nivelul regional al administra iei publice de-
curg, în mare parte, din politic  regional  a UE. În 1988 este reformat  politi-
ca regional  a UE i au fost fixate 4 principii importante: concentrarea (con-
centrarea politicii asupra regiunilor care cel mai mult au nevoie de ajutor), 
colaborarea (implicarea în proces a autorit ilor sub-na ionale), adi ionalitatea 
(fondurile europene ca adi ionale fondurilor na ionale), programarea (coordo-
narea multianual  a proiectelor).33 

La Consiliul European din Essen din decembrie 1994 problema coope-
rii regionale i a integr rii infrastructurale a fost introdus  în strategia de 

preaderare i dezvoltarea regional  a devenit unul din priorit ile programului 
PHARE. Începînd din 1997, UE sistematic se orienteaz  spre administra ia 
public  regional i local , în contextul extinderii spre est. 

Unica referin  la aspectele administrative ale integr rii se face în capito-
lul 21 întitulat „Politica regional i coordonarea instrumentelor structurale”. 
Aceasta este necesar deoarece UE nu dispune de proprii institu ii la nivel re-
gional (dar i na ional i local) pentru realizarea politicii sale.  

Capitolul 21 al acquis se refer  mai mult la procedur i nu la forma ins-
titu ional . El cere de la statul membru de a avea „cadrul legal respectiv” care 
ar lua în considera ie implementarea anumitor condi ii, acceptarea organiz rii 
teritoriale bazate pe clasificarea NUTS, demonstrarea „capacit ii programa-
tice” ce include planul dezvolt rii, procedurile pentru programarea multianu-
al , principiul conlucr rii care presupune implicarea administra iie regionale, 
a actorilor sociali i economici în managementul capitalului structural i a 
evalu rii planului de dezvoltare; demonstrarea „capacit ii administrative” 
(definit  în acest context ca determinarea clar  a scopurilor i obliga iunilor 
tuturor organiza iilor i institu iilor implicate în preg tirea i implementarea a 
Capitalului Structural i a Capitalului Coeziunii i cooperarea interministeria-

 eficient ) i „managementul financiar i bugetar” (controlul condi iilor i 
informa iilor referitor la capacitatea co-finan rii i a nivelului cheltuielilor 
publice sau a echivalentului acestuia pentru ac iunea structural ). Marea ma-
joritate a con inutului Capitolului 21 este inspirat  din reglementarea fonduri-
lor structurale, care nu necesit  transpunerea în legisla ia na ional . Con inu-

                                                
33 Allen D. Cohesion and the Structural Funds. Transfers and Trade-Offs. // Wallace H., Wallace 

W. (eds.) Policy-Making in the European Union. - Oxford: Oxford University Press, 2000, 
p.254. 
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tul juridic slab i limbajul vag utilizat în Capitolul 21 reflect  faptul c  aceas-
ta nu ine de competen a UE.34 

Repartizarea finan rii din partea UE, în special a fondurilor structurale, 
aspect important pentru statele slab dezvoltate, se realizeaz  în conformitate 
cu sistemul NUTS (acronim francez „Nomenclature des Unites Territoriaux 
Statistiques” (Nomenclatura Unit ilor Teritoriale pentru Statistic ) i se ba-
zeaz  pe calculele statistice teritoriale. În baza analizei experien ei integr rii 
europene, speciali tii au ajuns la concluzia c  este mai optimal i eficient 
aducerea structurilor teritoriale-administrative în conformitate cu sistemele de 

sur  a sistemului NUTS.35 
Acceptarea sistemului de clasificare statistic  NUTS este o condi ie a 

pre-ader rii, cu toate c  Comisia European  nu insist  deschis asupra acestui 
fapt. Sistemul NUTS separ  unit ile teritoriale în 5 categorii (categoria I fi-
ind superioar ) interdependente, pentru a crea o structur  unic i coerent  de 
distribu ie teritorial .  

Delimitarea unit ilor NUTS din punctul de vedere al UE se realizeaz  în 
baza criteriului de num r al locuitorilor din regiunea respectiv . Astfel pentru 
unit ile NUTS de nivelul I se stabilesc cifrele de min. 3 mln. – max. 7 mln. 
locuitori, pentru cele de nivelul II – min. 800 000 – max. 3 mln., pentru cele 
de nivelul III – min. 150 000 – max. 800 000. Statele membre pot decide de a 
diviza unit ile NUTS de nivelul II în unu sau dou  subnivele (respectiv 
unit ile NUTS de nivelul IV i V).  

Statele au dreptul de a manevra în limitele stabilite de UE. În crearea sis-
temului NUTS, guvernele na ionale pot utiliza diferite criterii care duc la cre-
area regiunilor normative i/sau analitice. Regiunile normative sunt create în 
delimit rii administrative. Sistemul NUTS a i fost creat în baza delimit rii 
teritorial-administrative a statelor membre (în 1988). Regiunile analitice (sau 
func ionale) se creaz  ree ind din criteriile geografice sau social-economice. 
Dac  pentru un nivel al clasific rii NUTS nu exist  unit ile administrative de 

rimea corespunz toare, atunci nivelul se constituie prin agregarea num ru-
lui necesar de unit i administrative vecine  mai mici. Unit ile rezultate din 
agrgare sunt „unit i neadministrative”.36 

                                                
34 Kungla T. Europeanization of territorial structures in Central and Eastern European count-

ries. - Tartu, EuroCollege, 2002, p.19. 
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2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS). 
// http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc
=Regulation&an_doc=2003&nu_doc=1059 (Extras pe 22 iunie 2007) 
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Unit ile NUTS de nivelul II sunt principalul instrument în formularea i 
implimentarea politicii regionale. Ele asigur  nu doar informa ia statistic i 
analiza pentru planificarea dezvolt rii regionale, dar i nivelul administrativ 
unde fondurile structurale sunt gestionate.37 

Nivelului local al administra iei publice atrage cea mai pu in  aten ie în 
cadrul aspectului oficial al SAE. Practic la administra ia public  local  se ap-
lic  acelea i principii generale a administra iei publice. Aceasta nu semnific  
o neglijare a puterilor locale în contextul UE i în cel al procesului ader rii. 
În Rapoartele Comisiei Europene se evalueaz i administra ia public  local . 
No iunea de capacitate administrativ i principiile evocate de SIGMA au co-
nsecin e importante fa  de administra ia public  local  (descentralizarea i 
autonomia local  etc.). 

Întro oarecare m sur , posibil, UE ignor  în ac iunile sale administra ia 
public  din considerentul desf ur rii unei activit i intense de c tre Consiliul 
Europei i existen a „Cartei Europene: Exerci iul autonom al puterii locale”, 
cît i a Congresului Puterilor Locale i Regionale din Europa. 

În UE nu exist  cerin e unice oficiale fa  de serviciul public. Unica ex-
cep ie o constituie cerin a UE de existen  a unor servicii publice profesiona-
le. Serviciul public profesional, deci performant, capabil s  interiorizeze nor-
mele UE, s  aplice principiile i s  realizeze „capacitatea administrativ ”. Pe-
ntru a avea un „serviciu public modern, constitu ional în democra ie” SIGMA 
27 enumer  urm toarele condi ii: „separarea între sfera public i sfera priva-

; separarea între politic i administra ie; dezvoltarea responsabilit ii indi-
viduale a func ionarilor publici prin procese decizionale comune; protec ia 
muncii, stabilitate, nivel de plat , drepturi i atribu ii bine definite pentru fun-

ionarii publici; recrutarea i promovarea bazate pe merit.”38 
În mare parte europenizarea serviciului public se realizeaz  exclusiv prin 

intermediul metodelor neoficiale.39 În Europa Occidental  exist  cinci tipuri 
de sisteme a serviciului public: sud-european – birocra ia are un statut jos, es-
te r spândit patronajul, posibilitatea unei interven ii na ionale extensive în 
puterea locale; scandinav – un serviciu public profesional, nepolitizat, biroc-
ra ia are un statua înalt, o interven ie mai redus  a guvernului na ional în pu-
terea regional , un serviciu public segmentat; german – un status înalt al fun-

ionarilor publici, func ionarii publici cu studii juridice, un serviciu public 
                                                
37 Horváth G. Regional Effects of the Transition in Central and Eastern Europe. // Hajdú Z. (ed.) 
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segmentat, nivelele superioare ale serviciului public sunt fac politic , un con-
trol federal limitat asupra guvernului subna ional; britanic i irlandez – servi-
ciul public superior mai pu in politizat, un status înalt, ne segmentat; francez 
– un status înalt al func ionarilor publici, nivelul superior este politizat, seg-
mentat conform Grand Corps.40 

 
Concluzii 

adar, SAE se refer  nu atât la o paradigm  sau la un model administra-
tiv unic pentru tot spa iul european, ci la acele elemente ale sistemului admi-
nistrativ care asigur  buna func ionare a UE. Mecanismele care asigur  afir-
marea i evolu ia SAE pân  la moment au dus la cristalizarea anumitor stan-
darde ale administra iei publice. Totu i, din acest punct de vedere, SAE se 
bazeaz  mai mult pe evolu ia fireasc  a rela iilor administrative din spa iul 
european, decât pe o interven ie promt i cert  a institu iilor europene în 
structurarea i modelarea spa iului administrativ al statelor membre. Codifi-
carea, adic  transformare în legi i reguli comunitare, a practicilor, dizainului 
institu ional, al altor elemente ale administra iei publice are loc treptat, anu-
me în baza evolu iei rela iilor dintre actorii din cadrul UE. Accentul se pune 
pe func ionalitate, nu pe structur . Situa ia din SAE este dictat  de câteva co-
nsiderente i, în primul rând, de func ionarea bun  a UE. Pentru aceasta este 
necesar existen a unor sisteme administrative eficiente i nu conteaz  alte as-
pecte ale acesteia. 

Europenizarea spa iului administrativ mai mult are loc prin intermediul 
cooper rii administrative, decât prin intermediul legisla iei comunitare. i 
aici se eviden iaz  rela ia direct  dintre evolu ia UE ca institu ie i administ-
ra ia public  a acesteia. Unificarea administrativ  trebuie precedat  sau este 
posterioar  unific rii institu ionale i spirituale a UE. În perioada prezent  a 
evolu iei SAE41 se manifest  în principal prin intermediul principiilor puse la 
baza administra iei publice. 

Administra iile publice na ionale, în special, în statele cu vechi tradi ii 
democratice i-au constituit deja principiile fundamentale i forma. Administ-
ra ia nivelului european este în proces de formare. Aceasta necesit  o concep-
tualizare a administra iei publice general europene. Administra ia public  a 
UE, manifestându-se prin particularit i i tradi ii proprii se constituie în baza 
celor na ionale, îns  le dep te i se deosebe te de ele. 

                                                
40 Page E. C. Administering Europe. // Hayward J., Page E.C. (eds.) Governing the New Europe. 

- Cambridge: Polity Press, 1995, pp.257-285. 
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rii acesteia. Acest fapt duce la în elegerea corect  a perspectivelor integr rii. 
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SAE trebuie privit i în eles, înainte de toate, ca un spa iu administrativ 
al sistemului politic european, care asigur  func ionarea UE i nu ca un spa iu 
administrativ al unui stat sau nu ca o expresie a unific rii, for ate sau b ne-
vole, a administra iilor statelor membre a UE. Acestea se unific  în m sura în 
care este necesar pentru ca statul s  se poat  adapta la existen a în cadrul UE. 
Pentru aceasta nu este necesar de a schimba radical sistemul administrativ.   

Pentru Republica Moldova, europenizarea administra iei publice nu are 
un con inut exact i concret. Aceasta presupune utilizarea în administra ia pu-
blic  a principiilor democratice i a considerentelor de eficien . Pentru Re-
publica Moldova europenizarea semnific  nu altceva decât modernizarea ad-
ministra iei publice, dep irea r elor sistemului administrativ sovietic, 
edificarea sistemului administrativ propriu regimului democratic. Administra-
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 integ-

rii europene. 
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The administrative reform was not introduced immediately in reformist’s 
order of the day. The beginning of 1990 was dedicated to the reforming and 
building democratic political institutions of parliamentary democracy. Some 
institutions formed at once were security structures and these of bureaucratic 
planning. At the start states undergoing the period of transition adopt a va-
gue legal frame ensuring democratization at the local level. Radical reforms 
take place later, after dismantling of the communist regime and awareness of 
the fact that administrative system inherited after this regime is a serious hin-
drance for an effective functioning of democratic state. 

Central public administration in the most part of the East-European sta-
tes was not subject to reforms. Thus, in the public administration evolution 
discrepancy emerges - on the one hand an intensive reform takes place at the 
local and regional levels, on the other hand, at the level of central administ-
ration a total standstill is registered. 

The Europeanization of central public administration has several as-
pects. The first one is reduced to the capacity of government and special cen-
tral agencies to put into practice reforms which are necessary to European 

                                                
42 Recenzent – doctor în tiin e politice Alina MOROZAN 

http://www.eipa.eu/
http://www.eupan.org/


 31 

integration. It presupposes an effective approach due to government’s profes-
sionalism. The second aspect is related to the requirements for democratic 
governing and transparency. At the same time these two aspects are inter-
fused. The third aspect presupposes government’s capacity to be included in 
the system of European power through forming structures that ensure its con-
tinuation and its relations with European ones. 

 
derea regimului totalitar sovietic pune statele Europei Centrale i de 

Est în diferite condi ii din punctul de vedere al administra iei publice. Aceste 
condi ii diferen iate, al turi de al i factori determin  caracterul i realizarea 
reformei administra iei publice. Statele din lag rul socialist aveau statalitate, 
respective reforma administrativ  presupunea doar transformarea, chiar i ra-
dical  a sistemului administrativ. Republicile URSS, inclusiv i Republica 
Moldova, se afla în situa ie diferit . Pe parcursul regimului comunist neavând 
statalitate, Republica Moldova al turi de Ucraina, republice pribaltice sunt 
nevoite ca reforma administra iei publice s  con in  dou  aspecte semnificati-
ve – crearea autorit ilor publice i reformarea acestora. Desigur crearea stru-
cturii statale nu s-a realizat în absen a oric ror institu ii politice i administra-
tive. Structurile fostelor republici sovietice socialiste reprezentau un schelet 
care trebuia acomodat la noile realit i. Aici problema mai mult a constat în 
starea de spirit a func ionarilor publici i politicienilor nevoi i s  activeze în 
condi iile de actori independen i. 

Reforma administrativ  nu a fost plasat  în mod imediat în ordinea de zi 
a reformatorilor. Începutul anilor 1990 a fost consacrat reform rii i edific rii 
institu iilor politice democratice, a democra iei parlamentare. Unicile institu-
ii care au fost reformate imediat au fost structurile de securitate i planifica-

rea biurocratic .43 La etapa ini ial  statele aflate în tranzi ie ca Ungaria, Polo-
nia, Cehoslovacia adopt  doar un cadru legal vag ce asigur  o democratizarea 
la nivel local. Reformele radicale vor fi realizate mai tîrziu dup  demontarea 
regimului comunist i con tientizarea faptului c  sistemul administrativ mo -
tenit de la regimul comunist reprezint  o piedic  serioas  în func ionarea efi-
cient  a statului democratic. 

Administra ia public  central  în majoritatea statelor est-europene nu au 
fost supuse reformelor. Astfel apare o discrepan  în evolu ia administra iei 
publice – pe de o parte are loc o reform  intens  la nivel regional i local, pe 
de alta o acalmie aproape total  la nivelul administra iei centrale.  

Europenizarea administra iei publice centrale are câteva aspecte. Primul 
se reduce la capacitatea Guvernului i a organelor centrale de specialitate de a 
                                                
43 În Republica Moldova relativ târziu are loc reformarea Ministrului Securit ii Na ionale. În 

1999 acesta este transformat în Serviciul de Informa ii i Securitate. 
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realiza reformele necesare integr rii europene. Aceasta presupune eficien  
prin profesionalismul s u (lupta contra corup iei etc.). Cel de-al doilea aspect 
se refer  la exigen ele fa  de o guvernare democratic i transparen a. Prime-
le dou  aspecte se contopesc totu i. Cel de al treilea aspect presupune capaci-
tatea proprie a guvernului de a se încadra în sistemul puterii europene, prin 
crearea structurilor ce ar asigura continuitatea acesteia i rela iile sale cu stru-
cturile europene. 

Ra ionalizarea organiz rii guvernului central i recomand ri concrete de 
politici pentru implementare în acest sens sunt destul de incontestabile în lite-
ratura privind reforma administrativ . Aceste m suri includ câteva importante 
transform ri: criteriul func ional, nu structural de organizare a guvernului, 
trecerea de la preocuparea guvernului referitor la activitatea de produc ie la 
exercitarea func iilor regulatorii, trecerea de la dominarea birocra iei la rolul 
important al ministerelor în elaborarea politicii guvernului, combaterea difu-
ziunii puterii executive ( i legislative), reducerea num rului structurilor biro-
cratice care controleaz  sau inspecteaz  activitatea antreprenorial , separarea 
clar  a prerogativelor autorit ilor locale i centrale.44 

 
Conota iile europene a reforma administra iei publice centrale 

În Republica Moldova Guvernul func ioneaz  în baza Legii nr.64-XII 
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern,45 care este modificat  cu ocazia form -
rii noilor guverne. Chiar i ampla reform  recent  a administra iei publice ce-
ntrale nu a dus la adoptarea unei noi legi, ci doar la modificarea celei din pe-
rioada sovietic . 

Reforma administra iei centrale de la Declara ia de Independen  era ce-
ntrat  pe reorganizare pentru mic orarea num rului ministerelor prin comasa-
re sau majorarea num rului acestora prin divizare. În Perioada 1991-2005 au 
avut loc 23 de modific ri a art.24 al Legii Republicii Moldova cu privire la 
Guvern, respectivul fiind cel mai modificat articol din lege. Reorganizarea în 
acest sens al guvernului este dictat  în mare parte de considerente politice, 
cele de creare de noi ministere pornind de la necesitatea împ irii posturilor 
nu este cel mai pu in pronun at. Elita politic  nu con tientizeaz  necesitatea 
reform rii ample a administra iei publice centrale. Pozi ia prim-ministrului 
I.Sturza este concludent  pentru a caracteriza atitudinea elitei fa  de reforma 
administra iei publice centrale. În decembrie 1998, dup  alegerile parlamen-
tare, I.Sturza declara c  „în actuala situa ie de criza, conducerea republicii 
trebuie sa se gândeasc  în primul rând la m surile în vederea dep irii crizei. 

                                                
44 Sundakov A. The Machinery of Government and Economic Policy in Ukraine. // Tanzi V. (Ed.) 

Ukraine in Transition. - Washington: IMF Publications, 1998. 
45 Vestile Sovietului  Suprem si ale Guvernului  R.S.S. Moldova, 1990, nr.8. 
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Acum nu este momentul cel mai potrivit pentru a realiza o astfel de reform . 
Pentru aceasta e nevoie i de bani, nemaivorbind de faptul ca în etapa ini iala 
apare pericolul de a sc pa de sub control conducerea arii, ceea ce nu ar fi de-
loc de dorit în aceast  perioad  complicat .”46 El declara acestea ca un r s-
puns la ini iativa frac iunii Partidului Rena terii i Concilierii din Moldova 
(PRCM) de a mic ora num rul de ministere de la 17 la 10. Unul din argume-
ntele principale era economia de mijloace rezultat  din aceast  reform . În re-
alitate, exista motiva ia politic  care se reducea la exploatarea ideei mic or -
rii cheltuielelor destinate administra iei publice centrale. 

Organizarea sectorial  a fost una din mo tenirile de baz  a sistemului ad-
ministrativ sovietic. Organizarea sectorial  a guvernului presupune existen a 
unui num r mai mare de structuri administrative centrale decât organizarea 
func ional . La fel centralizarea excesiv  în cadrul guvernului i în cadrul 
sistemului administrativ, rela ia direct  dintre ministere i sectorul economic 
au fost principalele probleme cu care s-a confruntat administra ia tuturor sta-
telor ex-comuniste. Aceste probleme au fost rezolvate în mod diferit. Statele 
ex-socialiste au reu it relativ rapid s  dep easc  aceast  stare de lucruri, cele 
post-sovietice cu greu au putut realiza modernizarea administra iei publice în 
acest sens. 

Republica Moldova a reu it relativ u or de a dep i problemele legate de 
structurarea sectorial  a ministerelor i a altor structuri administrative centra-
le. Aceasta din cauza c  în Republica moldova nu au existat companii indust-
riale, agricole i agroindustriale, iar cele existente degradeaz  repede sau sunt 
privatizate. Cu unele rezerve doar Ministerul Agriculturii i Industriei Alime-
ntare poate fi calificat ca sectorial. 

În aprilie 2005 Parlamentul a ini iat o revizuire esen ial  a structurii Gu-
vernului i a autorit ilor din subordinea Guvernului prin comasare, trecere ca 
direc ii de specialitate în cadrul ministerelor sau transformare în birouri, age-

ii, centre sau servicii guvernamentale. În prima jum tate a anului 2005 refo-
rma s-a limitat la modificarea denumirii autorit ilor centrale, comasarea în 
cadrul ministerelor a mai multor departamente independente i reducerea nu-

rului de personal.47 
În 2006 este creat un nou minister, Ministerului Administra iei Publice 

Locale (MAPL).48 Aceast  problem  a fost amplu dezb tut  de societate, în 
                                                
46 Ion Sturza considera ca este prematur sa se procedeze la reforma administratiei publice cent-

rale. // www.azi.md 
47 Prohni chi V., Bo an I., Oprunenco A. et al. EUROMONITOR. Planul de Ac iuni Uniunea 

European  – Republica Moldova: Evaluarea progresului în 2005, februarie 2006, nr.1, p.31. 
48 Legea nr.25-XVI din 16 februarie 2006 pentru modificarea i completarea articolului 24 din 

Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. // Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova, 2006, nr.66-69. 
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special de partidele politice. Nu a existat un suport larg din partea partidelor 
politice a acestei ac iuni. Din contra, legea a fost votat  doar de PCRM i de 
deputa ii independen i. Opozi ia a contestat crearea unui asemenea minister i 
a a considerat c  el este constituit din considerente politice, va fi o institu ie 
de control asupra autorit ilor locale, inclusiv pentru realizarea alegerilor lo-
cale din 2007 i va stopa dezvoltarea autonomiei locale.49 Gh.Susarenco, de-
putat al Partidului Popular Crestin Democrat, a calificat drept anormal  situa-
ia in care „deputa ilor li se propune s  voteze pentru crearea unui minister, 

dar nu li se spune care vor fi competen ele lui concrete". Tot el a declarat c  
„nu este evaluat nici impactul activit ii acestui minister asupra autonomiei 
locale". Respectiv exist , din nou, o reformare a administra iei publice f  o 
argumentare i o expertiz  solid .50 Ulterior grupul parlamentar al Partidului 
Social-Liberal a sesizat Curtea Constitutionala în privinta neconstitu ionalit -
ii înfiin rii Ministerului Administra iei Publice Locale. Social-liberalii sus i-

neau ca prin crearea institu iei a fost înc lcat principiul autonomiei locale, co-
nsfin it in articolul 109 din Constitu ie.51  

Ministerul Administra iei Publice Locale a preluat func iile ce in de do-
meniul dezvolt rii regionale i administra iei publice locale de la Agen ia pe-
ntru Dezvoltare Regional , iar aceasta se reorganizeaz  în Agen ia Construc-
ii i Dezvoltare a Teritoriului.52 În competen ele lui intr  monitorizarea apli-

rii prevederilor cuprinse în programele de consolidare i fortificare a admi-
nistra iei publice locale i asigurarea realiz rii strategiilor i programelor în 
domeniul s u de activitate.53 Dac  e s  compar m atribu iile MAPL cu cele 
ale Ministerului Administra iei i Internelor din România54 ele nu difer  mult. 
Atribu iile MAPL sunt adecvate statului democratic, îns  totul conteaz  în 
modul de realizare a acestor atribu ii i de comportamentul puterii de stat i a 
func ionarilor respectivi. În situa ia unor deficien e de democra ie i de corec-
titudine a puterii ministerul, de facto, poate fi ceea asupra ce aten iona opo-
zi ia. Totu i, pân  în prezent nu au existat scandaluri legate de activitatea 
MAPL.  

                                                
49 Parlamentul a adoptat legea privind infiin area Ministerului Administratiei Publice Locale. // 

www.azi.md 
50 Parlamentarii nu au convenit asupra infiin rii Ministerului Administratiei Publice Locale. // 

www.azi.md 
51 Deputa ii PSL contesta constitutionalitatea înfiin rii Ministerului Administratiei Publice Lo-

cale. // www.azi.md 
52 Hot rîre privind ac iunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administ-

ra iei publice nr.529 din 17 mai 2006. // Monitorul Oficial nr.79-82/572 din 26 mai 2006.  
53 Regulamentul Ministerului Administra iei Publice locale. // www.mapl.gov.md (Extras pe 10 

iulie 2007). 
54 Vezi: http://www.mai.gov.ro/ 
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Tot prin intermediul legii din februarie 2006 se lichideaz  Biroului Na i-
onal de Migra iune, ale carui functii se împart Ministerului Economiei i Co-
mer ului si Ministerului Afacerilor Interne. Aceasta este o reform  inadecvat  
pentru un stat care export  for  de munc . Reforma administrativ  a condi-
ionat unele efecte negative în domeniul reglement rii migra iei de munc .55  

În noiembrie 2004 la ini iativa pre edintelui Republicii Moldova V.Vo-
ronin se reorganizeaz  Cancelaria de Stat a Republicii Moldova în Apara-
tul Guvernului. Se considera c  Cancelaria de Stat cu 164 de angaja i dubla 
func iile ministerelor. În rezultatul reorganiz rii i reducerii personalului se 
economisea circa 1 mln. lei.56 Ca rezultat, spre deosebire de Cancelaria de 
Stat care conlucra cu Prim-ministrul, prim-viceprim-ministrul, viceprim-mi-
ni trii si mini tri, Aparatul guvernului este orientat, în special, spre asigurarea 
activit ii Prim-ministrului. Din cei 12 consilieri prezen i în Aparatului Guve-
rnului 10 sunt consilieri ai Prim-ministrului.57 Modelul respectiv este prezent 
în Slovenia, Polonia, Slovacia si Ungaria. 

Unul din neajunsurile reformei administra iei publice centrale din 2005 
este inexisten a unei leg turi dintre aceasta i PAUERM. Este necesar creare 
unit ilor de planificare strategic  în cadrul Guvernului. Din perspectiva tran-
sparen ei exist  prea pu ine unit i de PR în cadrul ministerelor i a structuri-
lor din subordinea Guvernului.58 

În Republica Moldova pîn  în prezent nu s-a realizat o delimitare dintre 
func iile politice i cele administrative. Acest lucru nu prevede nici reforma 
radical  a administra iei publice ini iate în 2005. În statele uniunii europene, 
la nivelul exist  mini tri, vice-mini tri i consilieri care sunt persoane politi-
ce. Ele sunt angajate i activeaz  conform Codului muncii. Aceste persoane 
sunt obligate s  p seasc  postul odat  cu demisionarea cabinetului. Secreta-
rul de stat existent în fiece minister este eful aparatului ministerului i este o 
func ie administrativ  nelegat  de Cabinet i de stabilitatea acestuia. Secreta-
rul de stat îndepline te scopurile stabilite de conducerea politic  a ministeru-
lui. 

 
Managementul afacerilor europene 

Managementul afacerilor europene este actul atât pentru statele aflate în 
proces de aderare, cît i pentru statele membre ale UE. Acest mecanism nu se 
                                                
55 . :  

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). – Chi in u: USM, nr.1 
(XXXVI), 2007, pp.43-47. 

56 Cancelaria de stat va fi reorganizata in aparatul Guvernului. // www.azi.md 
57 http://gov.md (Extras pe 3 iulie 2007). 
58 Osoianu I. Consolidarea capacit ii administrative pentru implementarea Planului de Ac iuni 

Uniunea European  – Republica Moldova. – Chi in u, 2006, pp.28-29. 
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creeaz  odat  cu acceptarea rii în calitate de membru al UE. M.Burch i 
S.Bulmer în studiul consacrat adapt rii Marii Britanii la UE stabilesc c  ma-
joritatea schimb rilor radicale au avut loc în 1960-1961, cu mult timp înainte 
de aderarea rii la UE. Integrarea real  a Marii Britanii în UE la nivel na io-
nal  a  presupus  o  adaptare  momentan  a  structurilor  i  procedurilor  care  au  
fost dezvoltate în procesul negocierilor la necesit ile mai ample ale calit ii 
de membru, f  schimb ri institu ionale radicale.59 

Experien a statelor, inclusiv a celor est-europene, în managementul afa-
cerilor europene denot  dou  c i posibile de realizare a acestei activit i sub 
aspect institu ional – modelul centralizat i cel descentralizat.60 Primul model 
presupune faptul c  organizarea i coordonarea negocierilor inter-sectoriale i 
armonizarea în cadrul statului membru sau în cadrul managementului negoci-
erilor cu UE se realizeaz  la toate nivelele de c tre o institu ie unic , indepen-
dent  sau subordonat  direct Prim-ministrului i care garanteaz  congruen a 
în lucrul ministerelor.  

Modelul descentralizat al coordon rii afacerilor UE se bazeaz  pe princi-
piul autonomiei ministerelor i absen a oric rui departament guvernamental 
central ca o institu iei unic  a coordon rii inter-sectoriale în elaborarea pozi i-
ilor na ionale comune în negocierile cu UE. În modelul descentralizat fiecare 
minister este responsabil de coordonare în domeniul s u.  

În aspect practic varietatea modelelor poate fi plasat pe continiumul de la 
rol primordial în afacerile europene a unei institu ii guvernamentale la cea de 
o autonomie relativ  sau complet  a ministerilor în gestionarea problemelor 
europene. Republica Moldova adopt  un model relativ descentralizat de coor-
donare a procesului de integrare european .61 

În Estonia, în perioada ini ial  de integrare european  (1995-1997) de 
problemele europene se ocupa ministrul f  portofoliu – Ministrul Afacerilor 
Europene. Din cauza ineficien ii datorat  pozi iei acestuia i a autorit ii sc -
zute care nu permitea asigurarea unui proces de integrare eficient i coerent 
este anulat. Ulterior competen ele europene au fost preluate de c tre Prim-
Ministru. 

                                                
59 Bulmer S., Burch M. Organizing for Europe: Whitehall, the British State and European Union’ 

// Public Administration, 1998, Vol.76, No.4, pp.601-628. 
60 Pentru statele federative exist  un al treilea model cel federativ de management al afacerilor 

europene, determinat de particularit ile rolului centrului federal i a puterii regionale. În ca-
zul Republicii moldova este necesarde a ine cont i de acest model al managementului aface-
rilor europene din perspectiva posibilii federaliz ri. Federalizarea ar schimba esen ial acest 
aspect al europeniz rii, inclusiv prin semnifica iile politice ale procesului federaliz rii. 

61 Raport de evaluare a implement rii Planului de Ac iuni Uniunea European  – Moldova (feb-
ruarie 2005 – mai 2006). Compartiment: reforma administra iei publice. - Chi in u, 2006, 
p.14. 
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Principalele institu ii de stat care preg tesc i coordoneaz  integrarea eu-
ropean  a Estoniei au fost create în 1996. Acestea sunt Comitetul Mini trilor, 
Oficiul Integr rii Europene i Consiliul Func ionarilor Publici Superior. Insti-
tu ia principal  în coordonarea negocierilor de integrare este Ministerul Afa-
cerilor Externe. Func iile de coordonare sunt divizate între dou  institu ii – 
MAE care conduce Delega ia de Negocieri i este sus inut de c tre Oficiul In-
tegr rii Europene ce apar ine administra iei Prim-ministrului. Managementul 
afacerilor europene în Estonia este descentralizat. Structura organiza ional  
este bazat  pe principiul ministerelor puternice.62  

În Republica Moldova mult timp nu a existat necesitatea managementu-
lui afacerilor europene. Rela iile moldo-europene se realizau prin intermediul 

ilor diplomatice i prin alte modalit i de dialog. La sfâr itul anului 2002 
pentru prima dat  se institu ionalizeaz  rela iile Republicii Moldova cu UE 
prin constituirea Comisiei Na ionale pentru Integrare European  (CNIE) i 
prin crearea Departamentului de Integrare European  din cadrul MAE. 

În 2003 prin Hot rârile de Guvern în baza Direc iei generale integrare 
europeana, Biroului Na ional pentru Pactul de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est pe ling  acela i minister se creeaz  Departamentul de Integrare Eu-
ropean  (DIE)  în  cadrul  MAE care  este  redenumit  în  MAEIE.  DIE preia  i  
func iile de domeniu de la Ministerul Economiei.63 

Semnarea Planului de ac iuni Uniunea European  – Republica Moldova 
a necesitat o dezvoltare a cadrului institu ional pentru implementarea ac iuni-
lor prev zute de c tre respectivul. Departamentul de Integrare European  a 
Ministerul Afacerilor Europene i a Integr rii Europene r mâne a fi principa-
la institu ie care coordoneaz  afacerile europene64 în Republica Moldova. În 
afar  de cele dou  institu ii ap rute anterior se creeaz  subdiviziuni de integ-
rare european  în autorit ile publice centrale i comisii interminesteriale. 

Majoritatea ministerelor i a autorit ilor guvernamentale centrale dispun 
în prezent de subdiviziuni de integrare european . Acestea au fost create prin 
reformarea fostelor subdiviziuni pentru rela ii interna ionale. 

                                                
62 Pisuke H. Estonia and the European Union: European Integration in Estonia. // Juridica Inte-

rnational,1996, no.1 (http://juridica.ut.ee/Juridica/International/1996/n-1/art1.htm (Extras pe 
5 mai 2007). 

63 Hot rîrea Guvernului nr.960 din 4 august 2003 cu privire la crearea Departamentului Integ-
rare Europeana. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172; Hot rîrea Gu-
vernului nr.981 din 8 august 2003 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limit i 
Regulamentului Departamentului Integrare European ”. // Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2003, nr.177-181. 

64 Afacerile europene pentru Republica Moldova, la momentul actual, reprezint  implementarea 
Planului de ac iuni UE – Republica Moldova i activitatea în cadrul Politicii Europene de Ve-
cin tate. 
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În Republica Moldova au fost create patru comisii interministeriale în 
conformitate cu domeniile de baz  ale PAUEM. În cadrul acestor comisii exi-
st  un minister responsabil de coordonarea activit ii acestora. Aceste comisii 
interministeriale sunt urm toarele – probleme de drept i securitate (coordo-
nator Ministerul Justi iei); probleme social-economice (coordonator Ministe-
rul Economiei i Comer ului); probleme de infrastructur  (coordonator Mini-
sterul Transporturilor i Gospod riei Drumurilor); probleme cultural-umani-
tare (coordonator Ministerul Educa iei i Tineretului).65  

I.Osoianu consider  c  Ministerul Afacerilor Externe i a Integr rii Euro-
pene este orientate, în activitatea sa, la aspecte externe. Acest fapt ar putea 
aduce anumite prejudicii capacit ii de management al afacerilor europene în 
plan intern. Ori eforturile necesare integr rii nu doar trebuie recep ionate, dar 
i realizate, implementate în plan practic, în aspect intern. Acest dezavantaj 

este, într-o oarecare m sur , minimizat prin faptul c  ministrul afacerilor ex-
terne i integr rii europene este vice-prim-ministru.66 

Cea mai evident  necesitate în procesul ader rii la UE (dar i în cazul 
statutului de membru al UE) în sensul de adaptare institu ional  la nivel na i-
onal este coordonarea inter-minesterial  a afacerilor europene. Necesitatea 
mecanismelor coordon rii este dictat de caracterul inter-sectorial i interdisci-
plinar al negocierilor. 

Pornind de la perioada lung  sau foarte lung  a integr rii europene a Re-
publicii Moldova, de la dificult ile legate de realizarea acestui scop este ne-
cesar crearea unui mecanism, real, viabil i eficient al managementului aface-
rilor europene. Dificult ile integr rii europene necesit  un efort concentrat în 
aceast  direc ie. 

 
Concluzii  

adar, reforma administra iei publice centrale în contextul europeniz rii 
se refer  la modernizarea i eficientizarea ei i la crearea institu iilor i meca-
nismelor de coordonare a afacerilor europene. În spa iul est-european în refo-
rma administra iei publice centrale este dificil de divizat europenizarea de 
evolu ia democratic i de ac iunea altor factori, în deosebi, a celor politici. 

În Republica Moldova administra ia public  central , din punct de vede-
re institu ional, ar corespunde, cu unele rezerve, exigen elor europene. Totu i, 

                                                
65 Hot rîrea Guvernului cu privire la coordonarea activit ii interministeriale pentru promova-

rea politicii de integrare european  a Republicii Moldova, nr.786 din 1 august 2005. // Moni-
torul Oficial al R.Moldova, nr.107-109/869 din 12 august 2005. 

66 Osoianu I. Consolidarea capacit ii administrative pentru implementarea Planului de Ac iuni 
Uniunea European  – Republica Moldova. – Chi in u, 2006, p.17. 
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reformele realizate în acest domeniu, cu excep ia ultimei,  nu au avut drept 
obiectiv europenizarea i s-au realizat din alte considerente. 
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The topicality of the research is connected with the fact that migration is 
a multifaceted and complex global issue, with which today touches every cou-
ntry in the world. For obvious reasons, the process of globalization has beco-
me the one of the central issue in the studying of the world migration flows. 
This article analyses the influence of globalization on the methodological ba-
sis of investigation of migration from the sociological perspective. The baff-
ling complexity of contemporary migration flows have caused the necessity of 
new theoretical concepts in this scientific area. Global migrations are con-
sidered in all their bearings, but there are some gaps in scientific literature.  

Thus, the author of the article systematize theoretical approaches to the 
research of the concept of the global migration and investigate such metho-
dological approaches as the transnational migration theory, the international 
migration systems approach thoroughly. Analyzing the numerous migration 
researches of famous Russian and foreign sociologists devoted to the consi-
deration of global migration, the author comes to the conclusion that unfor-
tunately the theories available are not sufficient to clear up the problem and 
to give a precise representation of all the trends of the migration in modern 
world and does not allow creating sociological fundamentals of the concept-
tion of effective migration strategy. 

 
Tematica acestui studiu este condi ionat  de faptul c  migra ia este un 

fenomen multilateral i complex, i care afecteaz  oricare ar  din lume. 
Din motive evidente, procesul globaliz rii a devenit una din principalele te-
me în studierea fluxurilor migr iei mondiale. Acest articol analizeaz  influ-
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en a globaliz rii asupra bazelor metodologice de investigare a migra iei sub 
aspect sociologic. Complexitatea variabil  a fluxurilor migra iei contempo-
rane implic  necesitatea elabor rii unor noi concepte teoretice în domeniul 
tiin ific. Migra iile globale sunt analizate sub toate formele de manifestare, 

dar exist   anumite viduri în literatura tiin ific . 
Autorul acestui articol sistematizeaz  abord rile teoretice în studiul 

conceptului migra ieie globale i supune investig rii a a abord ri metodo-
lologice ca teoria migra iei transna ionale, sistem migra ional interna ional. 
Analizînd numeroase investiga ii ale sociologilor (inclusiv a celor ru i) în 
domeniul migra iei globale, autorul concluzioneaz  c , spre regret, teoriile 
existente nu elucideaz  problema suficient i nu reflect  toate tendin ele mi-
gra ionale contemporane, nu permit crearea bazelor sociologice ale concep-
tului de strategie migra ional  efectiv . 
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One of the most preferable subject of the contemporary political speech is 

– the identity. Mass-media dispose of a special potential in capitalization of 
the national phenomenon. The author of the present article puts forward his 
reflections toward the role and the place of the mass-media communication in 
national identity affirmation. 

Mass-media as the fourth power in a state keep all the social power inst-
ruments. From this perspective, it would be very adecuqate to examine not on-
ly the things the power gets through the press support, but also what it looses 
through it. How can we improve the prioperties and the qualities of mass-me-
dia functioning in order to promote them and to consolidate  the national ide-
ntity!?  

The crossing zone of the both, the activities of the political power and   
the media communication is focused on the national identity values and inst-
ruments, which form the central field as well as for the decisions of the power 
factors, of the civil society institutions efforts, as for the editorial policy and of 

                                                
97 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Mihai LESCU 

http://www.archipelag.ru/person/vykhovanets.htm


 53 

the media influence resourses. This gravity field, which is called by the author 
“identity field” must focus upon all the occupations of the political actors, of 
the media institutions, of the agents of the civil sector in order to organize an 
intire national identity. We have to make a precise conclusion: the author 
does not refer to a field separation but to a responsibility’ coordination. 

While its evolution from totalitarianism to democracy the Republic of 
Moldova can rely on the european support, but the success, in the author’s vi-
sion, depends, firstly on the intrenal mobilization. The importance reability of 
the personal effort in the tranzition success done by the Zb.Brzezinski, for the 
Republic of Moldova has a priceless actuality. The internal mobilization can-
not be done without purifying the medium and the social relations from the 
values and principles which were abusively imposed by the totalitarian regi-
mes, withou any cultivation and promovation of some democratic, general-hu-
man values and principles, inclusively the interethnical relations, in the field 
of the national phenomenon  

Mass-media have become somehow broadcasters of the cultural achieve-
ments and instruments of influence upon the society in order to accept or to 
deny certain values and cultural building models, those of the national pheno-
menon field included. But the mass-media which take actively part to the for-
mation of these values have become the catalyst member of the relation buil-
ding among the dwelling ethnics in order to redefine the national identity.  

 
Unul din subiectele foarte discutate în societatea moldoveneasc  dup  

pr bu irea comunismului a devenit problema identitar , ea declan ând dispu-
te controversate nu numai în  mediul politicienilor, dar i al societ ii civile, 
în sânul comunit ilor  tiin ifice, literare, jurnalistice etc. În viziunea unuia 
din autorii revistei „Contrafort”, bun oar , problema fundamental  a Repub-
licii Moldova, dup  proclamarea independen ei, o constituie modernizarea i 
europenizarea. Dar, în opinia aceluia i autor, în afar  de componentele ce re-
prezint  esen a acestei probleme mai exist  dou  elemente colaterale specifi-
ce, care au devenit, între timp, „obstacole mari în calea moderniz rii i euro-
peniz rii societ ii basarabene. Este vorba de criza transnistrean   i – lucrul 
cel mai regretabil, singularizându-ne într-un mod aparte, – criza identitar ”98. 

i dac  pe parcursul ultimilor ani diferendului transnistrean i s-a acordat o 
anumit  prioritate, „problema identit ii na ionale... nu a fost nici dat  uit rii, 
nici rezolvat ”99. 

No iunea de „identitate” a fost introdus  în tiin ele sociale i discursul 
politic în anii ’60 ai sec.XX, în special, datorit  lucr rilor lui E.Erikson, care, 
                                                
98 Iura cu M. Modernizare, europenizare i istorie. // Contrafort, 2006, Nr.4 (iunie). 
99 ibidem 
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concomitent, a introdus în circuit i no iunea de „criz  identitar ”. La timpul 
respectiv rile, care ast zi sunt categorisite în a a-numitul spa iu post-sovie-
tic, nici n-au luat în serios acest fenomen, el fiind considerat drept unul pro-
priu doar capitalismului în putrefac ie. Problema identit ii na ionale, implicit 
i a intereselor na ionale în fosta Uniune Sovietic  practic nici nu putea s  

apar , pe motiv c  interesele sovietice i interesele na ionale constituiau dou  
lucruri diferite, iar în multe privin e i diametral opuse. Interesele Uniunii 
RSS aveau un caracter cu preponderen  global, dar nici pe departe na ional, 
întrucât erau subordonate realiz rii unor proiecte istorico-universale generale, 
care erau tratate ca o alternativ  a lumii occidentale, promotoare i ea a unor 
proiecte globale, extinse în timp i în spa iu.   

Vom remarca, c  în studiile timpului se face aluzie la existen a unor 
„particularit i na ionale”, dar care nicidecum nu puteau fi reliefate, l sând în 
felul acesta în umbr  tr turile de clas , general-sovietice100. Propaganda 
oficial  din acele timpuri promova ideea, c  în URSS problema na ional  a 
fost rezolvat . De fapt, cuvântul problem , pân  la perestroika lui Gorbaciov, 
nu prea era acceptat, el fiind substituit printr-altul – chestiune / întrebare na i-
onal .  

Fenomenul identitar, dup  cum a demonstrat-o practica social-politic  
din ultimul deceniu i ceva, reprezint  mai mult decât pare: efectele sociale 
ale procesului identitar au repercusiuni din cele mai nea teptate i nedorite, 
ele pot s  uneasc  dar pot i s  împart ... Tendin a unora de a se izola de lu-
mea occidental , de exemplu, în numele ocrotirii sau chiar salv rii propriei fi-
in e na ionale, este o tentativ  str in  spiritului moderniz rii. „A fi local într-
o lume globalizat  este un semn de inadecvare social i de degradare”101.  

No iunea identitate na ional  are aceea i soart  ca i toate no iunile în 
vog : cu cât pare c  ob in mai mult  experien  de afirmare, cu atât devin mai 
opace, mai polivalente  i cu cât mai numeroase sunt adev rurile pe care le 
elimin i le înlocuiesc, cu atât mai rapid acestea se transform  în canoane ta-
bu. Problema multor forma iuni social-politice este c  au încetat s i mai 
pun  întreb ri. Este de fapt o maladie universal . A nu întreba este o primej-
die mai mare decât a nu ti a r spunde la întreb rile deja puse, dup  cum a 
pune întreb ri nepotrivite distrage aten ia de la lucrurile cu adev rat importa-
nte. Pre ul t cerii este pl tit cu suferin  uman .  

                                                
100 Bagramov E.A., Golotvin J.G., Tadevosean E.V. Probleme actuale ale dezvolt rii rela iilor 

na ionale, ale educa iei interna ionaliste i patriotice. – Chi in u: Cartea Moldoveneasc , 
1989, p.249. 

101 Bauman Z. Globalizarea i efectele ei sociale. - Prahova: Antet (Anul edit rii nu este indicat), 
p.6. 
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În literatura istoric i social-politic  consacrat  analizei na ionalismului 
în Europa de Est, rena terea na ionalismului etnic post-comunist din rile din 
regiune este tratat  ca un fenomen cu r cini adânci în identit ile na ionale. 
În mod firesc apare întrebarea: s  fi r mas aceste identit i conservate o peri-
oad  atât de îndelungat  sub regimurile totalitare? Optica „reîntoarcerii a ce-
ea ce a fost reprimat”, în viziunea lui R.Brubaker i F.Cooper, este în mare 

sur  problematic . Bun oar , sus in ace ti autori, în fosta Uniune Sovieti-
 lipse te orice temei pentru a afirma c  ceea ce numim conflicte na ionale 

ar constitui ni te tentative de a promova identit ile, care au suportat conseci-
ele regimului antina ional. Chiar dac  regimul sovietic a fost antina ionalist 

i, desigur, a fost în mare m sur  unul represiv, el n-a fost niciodat  antina i-
onal. În locul unor reprim ri a tot ceea ce este na ional (nationhood), Uniunea 
Sovietic  a depus eforturi deosebite pentru institu ionalizarea i codificarea 
lui102. Teritoriul sovietic a fost împ it în peste cincizeci de „patrii” na ionale 
formal autonome, fiec reia dintre care i-a fost repartizat un anumit grup etno-
na ional: fiec rui cet ean Uniunea Sovietic  îi nota o „na ionalitate” etnic , 
aceasta fiind repartizat  prin na tere pe baz  de provenien , era înregistrat  
în documente de identificare, utilizat  în contabilitatea oficial  de acte i fo-
losit , de exemplu, pentru a reglementa intrarea în coala superioar  sau la 
amplasarea în câmpul muncii. Procedând la astfel de ac iuni, regimul nu nu-
mai c  recuno tea i confirma situa ia existent , dar crea din nou indivizi i 
teritorii ca fiind na ionale. În acest context, dup  R.Brubaker i F.Cooper, 
„interpretarea „forte” a identit ii na ionale103 ca fiind ceva implantat adânc în 

                                                
102 ., .  « ». // Ab Imperio, 2002, 3, c.61-

115. // http://identities.h15.ru/readings/nartova1.htm (Ini ial articolul a fost publicat în 
revista „Theory and Society”, 2000, Nr.1, pp.1-47, studiul bucurându-se de o larg  rezonan  
în mediul cercet torilor). 

103 Referindu-se la cunoscuta afirma ie a lui George Orwell, precum c  „cel mai r u lucru pe 
care omul poate s -l fac  cu verbul (cuvântul) este s  se lase prins în plasa lui”, iar dac  
limba este „un instrument de exprimare, dar nu de t inuire sau de preîntâmpinare a 
gândurilor”, atunci trebuie „s -i permitem sensului s i aleag  cuvântul i nicidecum 
invers”, R.Brubaker i F.Cooper sus in, c  toate acestea sunt spuse despre cuvântul 
„identitate” (identity), care a cucerit prin prezen a sa tiin ele sociale i umanistice, a 
provocat interpret ri contradictorii, ceea ce a condus la necesitatea c ut rii unei alternative 
de investiga ie mai reu ite. În opinia lui R.Brubaker i a lui F.Cooper, „identitatea” poate 
avea o semnifica ie însemnat  (dac  termenul este folosit în sensul lui forte) sau o 
semnifica ie minim  (în sensul „slab”), dar poate s  nu aib  nici o semnifica ie, (reie ind din 
sensul dublu al termenului). Examinând suma de sarcini conceptuale i teoretice, pe care 
identitatea trebuie s  le rezolve, autorii sus-men iona i consider , c  aceste probleme ar 
putea fi rezolvate mult mai adecvat cu ajutorul altor no iuni, lipsite de conota ii mai pu in 
dure, pe care le are cuvântul „identitate”. 

În virtutea faptului, c  identit ile na ionale i etnice sunt identit i, care nu s-au format i care 
se afl  în proces de construire i reinterpretare, adic  constituie un domeniu în care se în-
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perioada pre-comunist , ce a stagnat sau a fost reprimat  f  nici o cru are 
de regimul antina ional i a ren scut odat  cu demolarea comunismului, poate 
fi calificat , în cel mai bun caz, drept anacronism, iar în cel mai r u – ra iona-
lizare teoretic  a retoricii na ionaliste104. 

Pr bu irea URSS n-a fost cauzat  de tensiunile na ionale interne, dup  
cum preziceau unii sovietologi, dar, a a cum arat  E.J.Hobsbawm, datorit  
dificult ilor economice105. Politica gorbaciovist  de Glasnost’ i de perest-
roika a reintrodus, marcat  de anumite limite, libertatea cuvântului i a 
opiniei, suficient pentru a sl bi, într-o anumit  m sur , sistemul central de 
comand i desc tu ând ac iunile populare. Împ rt im punctul de vedere al 
distinsului istoric englez, c  pân  la venirea lui M.Gorbaciov la putere, nici o 
republic  sovietic  nu- i propusese separarea de URSS, poate cu excep ia 
doar a rilor baltice, dar i acolo independen a era doar un vis. 
„Dezintegrarea na ional  a URSS i, uneori, chiar a unor republici 
constitutive multina ionale, este consecin a i nu cauza evenimentelor de la 
Moscova”106. 

Dup  destr marea Uniunii RSS cet enii din fostele republici ex-sovieti-
ce s-au trezit într-o lume nou  – au trecut peste hotarele izol rii informa io-
nale, la care au fost supu i vreme îndelungat  de regimul totalitar, fiindu-le 
deschis ansa de a descoperi i de a percepe lumea din nou, dintr-o alt  pers-
pectiv . Aceast  alt  deschidere este un aspect, ce nu poate fi ignorat i are o 
însemn tate principial  în procedura de examinare a fenomenelor ce s-au pro-
dus în societ ile post-comuniste, ipotez  valabil i pentru activitatea mass-
media.  

Odat  cu proclamarea independen ei Republica Moldova a intrat într-o 
perioad  de renovare i reconstruc ie a tuturor sectoarelor vie ii economice, 
politice i culturale, perioad  calificat  de tranzi ie, iar mijloacelor de comu-
nicare în mas  le-au revenit misiunea s  faciliteze dep irea obstacolelor, ge-
nerate de momentele de criz , inevitabile în perioadele de trecere de la o epo-

 istoric  la alta, de i (de ce nu?) cu acela i succes au putut s  le aprofunde-
ze. În acest context important este în ce m sur i sub ce form  provoc rile la 
care este supus  societatea moldoveneasc i-au g sit reflec ie în discursul 

                                                                                                     
cruci eaz  interese i opinii, R.Brubaker i F.Cooper au propus scoaterea din vocabularul 
tiin ific a termenului „identitate”, înlocuindu-l cu altul – „identificare”. (Vezi ., 

.  « ». // Ab Imperio, 2002, 3, c.61-115. // 
http://identities.h15.ru/readings/nartova1.htm). 

104 ., .  « ». // Ab Imperio, 2002, 3, c.61-
115. // http://identities.h15.ru/readings/nartova1.htm. 

105 Hobsbawm E.J. Na iuni i na ionalism din 1780 pîn  în prezent. – Chi in u: ARC, 1997, 
p.164. 

106 ibidem 
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mediatic, intensitatea de reac ionare a mijloacelor de comunicare în mas  la 
starea curent  a con tiin ei sociale. Aici e necesar a se ine cont de un lucru 
fundamental i anume, c  cet enii moldoveni, în marea lor majoritate, î i do-
resc s  tr iasc  într-o societate, care ar fi în stare s  le satisfac  cerin ele lor 
materiale i spirituale, astfel c  auditoriul, consumator de informa ie, înclin  

 raporteze tot ceea ce ob in prin canalele mediatice la interesele bun st rii 
personale. 

Dup  cum se men ioneaz  în literatura de specialitate, auditoriului îi sunt 
caracteristice diferite st ri ale publicului107 i maselor, care de multe ori sunt 
analizate de investigatori împreun , unificate prin no iunea de „opinie publi-

”. În felul acesta este examinat  sarcina cardinal  de transformare a con ti-
in ei de mas  într-o stare, ce ar fi  orientat  la rezolvarea sarcinilor vitale de 
prim  importan 108. 

Influen a socio-cultural  a comunic rii de mas  se produce, în primul 
rând, asupra institu iilor politice i acest aspect este examinat într-un num r 
impun tor de studii, lucru ce n-ar trebui s  ne uimeasc , deoarece în aceast  
chestiune se intersecteaz  atât interesele teoretice cât i cele practice ale utili-

rii ei. De multe ori îns , dup  observa iile lui V.Terin, anume interesul pra-
ctic face ca problematica influen ei în mas  s  fie prezentat  într-o variant  
mai u oar , schematic 109. Acesta este cazul concret, când comunic rii de 
mas i mijloacelor de care dispune li se rezerveaz  doar rolul de instrumente 
pentru îndeplinirea unor sarcini de conjunctur  ale activit ii politice, ignorâ-
ndu-se totodat  faptul, c  îns i comunicarea de mas  în calitatea sa de moda-
litate important  de comunicare nu poate s  nu exercite asupra ei o influen  
de formare. În cazul unei abord ri simpliste a rolului politic al comunic rii de 
mas , evident c  în prim-planul aten iei apare ceea ce-i mai atractiv i mai 
                                                
107 Prin public, dac  ar fi s  generaliz m punctele de vedere ale teoreticienilor occidentali, sub-

în elegem un ansamblu de oameni, care- i con tientizeaz  corect interesele proprii, sunt imp-
lica i activ în procesul de realizare a acestora i, corespunz tor, dispun concomitent de o 
opinie exprimat  în public (ceea ce la rândul s u, plaseaz  ac iunile unui astfel de public în 
leg tur  cu forma public  de exercitare a puterii de stat). Cu alte cuvinte, expresia public 
opinion sau l’opinion publique (traduse în limba român  opinie public ) i sunt în elese în 
acest caz drept o „opinie a publicului” dezvoltat  suficient, dar nu ceea ce ar pretinde s  rep-
rezinte acest lucru, într-un mod neclar, opinia unor consumatori anonimi de comunic ri ale 
mass media. Introducerea no iunii de „public” în circuitul cercet rilor teoretice ale comuni-

rii de mas , presupune folosirea termenului în cauz , în primul rând, ca pe o no iune cu o 
semnifica ie teoretic  clar marcat , iar, în al doilea rând, orientat  la semnifica ia „opinie a 
publicului” drept expresie a con tiin ei de mas , prin aceasta cercet torului revenindu-i sar-
cina s  reliefeze i s  dep easc  caracterul limitat, care este în realitate, al acestei con tiin-
e.   

108 Vezi . . . // http://www. 
gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Tern/index.php  

109 Ibidem. 
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evident în situa ia dat . Astfel, în mod normal în calitate de premis  de pleca-
re este luat , de exemplu, sentin a: „În mâinile cui se afl  televiziunea, acela 
dispune de putere”, presupunându-se, c , de fapt, „cine dispune de putere, are 
în subordine i televiziunea”. Evident, c  dintr-o atare perspectiv  de interp-
retare a rolului comunic rii de mas  paradigma influen ei ei politice s-ar con-
stitui din r spunsurile la întreb rile „Care sunt for ele politice ce controleaz  
presa (scris , radioul, televiziunea)?” i „Care este mecanismul de influen are 
prin aceste mijloace?” 

Ob inerea unor r spunsuri detaliate la aceste întreb ri este un lucru de o 
semnifica ie major , întrucât este important s  fie reliefate corela ia dintre si-
stemul politic al societ ii date i mijloacele de comunicare în mas ; s  fie 
eviden iate accentele politice din organele de pres , radio i televiziune; s  fie 
evaluate rezultatele activit ii mass-media într-o campanie politic  etc. Dar 
posibilit ile investigative ale unei atare abord ri sunt limitate. În conformita-
te cu postulatul, ce st  la baza lui, este suficient s  creezi un sistem care i-ar 
permite s i subordonezi toate mijloacele de comunicare în mas , pentru a- i 
exercita influen a asupra societ ii. De fapt, este o tez , care ne aminte te de 
timpurile istorice de odinioar i care mai are priz i acum. Societatea este 
divizat   în „educatori” i cei care le sunt încredin i – cei educa i, adic  ma-
joritatea absolut  a celor care n-au i nici nu vor avea acces la pârghiile pute-
rii politice i la mediile de comunicare în mas . „Abordarea chestiunilor refe-
ritoare la evolu ia raporturilor stabilite în ultimii ani între politic i comuni-
care, - men ioneaz  V.Moraru, - ne ofer  posibilitatea constat rii nu doar a 
unei leg turi i interdependen e, ci i a unei adev rate îngem ri dintre poli-
tic i mass media. Am putea spune c  politica i mass media reprezint  în 
condi iile actuale dou  vase comunicante, cu toate consecin ele respecti-
ve”110. 

Nu trebuie s  uit m de faptul, c  informarea, dar mai exact, comunicarea 
de mas  î i are specificul s u i într-un fel sau altul ea influen eaz  asupra ac-
tivit ii politice. Totodat i rela iile politice ac ioneaz  asupra comunic rii 
de mas , p strându- i intact  natura proprie. Apare întrebarea: Care sau ce 
constituie zona lor de intersec ie (sau de confruntare? / de interac iune? / de 
îngem nare?) 

Mass-media în calitatea sa de „puterea a patra” dispune de atribute ale 
puterii sociale. Examinat  din aceast  perspectiv , ar fi util s  examin m nu 
numai ceea ce ob ine puterea prin sprijinul presei, dar i cea ce rateaz , ceea 
ce nu ob ine. Cum ar trebui s  optimiz m propriet ile i calit ile func ionale 

                                                
110 Moraru V. Mass media vs politica. – Chi in u: USM, 2001, p.8. 
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ale mass media, pentru a le pune în serviciul promov rii i consolid rii identi-
ii na ionale?! 

Zona de intersec ie (de suprapunere?) a activit ilor puterii politice i a 
comunic rii mediatice se axeaz  pe valorile i atributele identit ii na ionale, 
care formeaz  câmpul gravita ional atât al deciziilor factorilor puterii, al efor-
turilor institu iilor societ ii civile, cât i al politicii editoriale, al resurselor de 
influen  mediatic . Anume acest câmp gravita ional, pe care noi îl numim 
„câmp identitar” trebuie s  focalizeze preocup rile actorilor politici, institu ii-
lor mediatice, agen iilor sectorului civil în vederea unei manifest ri plenare a 
identit ii na ionale. Aici se cere a face o precizare de principiu: nu ne 
referim la o separare a domeniilor, dar la o coordonare a responsabilit ilor. 

Spa iul post-sovietic reprezint  o tranzi ie de la o societate închis  spre o 
societate deschis . La început se credea c  „eliberarea” de comunism va con-
duce în mod automat la formarea economiei de pia , la instituirea unui stat 
de drept, la dezvoltarea sectorului civil, apari ia institutelor democratice. Am 
pornit la construc ia identit ii na ionale, negând totalmente sau minimalizând 
traseul sovietic al Republicii Moldova. De obicei, acesta este utilizat cu pre-

dere în critica perioadei de odinioar  (pân  la 1990) i legitimarea transfor-
rilor actuale. 

La începutul anii ’90 în spa iul postsovietic au fost vehiculate versiuni 
ale unor teorii departe de a fi ancorate în modernitate, ele fiind potrivite mai 
mult ca elemente pentru retorica politic . Aceste perspective de abordare au 
 „o valoare limitat  în calitate de modele descriptive i de interpretare a în e-
legerii evenimentelor care au loc în fostele republici ale fostei URSS, întrucât 
au un caracter normativ i de evaluare exagerat”111. În primul rând, nu s-a i-
nut cont de contextul cultural i institu ional din aceste ri, de opozi ia fa  
de schimb ri din partea elitelor puterii i o parte a popula iei. 

„Sindromul totalitar”, ca s  utiliz m expresia al c rei p rinte este 
Zb.Brzezinski, se pare c  a r mas înc  pentru o perioad  îndelungat  s  do-
mine ra iunea i comportamentul unei p i considerabile a actorilor politici. 
La momentul potrivit ar fi fost mult mai productiv s  nu oper m cu mecanis-
mele func ion rii regimului totalitar, dar cu repercusiunile acestui regim, cu 
ceea ce a r mas dup  falimentul lor, s  transfer m aten ia de la „cum ar trebui 

 fie” la mecanismele de reproducere a noilor valori. În acest aspect, a fost 
necesar  introducerea unor mecanisme eficiente de modernizare a mass-me-
dia, de plasare a acestora în serviciul democra iei. 

                                                
111 ., . : « » -

. // : . / . -
.  . – : , 2007, .11-12. 
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Republica Moldova nu poate fi rupt  din evolu ia rilor, care au evadat 
din totalitarism, urmând calea democra iei, or fenomenul tranzi iei est-comu-
niste, în toat  complexitatea i multidimensionalitatea sa, n-a ocolit, evident, 
acest teritoriu, care este unul cu cele mai multe probleme, probabil, pe cap de 
locuitor. Speran a c  „Occidentul ne va ajuta” nu poate fi scoas  din calcul, 
dar „ie irea la liman” va depinde, în primul rând, de mobilizarea intern . Rea-
bilitarea importan ei efortului propriu în succesul tranzi iei, f cut  de 
Zb.Brzezinski în studiul „Marea transformare”, inclus în volumul „Europa 
Central i de Est în ciclonul tranzi iei”112, pentru Republica Moldova este de 
o actualitate incontestabil . Mobilizarea din interior nu se poate produce f  
o dezintoxicare a mediului i rela iilor sociale de valorile i principiile impuse 
în mod abuziv de regimurile totalitare, f  o cultivare i promovare a unor 
valori i principii democratice, general-umane, inclusiv i în domeniul rela ii-
lor interetnice, în câmpul fenomenului na ional. Aceast  misiune i-au asu-
mat-o multiple institu ii i organiza ii din segmentul public, mass-media reve-
nindu-le rolul de un veritabil laborator, de studiere i cunoa tere a proceselor 
ce se produc în zona fenomenului na ional, dar i de formare a noilor valori 
democratice, de lichidare a handicapului pe care-l au „noile democra ii” în 
corela ie cu lumea occidental . 

Subscriem la teza expus  de E.Polikarpova, c  mass-media au devenit 
unele din componentele mediului psihosocial al convie uirii umane, c  ele 
pretind, cu destul temei, la rolul unui factor puternic de formare a concep iei 
personalit ii i a orient rii valorice a societ ii113. Ele au devenit într-un fel 
translatori ai realiz rilor culturale i instrumente de influen are asupra socie-

ii în vederea accept rii sau neg rii anumitor valori i modele de construc ie 
cultural , inclusiv i ale celor inerente câmpului fenomenului na ional. Dar 
însele mijloacele de comunicare în mas  iau parte activ  la formarea acestor 
valori, au devenit componentul catalizator al construc iei unor noi rela ii dint-
re etniile conlocuitoare, în redefinirea identit ilor na ionale. 

Func ia mass-media de translator al valorilor culturale a societ ii s-a im-
pus în aten ia cercet torilor în a doua jum tate a sec.XX. Prima tentativ  în 
acest sens apar ine lui H.D.Lasswell, care elaboreaz  în 1948 un model cupri-
nzând trei func ii ale media: a) Func ia de supraveghere a mediului constând 
în culegerea de informa ii i difuzarea acestora; b) Func ia de punere în rela-
ie a r spunsurilor la semnalele mediului ale diferitelor componente ale soci-

et ii, ceea ce se realizeaz  prin interpretarea informa iei (comentarii având 

                                                
112 Vezi Brzezinski Zb. Europa Central i de Est în ciclonul tranzi iei. – Bucure ti: Diogene, 

1995. 
113 . . // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/Policarp/index.php 
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rolul de a prescrie comportamentele de integrare, adic  a comportamentelor 
specifice în rela ii specifice); c) Func ia de transmitere cultural , difuzarea 
valorilor i normelor sociale de la o genera ie la alta, func ie contribuind la 
socializarea i integrarea noilor genera ii i la asimilarea rolurilor sociale114. 

Func ia axiologic  a mass media la etapa actual  se eviden iaz  în mod 
deosebit, întrucât la confluen a secolelor XX i XXI mijloacele de comunica-
re în mas  au devenit unele din cele mai populare forme de contact intercultu-
ral, de familiarizare a individului cu experien a istoric , spiritual i material  
a na iunilor, a genera iilor precedente, statelor, concomitent aprofundând i 

rgind hotarele informa iei comparativ cu formele tradi ionale ale rela iei in-
terculturale115. 
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L'article est dédié a l'étude des stratégies de construction de l' image des 
acteurs politiques dans la période des élections pour la fonction de maire gé-
néral du municipe Chi in u. La II-e partie reflète le contenu de la publicité 
électorale elaborée par les centres des concurents. 

L'auteur évoque le spesifique des élections dans le municipe ou l'electo-
rat manifeste les dérnières années un interes moins relevé énvers les électi-
ons. On a aussi identifieé des models d' images gestionnés par quelques cent-
res (staff) êlectoraux: PCRM, PDSM, PPCD, PDM.  

Une place importante est dedié uax recherches des technologies du PR 
«noir», appliquées contre les concurents électoraux comme Filat / PDM, Ior-
dan / PCRM, Braghi  / PDSM. 

La II-eme partie représente l' intention de l' auteur d' aprécier par divers 
arguments la valeur et la competence de la publicité électorale élaborée par 
les principaux concurents électoraux dans la lutte pour la fonction de maire 
du municipe. 
 

Chi in ul, începând din 1999, dar mai pronun at din 2003, a devenit un 
obiect strategic de disput  între for ele democratice i puterea comunist  din 
ar . În anul 1999, amintim, lupta decisiv  s-a purtat între candidatul indepen-

dent S.Urechean i candidatul din partea Blocului comuni tilor, agrarienilor 
i sociali tilor V.Iovv. Primul a acumulat 51,06% din sufragii, iar Iovv – 

22,68%. În 8 iunie 2003 - turul doi de scrutin - concuren ii principali pentru 
func ia de primar general al Chi in ului au fost S.Urechean, care a ob inut 
53,9% din sufragii i candidatul comuni tilor, V.Zgardan – cu 46,1% din suf-
ragii. În timpul alegerilor repetate pentru func ia de primar general al munici-
piului Chi in u - 11 decembrie 2005 - favori ii campaniei devenise candida-
tul independent, dar sus inut f  d  c tre Partidul Comuni tilor – V.Ursu, 

                                                
116Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Valentina STAN 
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care a racolat 51,91% din sufragii i candidatul din partea Partidului Liberal – 
D.Chirtoac  cu 35,62% din sufragii. Din cauza prezen ei joase la urnele de 
vot – 22,62% - V.Ursu a fost numit în calitate de primar interimar. Prin urma-
re, capitala a fost totdeauna o citadel  greu de cucerit pentru partidul puterii 
(comuniste).  

În timpul alegerilor pentru func ia de primar general al municipiului 
Chi in u din iunie 2007 favoritul, dar nici de cum surpriza campaniei, a de-
venit candidatul Partidului Liberal, D.Chirtoac . Acesta din urm i primarul 
interimar al capitalei V.Iordan, candidatul comuni tilor, au dus lupta final  
pentru disputa fotoliului de primar. Performan ele în aceast  curs  electoral  
ale tân rului cavaler liberal au constituit, de fapt, o reconfirmare a „surprizei” 
din competi ia anterioar  – decembrie 2005. Într-un fel, putem vorbi despre 

a-numitul start privilegiat al candidatului, lucru specific doar candida ilor 
afla i deja în exerci iul unor func ii eligibile.  

 
1. Tendin e politice generale. 

În urma rezultatelor f cute publice dup  I tur de scrutin s-a scos în evi-
den  pierderea încrederii electoratului autohton pe parcursul unui ciclu elec-
toral în partidul de guvernare:30% din sufragiul total pe ar  în compara ie 
cu 46% în alegerile parlamentare din 2005 i declinul de imagine a Partidu-
lui Comuni tilor. Anali tii politici au început s  vorbeasc  tran ant despre 
epuizarea resurselor partidului puterii. Suntem de acord  cu aceast  ipotez , 
dar, totodat , nu putem nega nici factorul unei erori de selec ie, comis  de c -
tre elita comuni tilor, care a decis s  promoveze în capital  un candidat „ano-
nim”, lipsit de carism i de popularitate. În pofida acestui fapt sau gra ie ace-
stui fapt PCRM a mizat i de aceast  dat  pe una dintre strategiile încercate 
deja - de a- i gestiona competi ia pentru func ia de primar de Chi in u dup  
clivajul gospodar – intrigant politic. Brandul sobarului (gospodarului) i  a 
omului simplu, departe de jocurile politice în acest gen de competi ii electora-
le, i l-au revendicat, la timpul respectiv, i V.Zgardan, i V.Ursu, iar în pre-
zenta campanie – V.Iordan. Gre eal  tactic  a comuni tilor - nu au în eles în-

 c  Chi in ul este ora ul intelectualilor nu a «sobarilor». 
Al doilea moment, pe care l-a developat campania electoral  a fost ten-

din a electoratului capitalei spre NOU. Ca rezultat, putem constata faptul c  
aleg torii au acordat, în primul  rând, un vot de blam vechii elite politice la 
nivel na ional, nu doar local. Se proiecteaz  deja categoric o nou  genera ie 
de liderii politici – centura a doua a partidelor politice din ar . Liberalii l-au 
promovat în noua configura ie a piramidei politice pe D.Chirtoac , iar lui 
M.Ghimpu, în opinia noastr , îi revine, în percep ia electoratului, mai mult 
rolul de pre edinte de onoare decât pre edinte executiv al partidului, Partidul 
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Democrat – a pus miz  pe deputatul V.Filat, Alian a „Moldova Noastr ” – pe 
deputatul L.Bujor. Lansarea în campania electoral  a acestor actori politici, 
deveni i cunoscu i publicului i gra ie transmisiunii în direct la postul de tele-
viziune «Moldova I» a edin elor plenare din legisalativ, a f cut ca aceast  
competi ie politic  s  fie tratat  de c tre speciali tii PR cea mai profesionist , 
cea mai aprig i mai interesant  pentru aleg torii însu i.  

Al treilea moment decisiv al campaniei: s-a conturat tendin a spre o no-
 ierarhizare a celor mai puternice partide politice din ar . Putem afirma cu 

certitudine c  principalii concuren i electorali în alegeri parlamentare din anul 
2009 vor fi: Partidul Comuni tilor, Partidul Alian a “Moldova Noastr ”, Par-
tidul Democrat, Partidul Popular Cre tin Democrat, Partidul Liberal, perfor-
man ele c ruia vor fi condi ionate de presta iile echipei liberale în consiliul 
municipal Chi in u. Ordinea în care au fost evocate respectivele forma iuni 
politice, consider m, este propor ional  cu gradul de popularitate i pondere 
pe pia a politic  autohton .  

Un alt subiect inedit al acestei campanii, în special în aria municipiului 
Chi in u, l-a constituit a a-numitul transfer de imagine - cine crediteaz i ci-
ne livreaz  capital de imagine în rela ia partid – candidat: 

 
Tabelul 1. Rezultatele scrutinului-2007 (I tur) pentru func ia primarului 

general al municipiului Chi in u: 

 
Prin urmare, candidatul PCRM (Iordan), cel al PPCD (Corduneanu), mai 

pu in candidatul AMN (Bujor) au profitat în ceast  competi ie de imaginea 
public  a partidelor politice pe care le reprezint , în timp ce Chirtoac i Filat 
au livrat capital de imagine partidelor lor gra ie pozi ion rii în aceast  compe-
te ie i carismei personale. Din acest moment putem invoca transferul de po-
zi ii i influen  în sânul elitei politice autohtone. Relevante în acest context 
sunt i informa iile neoficiale, care s-au strecurat în mass-media privind inte-

ia lui V.Filat de a p si PD ul cu scopul de conduce un nou partid politic. 
În tabelul de mai jos am încercat s  identific m modele de imagine, pe 

care le-au gestionat protagoni tii campaniei: 
 

Concuren i % partid % candidat imagine candidat 
PCRM / Iordan 27,11 28 Creditat  
PL / Chirtoac  18,64 24 Livrat  
PD / Filat 7,84 8 Livrat  
AMN / Bujor 11,90 9 Creditat   
PPCD / Corduneanu 6,83 6 Creditat  
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Tabelul 2. Modelele de imagine, gestionate în scrutinul-2007 de candi-
da ii la func ia de primarul general al municipiului Chi in u1 

candidat modelul de imagine 
Iordan V. „sobarul” 
Chirtoac  D. „virtuosul” sau leader fresh 
Filat V. „oligarhul” 
Bujor L. „militantul” 
Braghi  D. „preotul r spopit” 
Corduneanu A. „umanistul” 

    
În cele ce urmeaz  vom oferi unele detalii legate de cele mai reu ite stra-

tegii de imagine aplicate în competi ia electoral  Chi in u-2007 – V.Iordan, 
V.Filat, A.Corduneanu, D.Chirtoac . 

 
Veaceslav Iordan – „gospodarul”. 

Tradi ional deja comuni tii utilizeaz  ca i în alegerile din 2003, 2005 în 
care ia-au promovat, respectiv, pe Zgardan, Grecianîi, Ursu – strategia apar-
tenen ei de partid. Desigur, în virtutea faptului c  sunt candida ii partidului 
puteri, din start pot fi considera i privilegia ii campaniei electorale. Mai mult, 
to i ei s-au folosit de tactica „înving torului” (poate mai pu in Grecianîi, ca o 
femeie totu i cult i profesionist , f  arogan ), care se manifest  prin fo-
losirea masiv  a resurselor administrative i prin sfidarea f  a concuren i-
lor electorali. Bun oar , refuzul de a participa le dezbaterile electorale, acre-
ditarea tacticii „ra ei mute”. Or, o campanie electoral  modern  este de neco-
nceput f  o confruntare de idei a competitorilor la TV în fa a întregii soci-
et i. „Am putea presupune c  jocul de-a mijatca cu aleg torii arat i teama 
candidatului Iordan de a pierde orice ans  de câ tig atunci când a deveni 
evident  preg tirea lui intelectual i profesional  în compara ie cu al i co-
mpetitori”, - scrie Buletinul electoral al PPCD. Într-adev r, acesta ar putea fi 
unul din motivele absen ei „televizate” a lui Iordan, pentru c  în cazul când 
comuni tii au avut candida i mai „erudi i” n-au ratat nici o dezbatere public  
– nici în cazul doamnei Grecianiî, nici în cazul lui V.Ursu. 

Din fi a de carier  vedem c  V.Iordan a activat în cadrul Întreprinderii de 
Stat C ile Ferate ale Moldovei, iar aceasta este sectorul strategic din econo-
mia na ional  controlat de comuni ti. La prima etap  a campaniei, stafful 
PCRM a utilizat strategia pozitiv  de creare a imaginii, care presupune pro-
movarea imagini favorabile a candidatului, f  a intra în polemic  sau a su-
pune criticii pe ceilal i candida i. Lipsa de agresivitate este specific  favoritu-
lui, c ci, ini ial, anume Iordan era favoritul incontestabil al campaniei. Candi-
datul s-a pozi ionat ca o persoan  constructiv , „un administrator care nu are 
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tangen  cu politica”. Aceasta, de altfel, a fost una din principalele strategii 
de creare a imaginii lui Iordan în aceast  campanie – „imaginea omului pro-
fesionist, manager al urbei, care nu se implic  în dispute politice i respectiv 
nu polemizeaz , nu particip  la dezbateri, ci doar munce te”.   

  
Dorin Chirtoac   – „virtuosul” sau „leaderul fresh”. 

Aceasta a fost imaginea cu care candidatul PL a parcurs competi ia elec-
toral . Siguran , intoleran , inteligen  – sunt tr turile candidatului Parti-
dului Liberal. Spre deosebire de principalul s u oponent, care a avut o cam-
panie foarte costisitoare, staff-ul PL a recurs la strategia austerit ii – publi-
citate modest , campanie decent , cheltuieli minime. Marele atu al candidatu-
lui liberal a fost – verva anti-comunist , factura „democratului pân  în m du-
va oaselor”, într-un cuvânt - brandul de imagine al leaderchip-ului fresh. Tâ-

r-militant, vorbire cursiv , cunoa terea limbilor moderne, studii în Europa 
– sunt tr turile care l-au eviden iat pe Chirtoac  din mediul celorla-i concu-
ren i. Tactica contrastului bazat pe tr turile individuale ale candidadtului i-
au permis partidului s  gestioneze o campanie cu surse minime. Mai mult, i-
a lansat a început campania de promovare relativ tardiv, cu pu in afi aj, i a 
utilizat în mare parte genul de materiale utilizate i în scrutinul pentru muni-
cipiu din 2005. De regul , o lansare târzie în campanie i o publicitate slab  

i pot permite doar persoanele cu func ie politic / public  sau care se bucur  
deja de sprijinul maselor având o imagine public  plauzibil . De i Chirtoac  
nu era o pesoan  cu func ie public , dânsul avea deja o imagine strategic  po-
zitiv ,  bine gestionat  în timpul alegerilor locale anterioare. 

În timpul campaniei electorale candidatul a utilizat acelea i teme centrale 
ca i în timpul alegerilor anticipate din 2005: reformarea clasei politice i mo-
dernizarea administra iei municipiului prin promovarea unor oameni tineri, 
competen i i one ti. Sloganele campaniei au consolidat mesajul electoral: 
„Un primar tân r, o echip  liberal  – o capital  european !”  Referindu-ne 
la unelel aspecte ale campaniei de publicitate electoral , vom remarca faptul 

 Chirtoac  apare mereu îmbr cat «la patru ace», purtând ochelari. Ochelarii 
au devenit i ei un element al imaginii distinct pentru candidatul liberal. Ei si-
mplific  identificarea vizual  a candidatului i sunt asocia i unui mod de a 
gândi intelectual. De altfel, dac  fizicul este un element al imaginii care prea 
pu in poate fi controlat, atunci haina, accesoriile candidatului pot fi controlate 
integral de constructorii de imagine. Astfel, în timpul preziden ialelor din Ro-
mânia (1996), în timpul ultimelor dezbateri televizate Emil Constantinescu a 

cut un gest care a avut un impact considerabil asupra percep iei sale publice 
– i-a dat ochelarii jos cu o mi care teatral , întrebându-l pe preziden iabilul 
PDSR, Ion Iliescu: „Crede i în Dumnezeu?”. Acest truc face parte din arsena-
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lul limbajului accesoriilor (non-verbalul) candidatului. Chirtoac  ar fi puput 
juca i el „cu ochelarii”, care i-au întregit imaginea de intelectual i liber-cu-
get tor. 

Publicul a v zut în persoana lui Chirtoac  întruchiparea ideii de lupt  co-
ntra stagn rii politice i a perceput în retorica acestuia elemente de convinge-
re în ceea ce spune i de încredere în sine. Tân r i hot rât, aceste dou  ingre-
diente sunt elementele constituente ale imaginii plauzibile a liberalului Chir-
toac . Anume acestea îi alimenteaz  carisma, pe care nu o descoperi la prima 
vedere. 

Startul campaniei? Nu insist m asupra faptului c  epizodul la care ne 
vom referi în continuare a f cut parte dintr-o strategie premeditat  de gestio-
nare a imaginii electorale, dar incidentul poate fi interpretat ca o lansare „ne-
conven ional ” în  campanie a candidatului PL. Ne referim la alterca ia care 
s-a produs cu pu in timp înainte de startul oficial al campaniei între poli ie i 
câtiva reprezentan i ai Partidului Liberal, în frunte cu pre edintele partidului 
M.Ghimpu i cu vicepre edintele D.Chirtoac . Cu prilejul marc riii a 89 de 
ani de la actul Unirii, ace tea se deplasau spre Cimitirul Central pentru a de-
pune flori la mormintele unor deputa i din Sfatul rii. De i se deplasau regu-
lamentar, au fost opri i, iar mai apoi re inu i timp de 6 ore la Comisariatul de 
poli ie a sectorului Centru din Chi in u. Anume acest incident cu reprezenta-

ii organelor de men inere a ordinii publice l-a readus în prim-plan pe libera-
lul D.Chirtoac . Evenimentul a fost amplu mediatizat de posturi private de te-
leviziune, asigurându-i o vizibilitate mediatic  accentuat  Partidului Liberal 
i conduc torilor acestuia. 

 
Alexandru Corduneanu - „umanistul”. 

O campanie costisitoare, dinamic , atractiv , original  a avut candidatul 
PPCD. Vom constata, de fapt, c  cre tin-democra ii ghida i de I.Ro ca, în ur-
ma controversatul vot din 4 aprilie 2005, nu i-a pierdut, totu i, nucleul dur 
de votan i. Pragul electoral de 4% pentru viitoarele alegeri parlamentare, care 
stârnea anterior dubii pentru unii – nu va necesita un efort sporit din partea 
PPCD. De remarcat i faptul c , pentru a- i consolida imaginea public , 
PPCD a folosit unele elemente specifice campaniei de tip stop and go, în care 
se ac ioneaz  în func ie de ocazii speciale sau profitând de evenimente impor-
tante pentru a- i promova imaginea proprie. Este o tactic  pe care o folosesc 
partidele în curs de consolidare, dar „cazul B sescu” nu putu fi neglijat de 
PPCD din Moldova - sus inerea pre edintelui român a generat din nou un 
flux de simpatie pentru cre tin-democra i. 

Mesajul central al candidatului a fost promovat sub genericul „Euro-Pri-
marul”. De fapt, PPCD a „monopolizat” înc  din Parlamentara-2001 califica-
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tivul EURO, prin care încearc  s  se pozi ioneze drept cea mai progresist  
forma iune politic  din ar , una cu performan e la nivelul politicii continen-
tale i singura for  capabil  s  aduc  Moldova în familia na iunilor europe-
ne. 

Stafful lui Cordineanu a mizat mai mult pe strategia „apartenen ei de par-
tid”, decât pe cea de creare a imaginii pozitive a candidatului însu i. Nu în-
tâmpl tor în unele materiale electorale, s-a inut s  se prezinte o justificare a 
alierii PPCD-ului cu comuni tii în 2005. Astfel, într-un mesaj difuzat pe un 
flutura  electoral sub forma unei bancnote de 2 mlrd dolari americani, PPCD-
ul a invocat c , datorit  compromisului din 4 aprilie 2005, Republica Moldo-
va a beneficiat de 2 mlrd de dolari -creditare extern , de unde provine i un 
alt slogan electoral: Stabilitate – Fapte – Rezultate. Acest mesaj-slogan a fost 
utilizat i în unele postere ale candidatului Corduneanu. Campania lui Cor-
duneanu, spre deosebire de campania lui Gh.Susarenco de la 2005, nu a fost 
una „de angoas ”, ci de „cizelare”, de scoatere din criz  a imaginii publice a 
PPCD, compromis  dup  votul din 4 aprilie, cu toate consecin ele i „par-
taj rile” politice deopotriv . 

 urm rim, deci, evolu ia PPCD în timpul competi iei pentru func ia de 
primar general al capitalei. 

 
Tabelul 3. Rezultatele ob inute de candida ii PPCD în campaniile electo-

rale pentru func ia de primar general al municipiul Chi in u 
Concurent Anul % 

I. Ro ca 1999 11,36 
V. Cubreacov 2003  8,00 
Gh. Susarenco 2005 7,02 
A. Corduneanu 2007 5,76 

Not : Consider m, totu i, c  evolu ia scadent  a candidatului PPCD este 
direct influen at  de percep ia votului pro-Voronin din 4 aprilie 2005 în me-
diul electoratului cre tin-democra ilor . 
 

Ponderea PR „negru” în comunicarea electoral  Chi in u-2007. 
O alt  tr tur  distinct  a alegerilor municipale a devenit i utilizarea 

thenologiilor de PR „negru”, practicat preponderent în timpul alegerilor par-
lamentare. A devenit simptomatic deja, cu cât în campanie sunt antrena i co-
mpetitori mai puternici, cu atât este mai enorm fluxul de tehnologii „murda-
re” aplicate. Prin urmare, am putea s  constat m maturitatea i incandescen a 
alegerilor locale Chi in u-2007. Principalele inte ale PR „negru” au fost can-
didatul PD, V.Filat, i candidatul PDS – D.Braghi .  
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Dumitru Braghi  – «preotul r spopit»? 
Cazul lui Braghi  este, totu i, unul inedit pentru tehnicile de PR „negru” 

aplicate, de obicei, în spa iul politic autohton. Astfel, într-una din zile o ceat  
de fete îmbr cate sumar, în costume de baie, f ceau agita ie electoral  pe 
str zile sectorului Râ cani al capitalei în favoarea lui Braghi , în timp ce 
staff-ul partidului nu tia nimic despre ini iativa «sânzenelor» de la Râscani. 
Mai mult, spoturile de anti-publicitate politic  ale comuni tilor au fost pline 
de causticitate la adresa ex-premierului D.Braghi . Fiind nevoit pe parcursul 
campaniei s i justifice rezultatul guvern rii sale (în viziunea comuni tilor) - 

cia - lui Braghi  i-a revenit în acest spectacol politic rolul „preotului r s-
popit”. 

Stafful candidatului comuni tilor a elaborat un spot care îl a avea ca pro-
tagonist pe D.Braghi , în care, prin potrivirea imaginilor, au creat o asociere 
între perioada guvern rii lui Braghi  (func ia de prim-ministru) i suferin ele 
i lipsurile oamenilor. Una din ultimele secven e ale spotuluise f ceau „bilan-
urile” guvern rii lui Braghi  prin cuvintele unui b trânel care declara cu in-

dignare: „Oamenii mor de foame!”. 
 

Vladimir Filat –„oligarhul”. 
În faza final  a primului tur de scrutin a fost acuzat de corup ie, taxat ca 

fiind un escroc, c ruia în România i-a fost intentat un dosar penal în anii 1999 
pentru contraband  cu ig ri. Astfel, conform unui text anonim care a navigat 
pe Internet, Filat s-ar fi f cut vinovat de vânz ri ilicite de aeronave i ig ri, 
în propor ii deosebit de mari. De asemenea, au fost difuza i flutura i electo-
rali sub forma unui buletin informativ, cu men iunea nr.1, publicat de un 
oarecare Centru de Protec ie a Aleg torului. Acest buletin care con inea deja 
nume i cifre, aducea grave acuza ii în adresa lui V.Filat. Respectivele texte 
se încheiau cu acela i slogan: Stop: Filat. Start: Procuratura, dup  modelul 
sloganului campaniei lui Filat.  

 Filat îns , a antrenat în echipa celor care se ocupau de a a-numita tehno-
logie electoral  – tafeta de opinie – un personaj bine cunoscut în mediul juri-
dic autohton, care nu i-ar fi compromis numele, dac  colegul s u de Faculta-
te ar fi fost un afacerist escroc în România – avocatul dosarelor „anti-comuni-
ste” A.T nase. A a c , în aceast  campanie de „rebranding” de imagine in-
spirat  de comuni ti, probabil, Filat a avut un alibiu incontestabil. 

Referindu-ne la ritmului campaniei, staff-ul PD–ist a gestionat o campa-
nie de tip blitz, care presupune o intrare târzie în competi ie i comport  o co-
ncentrare maxim  de activitate pân  la momentul decisiv. Din punct de vede-
re a strategiilor de marketing electoral, s-a pus miz  pe strategia demoraliz rii 
oponen ilor politici  prin finan area masiv  a campaniei – publicitate politic  
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calitativ i costisitoare. În deosebi, atractiv  a fost publicitatea stradal , care 
crea impresia unui candidat serios. Credem nu vom da gre , dac  l-a âm nu-
mi pe Filat ca fiind un reprezentant al noii elite politice oligarhice - non co-
muniste. Mai mult, c  acesta nu a sc pat nici o ocazie s  sublinieze faptul c  
este un om bogat. În revista VIP din ianuarie 2006 c teva pagi ne relateaz  
despre «Povestea de Cr ciun în sânul familiei Filat», unde sunt inserate poze 
cu interierul luxos din casa parlamentarului Filat117. Iar în num rul 5 (2005) 
al aceleia i reviste, consider m chiar c  s-a xagerat în privin a «gusturilor» i 
implicit “averii” familiei Filat. Astfel, într-un interviu solicitat de reporterul 
VIP,  S.Filar, referindu-se la m rcile de vestimenta ie i la accesoriile pe care 
le prefer , remarc  «Îmi plac Valentino i Ungaro.. Dintre m rcile de înc l-

minte prefer Boticelli i Sergio Rossi./.. Îmi plac bijuteriile cu diamante, 
dar în fiecare zi port ceva mai pu in pre ios». De asemenea, V.Filat se referea 
înt-un interviu televizat la pre urile exorbitante ale costumelor pe care le poa-
rt  fiece zi în parlament. Ne întreb m, dac  aceste confesiuni publice sunt po-
trivite pentru un electorat «postsovietic». Probabil, c  ele pot insufla, mai de-
grab , o campanie de PR negru, decât una de promovare. 

Zvonul - o alt  component  a PR „negru” a fost utilizat de c tre unii con-
curen i electorali în scopul deterior rii imaginii a doi candida i – Filat i Chir-
toac  (ne vom referi mai jos). Potrivit unui astfel de zvon, V.Filat ar fi, de 
fapt, candidatul real, ascuns al comuni tilor, care se bucur  de sus inerea taci-

 a acestora, iar V.Iordan ar fi doar o marionet , plasat  pentru a dezorienta 
electoratul. 

În Republica Moldova elementele de campanie negativ , totu i, nu sunt 
predominante. Bun oar , potrivit unor estim ri în SUA raportul dintre cam-
pania negativ i campania pozitiv / de promovare este de 60/40.  

Elemente de campanie negativ  contra candidatului V.Iordan. Campania 
de PR „negru” la adresa candidatului comuni tilor a fost, de fapt, una precon-
ceput , adic  indiferent de faptul cine ar fi fost în locul lui Iordan, oricum 
acesta ar fi fost candidatul Puterii i, implicit, « inta» de atac a opozi iei de-
mocratice. Astfel, V.Iordan era taxat ca fiind «o marionet » în mâinile bo i-
lor de partid: «Pentru V.Iordan nu trebuie s  transmite i porunci. El deja le-a 
primit de la boss-ul partinic.”  

Un compartiment aparte l-a constituit i contra-publicitatea la adresa can-
didatului V.Iordan.  Elementul-simbol al campaniei de publicitate promovat  
de stafful lui Iordan – nu ile ro ii – s-au întors ca un bumerang asupra ca-
ndidatului însu i. Din punctul nostru de vedere, m nu a ca simbol nu este o 
inven ie proast  - în primul rând ea invoc  ideea de primar muncitor, lider 

                                                
117 VIP, 2006, ianuarie, pp.16-18. 
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gospodar sau a a-numitul „sobar” în tipologia sociologului rus D.Oli anski – 
fenomen la care ne-am referit mai sus. Pe de alt  parte, ea aminte te de clasa 
muncitoare – care trebuie s  constituie resursa uman  primordial  a partidului 
comunist. Îns , culoarea folosit , nu a fost potrivit  pentru acest „accesoriu” 
simbolistic-electoral. Avea ea totu i, suntem de acord cu publicistul C.Cheia-
nu, „ceva diabolic i amintea de Dracula”.  

O alt  component  a PR-ului negru a fost lansat  prin intermediul Inter-
netului. Astfel, mai multe postere profanate au defaimat imaginea candidatu-
lui de pe afi ele electorale, i au speculat în baza sloganelor acestuia.   

Publicitatea electoral  negativ  din turul II de scrutin s-a axat, în princi-
pal, pe ideea de însp imântare a votan ilor, argumentele deplasându-se de pe 
câmpul ra ionalului pe cel al afec iunii. Astfel, s-a încercat o tensionare a re-
la iilor etnice dintre moldoveni i ru i, stafful comuni tilor amintind în unul 
din spoturilre lui Iordan o lozinc  politic  scandat  în primiii ani de eliberare 
na ional  în Republica Moldova: . . occ !». Se vehicula 
astfel cu ideea c  D.Chirtoac  are viziuni unioniste i naziste, inclusiv prin 
postere difuzate pe Internet (Chirtoac  apare în uniform  de nazist). 

La rândul lor, liberalii au pus accent pe imaginea cumulativ  a sistemului 
totalitar comunist, amintind de stalinism, represii, GULAG–uri.  

 
Dorin Chirtoac i anti-publicitatea politic . 

Campania anti-Chirtoac  a fost construit  pe urm toarele afirma ii: Dorin 
Chirtoac  este prea tân r, imatur politic i f  experien  de administrator. 
Acest gen de critic , cu privire la „diletantismul candidatului”, a fost promo-
vat i prin diferite tehnici discursive i publicitare, inclusiv lansate pe Inte-
rnet (vezi  Anexa 1).    

  I-a zis mama lui Chirtoac :                
“M i copile, mergi la joac !” 
Dar Chirtoac , cum se tie, 
Vrea la joac -n prim rie!” 
D.Chirtoac  nu are o echip  solid , care s -l sus in  – aceast  tez  era 

fundamentat  de faptul c  D.Chirtoac  este exponentul unui partid slab struc-
turat în teritoriu. Partidul Liberal este, de fapt, un partid „de clan”, cu o con-
ducere autoritar . Nu excludem faptul c  nici exodul unui grup de tineri din 
rândurile partidului de la sfâr itul lunii mai, în plin  campanie electoral , a 
fost regizat din exterior cu acest scop. Cu aceast  ocazie, tinerii membri ai PL 
au declarat în cadrul unei conferin e de pres  c  se retrag din forma iune pe 
motiv c  acolo „este impus  dictatura lui M.Ghimpu i nu exist  libertate de 
opinie”.  
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Concluzii. 
Ideea „capitala nu a apar inut i nu va apar ine nicicând comuni tilor” a 

unit într-un front comun, în turul II de scrutin, majoritatea forma iunile de 
sorginte democratic . Partidele de dreapta i de centru-dreapta, centru-stânga 
l-au sus inut pe candidatul PL la prim ria capitalei. Dup  turul II de scrutin 
(17 iunie) victoria i-a revenit deta at candidatului din partea Partidului Libe-
ral, D.Chirtoac . Rezultatele fiind urm toarele: pentru candidatul PCRM, 
V.Iordan au votat 38,83% (27,6% în I tur) i pentru D.Chirtoac  – 61,17% 
(24,3% în I tur). Astfel, putem remarca «sindromul Chi in ului» sau «feno-
menul  Chirtoac » în materie de competi ie electoral . În ce const  acesta, 
dar? Un tân r de 29 de ani, cu un partid slab în spate - presta ia per total pe 
ar  sub 2% sau 12 consilieri locali - cu pu ine resurse financiare a reu it s  

înving  partidul puterii cu toat  ma in ria logistic , administartiv , propagan-
distic  care i-au stat în slujb . Votul pro-Cirtoac  a fost un vot anti-establish-
ment. El fiind beneficiarul votului negativ împotriva vechii clase politice de-
modate, corupte i ineficiente118. 

Un alt moment crucial generat de alegerile locale îl constituie demitologi-
zarea unor aspecte ale comportamentului electoral. S-a produs demolarea 
spectaculoas  a urm toarelor mituri din sfera politicului moldovenesc:  

mitul antiromânismului; 
mitul votului compact rusofon; 
mitul solidarit ii electoratului comunist; 
mitul sperietoarei NATO (PL are în program aderarea la aceast  institu-

ie).  
De asenmenea, pentru prima dat  dup  2001 se vorbe te despre trecerea 

în opozi ie a Partuidului Comuni tilor. Asemenea prognoze se fac deja auzite 
i vizavi de alegerile parlamentare din 2009. În actuala conjunctur  se forme-

az  coali ii democratice anti-comuniste: PL, PNL, PD, PPCD, UCM, PSL, 
PDS. 

 
Tabelul 4. Structura Consiliului Municipal Chi in u dup  scrutinul din 3 

iunie în compara ie cu scrutinul din 2003 
Partidul 2007 2003 

PCRM 16 25 
PL 11 - 
AMN 7 17 
PPCD 4 8 
PD 4 1 

                                                
118 Vezi Dungaciu D. Republica Moldova: punct i de la cap t. // „Flux”, 2007, 22 iunie 
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PDS 3 - 
PSD 2 - 
UC 2 - 
BEPRR 1 - 
PNL 1 - 

 
Dup  alegerile locale din 2007 se observ  o redimensionare a spectrului 

politic moldovenesc, în special, cel de dreapta politic .  
     

Tabelul 5. Performan ele partidelor politice i alegerea primarilor din 3 i 
17 iunie 2007- total pe ar  

Partidul mandate de primar 
PCRM 328 
AMN 155 
PD 78 
PPCD 62 
PSL 26 
PDS 25 
PPR 19 
PSD 17 
PPR 14 
PL 12 

 
2. Publicitatea  electoral  Chi in u – 2007 :119 

Analiza  a 6 spoturi i 6 postere electorale:  
baremul de apreciere de la 1-5 puncte 

Publicitatea politic  se deosebe te categoric de publicitatea comercial . 
Dac  cea din urm  trebuie s  conving  consumatorul c  produsul produs este 
„cel mai, cel mai...”, atunci publicitatea politic  are în centru un personaj co-
ncret, care, abilitat cu un ir de calit i excep ionale, are totodat i un „c lcâi 
al lui Ahile”.  

Înainte de a purcede la analiza celor 6 spoturi i 6 afi uri de panotaj stra-
dal lansate în campania electorale Chi in u–2007, s  facem o distinc ie între 
tipurile i func iile spoturilor electorale. Prin prisma acestor parametri vom 
estima valoarea materialelor publicitare din aceste pagini. 

În linii mari, spoturile politice se împart în dou  categorii: 
a. cele care promoveaz  un personaj politic (lider, partid, bloc electoral); 

                                                
119 Peru A. . 6 . // „Business lass”, 

2007, Nr.11-12, c.94-97. 
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b. cele care promoveaz  o op iune politic . 
De regul , publicitatea promoveaz  2 tipuri de lider politic: „liderul-

erou” i liderul care pare a fi „unul dintre noi”. 
Publicitatea politic  (spoturile electorale, în primul rând) îndepline te 4 

func ii centrale:120 
 de aten ionare, de informare, de convingere, de motiva ie.  
Pentru a urm ri în ce m sura publicitatea electoral  a r spuns sarcinilor 

vitale, urm rim anexa 2: 
 

V.Iordan – Partidul Comuni tilor din Republica Moldova. 
Nota: 4 

Spotul propus este unul de consolidare a imaginii i urm re te drept scop 
informarea aleg torilor despre ac iunile întreprinse timp de 2 luni de c tre 
primarul interimar V.Iordan. Tehnica de montaj red  dinamismul activit ii 
func ionarului public. Alterneaz  bine dou  simboluri – m nu a i calculato-
rul – care trebuie s  confirme ideea c  Iordan este un  manager tehnocrat, dar 
i un om muncitor, pur i simplu. Al treilea simbol este cel cromatic: m nu a 

ro ie informeaz  suplimentar aleg torul vizavi de apartenen a partinic  a can-
didatului. Dar, iat  fluturatul din mân  a lui Iordan este deja un gest în plus, 
care îl rupe de realitatea pragmatic i-l amplaseaz  în lumea romantismului 
cineastic sau în epoca autorit ii brejneviste. În acest sens, mai credibil  ar fi 
fost o strângere de mân  cu un muncitor de pe antier, credem noi. De aseme-
nea, nepotrivit  ni se pare i coafura candidatului - prea „proaspete” sunt ur-
mele pieptenelui din frizerie. Acesta nu este look-ul unui gospodar (!), imagi-
ne pe care I-o revendic  stafful electoral. De altfel, în timpul campaniei prezi-
den iale din SUA din anul 1960 una din primele replici ale consilierului de 
imagine suna astfel: „Cu un astfel de breton nu po i s  devii pre edinte”. În 
scurt timp lui Kennedy i-au schimbat coafura pe una „preziden iabil ”.   

Dac  e s  ne referim la utilizarea creativ i eficient  a gesturilor în afi a-
jul electoral, un exemplu de performan  ne ofer  campania lui T.B sescu la 
pre edin ie - mâna ridicat  la frunte – în stilul unui gest de salut militar cu în-
demnul «S  tr i bine!». În acest caz consilierii de imagine au realizat exce-
lent un transfer de imagine profesional  – performan ele ob inute de c pitanul 
de marin  B sescu vor fi repetate de c tre omul politic B sescu. 121 

 
 
 
 

                                                
120 . . - ,  « », 2000, .18 
121 Strategii discursive VIII. Partea I-a. - Chi in u 2006, p.244. 
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D.Braghi  – Partidul Democra iei Sociale. 
Nota: 3 

Pe pia a publicit ii politice astfel de spoturi sunt numite „filme autenti-
ce”. Candidatul PDS apare în sânul familiei, la o mas  din buc rie, în vizit  
la p rin i sau char mai mult, pr ind printre rândurile de ro ii din gr dina de 
zarzavaturi. Mesajul spotului are sarcina de a ar ta poten ialilor vota i c  can-
didatul lor este „unul dintre ei” i se conduce chiar dup  acelea i idealuri din 
popor – în via   trebuie s  construiasc  o cas , s  sape o fântân , s  s deasc  
un pom. Este o tehnic  trivial  în industria publicit ii politice, dar iat  în ce 
prive te pr itul i orturile scur i ai ex-premierului, cred s-a f cut exces de 
zel, emanând mai mult un soi de populism. Inginerul de imagine ar fi putut 
decodifica un alt „alibi” al candidatului decât pr itul. Bun oar , actualul 
pre edinte francez N.Sarcozy a preferat câteva zile în ajunul scrutinului s  
pozeze pentru ziari ti c rind. Braghi , probabil, în virtutea activit ilor sale 
în comsomol, are ni te voca ii ascunse. 

 
D.Chirtoac  – Partidul Liberal 

Nota: 3 
Spotul lansat de echipa PL reprezint  a a-numita tehnic  a publicit ii 

electorale „candidatul în ac iune”. Este una dintre cele mai des folosite the-
nici de pe pia a publicit ii electorale. Ea are drept scop pozi ionarea candida-
tului i crearea impresiei de „simpatie a maselor”: Chirtoac  apare în mediul 
aleg torilor, Chirtoac  întâmpin  cete de tineri, care „invadeaz ” sediul parti-
dului, Chirtoac  cu un buchet de lalele (p cat c  acestea nu sunt un simbol 
politic în Moldova). Ideea central  – un primar tân r, o capital  european . 
Sunt cuvinte rostite de însu i protagonistul spotului, fapt ce asigur  o armonie 
deosebit  între imagine i mesaj. Provoac , îns , anumite dubii ultimele ima-
gini din spot care redau un cortegiu într-un mediu urban necunoscut i onorat 
de c tre un gardian în uniform , cu siguran , nu specific  structurilor de gen 
ale statului moldovenesc (?!) Ce mesaj urmau s  transmit  aceste imagini?  O 
aluzie la cariera ascendent  a tân rului liberal – pân  la pozi iile decisive în 
piramida puterii - sau poate, pur i simplu, în lips  de simboluri, s-a dorit a se 
reda o solemnitate deosebit .  

 
E.Mu uc – Partidul Social-Democrat 

Nota: 3 
Spotul î i propune ca obiectiv s -l prezinte pe candidatul Partidului Soci-

al-Democrat ca pe un „lider-erou” printre ceilal i competitori electorali. Ero-
ul duce dup  sine oamenii, îi ap  de du mani, este s ritor la nevoie. Mesa-
jul central compline te imaginea râvnit  de leadership: „El lupt i va învin-
ge!” Dar, eroul are nevoie de un du man, pe care trebuie s -l nimiceasc . Ci-
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ne este du manul? Regimul, care urm re te familia Mu ucilor? Corup ia? S -
cia? F delegea? Acest r spuns a sc pat din vedere autorilor spotului în 

cauz . De aceea avem o discrepan  între imagine (candidatul „militant” în 
mijlocul aleg torilor) i mesajul politic. Verva liderului militant, în consecin-

, r mâne neperceput  de publicul aleg tor.  
 

A.Corduneanu – Partidul Popular Cre tin Democrat. 
Nota: 3 

Indubitabil, acesta nu a fost „eroul” de pe scena politic  a electoralei Chi-
in u-2007. Or, misiunea eroului nu este de a vopsi b ncile din scuaruri sau 

de a schimba becurile de la sc rile blocurilor de cartier – activit i pe care le 
întreprinde candidatul Partidului Popular Cre tin Democrat, înso it de echipa 
sa, în spoturile electorale. Spotul pozi ioneaz  nu o op iune politic , dar un 
personaj concret. Acesta încearc  a fi identificat printr-un mesaj anume – 
ora  curat i luminat. Dar imaginile respective, hainele de culoare oranj care 
reprezint  simbolul cromatic al partidului în acest context se asociaz  mai 
mult cu salopeta lucr torilor de la întreprinderile municipale de gestionare a 
gospod riilor comunale, iar candidatul „se pierde” parc i el printre ace tea. 
Prea populist  este retorica publicitar  a cre tin-democra ilor .  

 
V.Filat – Partidul Democrat 

Nota: 3 
Totu i, original. De dragul partidului nu a mai para utat pân  în prezent, 

nimeni în cerul patriei a a cum o face binecunoscutul om politic O.Nantoi. 
De acolo, de la în imi, protagonistul zborului cu para uta deschide un placat 
cu inscrip ia „Hot rât! Filat!” udabil faptul c  acesta a fost i unul din slo-
ganele campaniei electorale. În felul acesta spotul a îndeplinit una din func ii-
le centrale – cel de a focaliza aten ia aleg torului. Este un spot gen divertis-
ment, care de fapt nu con ine nici o informa ie nici despre candidat, nici desp-
re programul s u electoral. Mai mult, spotul îl promoveaz  pe candidat în ab-
sen a acestuia. Printr-un truc de montaj, virtual putea fi prezent la bordul avi-
onului de para utare i ... „vinovatul” – poate în a teptarea rândului de a s ri 
de la bord sau poate chiar în cabina pilo ilor?... Consider m, prin urmare, c  
acest spot i-a creat prioritar imagine lui O.Nantoi i nu lui V.Filat.  
 

Panotaj stradal 
AMN: ”Leonid Bujor – noul primar al Chi in ului”. 

Nota: 2 
Fundalul panoului este unul sugestiv – sediul prim riei municipale, care 

este u or de identificat. Candidatul apare într-o fotografie de profil, înso it de 
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liderul forma iunii ex-edilul Chi in ului S.Urechean. Fotografiile de profil 
sau descentrate nu se recomand , îns , decât pentru candida ii care se bucur  
deja de notorietate. Bujor se lanseaz  pentru prima dat  într-o astfel de com-
peti ie. Prin urmare, era mai bine dac  fotografia centrat  îi apar inea candi-
datului, iar profilul - liderului de partid. Or, dominant  în afi  este, totu i,  
imaginea lui S.Urechean. Oamenii recep ioneaz  imaginile i citesc informa-
ia de la stânga la dreapta. Candidatului L.Bujor i-a revenit stânga panoului. 

Prin urmare, tehnica „transferului de imagine” – „de la” Urechean „spre” Bu-
jor a fost una pu in inspirat .  

 
V.Filat – Partidul Democrat 

Nota: 5 
Fotografia candidatului este centrat  pe un fundal neutru (culoarea verde, 

care în limbajul politic înseamn  speran , frumuse e, s tate). Fotografia 
creeaz  un impact puternic asupra aleg torului, deoarece ea reprezint  parc  
o scen  din spotul publicitar al candidatului – aceia i vestimenta ie, acelea i 
gesturi, privire discret . Candidatul este surprins în ac iune, nu este o pozare 
steril . Sloganul „Start Filat. Hot rît!” este laconic i sugestiv. Limbajul the-
nic îl pozi ioneaz  ca pe un politician tân r, tehnocrat, cu viziuni moderne. 

 
I.Mereu  – Partidul Umanist 

Nota: 3. 
Consider m pu in inspirat sloganul „Casa noastr  – Chi in ul!” Textul 

aminte te de controversatul Congres, organizat  sub egida primului pre edinte 
al republicii M.Snegur „Casa noastr  comun  - Republica Moldova”. Gestu-
rile, desigur, sunt un vehicul al unui mesaj. De aceea ele trebuie controlate. 
Nici o gestic  prea larg  nu aduce plusuri. Mâinile strânse de asupra capului 
amintesc de un gest retro sovietic din perioada brejnevist . Atunci care este 
mesajul candidatului umani tilor? 

 
Z.Zorin – Partidul Conservator 

Nota: 2 
Fotografia candidatei creeaz  impresia c  a f cut „o baie de lumin ” prea 

mare, iar mimica fe ei doamnei Zorin nu relev  c  ea s-ar implica emo ional 
în aceast  competi ie electoral . Ea nu red  nici putere, nici fermitate, dar mai 
mult – feminitate. Cantitatea de informa ie transmis  este foarte mic . Fotog-
rafia înso it  de simbolul Partidului Conservator – strugurele de poam  -  are 
mai mult efectul unui panou comercial amplasat la câ iva metri de la o fabric  
de vinuri, decât de un panou electoral.  
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D.Braghi  – Partidul Democra iei Sociale 
Nota: 5 

Mesajul care înso te fotografia candidatului „Pentru un Chi in u soci-
al” este cel mai sugestiv text dintre toate celelalte propuse de competitorii 
electoralei. El transmite o informa ie despre inten iile de program ale candi-
datului Partidului Democra iei Sociale. Este un mesaj politic care r spunde la 

tept rile aleg torilor. Fotografia candidatului plasat  pe un fundal albastru 
– simbolul cromatic al partidului – red  calmul i fermitatea lui D.Braghi . 
De fapt i culoarea albastr  în limbajul politic simbolizeaz  onoare, putere i 
fidelitate.  

 
V.Pavlicenco – Partidul Na ional Liberal 

Nota: 3 
Sloganul central: „Libertatea e aproape!”, aidoma unei mingi de fotbal, 
se te terenul de joc. Mesajul pe care îl transmite prin aceast  fraz  consi-

lierii politici ai PNL locuitorilor capitalei – este practic unul nul. Eman  mai 
degrab  demagogie politic , decât oferte concrete specifice alegerilor locale. 
Cât prive te fotografia duetului politic Pavlicenco - Severovan, de asemenea, 
credem c  nu exprim  o tendin  politic  cristalizat  în sânul forma iunii. Se-
verovan s-a lansat în alegerile anterioare ca fiind candidat independent, nu 
este liderul unui partid care fuzioneaz  sau coalizeaz  cu PNL cu ocazia ale-
gerilor locale. Prin urmare, credem c  tehnica „spotului-recomandare” a e u-
at. De asemenea, suntem reticenti fa  de ideea c  M.Severovan ar avea o mai 
mare popularitate decât Pavlicenco. Atunci care a fost rostul „prezen ei foto” 
a lui Severovan în panoul PNL-i tilor? Pavlicenco are deja o imagine perce-
put  în mediul electoral autohton – doamna de „fier”, femeia militant  din 
opozi ie. Aceast  calitate nu a fost eviden iat  nici în sloganele, nici în imagi-
nile lansate de echip .  

Spre sfâr it vom constata faptul, c  concuren ii electorali nu au inut cont 
de una din teoriile fundamentale ale publicit ii politice lansate pentru prima 
dat  de americanul Rossel Rivz – teoria O.P.U. /Ofertei Politice Unice.122 Ca-
ndida ii nu au reu it s  se identifice prin oferte concrete, electoratul fiind ne-
voit s  aleag  „omul”, nu „programul”. Adic  s  fac  mai degrab  o alegere 
subiectiv , decât obiectiv , emo ional   i nu ra ional . 
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ANUL POLITIC 2005:  
ÎN CONTEXTUL PRACTICILOR ELECTORALE123 
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This article is about political parties’ strategy and tactic from Moldavian 

Republic from 2005 years. This year was the most disputed, in the political 
history of the Moldavian Republic As a conclusion, will ascertain the high 
professional level of the administrate imagine company adopted at the 
Electoral at 20005. The strategies promoted of those three main concurrent 
was, also, spectaculars and mobilizing. In the company confirms the political 
maturity and the incontestable competitive concurrency - PCRM and PPCD. 

In the moment when the Moldavian politic center was named as being in 
the process of the consolidation and the selection. What’s about local 
elections we can confirmed that the electoral company for Primary from 
2005 was one have the most silent and short in the history of Moldavian 
Republics, candidates aborted a sterile and politicos message. In the author’s 
opinion these, near the absent of the intrigue, constituted the main causes of 
the absent at the voting urns. 

 
Scurta istorie politic  ne-a demonstrat cu toat  claritatea ca ara noastr  

nu- i poate dori un alt viitor decît calea democratic  de dezvoltare. Într-o ar  
democratic  alegerile sunt indicatorul atitudinii poporului fa  de putere i de 
cursul promovat de ea. În condi iile unui sistem pluripartit, alegatorii au posi-
bilitatea de a influen a real asupra strategiei i tacticii partidelor din ar  vo-

                                                
123 Recenzent – doctor în tiin e politice Igor BUC TARU 



 86 

tînd for ele politice care exprim  mai adecvat aspira iile maselor populare. 
Democratizarea vie ii publice ofer  fiec rui cet ean posibilitatea de a- i exp-
rima liber simpatiile i preferin ele politice, de a beneficia de procedura ale-
gerii structurilor puterii de orice nivel pentru a contribui astfel la prosperarea 
statului.124 Confruntarea între diferite interese politice, economice i social, a 
condi ionat atît cristalizarea, cît i scindarea blocurilor electorale, în func ie 
de programele politice i platformele preelectorale, de simpatiile i antipatiile 
diferitor p turi sociale.125 Analizînd minu ios rezultatele alegerilor i modul 
de participare al cet enilor la procesul în cauz , e clar ca scrutinul a 
demonstrat în primul rînd luciditatea strategiei i gîndirii profesionale a 
candida ilor de orientare democratica, for ele care sunt cu adev rat 
reformatoare.126 

Alegerile parlamentare din 6 martie 2005 au fost cele mai disputate din 
istoria politic  a Republicii Moldova. În primul rînd, pentru c  determinau 
calea pe care o va alege: c tre Vest i Uniunea European  sau c tre Est i o 
rela ie strîns  cu Rusia. În al doilea rînd, amprenta evenimentelor “revolu io-
nare” din Georgia i Ucraina s-a f cut vizibil , în campaniile electorale ale 
majorit ii forma iunilor implicîndu-se, sub diferite aspecte- factorul extern. 
În al treilea rînd, strategiile i tacticile electorale, aplicate de concuren i, bala-
nsau la limita dintre PR-ul “negru” i cel „alb”. 

.În ajunul alegerilor situa ia din ar  era imprevizibil , în mare parte da-
torit  evenimentelor cu elemente revolu ionare de la Tbilisi i Kiev. Politicul 
moldovensc, divizat în dou  tabere clare – Partidul Comuni tilor i opozi ia 
care- i construia mesajul de pe pozi ii anticomuniste – au încercat s  utilizeze 
factorul “revolu ionar”. Guvernarea pleda pentru o “revolu ie intern ”, bazat  
pe stabilitate, continuitate i modernizarea mesajului i echipei. Tactica opo-
zi iei, în special Partidul Popular Cre tin Democrat (PPCD), punea accent pe 
elementele externe ale evenimentelor din Ucraina i, ulterior, România127. În 
special, exportul “revolu ionar” a lui Iurie Ro ca se axa pe culorile i sloga-
nele ucraineano-române ti. Oranjul lui Iu cenko i sloganul “DA” a lui B se-
scu au constitui capul de afi  a campaniei electorale al cre tin-democra ilor. 
Blocul electoral “Moldova Democrat ” (BMD) a încercat i el s  foloseasc  
elemente “revolu ionare”, în special, culoarea “galben ” i mesajul ultraanti-
comunist. Nu întîmpl tor, liderul forma iunii, S.Urechean repetat cu orice 
ocazie c  scopul Blocului”Moldova Democratic ” este “deturnarea comuni -

                                                
124 Sobor E., Andrievschii V. Organizarea campaniei electorale i Tehnologiile elective. – Chi i-

u, Funda ia Socium-Moldova, 1999, p.6 
125 Frunta u P.,  Rusnac Gh.  Republica Moldova pe calea democratizarii. - Chi in u 1999, p.43 
126 C rbune R. Conven ia Democrat  mi care doctrinar . // „Luceaf rul”, 1998, 2 aprilie 
127 www.bbc.co.uk/romanian/ 
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tilor de la putere i anihilarea comunismului în Moldova”. Atît Partidul Co-
muni tilor din Republica Moldova (PCRM), cît i PPCD cu BMD au fost “re-
volu ionare” doar sub aspectul mesajului, imaginii, f  conota ii practice de-
osebite i f  implic ri serioase doctrinare i ideologice. Tacticile, în ajunul 
alegerilor parlamentare din 6 martie 2005, pia a electoral  era stabil , previzi-
bil . Sondajele de opinie eviden iau un favorit clar, Partidul Comuni tilor, 
precum i o lupt  acerb  pentru liderism în tab ra opozi iei dintre PPCD i 
Blocul „Moldova Democrat ”. „Barometrul de Opinie”, sondaj realizat de In-
stitutul pentru Politici Publice, ar ta, în luna februarie 2005, c  aproape 50% 
din popula ie inten ionau s  sus in  la scrutin PCRM. Pentru Blocul “Moldo-
va Democrat ” pledau 20% din poten ialii votan i, iar pentru Partidul Popular 
Cre tin Democrat inten ionau s i dea votul 11%. 128 

PCRM, cî tig torul deta at al alegerilor din 2001 (50% din voturi i 71 
de mandate din 101) a monopolizat practic via a politic  a ultimilor 6 ani. 
Pre edintele V.Voronin a dominat sistemul de guvernare. În campania electo-
ral  din 2005 Partidul Comuni tilor i-a prezentat tacticile punînd accentul pe 
stabilizarea economic : oprirea sc derii Produsului Intern Brut, crearea a 100 
de mii de noi locuri de munca, plata la timp precum i majorarea salariilor i 
pensiilor, sporirea investi iilor în sfera social , etc.129 

O tactic  a campaniei electorale a PCRM a fost personificarea aleg to-
rilor, împ irea lor în categorii sociale i „prelucrarea” acestora prin majora-
rea pensiilor, burselor, salariilor. Pornind de la popularitatea atestat i de so-
ndaje, comuni tii au reu it acest lucru. Totodat , se eviden iaz  personalitatea 
puternic  a lui V.Voronin care a reu it s  tempereze spiritele în interiorul par-
tidului. În plus, V.Voronin a modernizat Partidul Comuni tilor, a schimbat 
mentalitatea membrilor de la op iunea pentru Uniunea Rusia-Belarusi spre 
Uniunea European , de la conservatism la liberalizarea economiei i dezvol-
tarea businessului mic i mijlociu. Pe lîng  modernizarea i europenizarea ta-
cticii electorale, PCRM i-a modificat vizibil i lista candida ilor în deputa i, 
popunîndu-le aleg torilor un spectru larg de op iuni – de la comuni ti cu vizi-
uni tradi ionale, conservatiste pîn  la adep i ai liberalismului în economie – 
punînd, totu i, accentual pe întinerirea echipei. Pe liste au ap rut tehnocra i 
cu titluri tiin ifice. Anterior, un exemplu evident al schimb rii de tactic i 
strategie, M.Lupu, a fost ales în calitate de pre edinte a Legislativului.  

Blocul “Moldova Democrat ” a fost lansat în campania electoral  de pe 
o pist  excelent . Se miza pe electoratul anticomunist, proeuropean. În plus, 
se preconiza crearea lui S.Urechean a unei imagini de politician puternic, ca-
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pabil s -l confrunte în lupt  direct  pe liderul incontestabil al PCRM, V.Vo-
ronin. Alian a, creat  la 10 mai 2004, avea trei componente: Alian a “Moldo-
va Noastr ” cu trei lideri: primarul de Chi in u S.Urechean, ex-premierul din 
perioada 1999-2001, D.Braghi i ex-viceministrul de Interne V.Untila, Parti-
dul Democrat, condus de fostul pre edinte al Parlamentului din perioada 
1998-2001, D.Diacov i Partidul Social Liberal în frunte cu O.Serebrian. Cu 
excep ia lui O.Serebrian, ceilal i lideri ai BMD au fost în trecut alia i politici 
ai pre edin ilor M.Snegur i P.Lucinschi. De altfel, strategia form rii BMD 
reflecta e ecul în alegerile din 2001 al partidelor sus inute de fo tii efi ai sta-
tului. Atunci, doar Alian a Braghi  a ob inut 13 la suta i 19 mandate în Par-
lament. De atunci, 7 partide care ob inusera separat un total de 32 la suta din 
voturi, nici unul nereu ind trecerea baremului de 6% au fuzionat, dînd na tere 
unui bloc „centrist”.130 Una din tacticile electorale ale BMD-ului era folosirea 
în programul s u electoral, la capitolul economic, a unor cifre similare cu 
cele din programul PCRM. La capitolul “politic  extern ” tactica BMD- ului 
era, integrarea în Uniunea Europeana. În paralel, BMD se expunea pentru 
ameliorarea rela iilor cu Rusia, dar i cu România i Ucraina.  

PPCD, condus de la înfiin are de I.Ro ca, s-a prezintat în alegeri cu un 
program radical, în care î i propunea eradicarea s ciei, combaterea corup i-
ei, încetarea st rii de “ocupa ie” a rii de c tre trupele ruse ti. Spre deosebire 
de mijlocul anilor ’90, tactica PPCD-ului s-a schimbat. Nu se mai vorbea de 
“Unirea cu România”, ci de “realizarea unui parteneriat special cu România 
în vederea elabor rii unei strategii de preaderare a Republicii Moldova la 
Uniunea Europeana” i de “integrarea economic , social , cultural i spiritu-
al  cu România”131. i partidul condus de Iurie Ro ca fixa ca obiectiv 
strategic aderarea la Uniunea European , dar propunea i abandonarea 
statutului de neutralitate, prin aderarea la NATO. O alt  tactic  a PPCD a fost 
asigurarea pe liste a egalit ii politice dintre sexe, candida ii b rba i alternînd 
strict cu femeile, premier  a politicii din Republica Moldova. Tactica de a 
atrage sexul frumos de a vota, nu a fost singurul moment pozitiv al campaniei 
electorale al cre tin-democra ilor. Cel mai eficient protestatar al Moldovei, 
I.Ro ca, i-a modificat tactica electoral , renun înd la ac iuni stradale. 
Serialul Marilor Adun ri Na ionale care i-au dat ni te dividende politice nu 
mai avea nici un rost i, spre deosebire de BMD, care nu a sesizat la timp 
schimbarea conjuncturii politice, PPCD a renun at la tactica sa din 
precedentele campanii, pozi ionîndu-se ca forma iune constructiv .  

De fapt, tensionarea situa iei politice din Moldova a fost cauzat  în mare 
parte de implicarea Kremlinului în campania parlamentar . Opozi ia a mai de-
                                                
130 http://www.e-democracy.md/ 
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monstrat odata în plus c  în Republica Moldova, de fapt, nu exista opozi ie 
real , ci doar ni te clici de politica tri compradori gata s  sacrifice interesele 
na ionale în numele strategiei sale în lupta pentru putere.132 La Chi in u stra-
tegia Kremlinului nu a avut sus inere din partea popula iei. Din totalul de 
circa 25 procente de aleg tori alolingvi doar o parte a reac ionat la apelurile 
Kremlinului de a boicota Partidul Comuni tilor. Singurii care au reac ionat 
masiv i pozitiv la chemarea Moscovei au fost g uzii care au votat pentru 
blocul «Patria-Rodina». Acest teritoriu a fost singurul în care comuni tii au 
suferit înfrîngere.133 Regiunea transnistrean  a devenit o moned  de schimb i 
un instrument de antaj i de men inere a influen ei Moscovei în zona sud-est 
european . Fiecare campanie electoral  din Republica Moldova a fost înso it  
de o strategie de antaj din partea Kremlinului. Situa ia s-a schimbat radical 
odat  cu respingerea memorandumului Kozak de c tre conducerea comunist  
a Republicii Moldova. Pre edintele V.Voronin i-a dat seama c  Rusia nu are 
nici de gînd s i retrag  regimul-marionet  criminal din regiunea 
transnistrean  în pofida ced rilor maxime la care era gata s  mearg  
conducerea Moldovei (introducerea limbii ruse în calitate de o a doua limb  
de stat i aderarea la uniunea Rusia-Belarus). Acceptarea memorandumului 
Kozak ar fi însemnat nu numai moartea politic  a PCRM, dar i a statalit ii 
moldovene ti. În asemenea condi ii V.Voronin a fost nevoit s  aleag  
strategia “vectorul integr rii europene”.  

Rezultatele scrutinului, de i erau previzibile, au fost totu i caracterizate 
ca surprinz toare. Unii anali ti considerau c  prea pu in a ob inut PCRM, 
prea pu in PPCD i prea mult BMD. Al ii men ionau rezultatul surprinz tor al 
BMD-ului, care avea un poten ial de 30-35% de votan i. Oricum, scrutinul a 
demonstrat stabilizarea sistemului politic în Moldova, dar i sl biciunea opo-
zi iei, care a a i nu a elaborat un mesaj coerent i durabil. Totodat , s-a con-
firmat înc  o dat  legitatea – în Moldova candidatul independent nu are nici o 
ans  de a ajunge în fotoliul de parlamentar. Se pare c  majoritatea dintre 

ace tia aveau strategii i tactici diferite de cel de a accede în Legislativ, mult 
mai simplificate. Un pic de mediatizare, un pic de scandal, pu in  zarv , etc. 
Mai multe emo ii au avut partidele, care au ce pierde. De fapt au pierdut mai 
toate i, repetînd scenariul din 2001, ne-am pomenit cu un Parlament tripar-
tid. Partidul Comuni tilor a ob inut 56 de mandate, Blocul “Moldova Democ-
rat ” – 34, iar PPCD – 11. Partidul Comuni tilor i-a p strat "pachetul de co-
ntrol" de voturi, care-i permite s  administreze ara f  suspans deosebit - sa 
aleag  conducerea Parlamentului i s  formeze Guvernul. Singura problem  
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Analiz  Strategic , 2005, 11 martie. 
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care putea s  apar , alegerea pre edintelui Moldovei, a fost solu ionat  mai 
simplu decît p rea la prima vedere. Cinci voturi, care nu ajungeau PCRM pe-
ntru a allege pre edintele au fost realizate prin consens parlamentar. Ca rezul-
tat, fiind votat de 75 de deputa i, Vladimir Voronin a ob inut mai multe voturi 
decît în 2001, cînd forma iunea sa domina autoritar Legislativul134. Sus inerea 
a venit din partea Partidului Democrat (8 deputa i), Partidul Popular Cre tin 
Democrat (11 deputa i) i grupul social-liberal a lui O.Serebrian (3 deputa i). 
Astfel, aceast  turnur  procedural  a cauzat scindarea i destr marea BMD. 
O tactic  postelectoral  a PD a fost, ie irea din BMD i constituirea  propriei 
frac iuni i aripei social-liberale. Astfel, frac iunea BMD, care i-a modificat 
titulatura, revenind la tradi ionala Alian a “Moldova Noastr ”, a avut de sufe-
rit nu doar o criz  de imagine, ci i un e ec postelectoral. PPCD, chiar dac  a 
ob inut mai pu ine mandate decît inten iona, a reu it prin manevre postelecto-
rale reu ite, inclusive prin realizarea consensului parlamentar, s  ob in  cîte-
va func ii importante. Printre acestea se eviden iaz  cea de vicepre edinte a 
Parlamentului în care a fost ales cu majoritatea voturilor I.Ro ca.  

În conformitate cu rezultatele publicate de Comisia Electoral  central  
(CEC), la alegeri au participat 1.576.079 aleg tori din cei 2.430.537 inclu i în 
listele de baz i în cele suplimentare, adic  64,84%. În listele suplimentare 
au fost inclu i aproximativ 7% din cet enii cu drept de vot.135 În urma alege-
rilor din 6 martie 2005, din cei 23 de concuren i electorali doar trei – Partidul 
Comuni tilor din Republica Moldova, Blocul „Moldova Democrat ” i Parti-
dul Popular Cre tin Democrat – au dep it pragul electoral,136 urmând s  fie 
reprezenta i în noul Parlament al Republicii Moldova. Ceilal i 20 de concu-
ren i electorali au acumulat împreun  16,42% din voturile aleg torilor, voturi 
care au fost distribuite celor trei înving tori în mod propor ional, în conformi-
tate cu formula lui Victor d’Hondt.137 

În concluzie, vom constata nivelul înalt, profesionist de gestionare a ca-
mpaniilor de imagine adoptate în Electorala-2005. Strategiile promovate de 
cei trei principali concuren i au fost, deopotriv , spectaculoase i mobilizato-
are. În aceast  campanie i-au confirmat maturitatea politic i competitivita-
tea incontestabil  doi concuren i - PCRM i PPCD. În timp ce centrul politic 
moldovenesc s-a profilat ca fiind înc  în proces de consolidare i de selectare. 
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Acesta r mîne, deocamdat , un teren sensibil, mi tor asemeni dunelor de 
nisip, în spectrul politicii moldovene ti.138 

La alegerile parlamentare din 6 martie 2005 Blocul Moldova Democrata 
(BMD), condus de primarul general de Chi in u, S.Urechean a acumulat 
28,53% din voturile participan ilor, ob inînd 34 de mandate din 101 în Parla-
ment. În conformitate cu articolul 70 din Constitu ia Republicii Moldova "ca-
litatea de deputat este incompatibil  cu exercitarea oric rei altei func ii retri-
buite, cu excep ia activit ii didactice i tiin ifice".139 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, S.Urechean a decis s  re-
nun e la func ia de primar de Chi in u în favoarea celei de deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova. În conformitate cu prevederile articolului 109 al 
Constitu iei i interpret rilor acestuia de c tre Curtea Constitu ional , vacanta 
func ie de primar nu poate fi suplinit  decît prin alegeri noi.140 Astfel, alegeri-
le noi ale primarului de Chi in u au devenit inevitabile. Merit  de remarcat 
faptul c  nici Codul electoral i nici Legea privind administra ia public  loca-

 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 sta-
bileasc  de c tre Comisia Electorala Central  (CEC) cu cel pu in 60 de zile 
înainte de ziua alegerilor". Cel de-al doilea document se referea doar la exer-
citarea interimatului func iei de primar în perioada de dup  apari ia vacantei 
func ii i pîn  la alegerea noului primar. Astfel, la 10 iulie 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 rii141. 

Alegerile primarului de Chi in u din 10 i 24 iulie 2005 pot fi caracteri-
zate 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 candida i. 

Tactica sezonului 2005 era învechit i neschimbat  – critica la adresa 
pre edintelui V.Voronin, împrumutarea culorilor electorale, nomenclaturiza-
rea mesajului. Criza de strategii i tactici a candida ilor în func ia de primar 
general este principalul element al campaniei electorale din vara anului 
2005.142 Alegerile primarului general al municipiului Chi in u, desf urate pe 
                                                
138 Popovici A. Strategii i tactici ale partidelor din Republica Moldova în campania electoral  

din 6 martie 2005. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Nr.4 (XXXI). – Chi i-
u: CE USM, 2005, p.126-139. 

139 vezi: art.70 al Constitu iei Republicii Moldova. 
140 vezi: art.109 al Constitu iei Republicii Moldova.  
141 http://www.azi.md/news?ID=34809  
142  Bumbac S. Sima, Braghi , Klimenko – trei la leu. // „Puls”, 2005, 7 iulie. 
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10 iulie 2005 au fost declarate nevalabile din cauza unui absenteism sporit la 
urne, ceea ce în opinia observatorilor, este rezultatul unui vot de protest. Pot-
rivit 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 municipiu-
lui, înscri i în listele electorale143. Iar la alegerile repetate din 24 iulie au par-
ticipat doar 19,7% din aleg torii cu drept de vot - o prezen i mai redus , în 
compara ie cu cea din 10 iulie. Conform Codului electoral, alegerile puteau fi 
considerate valide în cazul în care la urnele de vot s-ar fi prezentat cel pu in 
1/3 din num rul total de aleg tori înscri i în listele electorale144.  

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 scrutinului145. 
Anali tii politici consider  c  participarea redus  la vot în alegerile anticipate 
din capital  a fost determinat  de sezonul estival i de oboseala aleg torilor. 
A.Barb ro ie, directorul Institutului de Politici Publici a declarat c  nepartici-
parea la vot a multor cet eni a fost determinat  de trei factori: vacan a, faptul 

 alegerile locale au avut loc prea curînd dup  scrutinul parlamentar i dezi-
nteresul aleg torilor pentru un eventual primar care î i va exercita mandatul 
mai pu in de doi ani. I.Munteanu, 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.146 Dup  p rerea unor anali ti politici, puterea a facut totul pentru depo-
litizarea i demotivarea civic  a popula iei, discreditînd metodic institu ia pri-

riei.147  
Deoarece alegerile noi i repetate pentru func ia de Primar general al mu-

nicipiului Chi in u din 10 i respectiv, 24 iulie 2005 nu au fost validate din 
cauza c  la ele au participat mai pu in de 1/3 din num rul persoanelor înscrise 
în listele electorale, Comisia Electoral  Central  a stabilit organizarea alege-
rilor noi pentru data de 27 noiembrie 2005. Dar i de aceast  dat  participarea 
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electoratului la votare a fost sub limita de validare a alegerilor. La alegerile 
repetate din 11 decembrie 2005 trei concuren i electorali (E.Mu uc, O.Nico-
lenco i M.Rusu) s-au retras din cursa electoral . Participarea la scrutin a fost 
de 22,62%, ceea ce este insuficient pentru a considera valabile alegerile. De i 
legisla ia admitea posibilitatea convoc rii unor noi alegeri, acest lucru sa 
dovedit a fi inoportun , situa ie în care autorit ile statului i principalii actori 
politici au acceptat un moratoriu la tema dat , urmînd s  intervin  ulterior cu 
modific ri ale legisla iei electorale. Îns , precum din haos se na te ordinea, 
tot a a dintr-o confuzie electoral  a ap rut un fenomen politic inedit pentru 
Republica Moldova.148 Acest fenomen politic a fost absenteismul. 

Autorul este de acord cu p rerea analistului politic, I.Bo an, care confir-
 c  consecin ele imediate ale "consensului na ional" (votul din 4 aprilie 

2005) s-au profilat în rezultatele celor patru scrutine de alegere a primarului 
capitalei. Dou  lucruri legate de aceste scrutine au atras aten ia publicului: 
invalidarea lor din cauza ratei de sub 1/3 de participare a aleg torilor; distri-
buirea voturilor pentru concuren ii electorali. Astfel, în lipsa unor sondaje de 
opinie, însu i fenomenul absenteismului a fost unul care a suscitat interpret ri 
i specula ii, inclusiv cu caracter propagandistic. Printre cauzele absenteismu-

lui au fost invocate: a) perioada nepotrivit  de organizare a alegerilor; b) 
mandatul de doar un an i jum tate al primarului ce urma s  fie ales, lucru 
care ar fi generat dezinteresul forma iunilor i candida ilor puternici; c) imix-
tiunea autorit ilor centrale în treburile administra iei locale din capital ; d) 
pierderea încrederii electoratului în clasa politic ; e) frecven a prea înalt  (în 
municipiul Chi in u - cinci scrutine în doar nou  luni) de organizare a alege-
rilor; f) "votul din 4 aprilie 2005" a unei p i a opozi iei (PPCD, Partidul De-
mocrat (PD) i Partidul Social Liberal (PSL)) în favoarea realegerii liderului 
PCRM în func ia de ef al statului, etc.149  

Anul 2005 de i nu a fost declarat de nimeni, va intra în istorie ca anul 
alegerilor în Republica Moldova. Campaniile electorale în Moldova sînt tot 
mai degradante. Politicienii sînt într-o profund  criz  de strategii i tactici 
electorale. Electoratul moldovenesc nu vine la urne dac  nu are pe tav  o 
lupt  aprig , sus inut  de replici huliganice. Astfel, consensul parlamentar re-
alizat de principalele for e politice, le-a jucat festa candida ilor pentru fotoliul 
de primar. 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  – criticis-

.150 
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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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In a multipolar and complex world, it is easier and more efficient to divi-
de it into civilizations in order to understand and to analyze the political and 
geopolitical processes. The borders of the civilization are not stable, they are 
flexible. The countries situated near these frontiers have to stand to a lot of 
problems, mainly identity ones. 

Republic of Moldova is situated between the Eastern and Western civi-
lizations and it is marked by the transdniestrian conflict, a geopolitical conf-
lict in which the interests of the West (Europe and The United States of Ame-
rica) clashes with Russia’s interests. This situation entails problems in the 
political, economic and cultural life. Therefore this internal context generates 
permanent oscillations in the foreign policy of the country. On the other hand 
the population tends to duality and polarity that regards their identity self-
definition – fact confirmed by many polls. To overcome this identity crisis 
and to make back into the big European family, it is necessary to elaborate 
and implement explicit and stable European policies.  
 

Conceptul de civiliza ie. Specificul civiliza iei 
No iunea de civiliza ie este una din cele mai discutabile în rîndurile sa-

van ilor. Unii dintre ace tia abordeaz  aceast  no iune în leg tur  cu analiza 
anumitor epoci istorice (civiliza ie antic , civiliza ie medieval , civiliza ie 

                                                
151 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Cezar MÎN SCURT  
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modern ), al i cercet tori o conexeaz  cu factorul religios (civiliza ie cre tin , 
civiliza ie musulman ), cei de-ai treilea o utilizeaz  în raport cu paradigma 
geografic  (civiliza ie asiatic , civiliza ie indian , civiliza ie chinez , civiliza-
ie vestic , civiliza ie estic ), cei de-ai patrulea o canalizeaz  spre un anumit 

mod de rela ii sociale, mod de produc ie. Or, aceste abord ri ale fenomenului 
civiliza iei nu exprim  întreaga lui complexitate, bog ie de con inut. 

În opinia noastr  civiliza ia înseamn  mult mai mult decît cele remarcate, 
cuprinzînd diverse fenomene i procese. Actualmente, într-o lume complex , 
multipolar i multicultural  a împ i lumea în civiliza ii este destul de prob-
lematic, dar i necesar, întrucît atare împ ire se impune drept instrument, 
care ne ajut  s  analiz m diversitatea proceselor sociale, inclusiv geopolitice. 
În acest context, termenul de civiliza ie reprezint  cel mai înalt nivel de dez-
voltare  material i  spiritual  a  societ ii  într-o  epoc  dat ,  a  unui  popor,  a  
unui stat. El vizeaz  valorile, regulile, institu iile i modurile de gândire do-
minante într-o societate. În sensul larg al cuvîntului civiliza ia conjug  or-
ganic cultura material i spiritual  a omenirii la o anumit  etap  istoric . Po-
rnind de aici civiliza ia este gradul suprem de clasificare/identificare a comu-
nit ilor, fenomenelor, proceselor sociale. Ast zi, fiecare popor, cet ean po-
ate s  se defineasc  prin mai multe grade de identitate. “Un rezident al Romei 
- men ioneaz  S.Huntington - se poate defini pe sine însu i prin variate feluri 
ca roman, italian, catolic, cre tin, european. Civiliza ia de care apar ine este 
cel mai r spândit nivel de identificare cu care el se identific  puternic. Ci-
viliza iile sunt cel mai mare “noi” în untrul c ruia ne sim im din punct de ve-
dere cultural acas i deosebi i de ceilal i “ei” din afar ”152. În viziunea sava-
ntului civiliza iile nu au grani e bine delimitate, nici chiar începuturi i sfâr-
ituri precise. Oamenii pot i chiar redefinesc identit ile i, ca rezultat, com-

pozi ia i forma civiliza iilor se schimb  în timp. Culturile oamenilor interac-
ioneaz i se suprapun. Gradul prin care culturile civiliza ionale se aseam  

sau difer  una de alta variaz  de asemenea considerabil. Civiliza iile sunt en-
tit i semnificative, i în timp ce liniile dintre ele sunt rareori fixe, ele sunt re-
ale153. 

Anume aceast  mobilitate a grani elor, de care vorbe te Huntington este 
o problem i pentru Moldova. Unde se termin  Vestul i unde începe Estul 
pentru Republica Moldova? Unde de fapt se afl  Moldova? i principalul – 
încotro trebuie s  se mi te.  

Civiliza ia estic i cea vestic  
Vestul pentru Moldova include Europa, America de Nord, iar Estul - Ru-

sia, Belarus, Ucraina.  
                                                
152 Huntington S. Ciocnirea civiliza iilor. - Bucuresti, ANTET, 1997, p.60. 
153 Idem 
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Civiliza ia vestic  se identific  cu o democra ie avansat , de aici rezult  
anumite tr turi fundamentale ale ei: 

 Statul de drept, în care se asigur  suprema ia dreptului i legii, egalita-
tea tuturor cet enilor în fa a legii, responsabilitatea reciproc  a cet eanului 
i statului; 

 Pluripartidismul sau bipartidismul, ca factori - cheie a pluralismului 
politic ce exclude orice form  de monopolism; 

 Cultur  politic  participativ , ca tip active de cultur  politic  orientat 
în mod explicit atît spre aspectele de input, cît i spre cele de output ale sis-
temului politic;  

 Principiul majorit ii, ca piatr  de temelie a democra iei contemporane 
ce ofer  garan ii de respectare i ap rare a drepturilor minorit ii; 

 Principiul separ rii reale a puterilor în stat în legislativ , executiv , ju-
dec toreasc  ce presupune controlul i echilibrul reciproc al lor în limitele le-
gii;  

 Principiul egalitate ( anselor, în fa a legii etc.), axat pe asigurarea posi-
bilit ilor democratice reale de participare a cet enilor în procesul politic; 

 Garantarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului ca condi-
ie sine qua non de func ionare a democra iei; 

 Existen a unei societ i civile func ionale, capabil  s  se impun  drept 
partener real al statului, s  efectueze un control democratic, eficient asupra 
acestuia; 

 Experien  democratic , ca factor de ra ionalizare a vie ii sociale, de 
asigurare a progresului social; 

 Economie de pia , libera concuren , ce asigur  rela ii economice 
avansate în centrul c rora se afl  Homo oeconomiks. 

Civiliza ie estic , spre deosebire de cea vestic , este evident contadicto-
rie, p truns  de elemente opuse, chiar antinomice, ce iau forma unor combi-

ri caudate, bizare de valori, orient ri, unor dihotomii erodate, denaturate. 
Pornind de aici Rusia pân  ast zi r mâne a fi sfâ iat  din punct de vedere ci-
viliza ional. Dar, în acela i timp ea reprezint  nucleul pentru civiliza ia orto-
dox . Aceasta apare ca rezultat al ascenden ei sale bizantine, religie distinct , 
având 200 de ani domina ie tatar , despotism birocratic i expunere limitat  
la Rena tere, Reform , Iluminism i alte experien e occidentale. 

Deci, Rusia ca reprezentant principal al civiliza iei estice este caracteri-
zat  prin: 

 Amestec de elemente disparate la capitolul democratizare (democratic, 
autoritar, totalitar), ce devalolizeaz  îns i procesul democratiz rii; 

 Imperialism, adic  promovarea unei politici externe de extindere i/sau 
de men inere a domina iei (dictatului) asupra altor ri; 
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 Reminiscen e monarhice, venite pe unda rena terii postsovietice din 
Imperiul arist; 

 Cultura politic  patriarhal i de supu enie, înpletit  paradoxal cu un 
anumit element democratic, participativ; 

 Etatism, adic  procesul de etatizare a vie ii sociale, economice, de sup-
rapreciere a rolului statului în organizarea i administrarea ei; 

 Paternalism, adic  obi nuin a de a fi sub tutela paternal  din partea pu-
terii statului; 

 Servilism, adic  atitudinea servil , slugarnic , lingu itoare fa  de con-
ducere. În acest context r mîn actuale cuvintele marelui filozof rus N.Berdia-
ev154, care men iona c  Rusia este ara servilismului i supu eniei f  prece-
dent, ara lipsit  de con tiin a personalit ii, unde nu se ap  demnitatea ace-
steia; 

 “Democra ie suveran ”, prin care se supraapreciaz  prerogativele su-
veranit ii statului, îndeosebi reglementarea i controlul activit ii popula iei 
în realizarea procesului democratic; 

 Actualmente Rusia oscileaz  între conceptele de civiliza ie, imperiu i 
democra ie suveran  pentru a- i redefini rolul i locul s u civiliza ional  dup  
destr marea URSS.  

Orientarea conducerii Republicii Moldova 
În 2001, în rezultatul alegerilor parlamentare, vine la putere Partidul Co-

muni tilor, care câ tig  aceste alegeri sub lozincile consolid rii rela iilor cu 
rile CSI i chiar integr rii Moldovei în uniunea Rusia-Belarus. În primul an 

de pre edin ie, V.Voronin s-a întâlnit des cu pre edintele rus V.Putin, decal-
rînd nu o dat  c  “Rusia i Moldova trebuie s  - i sincronizeze pa ii în marile 
probleme ale politicii externe”155.  

La început, eful statului p rea s  aib  o viziune marxist-leninist  clasic  
asupra pozi iei Moldovei în ierarhia interna ional . El a descris Moldova ca o 
versiune est-european  a Cubei, care era înconjurat  de state - “pr toare”, 
imperialiste. El a accentuat admira ia sa pentru sistemul politic din Vietnam 
i China, a sus inut ideea ca Moldova s  se al ture uniunii Rusia-Belarus. 

Conducerea comunist  a mai încercat s  foloseasc  limba rus  ca limb  
oficial , dar mai ales s  propage conceptul de “moldovenism” pentru a creea 
i a sus ine o identitate deosebit  de cea român , ba chiar una anti-român . 

Totodat , conducerea de la Chi in u deseori s-a plâns institu iilor europene 
de faptul c  România se implic  în treburile interne ale rii. Deci, un fel de 

                                                
154 .- ,1990. 
155 ITAR-TASS (in English), 2001, 20 November; WNC, 2005, 26 May. 
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zboi rece se începuse între Moldova i România, care cu oscila ii continu  
pân  în prezent. 

Un punct de cotitur  în rela iile dintre Moldova i Rusia, dar mai impor-
tant, o premis  pentru orientarea spre Europa, au fost eforturile Rusiei de a 
“rezolva” conflictul transnistrean prin a a-numitul “memorandum Kozak”, 
elaborat în noiembrie 2003. V.Voronin era gata s  semneze acest memoran-
dum, care printre altele stipula prezen a militar  a trupelor ruse ti in Moldova 
ca garan ie timp de 20 de ani, i de a conferi un statut aproape egal Trans-
nistriei cu cel al Moldovei în cadrul unei federa ii.   

Era programat ca V.Putin s  viziteze Moldova cu ocazia ceremoniei pe-
ntru semnarea memorandumului Kozak. Totu i, vizita lui Putin a fost anulat , 
deoarece Voronin în ultimul moment a refuzat s  semneze tratatul. Voronin a 
cedat presiunii protestelor organizate în strad  de c tre Iurie Ro ca, dar mai 
ales la insisten ele SUA, UE i OSCE (de i OSCE i SUA au sus inut mai 
înainte ideea unei federaliz ri pentru a rezolva conflictul transnistrean).  

Or, dupa votul din 4 aprilie 2005, putem spune cu certitudine c  V.Vo-
ronin a cedat nu din cauza presiunilor lui Iu.Ro ca, ci din cauza celor din pa-
rtea occidentului. Ro ca a fost doar o scuz  a lui Voronin fa  de ru i.  

Un alt motiv al acestor evenimente ar fi fost teama lui V.Voronin de o 
“revolu ie a rozelor” asemeni celei din Georgia, dar în schimb eful statului a 
fost destul de inteligent pentru a- i reorienta pozi ia jucând rolul unui na io-
nalist i pro-european, astfel asigurând victoria  PCRM în martie 2005 i ale-
gerea sa ca pre edinte în aprilie 2005. Odat  ales pre edinte, V.Voronin a de-
clarat c  “Rusia trebuie s  renun e la ambi iile sale imperialiste i s  trateze 
aceste state (ex-sovietice) ca state independente”. 

Astfel, din 2005 începe „luna de miere” (dup  cum titrau anumite ziare) 
dintre noi i Europa. Anume de atunci elita guvernant  a rii a efectuat pa i 
concre i în scopul apropierii Moldovei de Uniunea European . Realizarea 
acestui deziderat a devenit ast zi obictivul prioritar al politicii externe i al 
interesului na ional al Republicii Moldova. În acest sens o mare importan  
penru statul nostru o are semnarea la 22 februarie 2005 la Bruxelles a Planu-
lui Individual de Ac iuni „Uniunea European  – Republica Moldova”. Acest 
document, propus de c tre UE, a devenit pentru Moldova o ofert  substan ia-

 a unor rela ii de colaborare i parteneriat, o faz  preg titoare, tranzitorie de 
la aceste rela ii la cele de integrare. Totodat , Planul de Ac iuni se impune 
drept un prim pas penru Republica Moldova de a se încadra mai dinamic în 
cadrul Politicii Europene de Vecin tate (PEV), i respectiv o modalitate de 
apropiere de Uniunea European .  

Paralel cu cele men ionate politica intern i extern  a Republicii Moldo-
va din ultimii ani, interesul ei na ional au fost permanent tirbite de c tre Ru-
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sia. Prin men inerea contingentului militar rusesc în Transnisria este tirbit  
îns i existen a Repulicii Moldova, ca stat suveran i independent. În calitate 
de arbitru în formatul „5+2” penru reglementarea conflictului transnistrean, 
Rusia duce la tergiversarea acestui conflict. Despre aceasta confirm i eve-
nimentele legate de sus inerea de c tre factorul rusesc a puteri transnistrene 
privind autoblocada regiunii, a organiz rii i desf ur rii în partea stîng  a 
Nistrului a referendumului privind reconfirmarea independen ei republicii 
transnistrene nerecunoscute.  

Scoaterea Moldovei din raza de influen  decisiv  a Rusiei deja mult 
timp nu este posibil  din cauza deficitului de eforturi i de voin  a 
guvernan ilor de la Chi in u, din cauza incapacit ii lor de a activa concret, a 
implementa reforme care s  reduc  dependen a economic  a rii fa  de 
Rusia. De aici i apar multiple probleme, inlusiv cea a realiz rii vinurilor 
moldovene ti pe pia a ruseasc , a a numitul r zboi, a a numita blocad  
împotriva vinurilor moldovene ti din partea Rusiei.   

Orientarea popula iei 
Dac  conducerea de la noi se orienteaz  sau se reorienteaz  spre Est sau 

Vest datorit  unor interese, atunci i poporul este la fel. Exist  trei tendin e de 
baz  în dorin a de orientare a popula iei spre diferite uniuni sau comunit i: 

1. orientarea  spre Uniunea European ; 
2. orientarea spre a  r mâne în Comunitatea Statelor Independente; 
3. nici CSI, nici UE. 
Astfel, sondajele de opinie efectuate în ultimii ani la solicitarea Institului 

de Politici Puublice demonstreaz  o percepere i o orientare diferit  a popu-
la iei privind aderarea sau neaderarea rii la UE, r mînerea sau ner mînera ei 
în cadrul CSI (tab.1)  

 
Tabelul 1. Rezultatele r spunsurilor privind orientarea politicii externe a 

Republicii Moldova (în %) 
 Noiembrie 

2001 
Noiembrie 

2002 
Noiembrie 

2003 
Mai 
2004 

mînem in CSI 35 38 27 30 
Ne integr m in UE 47 38 51 47 
Nici CSI, nici UE - 4 4 2 

/NR 18 20 18 21 
Sursa: Barometrul de Opinie Public  Republica Moldova, IPP, Noiembrie 2001, 

p.64; Noiembrie 2002, p.65; Noiembrie 2003, p.67; Mai 2004, p.69. 
 

Opinia popula iei, conform datelor Barometrului, demonstreaz  c  dina-
mica orient rii privind op iunea europen , ca i cea a orient rii privind r mî-
nerea în CSI, este în cre tere/descre tere, îns  cre terea ce ine de CSI r mîne 
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mult în urma celei de integrare euopean . Op iunea european  a popula iei 
este constant  sau în cre tere i vis-a–vis de r spunsul la întrebarea “Dac  du-
minica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii 
Moldova la Uniunea European , Dvs. a i vota pentru sau contra?” (tab. 2) 

 
Tabelul 2. Rezultatele r spunsurilor la întrebarea despre eventualul refe-

rendum, organizat duminica viitoare cu privire la aderarea Republicii Moldo-
va la Uniunea European  (în %) 

 Aprilie  
2003 

Noiembrie 
2004 

Decembrie  
2005 

Noiembrie 
2006 

Mai  
2007 

 vota pentru 61 66,4 64,3 68,4 72,1 
 vota contra 6 5,4 8,5 6,3 7,2 

Nu a  participa 6 3,6 3,2 6,1 4,1 
Nu tiu, nu m-am 
decis 

27 17,4 - 16,1 12,4 

Nu r spunde - 7,2 9,6 4,1 4,1 
Sursa: Barometrul de Opinie Public  Republica Moldova, IPP, Aprilie 2003, 

p.60; Noiembrie 2004, p.72; Decemrie 2005, p.62; Noiembrie 2006, p.97; Mai 2007, 
p.95. 

 
Astfel, sondajul efectuat în mai 2007 de c tre Institutul de Politici Pub-

lice atest  c  în cazul organiz rii unui referendum pentru aderarea la Uniunea 
European , 72,1% din popula ie s-ar pronun a pentru aderare. Principalul stat 
care poate ajuta cel mai mult Republica Moldova în procesul de aderare la 
UE, conform opiniei a aproximativ 54,6 la sut  din popula ie, este Româ-
nia156. 

În acela i timp, 30% dintre responden i au men ionat c  Republica Mo-
ldova poate deveni membru cu drepturi depline în UE în viitorii 10 ani, iar 
aproximativ 20% dintre ace tia întrez resc aceast  perspectiv  doar în viitorii 
20-25 ani157. Printre obstacolele principale în calea ader rii la UE se eviden-
iaz , în opinia tuturor participan ilor la sondaj, situa ia economic  a Repu-

blicii Moldova (33%) i corup ia (22%)158 . 
Aproximativ 34% (adic , constant în compara ie cu perioadele precede-

nte) din popula ie ar vota pentru aderarea Republicii Moldova la NATO în 
cazul unui referendum, iar 32% cred c  decizia conducerii Republicii Mo-
ldova de a extinde rela iile cu NATO, prin adoptarea i implementarea unui 

                                                
156 A se vedea: Barometrul de Opinie Public  Republica Moldova, IPP, Noiembrie 2006, p.96. 
157 Ibidem, p.93. 
158 Ibidem, p.94. 
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Plan Individual de Parteneriat Moldova - NATO, va consolida, în general, 
securitatea na ional  a rii159 . 

O concluzie general  cu privire la aceste date ar fi faptul c  dorin a de a 
se orienta spre Vest cre te, iar cea de a r mâne în CSI scade. Dar aceasta nu 
înseamn  cu obligativitate c  oamenii se idenitfic  mai mult ca fiind euro-
peni. Ei sper  c  aceasta va duce la o cre tere economic i o dezvoltare a -
rii pe toate planurile. Sondajele arat  c  aderarea la UE este perceput  de 
moldoveni ca o cre tere a nivelului de via i nu ca acceptare a valorilor oc-
cidentale. Un sondaj chiar arat  c  2/3 din popula ie sunt de acord ca în ar  

 activeze un singur partid! 
Deci, nu valorile europene fac moldovenii deschi i spre Europa, ci anu-

me problema îmbun irii a nivelului de trai. Moldovenii înc  nu con tien-
tizeaz i mai ales nu asimileaz  valorile europene. Ei se afl  între civiliza ia 
occidental i cea ortodox , cînd nici una din ele înc  nu este predominant .  

Una din multele cauze ale acestei dezorient ri ar fi identitatea moldove-
nilor, altfel spus na ionalitatea. De i în contextul civiliza ional nu se conside-

 a vorbi despre na iuni, aceasta este, totu i, rezonabil în cazul Moldovei. 
Dac  lu m ca reper abordarea german  a na iunii atunci aceasta prive te 

na iunea ca un etnos, adic  o comunitate de oameni ce vorbesc aceea i limb , 
au aceea i cultur ,acelea i tradi ii, locuiesc pe un teritoriu comun i au un 
str mo  comun. În cazul nostru apare o contradic ie între a fi moldovean sau 
a fi român, p rerile sunt împ ite, iar ambiguitatea persista în societate i es-
te speculat  activ sub aspect politic. De exemplu, guvernarea actual  ne defi-
ne te drept stat polietnic în varianta român i stat multina ional – în rus , 
fapt ce implicit creeaz  confuzii.  

Dac  lu m ca sistem de referin  abordarea francez  a na iunii, atunci na-
iunea reprezint  cet enii unui stat. În statele care au un num r mare de mi-

norit i na ionale / etnice aceast  abordare este uzual  (de exemplu, SUA, Ca-
nada, Australia, Fran a). Aceast  direc ie ar fi potrivit i pentru Moldova, 
doar c  iar se insist  asupra ideii de a fi  român, a fi  moldovean, a fi  rus sau 
ucrainean. Minorita ile de aici nu se identific  cu statul sau cu cet enia acor-
dat  de stat, ei sunt mai întâi ru i, bulgari, ucraineni, iar apoi cet eni ai Mol-
dovei. Formula „suntem to i moldoveni, indiferent de provenien a etnic ” ar 
fi una de succes pentru consolidarea statalit ii Republica Moldova. Dar pent-
ru aceasta statul trebuie s  inspire încredere, mândrie i nu jen . 

Neavând un grad de identitate primar, fundamental, cum îl au majoritatea 
rilor europene, este greu pentru Moldova s  asimileze valori europene, atâta 

                                                
159 Ibidem, p.100-101. 
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timp cât pe ale sale nu i le-a asimilat, iar mai r u, înc  nu le-a con tientizat. 
Doar o identitate european  se construie te pe o identitate na ional .  

 
Interese ale Estului i ale Vestului în Republica Moldova 

         Din partea Estului interese deosebite(geopolitice) privind Moldova a 
avut i are Federa ia Rus . În acest sens fostul ambasador al Fedrea iei Ruse 
la Chi in u N.Reabov în unul din discursurile sale a  declarat: „Eu nu tiu ce 
interese are America care a aflat doar ieri ce este Moldova, dup  ce a c utat-o 
îndelung pe hart … Rusia are interesele sale legitime, necontestate de ni-
meni, în primul rând pe întreg spa iul ex-sovietic. Rusia are toate drepturile 
ca interesele ei s  fie respectate, luate în considera ie, iar atunci când sunt ig-
norate s i apere aceste interese. Noi, în calitate de mare putere nu inten i-
on m sub nici o form  s  renun m la aceste interese.” Pentru a- i men ine 
interesele sale aici Rusia a i preferat crearea unei enclave - Transnistria, ca-
re, dup  p rerea unor anali ti, ar fi un cap de pod pe direc ia Balcanilor, dar i 
“un cu it în spate Ucrainei”. 
        În circuitul intereselor geopolitice ale Rusiei se înscriu i declara iile 
recente ale oficialilor ru i în care ace tea au renun at definitiv la obliga iile de 
a retrage trupele din Transnistria, f cute în 1999 la Istanbul. Retragerea tru-
pelor, consider  ei, este condi ionat  de «rezolvarea definitiv  a diferendului 
transnistrean». 
        Cît prive te interesele economice ale Rusiei în zon  ele se reduc la insta-
urarea controlului asupra re elelor magistrale spre Europa de gaz i electrice. 

Din partea Vestului interesele geopolitice în zon  se rezum  la urm to-
arele: 

 Propagarea universalismului occidental, care ar men ine i ar multiplica 
puterea de atrac ie a Occidentului în fa a noilor democra ii; 

 Construc ia unui “cordon sanitar”. Dup  cum spunea G.Kennan în pri-
mul volum al memoriilor sale, Rusia se teme de orice ce se aseaman  cu un 
efort de a construi un “cordon sanitar” în jurul ei i care aduce a încercuire; 

 Extinderea NATO spre hotarele Rusiei. În acest obiectiv se înscriu i 
recentele hot râri ale SUA de a da und  verde ader rii la NATO a Georgiei i 
Ucrainei.   

 Odat  cu extinderea UE spre Est în 2007 i cu ob inerea de c tre Re-
publica Moldova a statutului de ar -vecin , interesele occidentului se axeaz  
pe men inerea stabilit ii militare, politice i economice în Moldova.  

 
Între Est i Vest 

Rolul Republicii Moldova între civiliza ia estic i cea vestic  este foarte 
contadictoriu, uneori chiar paradoxal. În acest context de i pre edintele 
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V.Voronin insist  asupra faptului c  integrarea Moldovei în Europa este ire-
versibil , el continu  s  joace, uneori prea stângaci, la dou  capete, provo-
când neîncredere în Occident i irita ie în Rusia (acest joc cere abilitate, ceea 
ce eful statului nu întotdeauna o manifest ).  

În mai 2005, pre edintele V.Voronin a asistat în Moscova la s rb torirea 
a 60 de ani de la Victoria în Marele R zboi pentru Ap rarea Patriei (în termi-
nologia occidental  – al doilea r zboi mondial), de i omologii s i din Georgia 
i Azerbaijan au boicotat acest eveniment. Aflându-se acolo el a vorbit la un 

post de radio rusesc, spunând c  “Rusia i Moldova înc  mai sunt parteneri 
strategici i c  unica problem  dintre cele dou  state este conflictul transnist-
rean”. V.Voronin a observat c  Moldova “nu poate s  rup  leg turile istorice 
cu Rusia, care se afl  în codul genetic al Moldovei”. 

Oscilând între interesele Estului i Vestului, dar fiind criticat de c tre 
Vest de faptul c  nu propag  o adevarat  democra ie, un adev rat liberalism, 
V.Voronin particip  la summit-ul CSI din iulie 2006 în care anun  c  Mol-
dova nu se va retrage din CSI, dar în acela i timp el a criticat Rusia pentru c  
sus ine mi carea separatist  de la Tiraspol. În asemenea împrejur ri, pe de o 
parte, persist  dependen a Moldovei de energia ruseasc i de pia a ruseasc , 
iar pe de alt  parte o eventual  rezolvare a conflictului transnistrean cu ajuto-
rul Europei ar fi un pas important spre UE i spre democratizarea intern  (atât 
Moldova, cât i UE recunosc leg tura dintre rezolvarea diferendumului trans-
nistrean i integrarea în UE). Desigur, aceast  leg tur  nu trebuie de hiperbo-
lizat, nu trebuie ca conflictul transnistrean s  devin  pentru Moldova o cauz  
universal  pentru toate e ecurile i restan ele rii.    

Pentru ca Moldova s  se integreze în UE exist  necesitate vital  de a se 
reforma i de a- i dezvolta economia, fiindc  acest proces este în rela ie de 
interdependen i complementaritate cu procesul democratiz rii. Pornind de 
aici, analistul economic V.Ioni  consider  c  “Ceea ce, în ultimii doi ani, s-a 
proclamat drept reforme, reprezint  în realitate ni te mim ri de prost gust… 
lipsa reformelor sau mimarea lor a dus la crearea unui mediu insuportabil pe-
ntru business i, drept consecin , la sc derea volumului produc iei industria-
le. Cel mai trist este c  aceast  sc dere va fi asociat  cu interdic iile impuse 
de Rusia i nu cu incapacitatea guvern rii, ceea ce înseamn  c  iar i nu va fi 
remarcat  necesitatea reform rii sistemului economic”160. 

Totodat , politologii remarc  c  de i din punct de vedere institu ional 
Moldova este o democra ie, din punct de vedere func ional ea r mîne a fi de-
parte de acest ideal. De i, pre edintele i conducerea rii spun c  sunt pro-
europeni, ei  nu ac ioneaz  în conformitate cu standardele europene. 

                                                
160 http://www.info-prim.md/?x=&y=6988 
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Republica Moldova este calificat  de unii comentatori politici ca “stat 
poli ienesc de tip latino-american”,161 “dictatur  personal  organizat  pe pri-
ncipii clientelare i devotament personal,162 neodictatur , stabilit  odat  cu 
reforma administrativ-teritorial  din 2001163. Iar “Insitu iile democratice, în 
Republica Moldova func ioneaz  doar aparent, formal, subordonându-se tacit 
voin ei “secretarului general”care tinde s  controleze totul”164. 

Astfel, conducerea Republicii Moldova adopt  un dublu sau chiar triplu 
standard, de a gândi ceva, a spune altceva i a ac iona cu totul diferit. Repub-
lica Moldova se proclam  a fi european , dar utilizeaz  metode nu tocmai 
tradi ionale Europei, adecvate imperativelor democratice. 

Ideea integr rii în UE este exploatat  la maximum, dar nici o m sur  pâ-
 la urm  nu este întreprins . Mai mult, recentele atacuri ale lui Voronin i 

ale Guvernului Republicii Moldova la adresa României sunt un act ira ional, 
care, dup  cum comenta opozi ia de la Chi in u, nu sunt doar un atac la adre-
sa Bucure tiului, ci i la cea a UE. Presedintele delega iei Parlamentului Eu-
ropean în Comisia de cooperare parlamentar  UE - Republica Moldova, 
M.Mikko a declarat c  nu este nevoie ca oficialii moldoveni s  se deplaseze 
întotdeauna la Bruxelles pentru a discuta cu reprezentantii UE, ci este sufi-
cient s  mearga la Bucure ti. Iar „Rela iile Republicii Moldova cu România 
înseamn  rela ii cu Uniunea European ”. 

Între timp, rela iile cu Rusia se încearc  a fi apropiate. Astfel, un eveni-
ment ar fi vizita vicepremierului A.Stratan, ministru al afacerilor externe i 
integr rii europene al Republicii Moldova, din 6 aprilie 2007 la Moscova un-
de s-a întâlnit cu omologul s u rus Serghei Lavrov i alte oficialit i ruse. Un 
comunicat al Ministerului de Externe al Rusiei noteaz , de asemenea, c  cei 
doi mini tri de externe “au examinat într-o atmosfer  de sinceritate i const-
ructiv  problemele de ordin practic ale colabor rii bilaterale, inclusiv starea i 
perspectivele rela iilor comerciale”. Totodat , a fost pus  în discu ie i prob-
lema transnistrean , astfel se mai precizeaz  comunicatul de la Chi in u c  
“Partea rus i-a reiterat disponibilitatea reglement rii politice a problemei în 
baza respect rii suveranit ii i integrit ii teritoriale a Moldovei i s-a pro-
nun at pentru elaborarea statutului juridic special al regiunii transnistrene în 
componen a Republicii Moldova”. 

                                                
161 Andronic N. Comitet republican de anti-uzurpare a puterii. // “S pt mâna”, 2005, 4 noiemb-

rie. 
162 T nase C. Un grav accident istoric. // ”Timpul”, 2004, 23 aprilie. 
163 Iura cu M. Dictaturi mai vechi, mai noi, mai virtuale. // Contrafort, 1-3 (87-89), ianuarie – 

martie 2002. 
164 Negru N. Din nou perestroica, în lipsa Frontului Popular. // «Jurnal de Chi in u», 2005, 6 

septembrie. 
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În acea i timp, la ambasada Rusiei în Moldova a avut loc o recep ie cu 
ocazia împlinirii a 15 ani de la stabilirea rela iilor diplomatice între aceste 
doua ri. Ambasadorul Rusiei de atunci N.Reabov a men ionat c , Rusia ve-
de cei 15 ani ca o perioad  important  pentru procesul de dezvoltare a rela ii-
lor diplomatice dintre Rusia i Moldova. El a mai subliniat c ara lui este 
gata s  acorde ajutor Republicii Moldova în stabilirea unui stat de drept, de-
mocratic i neutru.  

În pofida impedimentelor ap rute în ultimi ani (îndeosebi de ordin eco-
nomic, politic) Republica Moldova încearc  s  restabileasc  rela iile sale 
economice, politice i diplomatice cu Rusia, iar Rusia se declar  a fi deschis  
spre un dialog. Întru aceast  cooperare, conducerea de la Chi in u jertfe te, i 
nu pentru prima oar , rela iile sale cu România. Totu i, deteriorarea rela iilor 
cu statul vecin nu înseamn  cu obligativitate c  rela iile cu UE s-au r cit, 
pentru c  Moldova a f cut din Ungaria un “avocat” al ei în procesul de integ-
rare în UE, ca un exemplu serve te deschiderea centrului de vize unic pentru 
UE care func ioneaz  în cadrul ambasadei Ungariei la Chi inau. 
 

Concluzii 
Rolul Republicii Moldova în dialogul dintre civiliza ia estic i cea vesti-

 este neînsemnat, chiar mai degrab  oscileaz  spre nulitate sau absen . Op-
timi tii din Republica Moldova care atribuie acestei ri un mare rol geopoli-
tic, în curând nu vor mai fi atât de populari în lipsa unor dovezi clare. “Fraze-
ologia despre poarta, puntea, podul intre civilizatia european  si Est face i ea 
parte din aceea  mitologie politica moldoveneasc ”165. 

Moldova trebuie s  con tientizeze c  acum este prins  la mijloc i de fapt 
nu se afl  nic ieri. UE acum î i rezolv  problemele sale interne legate de Co-
nstitu ia European i ezit  deocamdat  de a primi noi membri, acordînd Mo-
ldovei doar o Politic  de Vecin tate. Pe de alt  parte, Rusia trateaz  Moldova 
cu r ceal . Faptul c  a mai r mas o singur ar  care ar putea ajuta Moldova, 
i anume România este cert, dar prin  exploziile de furie i pline de româno-

fobie ale conducerii de la Chi in u, Moldova r mâne singur . Dac  puterea 
de la noi – consider  unii anali ti - mai face o gre eal  politic , atunci Mol-
dova se va afla la sigur într-o izolare între Est i Vest. Cu România rela iile 
sunt deja tensionate, i, conflictul se pare c  nu va disp rea. Dac  s-ar lua în 
considera ie, c  pe Prut se afl  deja grani a UE, atunci nu este greu s  presu-
punem care pot fi consecin ele acestui scandal. 

                                                
165 Gorda . Diploma ia dublelor standarde. // 2002, 17 septembrie. www.IPP.md /comentarii 1. 

PHP?l=roid=20.  
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Din punct de vedere geopolitic, dac  lucrurile ar fi l sate s  decurg  de la 
sine, atunci ar trebui s  se a tepte ca Ucraina s  intre în NATO i atunci pent-
ru a nu fi o “gaur  neagr ” ar adera i Moldova (totu i, nici Ucraina nu ne 
ofer  mari speran e, pentru c  momentan i ea este sfâ iat  între vestul proeu-
ropean i estul prorus). 

Tendin a tadi ional  a conducerii de la Chi in u de a c dea în extreme nu 
este tocmai potrivit , diplomatic i ra ional . Astfel, pentru a nimeri în gra i-
ile Rusiei nu trebuie cu obligativitate s  fim împotriva Europei sau a Româ-
niei. Pentru c  dup  cum spunea S.Huntington: ” tim ceea ce suntem numai 
atunci când tim unde suntem i nu atunci când tim împotriva cui suntem”. 
Pentru ca Moldova s  se integreze în Europa nu trebuie s  rup  rela iile cu 
Estul, ci trebuie s  le valorifice. Totodat , întreaga popula ie trebuie s  înve e 

 gândeasc i s  ac ioneze în stil European, s  se conformeze tradi iilor eu-
ropene  i s  arate c  merit  s  se întoarc  în Europa. 

În acest sens, este necesar  schimbarea elitelor politice, genera iilor de 
politicieni din cei care vin din URSS i implicit au mentalitatea respectiv , în 
una nou , deschis , cu viziuni europene. Totu i, atâta timp cât conducerea sti-
muleaz  exodul popula iei active (între 500 i 700 mii), construie te o econo-
mie bazat  pe remiten e, iar pensionarii nostalgici sunt u or manipulabili cu 
major ri derizorii, atîta timp incultura politic , pasivitatea, absenteismul, lip-
sa de infrorma ie vor persista. Situa ia r mîne incert . 

Cert este c  nu trebuie s  se a tepte ca cineva din exterior s  rezolve pro-
blemele, ci Moldova s i le rezolve singur  neabuzând de ajutorul altor ri. 
Eticheta de perioad  de tranzi ie nu mai trebuie de promovat într-atât, pentru 

 devine cauz  universal  pentru toate e ecurile, tranzi ia nu trebuie s  devi-
 un status-quo, o obi nuin , ea trebuie s  se sfâr easc .  

Moldova lupt  între Est,  ce înseamn  trecut, i  Vest ce reprezint  noul. 
Valori occidentale i valori estice se contrazic. Culturi i tradi ii diferite se 
amestec . Solu ia ar fi un echilibru, o cale de mijloc, i anume conservarea 
specificului autohton integrat într-o civiliza ie european . Atunci cînd Moldo-
va se va deta a clar de crimele comunismului, atunci ea va fi pe calea cea 
dreapt . 
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This article presents the migrationist factor as a valuable reorientation 

element for the citizens of The Republic of Moldova. And because of that, 
using the sociological metodology on migrant and nonmigrant categories(on 
50 persons from each one of this two categories), we managed to delimitate 
an hierarchy of values, and also the determination of a valuable constantces 
depending on the participating categories to this research. 

Resumeing the analysis of this two hierarchies, we have established that, 
the nonmigratns share different values with regard to the people who have 
been under the influence of the migrationist spirit in The Republic of Mol-
dova. I’ts not important if the spirit of international migrations did or did not 
affected them, the moldavian citizens share the same valuable constantces on 
the first three positions of hierarchy. We  are mentioning here three values 
that did’t suffer to many essential changes:”family”, “health” and ”peace”. 

The migrationist process has a great impact on “the affirmation as a pe-
rsonaliy”, the need of affirmation “lives” inside of every migrant. But in mig-
rant vision, the work has the same status as before the transition period. To 
nonmigrants instead, the work remain a vital element which, provide the ma-
teriale life. Which mean, the working value is only an economical value, no-
thing more. 

According to the facts resulted from this research, we observe that the 
free and democratic life style values found a place in the moldavian social 
space. With regard to the free expression the free thinking and not the last, 
the free political actions, the migrants become more selfconfident. We can 
not exclude the negativ aspects of migration upon the values of moldavian 
citizens, to be more specific, upon religion and national traditions mixt up 
with foreign models passing them to the next generation as heritage. 

 

                                                
166 Recenzent – doctor în tiin e politice Aurelia PERU 
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1.Valorile societale: abord ri teoretico-metodologice 
În scopul determin rii gradului de schimbare a valorilor pentru cet enii 

Republicii Moldova ca urmare a factorului migra ionist s-a recurs la o cerce-
tare pe baz  de chestionar. A fost selectat un e antion de 100 persoane chesti-
onate în dependen  de urm toarele criterii: sex, vârst , studii, starea social . 
Îns  cea mai important  clasificare sunt cele dou  categorii supuse cercet rii: 
migran i (50 persoane ce s-au aflat cel pu in un an de zile peste hotare cu 
scopul de a munci) i nonmigran i (50 persoane care nu au plecat niciodat  
peste hotarele rii la munc ). Responden ii au fost ale i aleatoriu din mai 
multe localit i a Republicii Moldova, cercetarea fiind efectuat  în perioada 
martie-aprilie anul 2006167.  

Pentru a pune în eviden  asem rile i deosebirile dintre migran i i 
nonmigran i a fost utilizat  metoda comparat . Prin intermediul acesteia s-a 
reu it delimitarea particularit ilor fenomenului migra ionist ca element de re-
orientare valoric . 

Baza metodologic  a cercet rii tiin ifice au mai constituit-o coeziunea di-
ntre teorie i practic , raportul dintre datele din literatura de specialitate supu-
se analizei i rezultatele practicii. În primul rând vom accentua abordarea i 
analiza sistemic  orientat  spre desf urarea obiectivelor propuse în cercetare. 

A fost folosit i metoda observa iei, în scopul verific rii r spunsurilor 
prin intermediul analizei mimicii, st rii, emo iei la anumite întreb ri din ches-
tionar. Iar metoda normativ  de cercetare ne-a permis o cunoa tere mai bun  a 
valorilor sociale, politice, culturale, religioase – valori ce stau la baza dezvol-

rii oric rei societ i. 
Valorile sunt însu iri a unor fapte, idei sau fenomene ce corespund necesi-

ilor sociale i idealurilor generate de acestea; suma calit ilor ce dau pre  
unei fiin e sau fenomen. Valorile sunt acele bunuri (materiale i spirituale) ce 
produc satisfac ii i asigur  maximum de eficien , sunt necesit i ce formeaz  
individul ca personalitate autonom i creatoare, cer de la om o atitudine i de-
terminare în scopul activit ii în via . Ele au o importan  major  în procesul 
de con tientizare a rolului fiec rui individ în reorganizarea i dezvoltarea sa i 
a societ ii, contribuie la activizarea personalit ii orientate spre autoorganiza-
re i cunoa tere de sine. Ele au o dubl  func ionare: pot fi tratate ca scopuri fi-
nite i ca instrumente sau mijloace de existen 168. 

Astfel în societ ile contemporane, societ i deopotriv  democratice i 
pragmatice, au dobândit cele mai impotante cota ii valorice, omul ca agent al 

                                                
167 Cercetare a fost realizat  sub conducerea prof. V.Mosneaga, Universitatea de Stat din 

Moldova. 
168 Mîndîcanu V. Remodelarea filosofic  a idealului i politicii educa ionale pentru schimbarea 

prospectiv . – Chi inau, tiin a, 1997, p.28.    
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ac iunii sociale, individuale i colective – via a, s tatea, libertatea, proprieta-
tea, fericirea, justi ia social  sunt atribute esen iale ale acestui om; poten ialul 
de a produce noul prin diverse tipuri de crea ie, de inova ii i ra ionaliz ri, de a 
se adapta la noile conjuncturi, chiar dac  acestea nu erau previzibile i capaci-
tatea omului contemporan de a se modela pe sine, de a se autoeduca. În aceas-

 nou  siua ie socio-economic i cultural-spiritual  în care vie uie te omul 
contemporan cum sunt: Binele, Adev rul, Frumosul, Dreptatea, etc. nu i-au 
pierdut sensul i func iile. Ca i concepte generale, ele vor r mâne în via a 
oamenilor, în con tiin a lor cu rol de repere diriguitoare, de direc ionare, de 
orientare în spa iul social, al culturii i civiliza iei. Omul, ca individualitate va 
dori s i organizeze via a în acord cu valorile sale, s  se afirme ca personali-
tate, s  se realizeze conform voca iei i proiectelor sale, s i afirme Eul; va 
tr i astfel într-un univers oxiologic169. 

 
2. Factorul migra ionist - element de reorientare valoric  

Dac  ne raport m la practica social  contemporan  este lesne de sesizat 
utilizarea deliberat  a valorilor în activitatea economic , politic , educa ional , 
religioas , în orice gen de propagand . Aceast  situa ie semnaleaz  c  oamenii 
au con tientizat capacitatea valorilor de a influen a comportamentul oameni-
lor, modul de formare a structurii lor psihice, organizarea social 170. 

Transform rile sociale care, actualmente, se desf oar  activ în tot spa iul 
Europei Centrale i de Est i rile ex-sovietice, sunt de obicei tratate atât în li-
teratura de specialitate, cât i în practica uman  prin no iunea de ,,tranzi ie”, 
implimentat i utilizat  pe larg de c tre organismele interna ionale (ONU, 
Banca Mondial , TACIS, .a.). Tranzi ia este o trecere de la o stare la alta. Dar 
nu orice trecere, ci una care, în evaluarea difuz  a celor care o tr iesc, ar fi 
bine s  fie cât mai scurt , dep it  cât mai repede. 

Studiile sociologice realizate în anii de tranzi iei, atât în Republica Mol-
dova cât i în alte spa ii postsocialiste reliefeaz  faptul c  sistemul orient rilor 
valorice se afl  în proces de transformare. În condi iile de liberalizare a rela ii-
lor sociale deja s-a încet enit opinia precum c  societatea parcurge o etap  
complex  în evolu ia sa. În acest context sistemul de valori poate ap rea ca 
factor care favorizeaz i accelereaz  procesul de liberalizare a dezvolt rii so-
ciale sau, dimpotriv , poate deveni o barier  în calea acestei schimb ri. 

Pornind de la premisa c  valorile se tr iesc, se simt i se obiectiveaz  între 
nevoi, interese i aspira ii, am urm rit modul în care percep oamenii situa ia, 
satisfac iile rezultate din situa ia social-economic  a rii. În aceste condii ii nu 

                                                
169 Mar ian I. Valori umane în reflec ia filosofic .  – Arad, Editura Multimedia, 1998 , p.15.  
170 Culda L. Omul, valorile i oxiologia. – Bucure ti, Editura tiin ific i Enciclopedc , 1982, 

p.207. 
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putem s  nu men ion m caracterul dinamic al valorilor. Schimb rile social-
economice i politice din societate duc în mod inevitabil la o schimbare a va-
lorilor orientate spre realizarea idealurilor i spre renovarea con inuturilor tu-
turor formelor de con tiin  social . 

O dovad  a celor spuse mai sus este fenomenul migra iei for ei de munc  
cu care se confrunt  Moldova i care ia amploare. Migra ia for ei de munc  
este o problem  acut i actual  pentru Republica Moldova. Starea material  
grea, nevoia îi alung  pe oameni din ar , îi determin  s  p seasc  plaiurile 
natale. În procesul migra iei for ei de munc  sunt inclu i zeci i sute de mii de 
cet eni moldoveni. Migran ii de munc  din Moldova sunt atât b rba i cât i 
femei, oameni de diferite na ionalit i, vârste i loc de trai. Practic în ar  nu 
sunt familii, în componen a c rora s  nu fie migran i de munc 171. 

Ast zi conform unor date statistice i sondaje sociologice efectuate, fieca-
re al treilea dintre moldovenii ap i de munc  lucreaz  peste hotare, peste 90 la 
sut  dintre care sunt clandestini. Cifra estimat  a celor ce muncesc în str in ta-
te variaz  între 600 mii i 1mln. Aceasta înseamn  c  peste hotarele rii este 
angajat  o treime din popula ie apt  de munc 172. 

Migra ia i-a pus amprenta pe toate sferele vie ii, afectându-le într-o m -
sur  mai mic  sau mai mare. Ea a schimbat stilul de via  al oamenilor, com-
portamentul, modul de gândire i viziunile acestora. Dar la fel de mult migra-
ia a afectat ierarhia de valori a moldovenilor, construit  într-un alt mod acum 

20-30 de ani. 
Migrarea popula iei Republicii Moldova, odat  ce îmbun te calitatea 

vie ii din punct de vedere economic, o înr ut te din perspectiva degrad rii 
valorilor na ionale. Particularit ile migra iunii în mas  a popula iei republicii 
formeaz  un stil specific de via , l sându- i amprenta asupra rela iei prezente 
i viitoare. Noile stiluri de via i de comportament dintr-o societate coreleaz  

cu orient rile valorice. 
Putem afirma c  migra ia for ei de munc  din Republica Moldova este f -

 îndoial , un produs al transform rilor sociale actuale. În aceste condi ii nu 
putem s  nu men ion m caracterul dinamic al orient rilor valorice, care la fel 
se afl  în proces de transformare.  

3. Modificarea valorilor sociale în contextul migra iei 
Pentru a ne convinge c  migra ia este, totu i, un factor al schimb rii valo-

rilor cet enilor Republicii Moldova, au fost efectuate 50 de chestionare exclu-

                                                
171 ., . . . ... – , CAPTES, 2005, 

.3. 
172 Mo neaga V., Rusnac Gh., urcan V., Migra iunea for ei de munc  în Republica Moldova: 

cauze, tendin e, efecte. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). 1 (XXV), 2004. -
Chi in u, USM, 2004, p.63. 
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siv pentru migran ii moldoveni, rezultatele comparându-le cu cele ale nonmig-
ran ilor. rile în care au lucrat migran ii au fost: Italia, Federa ia Rus , Spa-
nia, Portugalia, Marea Britanie .a.  

Comparând ierarhia valorilor la migran i i la nonmigran i, am ob inut ur-
matoarele rezultate la întrebarea: „Prezenta i v  rog gradul de importan  pe-
ntru Dvs. pentru urm toarele aspecte ale vie ii...” [vezi Anexe, Tab.1 i 2]. Pe 
locul întâi, migran ii au plasat familia, pentru care au optat 42 de persoane, în 
compara ie cu nonmigran ii 45 de persoane. Ar fi poate familia celula societ -
ii, dar pentru migran i ea are o valoare pu in mai joas . Dac  la persoanele ca-

re nu au fost niciodat  peste hotare importan a familiei este acordat  de perso-
anele mai tinere, atunci la migran i persoanele mai în vârst  sunt cele care-i 
dau o importan  mai mare. 

Cu faptul c  succesul în via  depinde în mare parte de o familie trainic  
sunt de acord ambele categorii de responden i. Doar c  pe locul al doilea la 
migran i vom observa „o stare material  bun ” (11 pers.), iar la nonmigran i 
„un serviciu interesant i bine pl tit” (15 pers.) [vezi Anexe, Tab.3]. 

S-ar p rea c  familia pentru migran i este cu adevarat o valoare i c  tr i-
nicia ei poate rezolva orice impediment. Îns , întreba i ce este divor ul pentru 
ei, 19 responden i sus in c  „divor urile ar trebui evitate cât mai des posibil”, 
i tot atâ ia c  „nu este nimic grav dac  cineva divor eaz ”. Comparând aceste 

rezultate cu cele ale nonmigran ilor avem divergen e de opinie de propor ii, 
deoarece ei spun c  divor urile ar trebui evitate cât mai des posibil în num r de 
29. 

Decalajul este mare i la varianta a doua de r spuns, divor ul fiind „un r u 
necesar” pentru 8 migran i i doar pentru 1 nonmigrant. În acela i timp migra-

ilor nu li se pare divor ul „o înc lcare a normelor morale”, variant  ce au 
preferat-o 3 dintre subiec i. Iar nonmigran ii au spus în num r de 12 c  divor-
ul este „o înc lcare a normelor morale” [vezi Anexe, Tab.4]. Se pare c  acest 

aspect al vie ii a devenit mai familiar pentru migran i, dar s  nu uit m i de ra-
ta crescut  a divor urilor din cauza migra iei din ultimii ani. Ambele categorii 
ale sondajului confirm  faptul c  „num rul divor urilor din ultimii ani a cres-
cut considerabil din cauza migra iei” (48 pers.) [vezi Anexe, Tab.5]. 

 Dintotdeauna omul i-a dorit în primul rând s tate. Totu i, pentru mig-
ran i tatea s-a plasat pe locul al doilea, cu diferen a de o singur  preferin-

 (41 pers.). 
Chiar dac  s-au aflat o perioad  peste hotarele rii, opinia despre pace a 

responden ilor migran i i nonmigran i este aceea i: 32 persoane - foarte impo-
rtant, 17 - important. Probabil c  este una dintre pu inele aspecte ale vie ii ce-
i p streaz  valoarea odat  cu radicalele transform ri sociale. Dimpotriv , tra-

nzi ia valorific  rolul p cii în via a cotidian  a oamenilor.  
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Studiind constantele valorice la români, M.Cobianu-B canu i G.Stoltz 
delimiteaz  familia, s tatea i pacea ca fiind, de asemenea, valorile cele 
mai importante pentru poporul român, în baza unui sondaj sociologic efectu-
at173. Aceste trei aspecte ale vie ii par a fi cele mai importante dintre multitudi-
nea de valori existente i care, de-a lungul anilor, nu- i tirbesc din importan .  

Distrac ia nu este atât de important  pentru cet enii moldoveni care mig-
reaz  (21 pers. total pentru categoriile foarte important i important), dar este 
mult mai important  decât pentru nonmigran i (15 pers. la primele ambele ca-
tegorii). Dac  pentru nonmigran i acest aspect al vie ii este considerat mai 
mult un lux, atunci pentru migran i el este mai apreciat. Nu e vorba despre alt-
ceva decât tendin a spre un nou stil de via  mai relaxant i mai folositor pent-
ru om. Aflându-se într-o alt  comunitate i cu o alt  cultur , cet enii moldo-
veni incon tient preiau unele caracteristici ale acesteia. Dac  pentru majorita-
tea migran ilor timpul liber, plimb rile de sear  sau distrac iile încep s  devin  
o normalitate a vie ii, pentru cet enii afla i în ar  valoarea economic  a dep -

te pe cea socio-cultural .  
 

4. Schimbarea  valorilor moral-spirituale a migran ilor moldoveni 
Odat  afla i în str in tate, moldovenii se adapteaz  foarte u or la noile co-

ndi ii, fapt care genereaza un schimb rapid de cultur  a cet enilor moldoveni, 
comparativ cu alte na ionalit i. Elementele de cultur i stilul de via  str in 
pentru ei pân  la plecare, devine ceva la mod  pentru migran i, iar aspira ia 
spre modernitate este i ea o constant  valoric . 

Importan a culturii a fost specificat  de 19 dintre migran i la coloana foa-
rte important i 21- la important. Suma acestor dou  coloane este mai mare de-
cât cea nonmigran ilor (11 pers. - foarte important; 16 pers. - important), o do-
vad  c , ca valoare, cultura este mai principal  pentru popula ia migratoare.  

„Valorile culturale într-o societate trebuie s  fie promovate de c tre...”: 
„familie” (21 pers.) i „de fiecare individ în parte” (18 pers.) afirm  migran-
ii. Nonmigran ii, îns , sunt de p rere c  acestea „trebuie s  fie promovate de 

tre  stat” (17 pers.), variant  la care migran ii au r spuns în propor ii mici (7 
pers.) [vezi Anexe, Tab.8].  

Pe aceea i ierarhie de valori cu cultura se afl i prietenia. Ca tr satur  ce 
înnobileaz  rela iile umane, prietenia este aspectul pe care majoritatea oameni-
lor l-au apreciat pozitiv. Totu i nonmigran ii o consider  o valoare mai înalt  
decât cultura. Este i aceasta o calitate a popula iei noastre, dar care risc  s  fie 
devalorizat  din cauza migra iei for ei de munca ilegale, adesea cu urm ri gra-

                                                
173 Cobianu-B canu M., Stoltz G. Modelele culturale i orient ri valorice în perioada de tranzi-

ie. – Bucure ti, Editura Economic , 1994, p.71.  
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ve pentru fetele moldovence i nu numai. Faptul c  subiec ii au apreciat-o înc  
în ponderi relativ mari relev  c  pe acest teren nu s-a pierdut totul. 

Importan a libert ii în procesul de democratizare a societ ii moldove-
ne ti a fost apreciat  de 16 nonmigran i i 20 migran i. În ierarhia valorilor, în-

, locurile acestora sunt diferite.  
La fel ca multe alte constante valorice, libertatea este perceput  diferit de 

tre cele dou  categorii de baz  supuse sondajului sociologic. Principiile de-
mocratice, libertatea gândirii i a expresiei sunt modele preluate de cet enii 
no tri din alte ri. Din aceste considerente migran ii sunt „mai degrab  de 
acord” c  „pot influen a asupra deciziilor politice” (18 persoane), afirma ie 
cu care o parte din nonmigran i sunt în „dezacord total” (24 persoane), [vezi 
Anexe, Tab.9]. 

Faptul c  principiile unui mod de via  liber i democrat treptat se înr -
cineaz  în spa iul social moldovenesc este reflectat i în lucrarea lui T.Danii 
„Republica Moldova în spa iul tranzi iei i costul social al reformelor”. În ba-
za sondajului sociologic efectuat de SISI „Opinia”, autorul constat  c  în soci-
etatea moldoveneasc  deja s-au încet enit asemenea valori precum libertatea 
confesiei (72,2%), libertatea gândirii (75,1%) i influen a asupra guvern rii -
rii (81,9%) .a174. 

Dragostea de patrie este important  spun migran ii (18 pers.) spre deose-
bire de nonmigran i (10 pers.). Cet enii care nu au fost niciodat  peste hotare 
reduc importan a patriotismului în propor ii destul de mari, la deloc important 
avem 10 r spunsuri, în compara ie cu migran ii doar 2 r spunsuri. 

Factorul cel mai important de p strare a valorilor neamului nostru sunt 
tradi iile na ionale. Ele sunt ni te izvoare necesare de neam i de ar , un fac-
tor ce trebuie s  devin  principal în socializarea individului i pentru formarea 
tr turilor de baz  a personalit ii. În societatea noastr  se întâmpl  exact in-
vers. Noile tradi ii i modele culturale pe care le promoveaza migran ii în ar , 
iau locul celor tradi ionale. Totu i, migran ii spun c  tradi iile sunt importante 
- 19 persoane i foarte importante - 13 persoane, dar nu este exclus c  la baza 
acestor r spunsuri se afl  experien a pe care au avut-o ace tia în rile-gazd . 
Adic  migran ii con tientizeaz  mai bine importan a, pe care o au tradi iile înt-
r-un stat decât nonmigran ii (foarte important - 6 persoane). 

Fiind considera i un popor credincios, rezultatele chestionarelor au demo-
nstrat contrariul, religia plasându-se pe locul al zecelea pentru ambele catego-
rii. Din acest aspect, migra ia se r sfrânge negativ asupra popula iei Republicii 
Moldova, valorile religioase cunoscând o diminuare ceea ce este o dovad   în 
plus  de tirbire a valorilor general-umane pe care ar trebui s  se bazeze fiecare 

                                                
174 Ibidem, p.250. 
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societate. Dac  religia nu constitue nici pe departe o valoare fundamental  pe-
ntru cei mai în vârst , cum am putea s  transmitem din genera ie în genera ie 
importan a ei? 

Am specificat mai sus declinul pe care-l cunoa te ast zi, în condi iile exo-
dului masiv de oameni, religia. 30 de subiec i din 50 total, se „consider  oa-
meni credincio i”, iar 17 – „necredincio i”.[vezi Anexe, Tab.10] Dar la între-
barea „Cât de des merge i la biseric ?”,  44 dintre ei au spus c  merg foarte 
rar la biseric , 1 merge odat  pe lun , iar 5 – niciodat  nu merge la biseric .  
[vezi Anexe, Tab.11] Goana dup  bani i-a f cut pe oameni s  uite de biseric  
i chiar atunci când vin acas  m car pentru o perioad  de timp, mersul la bise-

ric  nu poate deveni o obi niun , o prioritate într-un timp atât de scurt. 
Pe locul al patrulea în ierarhia valorilor migran ilor se situeaz  adev rul, 

pe acest loc la nonmigran i este munca. Pentru categoria migrant, adev rul es-
te mult mai important, iar explica ia acestuia ar fi experien ele prin care au 
fost nevoi i s  treac  oamenii pentru a ajunge peste hotare. Exit i situa ii 
când ace tia sunt min i i exploata i cu nep sare de cet enii rii-gazd , mo-
tiv pentru care ei au nevoie de cinste i corectitudine i, nu în ultimil rând, de 
adev r. 

La nonmigran i omenia este pe locul al treilea (32 pers.), iar la migran i 
pe locul al cincilea (26 pers.) O fi ea important  pentru prima categorie, îns  
valoarea ei nu este atât de mare la cea de-a doua. Migran ii nu pun mare ac-
cent pe rolul omeniei în societate, îns  a acumulat atâtea op iuni datorit  faptu-
lui c  este în con tiin a moldoveanului, ceea ce fenomenul migra ionist nu po-
ate schimba prea mult.    

La fel pe locul al cincilea migran ii au considerat-o ca fiind foarte impor-
tant  afirmarea ca personalitate (26 pers.), la nonmigran ii ea s-a situat pe 
locul al nou lea. Anume în acest context putem cert afirma c  migra ia este un 
factor care schimb  orient rile i cultura oamenilor care fac parte din ea. În co-
ndi iile lor de aflare peste hotare i prestând munci total diferite de profesia pe 
care o au, migran ii simt nevoia de autoafirmare, de egalitate ca statut cu cet -
enii rii-gazd . 

„Elementul care-l fac pe om s  se afirme ca personalitate” în viziunea 
nonmigran ilor este omenia (16 pers.), iar pentru migran i acesta ar fi atât 
omenia (16 pers.), cât i munca (16 pers.). Faptul c  cultura a acumulat pon-
deri mari la categoria migran i (13 pers.), iar nonmigran ii s-au pronun at pent-
ru o situa ie financiar  adecvat  (11 pers.) denot   c  migra ia are un rol impo-
rtant în reformarea cet enilor no tri ca personalit i schimbându-le, de altfel, 
viziunile privitor la unele aspecte ale vie ii [vezi Anexe, Tab.6].   
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5. Valoarea muncii în spa iul post-migra ionist moldav 
Rolul muncii pare a fi mai nesemnificativ pentru migran i (21 persoane la 

categoria foarte important) decât pentru nonmigran i (29 de pers.). Aceast  te-
ndin  a persoanelor aflate o perioad  peste hotare probabil c  a fost preluat  
de la popula ia b tina , care pe lâng  faptul c  muncesc, tiu i s  se odihne-
asc . Consider m acesta un punct forte al migra iei din perspectiv  valoric , 
deoarece munca î i cap  statutul pe care la avut acum 20-30 de ani în urm .  

Îns  p rerile referitor la întrebarea „Pentru ce muncesc ast zi oamenii?”, 
sunt total diferite. Deoarece nonmigran ii au scos iar i în eviden  câ tigul de 
bani (20 pers.) specificând importan a muncii pentru ei. Pe când valoarea mu-
ncii în viziunea migran ilor este cu totul alta, deoarece 21 dintre responden i 
afirm  c  ast zi oamenii muncesc pentru a avea un viitor, o carier  de succes. 
Aici e momentul s  specific m importan a aspectului de afirmare ca personali-
tate din ierarhia valorilor la migran i. [vezi Anexe, Tab.7]. 

Sociologul T.Danii vorbe te despre munc  ca valoare social  afirmând c  
munca onest , care contribuie la formarea unui rost în via a omului, nu mai es-
te o valoare în Republica Moldova. Acest fapt este confirmat de cercet rile so-
ciologice ce stau la baza lucr rii autorului175. 

Banii au ob inut acela i numar de ob iuni ca i religia (12 pers.), ambele 
fiind pe locul al zecelea la categoria migran i. La nonmigran i banii au o pon-
dere mai mare (18 pers.) din simplul motiv c  le duc lipsa pentru c  sunt câ ti-
ga i în Moldova i nu în alt ar . La fel ca i munca migran ii nu exclud banii 
din via a lor (mediu - 11 persoane), dar nici nu-i consider  foarte importan i 
(12 pers.). Pentru ei banii i bog ia sunt importan i (24 pers.), fapt pentru care 
îi consider  necesari, dar nu hot râtori în orice situa ie. 

 
Concluzii 

1. Migrarea popula iei Republicii Moldova constituie un element de baz  
în reorientarea întregului sistem de valori general-umane. Ast zi, îns , în con-
di iile transform rilor sociale i a exodului masiv al popula iei, ierarhia valo-
rilor cet enilor moldoveni cunoa te o deviere esen ial .  

2. Conform analizei f cute atest m c  valorile general-umane difer  în 
ierarhia lor de la categoria migrant la nonmigrant. Persoanele care nu au f cut 
parte din fluxurile migra iei for ei de munc  au o ierarhie care poate fi carac-
terizat  prin dou  aspecte: interdependen a acesteia cu cea din trecut i / sau 
trasform rile sociale ce au influen at-o.  

3. Datorit  rezultatelor sondajului s-a demonstrat c  cet enii moldoveni, 
indiferent dac  au fost sau nu influen i de valul migra iilor interna ionale, 
                                                
175 Danii T. Republica Moldova în spa iul tranzi iei i costul social al reformelor. - Chi in u,  

Pontos, 2004, p.252. 
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au acelea i constante valorice pe primele locuri ale ierarhiei. Men ion m aici 
cele trei valori care nu au cunoscut deveri esen iale: familia, s tate i pa-
cea.  

4. Conform datelor ob inute pe baza chestionarelor s-a constatat c  mig-
ra ia are un impact major asupra reorient rii unor valori. Eviden iem afirma-
rea ca personalitate, aspect important al vie ii sociale, nevoia de afirmare resi-

indu-se în dorin a fiec rui migrant.  
5.  Analiza comparat  a r spunsurilor date de migran i i nonmigran i de-

monstreaz  faptul c , în contextul migra iei, munca – ca valoare general  
uman , î i cap  statutul avut înainte de perioada tranzi iei. Ca valoare socia-

 ea cunoa te o deteriorare substan ial  la categoria nonmigran i,  pentru c  
anume munca, în calitate de component  vital , condi ioneaz  asigurarea vie-
ii materiale, spirituale i fizice, bun stare i automanifestarea individului.  

6.  Valorile unui mod de via  liber i democrat treptat î i g sesc un loc 
în spa iul social moldovenesc, iar analiza rezultatelor sociologice confirm  li-
bertatea expresiei i a op iunii politice, observate mai mult la categoria mig-
ran i.  

7.  În societatea moldoveneasc  unele valori cunosc o deviere i o tirbire 
esen ial , purtând un caracter declarativ. Putem men iona aici „credin a” cet -
enilor moldoveni în Dumnezeu, dar care merg foarte rar la biseric .  

8. Un impact pozitiv al factorului migra ionist vizavi de valorile cercetate 
în lucrare ar fi cre terea nivelului de cultur  pentru migran i, precum i în ele-
gerea rolului ei într-o societate de c tre ace tia. 

9. Ca urmare a influen elor din  exterior, patriotismul începe s  capete o 
valoare mai important  pentru cei care ce s-au aflat o perioad  înafara rii, 
ceea ce ar trebui s  constituie un exemplu pentru nonmigran i. 
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ANEXE 
 
Tabelul 1. Ierarhia valorilor la nonmigran i 

 
 

Tabelul 2. Ierarhia valorilor la migran i 
Nr Ierarhia valorilor Persoane 

1 Familia 42 
2 S tatea 41 
3 Pacea 32 
4 Adev rul 29 
5 Omenia, Afirmarea ca personalitate 26 
6 Munca 21 
7 Cultura, Prietenia 19 
8 Libertatea 15 
9 Tradi iile na ionale 13 

10 Religia, Banii 12 
11 Patriotismul 6 
12 Distrac ia 5 

 

Nr. Ierarhia  valorilor Persoa ne 
1 Famlia, S tatea 45 
2 Pacea 33 
3 Omenia 32 
4 Munca 29 
5 Adev rul 26 
6 Prietenia 24 
7 Cultura 20 
8 Banii 18 
9 Afirmarea ca personalitate 17 
10 Libertatea 16 
11 Religia 12 
12 Tradi iile na ionale 6 
13 Distrac ia 3 
14 Patriotismul 1 
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Tabelul 3. Modul de  percepere a responden ilor fa  de succesul în 
via . 

20

27

8
11

5 4

15

4 2 4
0
5

10
15
20
25
30

1 2 3 4 5 6
1. O familie trainic , bun . 2. O stare 

material  bun . 3. A tr i cinstit i onest. 
4. A avea un serviciu interesant i bine 

pl tit. 5. A avea leg turi, pile.

Considera i c  în via  succesul depinde în mare 
parte de...

Migran i Nonmigran i  
 

Tabelul 4. Atitudinea responden ilor fa  de divor . 

12

3
1

9

28

19

8

19

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5

1. O înc lcare a normelor morale. 2. Un r u necesar. 3. 
Divor urile ar trebui evitate cât mai des posibil. 4. Nu 

este nimic grav dac  cineva divor eaz .

Sunt de p rere c  divor ul este... 

Nonmigran i

Migran i
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Tabelul 5. Opinia chestiona ilor vizavi de rata crescut  a 
divor urilor. 
 

Num rul divor urilor din ultimii ani a crescut considerabil din cauza 
migra iei... 

Migran i

48

2

Acord Dezacord  
 

 
Tabelul 6. Responden ii fa  în fa  cu problema afirm rii ca 
personalitate. 

4
1

1616
13

11

2

16
12

9

0
2
4
6
8
10
12
14
16

1 2 3 4 5 6

1. Cultura. 2. Munca. 3. Omenia. 4. Credin a. 
5. O situa ie financiar  adecvat .

Care este elementul care-l face pe om s  se afirme 
ca personalitate?

Nonmigran i Migran i
 

Nonmigran i

45

5

Acord Dezacord
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Tabelul 7.  Rostul muncii în viziunea persoanelor chestionate. 

1 2 3 4 5

1
12

21

1 6
0

15
11

2

20

2

1. A i permite un oarecare lux. 2. 
A avea un viitor, o carier  de 

succes. 3. C  toat  lumea 
munce te. 4. A câ tiga mul i bani. 

5. A avea o ocupa e.

Dup  p rerea Dvs., ast zi oamenii muncesc pentru...

Nonmigran i

Migran i

 
 

Tabelul 8. P rerea responden ilor fa  de promovarea valorilor 
culturale. 

12
21

1

17
7

12
4

8
18

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5
1. De c tre familie. 2. De c tre 

stat. 3. De institu iile culturale. 4. 
De fiecare individ în parte. 5. 

/NR.

Dup  p rerea Dvs., valorile culturale într-o 
societate trebuie s  fie promovate de...

Nonmigran i
Migran i
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Tabelul 9. Influen a responden ilor asupra guvern rii rii.  

În ce m sur  sunte i de acord cu afirma ia: "Eu 
pot influen a asupra deciziilor politice"?

21

17

6 5

16

12

18

4
11110

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5

1. Dezacord total. 2. Mai degrab  dezacord. 3. Mai degrab  de 
acord. 4. Acord total.

Nonmigran i Migran i
 

 
Tabelul 10. Nivelul de credin  împ rt it de fiecare persoan  
chestionat . 

36

30

14
17

0
3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4

1. Da. 2. Nu. 3. N /NR. 

În general, v  considera i un om credincios?

Nonmigran i Migran i
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Tabelul 11.  Afirma iile responden ilor vizavi de mersul la biseric .  
 

7
1 3

36

44

3 5

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1 2 3 4 5 6

1. Zilnic sau aproape zilnic. 2. 
pt mânal. 3. O dat  pe lun . 4. De 2-3 

ori pe lun . 5. Foarte rar. 6. Niciodat . 7. 
/NR. 

Cât de des merge i la biseric ?

Nonmigran i Migran i
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For occurrence of crises in the post Soviet Moldavian society there were 

numerous and various preconditions. But in itself presence of preconditions 
did not mean inevitability and compulsion of occurrence of direct confronta-
tion. For example, the disputed situation which took place in Gagauz region 
for a long time, could and stay further as though in the “muffled” condition, 
slow “to decay”, not developing into the open conflict. That the similar situa-
tion “has blown up” and process of escalation has begun, are necessary, at 
least two more conditions: first, presence of subjects of the conflict (disputed 
groups and persons); secondly, the certain occasion, that is some kind of 
“detonator” of the conflict.  

Unsuccessful attempt of updating of the former allied state, undertaken 
in second half 80th years, promoted demothballing for a long time ripened in 
bowels of a society of versatile contradictions and to “refreezing” of the 
crisis phenomena muffled before. But it would be wrong to do a conclusion 
that the responsibility for occurrence of conflicts in former Soviet republics is 
born only with local elites. At the same time it is obvious, that by virtue of the 
position and specific interests ruling elites are inclined to use ethnic values 
as especially utilitarian means in struggle against the opponents. Thus quite 
often approach to achievements of national culture and a science with 
primitive - cynical positions, considering them only as means of a 
manipulation public consciousness. 
 

 
. -

                                                
176   – ,  



 128

 
. , -

, -
,  « » 

,  « », . 
 « » , 

, : , -
 ( ); , -

,  « » 177.  
, 

 80- , -
 

 « » . -
, -

  
. ,  

-
 

. -
 - ,  

-
: « , ,  

. -
,  - -

, »178. 
. 

, -
, 179. -

-
, -

 – ,  
. -
, -

,  

                                                
177 .: ., . . // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  

politic ) Partea XI. - , 1999. 
178 . « » . // , 1993, 7, .92. 
179 . . // -

. - , , 
1998, .10 



 129

, ,  
. 

 
, . -

,  « », -
, , , , ,  « -

», . -
, , ,  

 « »  « ». -
, ,  

:  
, -

180. 
 ( ) -

, ,  « », -
,  

, ,  
-

181.  
, , -
, , -

,  « »  
.  

, -
, -

,  
,  

,  
. -

, . ,  
,  

. 
-

,  - -
                                                
180 . // ” -

”, , 1994; ., .  ( -
). // “ ”, 

1990, 13 . 
181 . . // -

. - , , 
1998, .11 



 130

. -
 

-
182.  

,  
,   

 1992 .  
, -

-
,  

.  
-

, , -
 « ».  

,  
, ,  

 ( ) –  
,  

183.  
 

,  
,  « », -

,  
. ,  

, -
 « » 

 (« , , !», 
,  « !» - ), -

.   
 

, -
, -

                                                
182 . // “ -

”, 1990, 9 . 
183  « -

», 19  1992. // . . 
, 1992, .104;  «  

-
»  27  1992. ( )  

 «  
»  2  1992. ( ). 



 131

. « » -
, -

.  
 ( , ), 

, ,  
. , -

, , -
-

184. 
, -

 ( ) -
, , -

, . -
-
 

,  « -
», -

.  
 « »  

 « », « -
» , «  

». -
 

. . 
, , ,  

.  ( ) « » ,  
.  

, , , ,  
), .  

,  « », -
. -

. , 
. -

                                                
184 ., ., ., . : -

. – , . , 1992; . : -
. // -

. - , , 1998, .44;  



 132

, , , .  
185.  

-
,  

. , -
, -

,  
-

,  
,  

186.  
, -

,  
-

, -
. 

,  
, -

, -
, , . -
, , -

, -
, :  
- , -

-
;  

- -
; 

- , -
,  

;  
-  -

;  
-  ;  
-  

; 

                                                
185 .: Ursu V. Rîul de sînge. – Chi in u: Basarabia, 1993; .  

. - , 2005. 
186 .: . . 

// , 1994, 6 



 133

- -
, -
.  

  ,  
, , -

.  
-
-

:  
1. -

 
.  

2.  
, -

, -
, .  

3. -
 « »,  ,  -

 
. , , -

-
. 

4. -
 

,  
. ,  

.  
5.  

.  
 

.  
, -

. -
.  

6.  
 ( ) . -

 
, , 

.  



 134

, , -
, -

: 
- ; 
- -

, -
 « »; 

- -
; 

- , -
. 

-
 

, , -
-

. -
, 

, .  
,  

, – .  
, , ,  

,  
187.  

-
 

 - , -
, -

188.   
-

 ( ) – -
 ( -

 
, )  

-
.  – -

                                                
187 . / , . - 

, 1997, .628  
188 , 546-

XV  19  2003. // Monitorul oficial al Republicii Moldova. 2004, 1-5  
 



 135

 ( , -
.),  –  

, , -
.  

, -
,  

 «  
»,  

, .  
 
 

.  
, ,  

 
, , -

, ) -
:  

1. -
-

.  ,   
,  
 

;  
2. , -

-
 

, -
;  

3.  
, -

,  
 

;  
4.  

, -
, -

 « », -
;  



 136

5. -
, -

.  
, -

, , -
, , , 

, ,  
.  

-
-

. , -
-

, -
189.  

, , -
-

:      
- ,  

:  – -
-

, -
:  

- ,  
 

) ;  
- , -

, ;  
- , -

 « » (« »)  
-

, ;  
- ,  ( -

) -
190.  

-
, :  

                                                
189 .: ., .  // , 

1994, 4 
190 .: . . // 

, 1993, 3 



 137

, , -
. -

 
-

.  
. -

,  
,  

.  
, , 

, -
,  

, . -
, -

,  ,   
 

» , 
. 

 
 

., . . // MOLDOSCOPIE (Prob-
leme de analiz  politic ). Partea XI. - , 1999. 

. « » . //  
, 1993, 7 

. . 
//  

. - , , 1998 
-

. // « », 1994, . 
., .  ( -

). // «  
», 1990, 13 . 

. // 
», 1990, 9 . 

 « -
», 19  1992. // -

. . - , 1992 
 « -

-



 138

»  27  1992. ( -
) 

 «  
»  2  1992. (  

). 
., ., ., . -

: . – , , 1992;  
. : . // -

. – 
, , 1998  

Ursu V. Rîul de sînge. – Chi in u: Basarabia, 1993;  
. . - , 2005. 

. -
. // , 1994, 6 

. / -
, . . - , 1997  

-
, 546-XV  19  2003. // Monitorul oficial al Repu-

blicii Moldova, 2004, 1-5  
., . -

. // , 1994, 4. 
.  

. // , 1993, 3. 
 

  
10  2007  

  



 139

COMPARTIMENTUL 
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The problem of historical unity very much depends of fulfillment of the 

common international activity of all states and peoples in the sphere of social 
and cultural policy for which the base is principle of cultural dialogue. At the 
same time it evokes the necessity of the common efforts of scientists and other 
professional people from different countries to elaborate and realize the cul-
tural programs aimed at resolving by optimal ways the existing problems in 
the domain of cultural development. 
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EVOLU IA RELA IILOR ECONOMICE ALE 
REPUBLICII MOLDOVA CU UCRAINA I ROMÂNIA 

(1991-2005)209 
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The extension of the economical collaboration between the Republic of 

Moldova and Ukraine and Romania is enormous. It is observed an accent of 
the parentage of the commercial changes between these two states. In the last 
years we can also mention about insurance between economical agents from 
these states in order to develop a modern trade, based on international stan-
dards. The relation between these, two soveign and independent states have a 
fawared character witch results from the nation community, common culture 
language, and national history.  

The changes witch took place in the political and economical structure 
of the Republic of Moldova speak about a rising evolution of the external 
relation in general and economical relation in particular. The Republic of 
Moldova in its economical development stakes on the external relations and 
on the training of it the European Community, where it will obtain an 
financial support for an progressive orientation and organizes its economical 
life to an external factor. The principal economical orienttation is based on 
the external politic of the Republic of Moldova. The main goal of it is - 
building a system with all international community witch will assure stability 
and progress between the Republic of Moldova, Ukraine and Romania.  

                                                
209 Recenzent – doctor habilitat în tiin e politice, conferen iar universitar Ala RO CA 
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În Concep ia politicii externe, adoptat  de Parlamentul de la Chi in u, se 

subliniaz  c  Republica Moldova men ine i va dezvolta raporturi de bun  
vecin tate i prietenie cu statele limitrofe România i Ucraina210. Anul 1991 a 
fost un an de cotitur i a marcat trecerea Republicii Moldova la crearea trep-
tat  a unui stat democratic i a unei economii de pia .  

Interdependen a economic  a Republicii Moldova, trecerea ei la econo-
mia de pia  condi ioneaz  intensificarea i amplificarea rela iilor economice 
externe. Prin intensificarea cooper rii economice interna ionale i specializa-
rea în produc ie cu rile în curs de dezvoltare i cu cele dezvoltate se are în 
vedere acoperirea, în condi ii reciproc avantajoase, a necesit ilor de materie 
prim , de resurse energetice, ma ini, utilaje i alte produse pentru dezvoltarea 
comer ului exterior. Rela iile economice externe constituie un factor activ de 
încadrare a Republicii Moldova în rela iile economice interna ionale. Nu mai 
pu in important pentru dezvoltarea economic  a statului este comer ul exteri-
or – component  indispensabil  a rela iilor economice. 

În scopul reglement rii i perfec ion rii comer ului exterior, au fost între-
prinse m suri speciale pentru crearea cadrului juridic adecvat promov rii ex-
portului. Pe parcursul anilor 1991-2005 au fost semnate: 26 acorduri bilatera-
le privind colaborarea comercial-economic ; 11 acorduri de comer  liber; 28 
acorduri bilaterale privind promovarea i protejarea reciproc  a investi iilor; 
alte acte, legi, regulamente, hot râri ce in de cadrul legislativ na ional. 

 Îns , cu toate c  num rul acordurilor semnate este impun tor, exporturi-
le din Republica Moldova nu au crescut esen ial. Pentru facilitarea accesului 

rfurilor autohtone pe pie e de perspectiv  (Polonia, Bulgaria, rile Balti-
ce, rile paneuropene etc.) cadrul juridic necesit  a fi completat, diversificat 
i perfec ionat în continuare.211 

Din mai 2001, Republica Moldova este membru cu drepturi depline al 
Organiza iei Mondiale a Comer ului (OMC), ceea ce asigur rii un acces 
preferen ial, bazat pe principiul na iunii celei mai favorizate, pe pie ele rilor 
membre ale OMC. Principiile sistemului de comer , promovate de OMC, sunt 
bazate pe crearea unui sistem deschis, competitiv, f  discrimin ri i benefic 
pentru to i membrii lui.212  

                                                
210 Cernencu M., Galben A., Rusnac Gh., Solomon C. Republica Moldova: Istoria politic  (1989-

2000). Documente i materiale. Vol.I. – Chi in u: CE USM, 2000, p.97. 
211 Strategia de promovare a exportului pe anii 2002-2005. // Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2002, Nr.21-22, p.20. 
212 Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organiza ia Mondial  a Comer ului. // Monito-

rul Oficial al Republicii Moldova, 2001, Nr.59-61, p.9. 
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Domeniile cele mai importante, acoperite de acordurile OMC, sunt: cir-
cula ia m rfurilor (cu condi ia reducerii graduale a taxelor vamale de import 
i ab inerii de la utilizarea unor m suri netarifare pentru protec ia industriilor 

na ionale); circula ia serviciilor; ocrotirea drepturilor de proprietate intelectu-
al ; reglementarea aspectelor comerciale legate de investi ii; protec ia mediu-
lui înconjur tor; concuren a loial ; m suri sanitare i fitosanitare; m suri de 
ap rare comercial  (antidoping, m suri de retorsiune i m suri de salvgarda-
re); procedurile de reglementare a diferendelor, precum i acorduri care defi-
nesc sfera de cuprindere a reglement rilor multilaterale, angajamentele asu-
mate i modalit ile de contracarare a practicilor comerciale neloiale: acordul 
privind agricultura; protocolul privind comer ul cu servicii financiare i cel 
cu telecomunica ii de baz . Devenind membru al OMC, Republica Moldova 
a ob inut un ir de beneficii. 

În ceea ce prive te protejarea pie ei interne contra importurilor de bunuri, 
este de men ionat c  Republica Moldova a negociat un nivel al taxelor vama-
le mai ridicat (a c ror medie ponderat  constituie 12,5%) decât cel aplicat în 
ultimii ani (a c ror medie ponderat  nu dep te 5 la sut ). În special, pe pa-
rcursul negocierilor de aderare s-a inut cont de sectoarele prioritare ale eco-
nomiei na ionale, în special de necesitatea protej rii produselor agricole.213 

Datele statistice denot  c  parteneri prioritari în comer ul exterior al Re-
publicii Moldova r mân a fi statele din cadrul CSI, României i rilor din 
Uniunea European  revenindu-le partea mai mic  a exportului moldovenesc. 
În ce prive te importul din rile CSI, acesta, începând cu anul 1998, a înce-
put s  scad , iar din rile Uniunii Europene i România s  creasc , ceea ce 
vorbe te despre o relativ  apropiere a m rfurilor moldovene ti de standardele 
europene. Republica Moldova se orienteaz  spre a se integra în spa iul 
economic european i mondial, în primul rând spre o colaborare economic  
fructuoas  cu Ucraina i România. 

În ceea ce prive te rela iile economice ale Republicii Moldova cu Ucrai-
na, de men ionat c  în acest sens deja au fost semnate peste 100 de acorduri, 
tratate, conven ii i protocoale de colaborare ce acoper  tot spectrul de prob-
leme de interes comun. La 31 ianuarie 1991 la Kiev a fost semnat Acordul 
între Guvernul Republicii Sovietice Socialiste Moldova i Guvernul 
Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene privind colaborarea economic i 
cultural  pentru anii 1991-1995, care a intrat în vigoare la data semn rii. 

Rela iile diplomatice dintre Republica Moldova i Ucraina au fost ini ia-
te în martie 1992, iar la 23 octombrie 1992 Republica Moldova i Ucraina au 
semnat Acordul cu privire la buna vecin tate, prietenie i colaborare, prin 

                                                
213 Ibidem. 
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acest acord punându-se baza unor rela ii noi între statele vecine care i-au ob-
inut independen a. Bazele colabor rii comercial-economice între ele au fost 

puse prin semnarea Acordului comercial între Guvernul Republicii Moldova 
i Guvernul Ucrainei, la Chi in u, la 20 martie 1993; acordul a intrat în vigo-

are din data semn rii pe un termen nelimitat. Se stabile te ca comer ul se va 
derula conform contractelor încheiate între persoanele juridice i fizice din 
Republica Moldova i Ucraina. De asemenea, P ile contractante au convenit 
asupra tranzitului liber al teritoriilor celor dou ri.  

Eviden a statistic  se va ine conform Sistemului de armonizare, descrie-
re i codificare a m rfurilor. Achit rile i pl ile în cadrul rela iilor comercia-
le între ri se va efectua în concordan  cu acordul privind pl ile. În caz da-

 una din ri va introduce moneda na ional , pl ile se vor face în baza 
Acordului multilateral al tarilor CSI „Cu privire la protejarea intereselor ri-
lor din zona rublei în cazul introducerii de unele ri a monedei na ionale”, 
semnat la 6 iulie 1992 la Moscova.  

rile au convenit sa înfiin eze Comisia comun  moldo-ucrainean , de 
câte ori este nevoie. La 13 decembrie 1993, la Chi in u, a fost semnat „Acor-
dul între Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Ucrainei cu privire la co-
laborarea comercial-economica în anul 1994”.214  

În Anexa la Acord au fost întocmit  lista m rfurilor i cantit ile care ur-
mau s  fie livrate reciproce în anul 1994. În ce prive te pl ile i achit rile, s-
a men ionat c  acestea se vor stabili într-un acord separat. În scopul 
consolid rii i dezvolt rii de mai departe a rela iilor comerciale, Guvernul 
Republicii Moldova i Guvernul Ucrainei au semnat la 9 decembrie 1994, la 
Moscova, Acordul privind colaborarea economic i comercial . Acordul a 
intrat în vigoare de la 1 ianuarie 1995, pe un termen de 5 ani.215 

Colaborarea economic i comercial  se bazeaz  pe principiile egalit ii 
în drepturi, avantajului reciproc i se efectueaz  prin încheierea contractelor 
între organele administra iei de stat i, nemijlocit, între agen ii economici, in-
diferent de forma de proprietate i subordonarea lor organizatorica, respectâ-
ndu-se legisla ia în vigoare a ambelor state. Fiecare ar  se ab ine de la ac i-
uni ce pot aduce prejudicii intereselor economice celeilalte ri.  

În Anexele 1 i 2 ale Acordului sunt stabilite denumirea i cantitatea pro-
duselor care fac parte din livr rile reciproce. Anexele se vor întocmi anual de 

tre ministerele i departamentele responsabile pentru asigurarea reglemen-
rilor de stat a livr rilor indicate, în corespundere cu modul stabilit în fiecare 

                                                
214 Sudacevschi G. Rela iile economice ale Republicii Moldova cu rile din Comunitatea 

Statelor Independente (CSI). – Bucure ti: Editura Economic , 2004, p.163. 
215 Tratate interna ionale la care Republica Moldova este parte (1990-1998). Vol.22. – Chi in u, 
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stat. Ministerele i departamentele vor acorda ajutor la încheierea contractelor 
între agen ii economici ai ambelor state pentru livrarea tipurilor de produc ie 
determinate în anexele anuale. R spunderea pentru realizarea contractelor o 
poarta agen ii economici care le-au încheiat.  

S-a stabilit ca în rela iile comerciale dintre ri s  nu se aplice restric ii 
vamale sub form  de taxe pentru exportul i importul produc iei conform no-
menclatorului i în volumele indicate în Anexele anuale 1 i 2.  

Decont rile pentru livr rile de produse dintre agen ii economici se vor 
efectua la pre uri contractuale, orientate spre nivelul pre urilor mondiale, cu 
excep ia decont rilor pentru livr rile unor tipuri speciale de produse i m r-
furi care se vor efectua în conformitate cu acordurile interguvernamentale 
(interdepartamentale) speciale.  

La 29 august 1995, la Chi in u a fost semnat Acordul între Ministerul 
Economiei al Republicii Moldova i Ministerul Rela iilor Economice Externe 
i Comer ului al Ucrainei cu privire la colaborare216. Inten ionînd s  

contribuie la extinderea i dinamizarea armonioas  a comer ului reciproc 
avantajos i la înl turarea obstacolelor Guvernul Republicii Moldova i 
Guvernul Ucrainei în anul 1995 au semnat Acordul cu privire la comer ul 
liber 217. 

În Acord se prevede c  P ile contractante nu vor aplica taxele vamale, 
impozitele i pl ile ce au o ac iune echivalent  asupra exportului i/sau im-
portului de m rfuri, provenite din teritoriul vamal al unei P i contractante i 
destinate teritoriului vamal al celeilalte P i contractante.218 La 29 august 
1995 a fost semnat Acordul cu privire la promovarea i protejarea reciproc  a 
investi iilor (în vigoare din 20 mai 1995).219 

Încas rile i pl ile în cadrul rela iilor comerciale dintre Republica Mol-
dova i Ucraina se vor efectua în concordan  cu Acordul încheiat între Ban-
ca Na ional  a Moldovei i Banca Na ional  a Ucrainei privind organizarea 
decont rilor interbancare. 

Conform acestui Acord, decont rile i pl ile dintre agen ii economici-
reziden i (persoane juridice i fizice) ai Republicii Moldova i ai Ucrainei se 
efectueaz  în monedele na ionale ale Republicii Moldova i Ucrainei, în valu-

 liber convertibil , precum i în valutele statelor CSI, în conformitate cu le-
gisla ia în vigoare pe teritoriul fiec rui stat. Valuta de plat i forma decont -
rilor se determin  de c tre subiec ii activit ii externe pe baz  contractual .  

                                                
216 Ibidem, p.217-218 
217 Ibidem, p.230-236 
218 Ibidem, p.230-231 
219 Ibidem, p.190-196 
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Acordându-se o importan  major  armoniz rii desf ur rii reformelor 
economice, cre rii condi iilor pentru trecerea pe etape la circula ia libera a 

rfurilor, serviciilor, capitalului i for ei de munc , la 23 octombrie 1998 a 
fost semnat, la Chi in u, Acordul dintre Republica Moldova i Ucraina pri-
vind colaborarea economic  pe anii 1998-2007.220 

Acordul con ine Programul interstatal de colaborare economic  de lung  
durat  (10 ani) i m surile pentru realizarea Programului. Scopul Programu-
lui consta în efectuarea unui complex de masuri coordonate de lung  durat , 
inclusiv juridico-normative, pentru acordarea sprijinului în dezvoltarea rela i-
ilor economice i tehnico- tiin ifice reciproc avantajoase între cele dou ri. 
Pentru realizarea acestor scopuri, Programul prevede colaborarea dintre orga-
nele de stat ale Republicii Moldova i Ucrainei în urm toarele direc ii princi-
pale:  

- c utarea în comun a cailor ce asigur  dezvoltarea colabor rii economi-
ce, orientate spre relansarea economiilor ambelor state în scopul ridic rii ni-
velului de trai al popula iei;  

- crearea stimulentelor pentru agen ii economici cu scopul cre terii pro-
duc iei, alocarea investi iilor în sfera productiv , implementarea realiz rilor 
în domeniul tiin ei i a tehnologiilor de vârf, ridicarea calit ii i competitivi-

ii produc iei fabricate;  
- prevenirea, limitarea i suspendarea activit ii monopoliste i a concu-

ren ei neloiale a agen ilor economici, în cazul când aceste ac iuni duc la limi-
tarea concuren ei;  

- colaborarea în domeniul solu ion rii eficiente a problemelor economice 
i tehnico- tiin ifice prin aplicarea tehnologiilor moderne;  

- dezvoltarea colabor rii în domeniul standardiz rii, metrologiei, certifi-
rii, acreditarii i simplific rii procedurilor de recunoa tere reciproc  a rezu-

ltatelor lucr rilor de certificare i verificare.221 

Ucraina este al doilea partener comercial din cadrul comer ului exterior 
al Republicii Moldova. Valoarea comer ului cu Ucraina a înregistrat o cre te-
re de la 175,5 mln. dolari în 1992 la 308,4 mln. dolari în 1996, dup  care a 
urmat o sc dere pân  la 11,7 mln. dolari în 1999, ca apoi s  creasc  la 265,0 
mln. dolari în 2002. Ponderea Ucrainei în totalul comer ului exterior a înregi-
strat fluctua ie între 10,6% (în 1999) i 18,1% (în 1995), iar ponderea în co-
mer ul cu rile CSI s-a situat între 21,5% i 26,1% în anii 1992-2000, fiind în 
cre tere în ultimii doi ani, ajungând în 2002 pân  la 34,1%.  

                                                
220  Tratate interna ionale la care Republica Moldova este parte (1990-1999). Vol.23. – 
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Valoarea exportului s-a redus de la 8,5 mln. dolari în anul 1992 la 32,6 
mln. dolari în anul 1999, înregistrând cre tere mai accelerata în ultimii doi 
ani, ajungând la valoarea de 61,4 mln. dolari în anul 2002.  

Valoarea importurilor a înregistrat oscila ii între 104,6 mln. dolari (în 
anul 2000) i 261,9 mln. dolari (în anul 1996), excep ie fiind anii 1992 cu o 
valoare de 94,0 mln. dolari i 1999 cu o valoare de 79,1 mln. dolari. Soldul 
balan ei comerciale cu Ucraina este cronic deficitar, având un grad de acope-
rire al exporturilor cu importuri de 86,7% în anul 1992 i de doar 17,8% în 
anul 1996.  

În primul semestru al anului 2003 valoarea comer ului exterior cu Ucrai-
na a fost de 188,8 mln. dolari, fiind deci în cre tere cu 62,9 mln. dolari fa  de 
aceea i perioada a anului 2002; exporturile s-au mic orat cu 2,6 mln. dolari, 
iar importurile s-au majorat cu 65,5 mln. dolari, sau cu 171,7%, ceea ce a dus 
la m rirea deficitului balan ei comerciale de la 56,7 mln. dolari la 124,8 mln. 
dolari.222 

În cadrul vizitei Pre edintelui V.Voronin în regiunea Odesa din noiemb-
rie 2002, autorit ile Republicii Moldova i ale acestei regiuni din Ucraina au 
semnat un Protocol de colaborare între Republica Moldova i regiunea Odesa 
în domeniul economic, ocrotirii s ii, ecologiei i înv mântului.223 

Protocolul prevede crearea unor condi ii mai favorabile pentru atragerea 
investi iilor în sfera industrial , sectorului agricol, precum i intensificarea 
cooper rii în vederea contracar rii migra iei ilegale, a contrabandei de trans-
portarea m rfurilor, a criminalit ii transfrontaliere. 

În anul 1998 Ucraina a devenit al doilea partener la importuri cu Repub-
lica Moldova (de exemplu în 1998 toat  energia electric  importat  de c tre 
Moldova – 1869,6 milioane KW/h – provenea din aceast ar ). În plus, în 
1998 Moldova importa din Ucraina: 86,2% din cantitatea total  de c rbune; 
97,8% din cantitatea total  de cimenturi hidraulice etc. Drept consecin , pon-
derea exportului României a trecut, de pe locul doi pe locul cinci, iar al Ucra-
inei,  invers – de pe locul cinci s-a plasat c tre anul 2000 pe locul doi. În ce 
prive te derularea importului, în anii 2000-2001 România i Ucraina de ase-
menea s-au schimbat cu locurile: în anul 2001 pe locul întâi s-a plasat Ucrai-
na. Astfel, în baza analizei efectuate, putem concluziona c  comer ul exterior 
al Republicii Moldova este orientat spre rile CSI, iar principalele ri – par-
tenere în derularea atât a exportului, cât i a importului r mân pentru ea Ro-
mânia i Ucraina. 
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În urm torii ani, rela iile bilaterale i multilaterale ale Republicii Moldo-
va se vor baza pe un con inut concret, prioritate în stabilirea lor avînd statele 
ce se conduc de acelea i valori i care manifest  aspira ii de coeziune i par-
teneriat, de colaborare cu vecinii. 

În aceast  ordine de idei, Republica Moldova i Ucraina au semnat acor-
duri de colaborare în domeniile vamal, al comunica iilor, al transporturilor, 
electro-energeticii, standardiz rii, certific rii, educa iei, combaterii criminali-

ii.  
Cât prive te raporturile României cu Ucraina, acestea i-au g sit reflecta-

re în Tratatul cu privire la rela iile de bun  vecin tate i cooperare între Ro-
mânia i Ucraina, semnat la 2 iunie 1997 la Constan a. Într-o perioad  relativ 
scurt  (sfâr itul anului 1996 – prima jum tate a anului 1997), pân  la luarea 
deciziei de la Madrid privind extinderea NATO, Kievul a reu it s  pun  la 
punct rela iile sale de bun  vecin tate cu vecinii din Vest i Est, având în 
acest sens o situa ie distinct , dac  nu chiar privilegiat . 

Ambele acorduri: moldo-ucrainean i româno-ucrainean urm resc crea-
rea unui cadru juridic conform normelor interna ionale, propice institu ionali-

rii raporturilor de amici ie i bun  vecin tate, de i punctele de plecare pent-
ru dialogurile bilaterale au fost diferite, fapt care s-a r sfrânt nemijlocit asup-
ra textelor tratatelor.224 

Oricum, i primul, i al doilea încurajeaz  cooperarea transfrontalier  în-
tre comunit i sau autorit i teritoriale, sprijin  parteneriatul dintre organiza i-
ile neguvernamentale din Republica Moldova i organiza iile similare din 
euroregiune în vederea organiz rii de ac iuni comune în domeniul social, pri-
vind protec ia mediului, cultura, educa ia i sportul. Aceasta va permite stabi-
lirea unor contacte mai strânse în cadrul euroregiunii, dându-i-se impuls unui 
puternic impact social.  

Rela iile comerciale România-Republica Moldova au la baz  acordurile 
semnate între aceste ri. În acest context sunt de men ionat:l Acordul între 
Guvernul României i Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborare 
economic i schimburi comerciale, semnat la Chi in u la 6 august 1991, a 
intrat în vigoare la 12 martie 1992 pe o perioad  nelimitat ; Acordul de co-
mer  liber între Republica Moldova i România, semnat la Bucure ti la 15 fe-
bruarie 1994, a intrat în vigoare la 17 noiembrie 1994 pe o perioad  nelimita-

,225 acesta din urm  stipulând: 

                                                
224 Cojocaru Gh. Rela ii cu Ucraina (O analiz  comparat  a acordurilor moldo-ucrainean i ro-
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- eliminarea reciproc  simetric  a taxelor vamale de import pentru m r-
furile originare din România i Moldova; 

- gama produselor ce constituie obiectul schimbului vizeaz  atât produ-
sele industriale, cât i produsele agricole;  

- acceptarea interdic iilor i/sau limit rilor generale la export i import 
existente în fiecare ar ; 

- stabilirea de reguli de origine similar  cu cele din cadrul Acordului 
European de asociere a României la comunit ile europene, pe aceast  cale 
vizându-se facilitatea integr rii, în perspectiv , a ambelor state în structurile 
europene.226 

Drept consecin , România treptat s-a ridicat de pe locul apte în anul 
1991 pân  la pozi ia de al doilea partener comercial al Republicii Moldova în 
anii 1995-2000, cu o pondere de 10-14% din volumul comer ului exterior. În 
anul 2001, România coboar  pân  pe locul al treilea, iar în 2004 pân  la cel 
de-al patrulea loc printre partenerii comerciali ai Republicii Moldova. Pentru 
România, îns  Republica Moldova este al 20-lea partener comercial cu o pon-
dere de numai 0,5%.227 

Guvernul României a adoptat la începutul anului 1991 o Hot râre prin 
care agen ii economici erau scuti i de plata taxelor vamale la importul de m -
rfuri de provenien  din Republica Moldova, guvernul acestui stat luând o 

sur  similar  în noiembrie 1991. A fost constituit un comitet mixt, care are 
ca scop gestionarea Acordului de comer  liber dintre cele dou  state. La 30 
octombrie 1997, conform datelor comunicate de Agen ia Român  de Dezvol-
tare, erau înregistrate 630 de societ i mixte cu sediul în România, cu un capi-
tal de 6,3 milioane dolari, Republica Moldova ocupând locul 36 din punct de 
vedere al capitalului investit de agen ii economici din acest stat. Num rul so-
ciet ilor mixte cu sediul în Republica Moldova era de 175.228 

În promovarea contactelor între agen ii economici dintre cele dou  state 
un rol primordial îi apar ine Camerei de Comer i Industrie a Republicii Mo-
ldova (CCI). Rela iile de colaborare cu CCI a României i majoritatea CCI 
jude ene, cu care au fost semnate peste 15 acorduri de colaborare, se efectu-
eaz  permanent prin schimb de informa ii privind actele normative, ce regle-
menteaz  comer ul exterior, ofertele i cererile de oferte comerciale ale agen-
ilor economici din ambele ri. În anul 2000 la Camer  au parvenit circa 144 

oferte comerciale de la agen i economici din România. 

                                                
226 Ibidem. 
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De i rela iile cu România ar trebui s  constituie una dintre priorit ile po-
liticii economice externe ale Republicii Moldova, de i schimburile comercia-
le bilaterale se efectueaz  în baza Acordului de comer  liber, men ionat mai 
sus, anterior fiind semnate i alte acorduri, conven ii i protocoale importante, 
procesul de integrare economic  a Republicii Moldova decurge totu i lent. 
Este limitat  gama produselor ce constituie obiectul schimbului între cele do-

ri. Or, Republica Moldova export  în România în temei produse alimen-
tare, b uturi alcoolice, tutun, animale vii, articole din sticl , importând produ-
se minerale, în special benzin i produse ale industriei chimice. 

În anul 1998, mai mult de jum tate din volumul importurilor din Româ-
nia o constituiau resursele energetice229. Deci, între România i Republica 
Moldova s-au stabilit ni te rela ii comerciale de ordin conjunctural acestea 
vizând, în temei, produsele finite i materia prim . 

Cu toate c  rela iile comerciale dintre Republica Moldova i România se 
desf oar  în baza acestui Acord de comer  liber, exist  totu i numeroase ob-
stacole care împiedic  libera circula ie a m rfurilor moldovene ti. 

 Este semnificativ faptul c  situa ia economic  în Republica Moldova i 
în România poart  un ir de caracteristici identice cu cea din trecut, dar i cu 
cea din prezent. 

a) Comer ul exterior era dirijat i controlat în întregime de c tre stat. 
Ini iativa unit ilor economice era în bu it  prin diverse restric ii prev zute 
de numeroase acte normative. 

b) Eficien a comer ului exterior era discutabil , datorit : 
- importurilor masive de materii prime de la mari distan e, 
- exporturilor care nu întotdeauna asigurau încas ri valutare suficiente 

recuper rii cheltuielilor f cute. 
c) For area la maximum a exporturilor sub indica ia „totul pentru ex-

port” a defavorizat de multe ori economiile na ionale de cele necesare i, ceea 
ce este mai grav, a influen at negativ capacitatea de consum a popula iei. 

De aceea, cunoa terea posibilit ilor reale de a economisi munca social  
na ional  prin intermediul schimburilor comerciale externe, analiza conjugat  
a tuturor factorilor ce influen eaz  aceast  activitate, reflectarea cheltuielilor 
reale în pre ul m rfurilor exportate i a fenomenelor conjuncturale în evolu ia 
comer ului constituie, la etapa actual i de perspectiv , premisele obiective 
de eficientizare a comer ului exterior în special cu vecinii. 

În acest sens, Moldova ar trebui s  acorde o mai mare prioritate dezvol-
rii schimburilor comerciale regionale, justificate, în primul rând, prin veci-

                                                
229 Ciornîi N. Tranzi ia la economia de pia i investi iile str ine în Republica Moldova. – Chi-

in u: Prut Interna ional, 2002, p.263. 
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tatea acestor pie e (costurile de transport sunt reduse) i în, al doilea rând, 
prin accesibilitatea lor. 

Cu toate acestea, sub influen a unor factori interni i interna ionali, a în-
ceput s  se modifice tot mai puternic orientarea geografic  a comer ului exte-
rior al Moldovei, eviden iindu-se trei zone importante: 

- rile CSI cu o pondere în comer ul exterior al Moldovei de 86,7% în 
1991 de 69,8% în 1992, de 60,4% în 1995, iar în 1998 – de 52,5%; 

- rile post-socialiste din Europa Central i de Est, care în 1991 repre-
zentau 8% din comer ul exterior al Moldovei, în 1994 – 12,2%, iar în 1998 – 
17,8%; 

- Uniunea European , a c rei pondere a crescut de la 1,5% în 1991 la 
8% în 1994 i 22% în 1998.230  

Geografia comer ului exterior al Moldovei denot  o reorientare spre ri-
le UE i rile din Europa Central i de Est. Este o tendin  pozitiv , dat fi-
ind faptul c  intensificarea comer ului cu aceste ri, inclusiv cu rile vecine 
România i Ucraina, reprezint  o cale sigur  spre accesul la tehnologiile ava-
nsate. Pornind de la cerin ele economiei na ionale, reglarea importului i ex-
portului se efectueaz  de c tre stat prin diverse mecanisme de dirijare: regi-
mul de licen iere a unor tipuri de m rfuri; controlul asupra repatrierii valutei 
de la exportul m rfurilor; înregistrarea contractelor de export; aplicarea tari-
felor de import etc. 

Pe parcursul anilor 1993-1995 importurile au fost preponderente expor-
turilor, cu unele excep ii în trimestrul II al anului 1994, influen at de o tranza-

ie unic  de export, i trimestrul IV al anului 1995. Aderând în 1994 la CSI, 
rela iile comerciale ale Republicii Moldova cu aceste state au crescut cu 
4,56% concomitent atestându-se o diminuare a rela iilor comerciale cu Ro-
mânia (cu 5,32%). În ce prive te restul statelor, rela iile comerciale au r mas 
relativ constante, cunoscând o majorare cu doar 0,66%. În anul 1995 rela iile 
comerciale cu CSI s-au diminuat cu 6,68% în favoarea rela iilor comerciale 
cu alte state, ponderea rela iilor comerciale cu România r mânând constan-

.231  
Rela iile comerciale cu România pentru anul 1993 au o pondere importa-

nt  (comparativ, ele reprezint  23,12% din rela iile comerciale cu CSI, 
47,46% din rela iile comerciale cu restul statelor lumii (excluzând CSI) i 
56,37% din rela iile comerciale cu statele Uniunii Europene (din Europa Cen-
tral i de Est). 

                                                
230 Railean V., Studeonov C. Particularit ile comer ului extern al unei ri mici în tranzi ie: exe-

mplul Moldovei. – Chi in u, 2000, p.123. 
231 Beli N., Ioan-Franc V. România i Republica Moldova – poten ialul competitiv al economiilor 

na ionale. Vol.II. – Bucure ti, 2004, p.1224. 
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În anul 1994 s-a înregistrat o ridicare considerabil  a volumului tranzac-
iilor comerciale, care au constituit 122,1 mln. dolari (o pondere de 10%). 

Prin urmare, ponderea comer ului exterior cu România în anul 1994 s-a 
mic orat cu 5,52%, a comer ului extern cu CSI a crescut cu 5,41%, ponderea 
rela iilor cu restul statelor r mânând constant . 

În anul 1995 ponderea rela iilor comerciale cu România s-a men inut la 
nivelul anului 1994. Dar, începând cu anul 1996 în Moldova a crescut brusc 
deficitul balan ei de m rfuri i servicii, fapt ce a cauzat cre terea contului cu-
rent al balan ei de pl i. Fluxurile interna ionale de capital pentru finan area 
economiei rii i fluxurile interna ionale de m rfuri i servicii sunt dou  p i 
ale monedei.232 Astfel, soldul negativ al balan ei comerciale înregistrat la 
sfâr itul anului 1997 a fost de 292,8 mln. dolari – cu 15,2 mln. dolari mai 
mare decât în 1996. El a fost generat de cre terea nera ional  a importului 
unor categorii de m rfuri. Cel mai mare deficit al balan ei comerciale s-a 
înregistrat în comer ul cu Ucraina (188,1 mln. dolari), cu Germania (62,7 
mln. dolari), cu Bulgaria (52,9 mln. dolari), cu România (50,0 mln. dolari) i 
cu alte ri.233 

Printre cauzele acestui decalaj dintre export i import se num  ponde-
rea înalt  a resurselor energetice, dublarea importului produselor alimentare 
i altele. Acest fenomen reflect i eviden a insuficient , opera iile ilicite la 

import i export. 
Totu i, în ace ti ani, paralel cu liberalizarea, s-a conturat i politica statu-

lui în domeniul comer ului. Con tientizând importan a asigur rii condi iilor 
simulative pentru impulsionarea comer ului exterior, conducerea Republicii 
Moldova i-a îndreptat eforturile în primul rând spre crearea unui regim co-
mercial i monetar de tip deschis. Astfel, prin perfec ionarea continu  a cad-
rului normativ, a fost radical liberalizat regimul de reglementare a comer ului 
exterior, reducându-se la minimum implicarea direct  a statului (prin metode 
administrative) în activitatea comercial  extern  a agen ilor economici. În 
acest sens, au fost anulate o serie de restric ii, inclusiv: înregistrarea agen ilor 
economici ce practicau activit i economice externe, taxele vamale la export, 
restric iile cantitative la exportul i importul de m rfuri i servicii. La import 
a fost adoptat  o tax  relativ mic i cu o structur  echilibrat  care se afl  în 
permanent  perfec ionare.  

Liberalizarea regimului valutar s-a manifestat în primul rând prin anula-
rea convertirii obligatorii a 35% din mijloacele valutare provenite din export 

                                                
232 Reformele economice în Moldova la sfâr it de mileniu: Tezele conferin ei doctoranzilor 

ASEM. Edi ia I. – Chi in u, 1999, p.116. 
233 Gu u I. Republica Moldova. Economia în tranzi ie. – Chi in u: Litera, 1998, p.306. 
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i eliminarea unor restric ii i limit ri la efectuarea transferurilor în valutele 
unor importan i parteneri de comer , cum sunt România i Ucraina . 

Agricultura a fost i r mâne una dintre cele mai importante i dificile 
probleme la capitolul liberalizarea schimburilor comerciale. Atât Republica 
Moldova  cât  i  România  sunt  ri  în  care  ponderea  agriculturii  în  PIB  este  
destul de mare. La sfâr itul anului 1998, ponderea agriculturii României în 
PIB constituia 14,48%. De men ionat c  PIB pentru anul 1998 a constituit 
371193,8 mlrd. lei în pre uri curente.234 

În anii urm tori, valoarea PIB-ului în România a înregistrat o tendin  de 
cre tere: în termeni reali, PIB pentru anul 2000 a crescut cu 1,6% fa  de anul 
1999, pentru anul 2001 a crescut cu 5,3% fa  de anul 2000, iar pentru anul 
2002 a crescut cu 4,9% fa  de anul 2001.235 

Datele privind comer ul exterior al Republicii Moldova au înregistrat 
urm toarele tendin e: 

Pe parcursul anului 2001, exporturile c tre România s-au redus, constitu-
ind 6,7% din volumul total al exporturilor. În ce prive te importurile din Ro-
mânia, acestea în acela i an au crescut de 1,4 ori. Produsele agroalimentare 
predomin  atât în sec iunea exporturilor, cât i a importurilor. Dinamica ex-
portului i importului de bunuri pe categorii de m rfuri în perioada 1996-
2000 denot  c  în structura exporturilor predomin  produsele alimentare, b -
uturile, spirtul, tutunul .a.(40,1%). Al doilea loc îl de in produsele textile, a 

ror pondere în categoria exporturilor în 2000 a fost de 16,87%.236 Deci, 
putem conchide c  o astfel de structur  a exporturilor oglinde te procesele 
degrad rii sectorului industrial, care, în final, afecteaz  veniturile bugetului 
consolidat. Cre terea continu  a importurilor reflect , cu preponderen , scu-
mpirea resurselor energetice.  

Doar 11% din schimburile totale ale Moldovei se realizeaz  cu România. 
Volumul total de schimburi comerciale s-a ridicat la 411,2 milioane de dolari, 
pe fondul unei cre teri accentuate a exportului românesc – cu cca 60% în anul 
2005. România este al aptelea investitor str in în Republica Moldova, îns  
cu doar 4% din totalul investi iilor str ine (1,120 mlrd. dolari).237 

Balan ele comerciale reflect  politica statului privind i gradul de prote-
jare a agen ilor economici interni încadra i în comer ul exterior. Perioada co-
ntemporan  este marcat  de o politic  protec ionist  în toate statele lumii. În 

                                                
234 Beli N., Ioan-Franc V. România i Republica Moldova – poten ialul competitiv al economiilor 

na ionale. Vol.II. – Bucure ti, 2004, p.1225. 
235 Ibidem, p.1227. 
236 Republica Moldova – dimensiunile reformelor. – Chi in u, 2002, p.332. 
237 Ungureanu R. România a ajutat Republica Moldova cu 114,6 milioane de dolari. // 

„Timpul”, 2006, 12 octombrie, p.5. 
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acest scop se utilizeaz  instrumente tarifare (perceperea taxelor protec ionis-
te) i instrumente netarifare (contigentarea importului). Echilibrarea balan ei 
comerciale necesit  o cre tere substan ial  a exportului i o manipulare abil  
a instrumentelor politicii comerciale în interesele economice pentru orice a-

. 
Slaba participare a întreprinderilor române ti la restructurarea economiei 

Republicii Moldova este condi ionat  de motive obiective generate de aceea i 
trecere a României la economia de pia i de necesitatea acut  a acesteia de a 
investi în propria economie. Aici trebuie de remarcat faptul c  în programul 
României de guvernare pe anii 2001-2005 pe primul loc se situeaz  obiecti-
vul „dezvoltarea cu dinamism i pragmatism a rela iilor speciale i privilegia-
te ale României cu Republica Moldova”, inclusiv prin sus inerea fluxurilor 
investi ionale în Republica Moldova.238 Aceasta inspir  optimism vizavi de 
evolu iile viitoare ale investi iilor române ti în economia Republicii Moldo-
va. 

Totodat , contactele cu organiza iile neguvernamentale din Ucraina i 
România (care cunosc un nivel mai avansat de dezvoltare) vor contribui la 
consolidarea societ ii civile din unit ile administrativ-teritoriale ale Repub-
licii Moldova i la atragerea acestora în activit i cu caracter transfrontalier.  

Analiza procesului de colaborare economic  între Republica Moldova, 
Ucraina i România denot  c  pentru a consolida rela iile dintre aceste state a 
fost nevoie ca toate p ile s  depun  eforturi diplomatice i politice întru 
promovarea unui dialog constant care s  stimuleze rela iile economice recip-
roce. Republica Moldova este interesat  în consolidarea rela iilor economice 
cu Ucraina i România, pe care le consider  principalii parteneri politici i 
economici.  

Astfel, în baza analizei efectuate putem conchide c  în urm torii ani par-
tenerii economici principali ai Republicii Moldova care vor determina ponde-
rea exportului i importului de m rfuri vor fi România i Ucraina, ri vecine, 
dat fiind c  ele împ rt esc acelea i valori i au acelea i aspira ii de coeziune 
i parteneriat, bazat pe o colaborare reciproc avantajoas . 
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The drastic changes that have been taking place in politics throughout 
last decades result from the end of the confrontation of two world systems. 
That confrontation was characterized as class and formational. It took its ex-
pression in the struggle between capitalism and socialism. The old paradigm 
of the Cold war time political thinking exhausted its potentialities. The new 
search for mental constructions started whose main task was to describe, the-
oretically and scientifically explain new phenomena, processes and tenden-
cies that emerged in the modern world. The author focuses its attention on 
the correlation of new paradigm of political thought and principles of huma-
nism during the solution of modern collisions. The shaping of the new para-
digm of the political thinking, based on the idea of salvation and further de-
velopment of human civilization, is at the initial stage of its dynamic forma-
tion.  

 
Schimb rile cardinale, care au avut loc în cadrul politicii mondiale în 

ultimii decenii, sunt legate de sfîr itul confrunt rilor a dou  sisteme mondi-
ale, care, avînd un caracter de clas , de forma ie, se exprim  prin lupta între 
capitalism i socialism. Vechea paradigm  a gîndirii politice din perioada 

zboiului rece i-a epuizat toate posibilit ile. A început o c utare intensiv  
a noilor construc ii mentale, scopul de baz  c rora era de a descrie, de a 
explica din punct de vedere teoretic i tiin ific noile fenomene, procese i te-
ndin e, consolidat în lumea contemporan . Autorul analizeaz  leg tura dint-
re noua paradigm  a gîndirii politice i principiile umanismului în dep irea 
principalelor coliziuni ale epocii. Formarea noii paradigme a gîndirii politi-
                                                
239  – ,  
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ce, bazate pe ideea salv rii i dezvolt rii în continuare a civiliza iei umane, 
se afl  la stadiul incipient al form rii sale dinamice.  
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INFORMA IA  
privind sus inerea tezelor de doctor / doctor habilitat în tiin e politice în 

Consiliile tiin ifice specializate din Republica Moldova în anul 2007 (mai-
septembrie)  

 

nr. Autorul  Denumirea tezei  Conduc tor 
/ consultant 

tiin ific 
Teze de doctor 

1.  ALBU  
Natalia 

Influen a procesului de 
globalizare asupra securit ii 
na ionale a Republicii Moldova 

Ro ca Alla, doctor habilitat 
în tiin e politice, conferen-
iar 

 
 

Informa ia a fost prezentat   
la redac ie la 15 septembrie 2007  

de c tre prof. V.Mo neaga i doctor R.Rusu 
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 IN MEMORIAM 
 

Petru Nicolae PASCARU 
 

 
 

În 5 septembrie la vîrsta de 72 ani s-a stins din via  doctorul habilitat în 
filosofie, profesorul universitar Petru Pascaru. 

Savant, cercet tor în domeniul tiin ei politice, administra iei publice i 
filosofiei. S-a n scut la 29 iunie 1935 în satul Chetros, raionul Drochia. Dup  
absolvirea colii medii din satul N du ita, raionul Drochia se înscrie la Facul-
tatea istorico-filologic  a Universit ii de Stat din Moldova. Pe parcursul ani-
lor 1958-1959 activeaz  ca profesor i director al colii din satul Bolboci, rai-
onul Drochia, iar în anii 1960-1963 realizeaz  doctoratul la USM pe care-l fi-
nalizeaz  cu sus inerea tezei de doctor în tiin e istorice. Începînd cu 1963 ac-
tiveaz  la USM, precurgînd calea de la lector-asistent, lector superior, docent 
(conferen iar), pîn  la ef de catedr . 

În anul 1975 sus ine cu succes teza de doctor habilitat în filosofie. În anii 
1978-1986 este ef catedr  la Institutul Pedagogic din Chi in u. În 1979 i se 
confer  titlul de profesor universitar. În anii 1980-1982 a îndeplinit func ia de 
consilier al Ministerului Înv mîntului Superior din Cuba. În perioada anilor 
1984-1985 a activat în calitate de consilier al rectorului Universit ii din Re-
publica Angola. Începînd cu 1986 i pîn  în anul 1992 este Rector al Institu-
tului de Arte din Moldova, apoi pîn  în 2001 conduce catedra discipline filo-
sofice a Academiei de muzic , teatru i arte plastice. 

Munca istovitoare de cercetare a domeniului tiin ei politice necesit  abi-
lit i i tenacitate. În cohorta savan ilor – politologi din ar  se înscrie i Petru 
Pascaru, care, pentru h rnicia ce o demonstreaz  în studierea problemelor ad-
ministra iei publice, culturii civice i filosofiei politice, prin lucr rile sale ti-
in ifice, adesea abordînd în premier  multe aspecte, poate fi numit printre pri-
mii savan i care au pus fundamentele tiin ei politice autohtone. Experien a 
didactic  acumulat  în institu iile de înv mînt superior de la lector în USM 
pîn  la rector al Institutului de Arte, coraborat  cu cea tiin ific  sunt reperele 
ce guverneaz  activitatea neobositului la elaborarea multor lucr ri tiin ifice 
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i tiin ifico-didactice, materiale necesare atît pentru studen i i doctoranzi, 
cît i pentru cei ce activeaz  în administra ia public i forma iunile politico-
sociale. Petru Pascaru este autorul a patru monografii i peste 70 de articole 
tiin ifice. 

Om de tiin , cu o bogat  experien  de activitate pedagogic i de via , 
Petru Pascaru a fost conduc tor tiin ific i îndrum tor a mai multor docto-
ranzi i magistranzi, care cu succes i-au sus inut tezele în filosofie i tiin e 
politice. La data de 7 septembrie 2007 regretatul Petru Pascaru a plecat în lu-
mea celor drep i.  

Dumnezeu s -l odihneasc  în pace!  
 

 

Dumitru Ion STRAH 
 

 
 

Rectoratul, colectivul Universit ii de Stat din Moldova, colectivul Fa-
cult ii Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative sunt profund 
îndurera i de trecerea în nefiin  a doctorului conferen iar Dumitru Strah. 

Regretatul coleg s-a n scut la 5 noiembrie 1944 în satul Sîrcova, raionul 
Rezina. În 1971 a absolvit Facultatea de Istorie a USM, unde a îndeplinit fun-

ia de secretar al comitetului comsomolist al Universit ii. Dup  absolvire 
activeaz  în diferite organe de conducere ale structurilor comsomoliste la 
nivel raional, or enesc i republican. Trei ani (1973-1976) face doctorantura 
la Universitatea de Stat „M.Lomonosov” din Moscova, unde studiaz  prob-
lemele educa iei tineretului. Sus ine cu succes teza de doctor în tiin e filo-
sofice (în 1976), dup  care devine lector la Universitatea de Stat din Moldo-
va. În 1983 i s-a conferit titlul didactic de conferen iar universitar. Dumitru 
Strah s-a încadrat activ în munca didactico- tiin ific , fiind unul dintre acei 
care au pus bazele Catedrei Politologie. Împreun  cu al i colegi elaboreaz  
prima culegere de prelegeri la politologie, iar mai tîrziu manualul de politolo-
gie.  
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Dumitru Strah a fost primul care a elaborat cursul normativ universitar 
Istoria gîndirii politice, curs cu care au fost familiariza i majoritatea studen-
ilor facult ii; autorul manualului cu aceea i denumire. A publicat peste 60 

de lucr ri în care sunt abordate mai multe aspecte ale tiin ei politologice. 
A fost unul din fondatorii Facult ii Rela ii Interna ionale, tiin e Politice 

i Administrative, devenind în 1995 primul Decan i a de inut aceast  func ie 
pîn  în 2001, activînd cu d ruire de sine i abnega ie în acest domeniu. În 
memoria colegilor de serviciu i a studen ilor de la facultate, Domnia Sa va 

mîne întruchiparea omeniei, bun voin ei i în elepciunii. La data de 19 
august 2007 regretatul Dumitru Strah a plecat în lumea celor drep i.  

Dumnezeu s -l odihneasc  în pace!  
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