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COMPARTIMENTUL 
650 DE ANI DE LA FONDAREA STATULUI MOLDAV 

 
INDEPENDEN A REPUBLICII MOLDOVA I MARILE 

PUTERI: INFLUEN E I PROBLEME ALE CONSOLID RII 
I AFIRM RII INTERNA IONALE1 

 
Emil CIOBU 
Republica Moldova, Chi in u, Academia de Administrare Public pe lîng  Pre-
edintele Republicii Moldova, Facultatea Rela ii Interna ionale,  

Decan, doctor în tiin e filosofice, conferen iar, ambasador Extraordinar i 
Plenipoten iar  

 
The article presents the political analysis of the external conditions for the 

appearance of the Moldovan state on the background of the international state 
system. The author compares the international situation at the end of World 
War I, when the Democratic Moldavian Republic was declared, and the exter-
nal conditions of the proclamation of the Republic of Moldova in 1991. He atte-
mpts to explain the relation between the accomplishment of interests of great 
powers, in the case of the falling apart of the Russian Empire in 1917 and of the 
Soviet Union in 1991 both events served as a premise for the appearance of the 
Moldovan State and as a chance for its constitution and development. In the 
author’s opinion, the current international system is favorable for the indepen-
dent development of the Republic of Moldova, as it is in unison with the world 
policy for the constitution of a new world order based on the redistribution of 
the influence of the great powers, as a result of the dissolution of the USSR, co-
mpared to the situation of 1917, when the independent Moldovan State did not 
fit into the strategy for the constitution of the international system after World 
War I. 

 
Problema apari iei, constituirii i dezvolt rii independente a unui stat, la 

rînd cu condi iile interne, din punct de vedere a analizei politologice, totdeauna 
a presupus o eviden  strict  a corela iei de for e din regiune, lume, care în mare 

sur  a influen at procesul solu ion rii ei. În acest context, pentru clarificarea 
esen ei proceselor, ce determin  ast zi dinamica i con inutul constituirii i con-
solid rii statului Republica Moldova, prezint  un deosebit interes studierea eve-
nimentelor ce sau consumat în Europa acum 90 de ani, iarna, decembrie 1917 – 
martie 1918. E semnificativ faptul, c i atunci, la început de secol, ca i la 

                                                
1 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Vladimir BOR  
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sfîr itul aceluia i secol soarta, dar, i mai mult, circumstan ele istorice ne-au 
oferit ansa de a edifica un stat independent. La nivel de sistem interna ional de 
state, avea loc distribuirea sferelor de influen  între Marile Puteri înving toare 
în primul r zboi mondial. La sfîr itul secolului, a început redistribuirea sferelor 
de influen  între Marile Puteri, provocat  de dezmembrarea Uniunii Sovietice 
i respectiv a sistemului interna ional de state bipolar.  

Situa ia intern , la dimensiunea cea mai general  era similar . For e politice 
modeste, activitatea c rora, ca i atunci, în mare m sur  este stimulat  din afar , 
cauza din care, masa absolut  a popula iei, în rezultatul manipul rii grosolane, 
menite s  camufleze adev ratele interese politice str ine, r mîne sau inert , sau 
devine  arm  al  acestor  interese,  dar  în  ambele  cazuri,  –  victim ,  dezam git ,  
umilit i f  mijloace de existen . Partide multe, idei din cele mai moderne, 
dar ele pu in afecteaz  con tiin a social , pentru c  ele pu in reflect  interesele 
profunde ale n zuin elor popula iei autohtone. 

În Centrul i Sud-Estul Europei soarta rilor mai mici totdeauna a fost dete-
rminat  de interesele celor mai mari. În preambulul Tratatului dintre Austria, 
Prusia i Rusia, semnat la Sankt-Petersburg în august 1772, care a însemnat în 
practic  prima împ ire a Poloniei se men iona: „pentru a restabili ordinea în 
interiorul acestei ri i a-i da o existen  politic  mai conform  cu interesele ve-
cinilor s i”2. Conformarea cu interesele vecinilor a însemnat deposedarea Polo-
niei de o treime a teritoriului s u în favoarea vecinilor. Henry Kissindger, în lu-
crarea sa fundamental , „Diploma ia”, subliniaz , c  pe parcursul secolului XIX 
„Marea Britanie i Austria sau opus destr rii Imperiului Otoman, fiindc  
erau convinse c  na iunile mai mici, care vor ap rea dup  acea vor submina or-
dinea interna ional . Din punctul lor de vedere, lipsa de experien  a na iunilor 
mici ar fi amplificat rivalit ile etnice de tip endemic, în vreme ce relativa lor 
fragilitate ar fi tentat Marile Puteri s  încerce s  le înglobeze. Marea Britanie i 
Austria erau de p rere c  statele mai m runte trebuiau s i subordoneze ambi i-
ile na ionale intereselor mai cuprinz toare ale p cii”3. 

Aceast  pozi ie nu era altceva decît manifestarea tradi iei principiilor Con-
certului european, cînd Marile Puteri se considerau obligate, i responsabile de 
asigurarea p cii i echilibrului european. Dat fiind faptul c  Germania i Rusia, 
din cunoscute cauze, nu participau la negocierile P cii de la Versailles, Fran a i 
Marea Britanie i-au asumat acest rol. Scopul consta în consolidarea pe contul 
Germaniei i Rusiei a rilor mici i mijlocii pentru a compensa lipsa lor în 
ecua ia echilibrului european de for e.  

Cu alte cuvinte, referitor la interesele externe asupra recunoa terii i conso-
lid rii independen ei Republicii Democratice Moldovene ti de la 2 decembrie 

                                                
2 Troyat H. Ecaterina cea Mare. - Bucure ti, Editura Humanitas, 2000, p.246.  
3 Kissindger H. Diploma ia. - Bucure ti, Editura ALL, 1998, p.200. 
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1917, trebuie de men ionat, c  puterile garante erau interesate, în primul rînd, în 
sl birea Germaniei i Rusiei, care împreun  prezentau mai mult de jum tate din 
popula ia Europei i dispuneau de cel mai mare poten ial militar, i înt rirea 
„statelor prietene Fran ei (Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Gre-
cia”4, pentru asigurarea balan ei de putere pe continent, i în primul rînd, asigu-
rarea securit ii noii configura ii europene dup  împ irea acapar rilor teritoria-
le.  

Astfel noul stat independent, Republica Democratic  Moldoveneasc  Auto-
nom  nu se înscria în noua arhitectur  de securitate european  patronat  de Fra-

a i Marea Britanie. Arogan a i tendin ele Marilor Puteri de a subordona 
„ambi iile na ionale intereselor mai cuprinz toare” sau p strat i în prezent, c -

tând propor ii globale i fundamentare teoretic . Iat  opinia cunoscu ilor 
anali ti i futurologi americani, Alvin i Heidi Toffler: „Societ ile agrare st -
ruie s  finalizeze industrializarea sa, nimerind sub tenta construc iilor na ionale. 
Fostele republici sovietice, ca Ucraina, Estonia sau Georgia, pîn  la disperare 
insist  la autodeterminare i cer ast zi atributele istorice de ieri – drapel, armat , 
moned , care sunt caracteristice pentru era industrial  precedent . Pentru mul i 
din lumea tehnologiilor avansate e greu de în eles motiva ia ultrana ionali tilor. 
Pentru na ionali ti, este de neconceput, ca alte ri s  permit  persoanelor str i-
ne s  se amestece în sfera presupusei sfinte independen e. Dar aceasta este o ce-
rin  a globaliz rii afacerilor i finan elor. … În timpul cînd poe ii i intelectua-
lii zonelor înapoiate scriu imnuri na ionale, poe ii i intelectualii lumii contem-
porane prosl vesc valorile umanit ii f  frontiere. Coliziunea, ce reflect  o de-
osebire categoric  în necesit ile vitale a dou  civiliza ii radical contradictorii, 
poate provoca cea mai stra nic  v rsare de sînge în viitor”5.        

Dar s  vedem cum se explic  motiva ia reviziei notarelor na ionale în Euro-
pa, la Conferin a de Pace de la Wersailles în manualele contemporane din Ma-
rea Britanie: „Pentru Europa de Est, unde în calitate de factor de importan  de-
terminant  a na ionalismului se eviden ia o intercalare strîns  a limbii, istoriei i 
religiei, principiul lui W.Wilson (despre autodeterminarea na ional  – E.C.) era 
cel pu in îndoielnic. Spre deosebire de imigran ii din SUA, care au decis s  de-
vin  americani, omul din Europa de Est nu putea „alege”, s  fie polonez sau li-
tuanian, sîrb sau bulgar – el, sau era unul, sau era altul. ... În revizuirea radical  
a frontierelor na ionale, desigur erau „biruitori” i „învin i”. Pierdeau teritoriile 
sale Germania i Rusia. Anume teritoriile, care înainte apar ineau Rusiei, au aju-
tat cre rii Finlandei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, i Poloniei. Teritorii germane 

                                                
4 Ciachir N. Marile Puteri i România (1856-1947). - Bucure ti, Editura Albatros, 1996, p.206. 
5 . . – , , , 2006, .124. 
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au fost alipite Poloniei, austro-ungare predate acelea i Polonie, României, Ce-
hoslovaciei i Iugoslaviei”6.  

Sau iat  opinia lui Winston Churchill: „România, ca i Serbia a reu it s  pri-
measc  teritorii semnificative cu o popula ie numeroas . Datorit  alipirii la Ro-
mânia a Transilvaniei, configura ia pe hart  a smilunei s-a transformat într-o lu-

 plin . Solu ionarea problemei transilvaniene în baza principiului autodeter-
min rii nu era posibil . Semnificativ  din punct de vedere numeric, popula ia 
maghiar  era izolat  de o încercuire româneasc . Popula ia zonei  române ti do-
rea unirea cu România; maghiarii, care alc tuiau nucleul rii doreau unirea cu 
Ungaria, dar i una i alta, din aceste dorin e, erau în contradic ie cu principiul 
autodetermin rii. Obligat  s in  cont de acest principiu, i în acela i rând con-
tient  de faptul, c  unitatea Transilvaniei este de mare importan , conferin a 

de pace a transmis întreaga ar , României privînd Ungaria de cel pu in un mili-
on de maghiari”7.  

În acest context, prezint  interes i opinia acelora i autori de manuale eng-
lezi, care insist  c , „Tratatul de pace milita pentru realizarea unei idei îndoiel-
nice, c  to i ne-maghiarii trebuie s  fie elibera i de jugul maghiar. (Ideea, c , de 
exemplu slovacii pot s  nu doreasc  „eliberarea” de Ungaria, niciodat  n-a fost 
luat  în serios.) ... Dup  Trianon ungurii au t inuit un profund sentiment de ofe-
ns , provocat  de astfel de nedreptate, i guvernele ungare au fost nevoite s  
efectueze o politic  revizionist . ... Bulgaria, ... chiar dac  pierderile ei în terito-
rii i popula ie, erau neînsemnate, ele se percepeau destul de acut din cauza ex-
pansiunii teritoriale ale statelor vecine, România i Iugoslavia”8. De la sine în e-
les, c   statele care au avut de cî tigat în rezultatul acestei redistribuiri au deve-
nit i sus in torii activi ai acestor politici, care nu sunt altceva decît o manifesta-
re a strategiilor imperialiste, care au ca sprijin diverse deghiz ri ideologice. 
„Marea Britanie, Fran a, Iugoslavia, Cehoslovacia i România, - men ioneaz  
Hans J. Morgenthau, - care în perioada interbelic  au aplicat o strategie extern  
similar , nu- i puteau permite s  declare simplu c i propuneau ap rarea po-
sesiunilor. Deoarece îns i legitimitatea statu-guoului din 1919 a fost contestat  
în interiorul acestor state i în afara lor, ele erau obligate s  invoce principii mo-
rale capabile s  fac  fa  sfid rii”9.  

Astfel toat  povestea unirii românilor de pretutindeni din 1918 nu este altce-
va decît o manifestare a politicii externe imperialiste, care î i are scopul îndrep-

                                                
6 ., . .  1789 . – 

,  «   », 2006, .278. 
7 . : 1918-1925. – , , 2007, .151.  
8 ., . .  1789 . - 

,  «   », 2006, .278-279.  
9 Morgenthau H.J. Politica între na iuni: Lupta pentru putere i lupta pentru pace. - Ia i, Poli-

rom, 2007. p.132.  
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irii, sau încerc rii de legiferare a acapar rilor teritoriale. Dar aceast  infec ie 
imperial  a p truns adînc politica extern  a României, p strîndu-se practic ne 
modificat  în con tiin a social  a popula iei timp de aproape un secol. Schimba-
rea regimurilor politice nu-au afectat esen a ei. Mai mult ca atît, au transformat-
o în mecanism efectiv de manipulate politic  a maselor i baz  ideologic  a con-
solid rii societ ii române ti pe parcursul unui secol întreg, indiferent de culoa-
rea i doctrina politic  a guvernan ilor. În acest context, devine fundamentat  
concluzia anali tilor occidentali: „În mod paradoxal, - subliniaz  Peter Calvoco-
ressi, - Ceau escu, liderul comunist cel mai pu in convins de apartenen a la sis-
temul statelor satelit, a pl tit cel mai cumplit pre  în procesul de pr bu ire a im-
periului stalinist. Din nou în mod paradoxal, înl turarea lui de la putere a permis 
altor comuni ti, care au organizat o revolu ie de palat, s  preia puterea. Ace tia 
au format Frontul Salv rii Na ionale, care s-a autointitulat guvern de tranzi ie, a 
ie it victorios la alegerile monitorizate de organismele interna ionale i a încre-
din at  pre edintelui  s u,  Ion  Iliescu,  func ia  de  pre edinte.  El  a  fost  reales  în  
1992. Românii care c utau a alternativ  pentru ceea ce mai r sese din fostul 
regim p reau mai înclina i s  revin  la ceea ce cuno teau din trecut – dictatura 
na ionalist  a lui Antonescu, de exemplu – decît s  accepte ideile atît de pu in 
familiare lor ale grupurilor democratice care nu au reu it s  înfiin eze partide 
eficace. Dezintegrarea URSS a însemnat pentru România declara iile de indepe-
nden  ale RSS Moldoveneasc , cu popula ia ei în parte româneasc ”10. Decla-
rarea dup  1989 a Zilei na ionale a României, data de 1 decembrie 1918 - Ziua 
Marii Uniri, este semnificativ  în acest sens, prezentînd tot odat , o ofens  în 
adresa statului independent Republica Moldova11.       

La nivelul sistemului interna ional de state, care se construia în rezultatul 
primului r zboi mondial, Republica Democratic  Moldoveneasc , se înscria mai 
mult în varianta care s-a i realizat practic în perioada interbelic  ca parte com-
ponent  a României. Formal îns , i pentru aprobarea hot rîrii de unire cu Ro-
mânia, era nevoie de recunoa tere interna ional  a ie irii din componen a Rusiei 
i ob inere a statutului de ar  suveran . Conducerea noului stat s-a adresat gu-

vernelor Marii Britanii, Germaniei, Austro-Ungariei, Italiei, SUA, Belgiei, Gre-
ciei, Spaniei, Suediei, Norvegiei, Olandei, Danemarcei, Elve iei, Portugaliei, 
Turciei, Bulgariei, îns  nimeni n-a trimis nici un r spuns.  

                                                
10 Calvocoressi P. Politica mondial  dup  1945. - Bucure ti, ALLFA, 2000, .301. 
11 De men ionat faptul, c  discu ii despre alegerea Zilei Na ionale dup  1989, în Bucure ti au fost 

aprinse. Crea incomodit i faptul c  mi rile anticeau iste au început la 16 decembrie în Ti-
mi oara. Mitingul de la Bucure ti adunat din ini iativa lui N.Ceau escu a avut loc pe data de 
22 decembrie. Participan ii la aceste discu ii, în mare majoritate discipoli ai fostului dictator, 
nu puteau recunoa te aceste ac iuni populare, ca un act revolu ionar în scopul ob inerii inde-
penden ei politice, dup  ce jum tate de secol au trîmbi at c  tr iesc în cea mai liber ar  din 
lume. Iar 1 decembrie a mul umit majoritatea.  
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Statele str ine, din diferite motive, lesne de în eles, nu se gr beau s  recu-
noasc  Republica Democratic  Moldoveneasc 12. Pozi iile României i Ucrainei 
sunt cunoscute, mai ales dac  analiz m atitudinea fa  de inten ia delega iei mo-
ldovene ti de a participa la tratativele de pace de la Brest-Litovsk i Buftea. La 
3 ianuarie 1918 guvernul Br teanu de la Ia i aprob  interven ia armatelor româ-
ne în Basarabia, f  informarea Sfatului rii, iar prim-ministrul ucrainean Go-
lubovici, la 22 februarie 1918 cere mini trilor de externe german i austro-ungar 
ca membrii delega iei moldovene ti la tratativele cu Puterile Centrale s  fie în-
corpora i în delega ia ucrainean , deoarece „Basarabia este o provincie insepa-
rabil  a Ucrainei”13.    

Cu alte cuvinte se instaura un nou sistem interna ional de state, pe care Hen-
ry Kissindger la caracterizat astfel: „Tratatul de la Versailles nu a func ionat ni-
ciodat  ca un sistem la care s  fi aderat puterile majore i a reprezentat ceva mai 
mult decît un armisti iu între dou  r zboaie mondiale.”14 Iar Comandantul Sup-
rem al armatei franceze biruitoare, mare alul Ferdinand Fo  a manifestat o pre-
viziune ie it  din comun, cînd a declarat despre Tratatul de la Versailles, c  
„Acesta nu-i pace, acesta-i armisti iu pe dou zeci de ani”.15  

Mai succint, existen a Republici Democratice Moldovene ti independente 
nu se înscria în interesele politice ale Marilor Puteri, din care cauz  inten iile 
noului stat independent de încadrare în via a interna ional , de plebiscit, nu pu-
teau fi auzite i luate în calcul de factorul extern. Factorul intern, cu alte cuvin-
te, a unui stat mic se i-a în considera ie doar atunci cînd se înscrie în contextul 
politicii mondiale de moment. Cea ce s-a întîmplat în anii ‘90 al secolului tre-
cut.  

Dezmembrarea Rusiei a fost fondalul declar rii independen ei în ambele ca-
zuri. La sfîr itul secolului îns , contextul interna ional era cu totul altul. A dis-

rut de pe arena interna ional  una din cele dou  supraputeri, care timp de ap-
roape jum tate de secol au determinat politica mondial , prezentînd sistemul in-
terna ional de state bipolar. Acest sistem a disp rut, îns  instaurarea unui nou 
prezint  un proces de durat .  

Pentru prima dat , dup  anul 1648 ordinea mondial  n-are la baz  un docu-
ment juridic care ar determina la modul cel mai general condi iile de func iona-
re, cum au fost în elegerile P cii de la Vestfalia, Congresului de la Viena, Trata-
tului de la Versailles i Conferin elor de la Yalta i Potsdam.  

Dup  anul 1991 comunitatea mondial  a întrat în faza constituirii unei noi 
ordini mondiale, în condi iile lipsei unui document de baz  elaborat de Marile 
                                                
12 Levit I. Republica Moldoveneasc  (noiembrie 1917-1918). - Chi in u, 2003, .219. 
13 Vezi: Lucinschi P. Moldova i moldovenii. - Chi in u, Editura Cartea Moldovei, 2007, p.179-

180. 
14 Kissindger H. Diploma ia. - Bucure ti, Editura ALL, 1998, p.729.  
15 Idem, p.223. 
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Puteri i în cele mai generale forme acceptat de Comunitatea mondial . Dreptul 
la decizie a Marilor Puteri a r mas acel determinat de rezultatele celui de al doi-
lea r zboi mondial, se are în vedere cei cinci membri permanen i ai Consiliului 
de securitate a ONU, iar în privin a corela iei for elor reale, ne afl m în procesul 
discu iilor a diferitor modele posibile: lume unipolar , multipolar , s-a încheiat, 
sau nu r zboiul rece, sau s-a încheiat i apoi s-a reluat, dispun de for  real  cele 
cinci  puteri  amintite,  ori  aceast  list  trebuie  rev zut ,  cum de  rev zut  i  cine  
poate dispune de atribu ii general recunoscute pentru realizarea a astfel de proi-
ecte i înc  multe alte probleme de acest ordin stau în fa a liderilor politici ale 
Marilor Puteri actuale. 

În aceste condi ii de incertitudine a evolu iei politicii mondiale a ap rut pe 
harta lumii i Republica Moldova, ca rezultat al descompunerii sistemului inter-
na ional de state bipolar. Factorul intern a fost luat prin surprindere, dovedindu-
se absolut nepreg tit pentru rezolvarea problemelor ce au ap rut. Nici o forma i-
une politic  din ara noastr , pîn  la declararea suveranit ii Rusiei n-a înaintat 
cerin e politice pîn  la crearea unui stat independent. Acest fapt a influen at pro-
cesul consolid rii de mai departe a societ ii moldovene ti, care i pîn  ast zi 

a i n-a g sit nucleul unificator, ce ar forma baza social  a unei voin e conso-
lidate a majorit ii popula iei ca sprijin social al interesului na ional statal. În 
aceast  oper  î i are rolul s u i factorul extern, totdeauna cointeresat în sl birea 
vecinului. 

Cu alte cuvinte, independen a Republicii Moldova în ambele cazuri a fost 
stimulat  de factorul extern, dezmembrarea Imperiului Rus i a Uniunii Sovieti-
ce. În anul 1917 Marile puteri erau interesate în formarea cordoanelor de securi-
tate împotriva Germaniei i Rusiei Sovietice, v zute prin înt rirea unor ri eu-
ropene medii din punct de vedere economic i militar. Republica Democratic  
Moldoveneasc  era v zut  ca parte component  a unei din aceste ri. Sistemul 
interna ional de state format pe acest principiu, n-a fost viabil, dar ansa statului 
moldovenesc de afirmare independent  a fost ratat .  

În anul 1991 factorul interna ional a fost cu totul altul. Independen a Repub-
licii Moldova a fost masiv sus inut  de c tre rile dezvoltate occidentale. Acum 
nimeni din Marile Puteri, n-a apelat la revigorarea variantei compromise, care a 
provocat al doilea r zboi mondial - înt rirea rilor medii pentru a le contrabala-
nsa for a cuiva dintre fostele Mari Puteri. Dimpotriv , practica vie ii interna io-
nale de dup  pr bu irea sistemului interna ional bipolar, demonstreaz  strategia 
Marilor Puteri îndreptat  spre descompunerea statelor multina ionale i încura-
jarea mi rii de eliberare, soldat  prin sporirea considerabil  a num rului state-
lor independente. Totodat  este evident  lipsa cazurilor de sus inere a tendin e-
lor de comasare a statelor independente existente. 

În acest context politica de etichetare a arii noastre independente, ca lipsit  
de perspectiv , i cea mai s rac  din Europa, în speran a c  cineva va fi apreciat 



 14  MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 
nr.1 (XL), 2008                            

   

pentru m rinimia de a o salva prin absorb ie, poate veni în capul doar acelora, 
care sufer  de nostalgia schemelor de securitate europene, compromise de dup  
primul r zboi mondial. Afar  de pierdere a timpului rezervat pentru dezvoltarea 
ei multilateral i daun  de imagine interna ional  nu ne putem a tepta la nimic. 
Pentru confirmare, iat  opinia analistului englez – Charles Grant de la Centrul 
European pentru Reform : „Cum numai România va deveni membru al Uniunii 
Europene, va agita pe al ii pentru încadrarea în componen a Uniunii a vecinului 

u – Moldova, îns  este greu de spus, dac  cineva, în acesta, o va sus ine”16. E 
iluzorie miza de a te ag a, f  bilet, de vre-un vagon, care pleac  spre Europa. 
E mai sigur  calea realiz rii angajamentelor asumate în cadrul Planului de Ac i-
uni Republica Moldova – Uniunea European . Cu atît mai mult, c  anume o ast-
fel de politic  corespunde mai mult intereselor rilor cu pondere în politica mo-
ndial i european  de moment. „Noi sus inem sarcinile însumate în planul de 
ac iuni Moldova – Uniunea European , - men iona Ambasadorul SUA în Repu-
blica Moldova Michael Kirby, - pentru c  consider m, c  o Moldov  mai puter-
nic , mai democratic , mai liber i mai prosper , corespunde în acela i rînd i 
intereselor noastre”17. De asemenea un deosebit interes în acest sens, prezint i 
pozi ia fostului Ambasador al Germaniei, ara care la moment de inea Pre edin-
ia Uniunii Europene. La întrebarea cu „vagonul românesc la ultimul tren spre 

Uniunea European ” eful misiunii germane Wolfgang Lerke sublinia: ”Repub-
lica Moldova este un stat suveran. Republica Moldova trebuie s  continue dru-
mul s u european ca un stat suveran nu cu alte gînduri”18. 

Cu alte cuvinte contextul interna ional la etapa actual , la nivel de sistem 
constituie un factor favorabil pentru dezvoltarea i consolidarea statului indepe-
ndent Republica Moldova. Seam  discordie i pesimism în acest sens, doar 
for ele nostalgice pentru sistemul interna ional de state interbelic, care n-are ni-
mic comun cu starea de spirit a popula iei, care i-a declarat independen a, dar 
i cu interesele politice actuale ale Marilor Puteri. Discu iile referitor la legitimi-

tatea istoric  a statului moldovenesc sunt inutile, lipsite de perspectiv , dar ne-
gativ influen eaz  procesul de consolidare statal , integrare european i afirma-
re interna ional .   
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COMPARTIMENTUL 
ISTORIA, TEORIA I METODOLOGIA TIIN EI POLITICE 

 
ABORDAREA TEORETIC  A CONCEPTULUI  

DE IMAGINE A NA IUNII19 
 
Vasile ANDRIE  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Catedra tii-

e Politice i Educa ie Civic , 
Lector 
 

Le présent article offre une approche théorique du concept d’image de la 
nation, qui peut prendre deux formes: l’image interne de la nation, associée à 
l’identité nationale et l’image externe. Dans la littérature moldave de spécialité, 
ces deux problèmes n’ont pas été recherchés théoriquement. Du ceu point de 
vue, le materiel présenté peut être utilisé par les étudiants à l’elaboration des 
projets de recherche et de licence, à la préparation pour les cours. Dans cette 
étude on a exposé les principaux composants de l’identité nationale, les formes 
de manifestation, ainsi que les interprétations des differentes écoles et courants 
scientifiques. Une situation spécifique connaissent les sociétés qui soit ont obte-
nu, soit ont regagné leur indépendance et ou on atteste un grand déficit identi-
taire. 

En ce qui concerne le deuxième aspect du problème, et notamment l’image 
externe, on a essayé d’exposer la totalité des types de manifestations: géogra-
phique, politique, économique. Aussi, on a essayé d’analyser séparément et de 
comparer le concept d’image de l’Etat et celui da la Nation. Un role spéciale a 
été résrvé au terme de marque. Dans ce sens on a analysé les composants de la 
marque et les modalités de modelage d’une marque reussie. On a étudié l’expé-
rience des certains états européens dans la formation de la marque de la nation, 
qui fonctionne avec succès, en présentant les principaux facteurs et acteurs. 

On a exposé aussi, les principales étapes et actions necessaires pour la con-
struction de la marque, en se basant sur l’expérience des certaines compagnies 
internationales spécialisées dans ce domaine. En même temps, on mentionne 
que le support technique publicitaire, qui est à la base de la construction réu-
ssie de l’image externe favorable de la nation, est seulement une modalité de 
présentation ou extériorisation. Le cas ou la forme ne corrseponde pas au con-
tenu, c’est-à-dire l’image est en grande mesure fausse, les conséquences peu-
vent être négatives.   

                                                
19  Recenzent – doctor habilitat în tiin e politice, profesor Victor SACA 
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Dat fiind faptul c  problematica respectiv  include diverse aspecte, vom în-

cerca s  le pozi ion m într-o ordine logic , care ne-ar permite elucidarea lor co-
erent : 

 Imaginea intern . 
 Imaginea extern . 

Imaginea intern , sau mai bine zis despre propria na iune este deosebit de 
important , devenind un sistem de referin  pentru membrii ei, cu rol motiva i-
onal-afectiv în activitatea cet enilor. În linii generale, ea poate fi asociat  cu 
conceptul de identitate na ional . Prin identitate în elegem autodeterminarea 
individului în raport cu al ii, fiind format  dintr-o serie de constante: numele; 
apartenen a sexual ; apartenen a rasial , etnic , lingvistic i religioas ; locul de 
na tere, etc. În calitate de subiect social, asupra individului ac ioneaz i al i fa-
ctori, precum cet enia, profesia, locul de trai, statutul social, etc. Prin urmare, 
autoidentificarea este un proces complex i dinamic, ce include multiple compo-
nente, care se suprapun i se completeaz . 

Deoarece individul este o fiin  social , identitatea sa nu poate fi numai in-
dividual , dar i colectiv . Identitatea colectiv  presupune con tientizarea apar-
tenen ei individului la o colectivitate religioas , lingvistic , etnic , regional , 
etc. Cea mai complicat i controversat  form  a identit ii colective este identi-
tatea na ional . Ea poate fi definit  ca totalitatea aspectelor social-culturale ca-
racteristice unui grup, care îl marcheaz  ca na iune. 

Cercet toarea Anne-Marie Thiesse eviden iaz  urm toarele elemente com-
ponente ale identit ii na ionale: 

- istorie ce statuiaz  continuitatea în raport cu marii înainta i; 
- o serie de eroi exemplari pentru virtu ile na ionale; 
- limb  literar  comun ; 
- monumente culturale; 
- un folclor;  
- însemne oficiale – imn, stem , drapel20; 
- locuri memorabile i un peisaj tipic; 
- mentalitate specific  comun ; 
- identific ri de ordin pitoresc – costum na ional, specialit i culinare; 
- un animal emblematic.21 

                                                
20 În privin a drapelului exist  o întreag  etichet , protocol i legi. În unele state se cere ca în ti-

mpul abord rii drapelului, cet enii trebuie s i descopere capul, mâna dreapt  apropiind-o 
de inim . La fel, sunt prev zute pedepse pentru profanarea drapelului. În special este vorba de 
SUA, unde salutarea drapelului a devenit deja o tradi ie i un atribut indispensabil al identit -
ii americane.   

21 Thiesse A.-M. Crearea identit ilor na ionale în Europa. Secolele XVIII-XX. – Ia i, Polirom, 
2000, p.9 
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În tiin ele sociale, problema identit ii na ionale, s-a impus în anii ’50 ai 
sec.XX, fiind abordat  prin prisma multiplelor curente i coli tiin ifice: primo-
rdialism, modernism, perenialism, situa ionism, constructivism, postmodernism, 
etc. Deoarece na iunea, na ionalismul i statul na ional nu este tema central  a 
studiului, renun m la expunerea tuturor curentelor, limitându-ne doar la cele 
dou  mai influente (primordialism i constructivism), ceea ce ne-ar permite s  
avans m în domeniul interesat. 

În esen , reprezentan ii primordialismului afirm  c  identitatea na ional  
este un „dat obiectiv”, un ata ament primordial care nu depinde de con tiin a in-
dividului. Aceste „daturi” provin din calitatea de a fi n scut într-o anumit  co-
munitate religioas , de a vorbi o anumit  limb  sau dialect i de a urma anumite 
practici sociale. Sentimentul leg turilor primordiale s-ar axa pe leg turi de sân-
ge, ras , limb , regiune, religie i obiceiuri. Cu alte cuvinte, dup  cum individul 
de la natur  se identific  ca b rbat sau femeie, la fel i în plan etnic se identific  
ca român, rus, francez, etc.22 

Constructivismul se impune mult mai târziu în etnosociologie, în calitate de 
fondator fiind Ernest Gellner. Ideea de baz  se axeaz  pe urm toarele ra iona-
mente: în afara existen ei unor leg turi primare, este necesar un efort intelectual 
de construire a etniei. Aceast  misiune îi revine elitei politice i intelectuale. În 
perioada moderniz rii are loc contopirea culturii populare cu cea elitar i prin 
urmare se produce omogenizarea cultural  a na iunii. Cu alte cuvinte, cultura 
omogen , axat  pe comunitatea de valori, principii, simboluri, constituie princi-
palul fundament al identit ii na ionale.23 Din cele expuse, deducem dou  deter-
minante importante ale identit ii na ionale: cultura i statul. 

Cercet torul român G.Georgiu accentueaz  rolul culturii în crearea identit -
ii na ionale i distinge câteva sisteme din aceast  sfer : 

- sistem teoretic ce const  din tiin , având prioritar func ii cognitive; 
- sistem simbolic este  format  din totalitatea formelor  de semnificare i  co-

municare, începând cu limba, arta, religia, mitologia, plus formele artificiale de 
codificare i comunicare; 

- sistem normativ const  din drept, moral , norme etico-religioase; 
- sistem cu func ii practice i de organizare se refer  la politic , economie, 

societate; 
- sistem institu ional, care organizeaz  crea ia i difuzarea valorilor, inclu-

zând coala, mass-media, institu iile de cercetare tiin ific , teatrele, muzeele, 
etc.24 

                                                
22 Smith A.D. Na ionalism i Modernism. – Chi in u, Epigraf, 2002, p.160. 
23 Gellner E. Na iuni i na ionalism. - Bucure ti, 1997. 
24 Georgiu G. Identitate i integrare. - Bucure ti. 2001, p.136. 
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Un alt cercet tor român, I.Chicudean se refer  la urm toarele imagini defi-
nitorii ale na iunii: 

Imaginea despre originea na iunii define te na iunea ca pe o comunitate re-
alizat  istoric, recunoscut  de fiecare din membrii s i. Ea constituie un criteriu 
care determin  acceptarea sau neacceptarea istoriei i evolu iei unei comunit i 
etnice de c tre celelalte na iuni. Contestarea originii unei na iuni înseamn  con-
testarea na iunii îns i ca realitate istoric , social i politic . 

Imaginea despre teritoriul comun al na iunii este sinonim  cu imaginea de-
spre p mântul str mo ilor. Toate na iunile î i creaz  o imagine pozitiv  despre 
teritoriul na ional i sunt foarte sensibile la imaginile care se creaz  la alte na i-
uni despre acest teritoriu. 

Imaginea despre comunitatea de via  economic  este determinat  de mo-
dul în care sunt percepute posibilit ile de existen i dezvoltare a na iunii în 
condi iile economice date. 

Imaginea despre comunitatea politic  se refer  la atitudinea membrilor na i-
unii fa  de institu ia statal i sistemul politic existent.25 

În perioada contemporan , tema identit ii statale i a rela iilor cet ean-stat, 
stat-cet ean, cet ean-na iune-stat, au devenit extrem de actuale. Procesul de 
edificare a statului na ional, care a demarat în secolul XVIII, a dominat istoria 
politic  pe tot parcursul secolelor XIX i XX. Statele au modelat, omogenizat, 
organizat i mobilizat comunit ile umane, axându-se pe ideologia na ionalist . 
Cu alte cuvinte, na iunea a devenit idealul i valoarea politic  suprem , iar statul 
garantul libert ii i independen ei ei. Totodat , se atest  cazuri de alterare a 
imaginii sociale despre na iune i stat, care se datoreaz  îndeosebi erod rii pro-
ceselor care au loc în interiorul na iunii i a credibilit ii organiza iilor publice. 

Consecin  direct  a alter rii imaginii sociale a na iunii i statului na ional 
este inducerea în mentalitatea colectiv  a unor elemente generatoare de atitudini 
negative, cu implica ii grave în func ionarea de ansamblu a na iunii: apari ia ne-
încrederii în conducerea na ional i institu iile statului; demoralizarea na iona-

; exacerbarea concep iilor nihiliste sau a ideologiilor extremiste; sl birea coe-
ziunii na ionale i apari ia tendin elor centrifuge; cre terea delicven ei i a nesu-
punerii publice; diminuarea responsabilit ii i discern mântului social; indife-
ren  fa  de valorile i patrimoniul na ional; atitudinea pasiv  a popula iei fa  
de securitatea i ap rarea na ional , etc.26 

Aceast  situa ie este mult mai expresiv  în: 
 societ ile multina ionale; 
 cele care au realizat unitatea na ional  mai târziu ca alte popoare; 

                                                
25 Chichudean I. Gestionarea imaginii na iunilor. // Situa ia na iunilor: surse de insecuritate. – 

Bucure ti. 1998, p.82-86. 
26 Ibidem, p.88. 
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 cele care ob inut independen a în ultimele decenii.  
În primul caz am putea face referin  la Belgia, care dup  cel de-al doilea 

zboi mondial s-a constituit ca stat unitar, a urmat apoi evolu ia spre regional, 
iar Constitu ia din 1993 a transformat-o în federa ie. Neîncrederea dintre cele 
dou  comunit i etno-lingvistice (waloni i flamanzi) a provocat discu ii referi-
toarea la perspectiva destr rii statului. 

Cel  de-al  doilea exemplu îl  reprezint  Italia,  unde ideea unific rii  a  avut  o 
baz  social  redus , fiind respins  de republicani, federali ti, anarhi ti, sociali ti 
i adep ii Papei. Din acest considerent, exclama ia lui Massimo d’Azeglio „Ita-

lia a fost creat , r mâne de a-i crea pe italieni”, are un sens profund. Deficitul 
identitar italian reiese, pe de o parte, din caracterul regional al statului i favori-
zarea federalismului, pe de alt  parte, din decaden a spiritului civic. Ceea ce es-
te public, se identific  cu statul. Aceasta explic  lipsa respectului pentru mediul 
natural, eschivarea de la plata impozitelor, ac iunile de vandalism fa  de propri-
etatea public .27 Ultima situa ie este caracteristic  în special statelor care i-au 
ob inut independen a în urma destr rii URSS. Na ionalismele mi rilor de 
eliberare na ional  de la finele anilor ’80 s-au epuizat, ne fiind înlocuite cu alte 
ideologii. De i mi carea de eliberare na ional , condus  de elita intelectual  a 
cunoscut sus inerea masiv  a popula iei, mai târziu a fost înso it  de un senti-
ment de decep ionare. Pe prim plan s-au impus problemele social-economice, fi-
ind condi ionate de penurie, infla ie, omaj i nu în ultimul rând, confuzie ideo-
logic . 

Elitele politice ale fostelor republici unionale au lansat procesul de creare a 
statalit ii, care dup  formula lui Ellinek se axeaz  pe triada: teritoriu, popula ie 
i putere suveran . Am ad uga de la noi i al patrulea element – con tiin a poli-

tic  a na iunii, care ar reflecta ideea statalit ii, acceptând puterea institu ionali-
zat i rigorile impuse de ea. Totodat , este necesar s  delimit m dou  concepte, 
care în aparen , ar coincide: statul i puterea. În primul caz este vorba de devo-
tamentul popula iei fa  de stat ca institu ie, care se exprim  prin sentimentul 
patriotismului. În cel de-al doilea – fa  de elita politic , care guverneaz i im-
pune anumite condi ii obligatorii, exprimându-se prin loialitate. Aici s-ar impu-
ne o serie de comentarii sau explica ii, deoarece exist  atât coinciden e, cât i 
divergen e dintre ele. 

Spre exemplu, statul în calitate de simbol, este puternic infiltrat în con tiin a 
poporului american. Indiferent de clasa guvernatoare, cet eanul este sigur de 
faptul  c   interesele  sale  vor  fi  exprimate  în  orice  col  al  lumii.  Prin  urmare,  
imaginea unui stat puternic îi inspir  americanului curaj i siguran . Dimpotri-

, în cazurile când institu ia statal  este ubred , apare predispunerea spre o 
putere forte, indiferent de forma de manifestare: colectiv  sau individual . Ace-

                                                
27 Parisot F. Citoyennetés nationales et citoyenneté européenne. - Paris. Hachette. 1998, p.73. 
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asta explic  loialitatea cet enilor fa  de regimul lui Pinocet în Chili, a lui de 
Gaulle în Fran a, sau a lui Putin în Rusia (nu facem nici o paralel  dintre ele de-
oarece ar fi eronat, exemplificându-le doar în calitate de putere forte). Toate 
aceste puteri urm reau înt rirea statului în plan intern i extern. 

De fapt, orice stat urm re te dou  obiective majore: asigurarea bun st rii, a 
ordinii i securit ii, cerând de la popula ie sus inere. Orice stat democratic se 
afl  într-un dialog permanent cu cet enii s i, demonstrându- i utilitatea i ce-
rând loialitate. În acest context, prezent m un fragment din lucrarea lui 
D.Schnapper „Ce este cet enia”: „Autoritatea nu se prime te, ea trebuie întot-
deauna cucerit . Fiecare individ consider  legitim s  apeleze la drepturile sale 
naturale i la convingerile sale personale i nu accept , f  a o supune propriei 
judec i, autoritatea institu iilor religioase, politice, sau morale. Din acest motiv, 
al turi de o „criz ” general  a reprezent rii, este evocat  „criza” Bisericilor, 
„criza” justi iei sau a alteia, legat  de rela iile dintre oameni. Indivizii î i acord  
singuri dreptul de a nu accepta institu iile ca atare, de a le aprecia legitimitatea, 
de a judeca în fiecare caz dac  normele pe care le stabilesc trebuie respectate.”28 

Cu atât mai dificil  a fost situa ia noiolor entit i politice, care, dup  destr -
marea URSS au fost nevoite s  tergiverseze procesul de constituire, pe de o par-
te a statalit ii, pe alt  parte a na iunii. Exista un enorm deficit identitar în aspect 
ideologic, na ional, cultural. Elita politic  era extrem de dispersat , nu exista un 
concept clar al interesului na ional, iar prezen a unor puternice minorit i na io-
nale ubrezea fundamentele statalit ii. Este vorba în special de minoritatea ru-

, care în perioada sovietic  ocupa o pozi ie privilegiat  în societ ile republici-
lor unionale, constituind nucleul elitei politico-administrative. Dup  declararea 
independen ei, ru ii au refuzat s  se asimileze, p strându- i propria identitate29. 

Chiar i statele mai omogene în aspect etnolingvistic, au lansat procesul de 
inventare i implementare a tradi iilor, con tientizându- i fragilitatea. Construi-
rea statalit ii în perioada de tranzi ie, era asociat  de formarea propriei simbo-
lici, mitologii i istorii. De fapt, istoriei îi revine unul din rolurile cheie, demon-
strând existen a secular  a statalit ii unei sau altei ri i continuitatea sa30.  

Este vorba în special de continuitatea genera iilor, evitându-se amintirea de-
spre trecutul sovietic sau comunist, sau reliefând doar aspectele pozitive. Nu 
                                                
28 Shnapper D., Bachelier Ch. Ce este cet enia? - Ia i. Polirom. 2001, p.136 
29 Procesul de asimilare a depins, de fapt, de politicile promovate de state. Spre exemplu, în state-

le baltice, ru ii au acceptat s  înve e limba de stat, în timp ce în Ucraina, Belorusia, Moldova, 
Kazahstan, acest proces a decurs i decurge mult mai anevoios. A se vedea: . 

: . // -
: , 3, 1999, p. 246-248. 

30 Spre exemplu, la bordul avioanelor Air Croatia, pe ambalajul biscui ii oferi i, era desenat  ha-
rta Europei, care includea Croa ia i descris  o scurt  istorie a acestei ri, în care Croa ia 
era prezentat  ca stat-na iune, existând înc  din anul o mie, fiind parte integrant  a Europei. A 
se vedea: Mungiu-Pippidi A. Confiner l’Europe, un jeu infini. // Pouvoirs, 2003, 106,  p.131. 



 22  MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 
nr.1 (XL), 2008                            

   

mai pu in important  este prezentarea realiz rilor noului stat, în domeniu politic, 
economic, cultural sau tiin ific31.  Toate  aceste  politici  i  ac iuni  au  un  singur  
obiectiv – crearea imaginii pozitive a statului i cultivarea ei în con tiin a prop-
riilor cet eni, adic  formarea imaginii interne favorabile.  În unele ri, proce-
sul s-a axat pe discursul na ionalist (mai pronun at, sau mai atenuat), în altele pe 
dimensiunea stricto senso teritorial-statal , apelând la ideea patriotismului cons-
titu ional. 

În cele ce urmeaz , ne vom referi la problema imaginii externe a statului, 
care dealtfel, este reflectat  insuficient în literatur , în special în ceea ce prive te 
aspectul teoretic. Dificultatea teoretic  este generat i de confuziile care apar în 
rezultatul abord rilor, atunci când se vorbe te de imagine i imagine favorabil  
a statului, imaginea statului i  cea  a  rii, imaginea statului i cea a na iunii, 
imagine politic i economic , care se suprapun în multe privin e i se comple-
teaz .  

Imaginea, conform Noului dic ionar al limbii române, reprezint  chipul, co-
ntururile obiectului sau portretul lui.32 Ea poate fi interpretat  ca esen a, ordinea, 
configura ia sau organizarea lucrurilor. Imaginea poate fi în eleas i ca repro-
ducerea obiectului în con tiin a individului având forma unui tablou mintal.  

Evident c  acest tablou se constituie din totalitatea calit ilor obiectului, ca-
re pot fi pozitive i negative, redate în mod obiectiv sau subiectiv. Din acest co-
nsiderent, pentru creatorii lui este foarte important de accentuat în exclusivitate 
aspectele pozitive, camuflând sau diminuând cele negative. Astfel, în domeniul 
economico-comercial au fost dezvoltate o serie de tehnici i strategii, orientate 
spre prezentarea cât mai atractiv  a produsului. Treptat, ele au fost redimensio-
nate i asupra sferei politicului. Ini ial, aceste tehnici vizau crearea imaginii po-
zitive a liderului politic, iar mai apoi s-au extins i asupra altor domenii, inclu-
siv a statului.  

Deoarece am men ionat deja multitudinea asocierilor i îmbin rilor atribuite 
sintagmei imaginea statului, vom încerca s  le expunem i analiz m conform 
unei ordine logice, subliniind c  este un lucru de pionerat. 

Conceptul de imagine a rii este unul polisemantic, care poate fi definit ca 
o totalitate de reprezent ri despre o comunitate na ional , organizat  politico-

                                                
31 Chiar i Rusia, care a colonizat sute de popoare în perioada imperiului arist, iar apoi a celui 

sovietic, a resim it deficitul identitar. De aceea, în 1995 a fost lansat Proiectul rus care preve-
dea o dimensiune tehnologic  în elaborarea unei noi ideologii na ionale. Proiectul includea o 
serie de spoturi publicitare, difuzate de principalul canal de televiziune, con inând urm toarele 
mesaje: continuitatea genera iilor; amnezia social i memoria popular ; mitul Rusiei noi. A 
se vedea: . " ":  

. (http://www.nsu.ru/ysite/icons//y-rt.gif" align=absMiddle border) 
32 Noul dic ionar al limbii române. – Bucure ti, Litera Interna ional, 2006, p.588. 
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geografic33. În perioada contemporan , a devenit practic imposibil  delimitarea 
termenilor de ar , stat i na iune, care sunt puternic integrate în conceptul de 
stat na ional. Totu i, în opinia noastr , imaginea extern  a rii s-ar axa în spe-
cial pe dimensiunea geouman i poate fi divizat  în câteva tipuri.  

Imaginea geografic  se refer  la relieful, clima, natura rii. Spre exemplu, 
Finlanda este asociat  cu lacurile i p durile. Estonia i Irlanda, la fel încearc  

 se prezinte ca ni te spa ii verzi. Imaginea geografic  favorabil , caracterizat  
prin diversitatea florei i faunei, a monumentelor naturale, ofer  posibilitatea 
promov rii turismului. Astfel, companiile turistice din România, în spoturile pu-
blicitare, prezint  peisaje pitore ti din Delta Dun rii i Carpa i.   

Imaginea politico-geografic  ar putea fi redus , în opinia noastr , la dou  
aspecte: 

a) Cartografia, sau reflectarea frontierelor rii în h ile politice i care nu 
întotdeauna exprim  starea real , fiind o crea ie a cartografului. Destul de cont-
roversat  este situa ia teritoriilor disputate, ele fiind incluse în componen a unui 
sau altui stat, provoac  multiple polemici.34  

b) Apartenen a rii la un spa iu politico-geografic concret, cum ar fi Ameri-
ca de Nord sau Sud, Europa de Vest, Central  sau de Sud-Est, etc. Evident c i 
acest de-al doilea aspect este în mare parte conceptual, deoarece nu exist  ni te 
criterii concrete i definitive. Spre exemplu, majoritatea rilor est-europene 
pretind a fi conceptualizate ca central-europene. Explica ia e logic i fireasc : 
Europa Central  este considerat  o regiune stabil i prosper . Într-un studiu 
consacrat acestei probleme, T.G.Ash men iona c  a fi în Europa Central  în ter-
minologia politic  înseamn  a fi civilizat, democrat i cooperant.35  

Prin urmare, imaginea politico-geografic  este foarte corelativ  cu cea geo-
cultural . Astfel, Balcanii, caracteriza i ca o regiune instabil  datorit  multiple-
lor conflicte militare, au generat i no iunea de balcanism, asociat  cu cruzime, 
instabilitate i imprevizibilitate. Aceast  stigmatizare a i generat multiple stere-
otipuri, atribuite popoarelor balcanice.36 

De fapt, stereotipurile sunt caracteristice majorit ii popoarelor. Spre exem-
plu, polonezii sunt asocia i cu catolici retrograzi, germanii cu consumatori de 
bere i cârn ciori, finlandezii i ru ii cu amatori de vodc , belgienii de cartofi. 
                                                
33 În literatura rus  de specialitate întâlnim de fapt doi termeni: obraz i imidj. Primul s-ar referi 

la ar , având mai mult un sens geografic i cultural. Cel de-al doilea este o adaptare din en-
glez , semnificând totalitatea ac iunilor întreprinse, prin intermediul utiliz rii resurselor i te-
hnologilor disponibile, în vederea cre rii unei reprezent ri pozitive pe arena interna ional  a 
statului sau na iunii. De aceea întâlnim îmbin rile obraz stranî i imidj gosudarstva. 

34 A se vedea mai detaliat: Rekacewitz Ph. La cartographie, entre science, arte et manipulation. // 
Le Monde diplomatique, fevrier 2006, p.14-15. 

35 Ash T.G. Spune-mi care e Europa ta Central i- i spun cine e ti. // Lettre internationale, vara 
1999, p.3. 

36 Todorova M. Balcanii i balcanismul. Humanitas. Bucure ti, 2000, p.189-190. 
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În URSS moldovenilor le mergea faima de „m ligari” iar ucrainenilor de 
„sl ninari”. Îns  factorul popular, ca component  a imaginii geoculturale nu co-
nst  doar din stereotipuri. Dimpotriv , el are menirea de a exterioriza calit ile 
pozitive. Astfel, imaginea extern  a englezilor se asociaz  cu tradi ia i amabili-
tatea, a germanilor cu punctualitatea i calitatea, a francezilor cu buc ria alea-

i moda, a italienilor cu stilul i cultura muzical .  
Prin urmare, în prim plan sunt prezentate folclorul, tradi iile, buc ria, arti-

zanatul, miturile i legendele populare37. Desigur c  aceste particularit i popu-
lare au fost dezvoltate sub influen a turismului, care a devenit un mare consu-
mator de tradi ii. În domeniul buc riei, paella valencian  devine simbolul gas-
tronomic al Spaniei, pizza napolitan  – a Italiei i apoi cucere te întreaga lume, 
fondu a Elve iei, iar foie gras a Fran ei. În domeniul vestimenta iei, kilturile 
sco iene au devenit indispensabile de imaginea Sco iei38. 

Înc  la începutul secolului XX, încep a fi redescoperite sau uneori chiar in-
ventate s rb torile populare, având forma unor spectacole publice. Sunt semni-
ficative festivalurile florilor din ora ele franceze, belgiene i olandeze, carnava-
lul Samba din Rio de Janeiro, carnavalul m tilor din Vene ia, cursa taurilor din 
Pamplona (Spania), etc. Chiar i Moldova a avansat în aceast  privin , inven-
tând s rb toarea vinului. 

Imaginea geocultural  a rii se coreleaz  cu cea geoistoric , deoarece mo-
numentele arhitecturale devin ni te arhetipuri culturale i identitare. Astfel, Tur-
nul Eifel i catedrala Notre Dame de Paris au devenit simbolul Parisului i a înt-
regii Fran e. Imaginea geoistoric  a Italiei este prezentat  de Colliseu i Turnul 
Pisa, iar a Chinei este puternic ata at  la Marele Zid. La rândul s u, România 
încearc  s  atrag  turi tii prin ora ele medievale din Transilvania, castelul lui 
Dracula i m stirile din Moldova.  

                                                
37 Deja la finele secolului XIX, în statele europene tiin a etnologic  începe a se orieneta spre de-

scoperirea particularit ilor na ionale din aspect popular. Încep a fi colectate legente, pove ti 
i cântece populare, se accentueaz  rolul costumelor populare. În literatur  se impun romane-

le populare, iar în pictur  peisajele rurale i natura autohnon . În cadrul Expozi iei Universa-
le, organizate la Paris în 1878, pavilionul suedez a prezentat zeci de manechine costumate, 
plasate în interioare rustice reconstituite, cu pere ii împodobi i de tablouri reprezentând peisa-
je specific na ionale. Astfel, s-au pus bazele muzeografiei etnografice europene, în care satul 
na ional este tema central . A se vedea: Thiesse A.-M. Crearea identit ilor na ionale în Euro-
pa. Secolele XVIII-XX. – Ia i, Polirom, 2000, p.87. 

38 Totu i, aici s-ar impune un comentariu, care dep te de fapt obiectivul subiectului. Ideea re-
descoperiri originii, folclorului i tradi iilor a fost promovat  de elita intelectual  na ional , 
fiind determinat  de fondarea bazelor culturale ale statului na ional. Pân  la mijlocul sec. XIX 
se atesta o ruptur  între nobilime i popor.  Prima categorie era cosmopolit , educat  în spiri-
tul epocii i crea limba literar . Cea de-a doua era agramat , dar conserva tradi iile i obicei-
urile. Dezvoltrea imaginilor identitare na ionale a fost posibil  doar dup  contopirea celor do-

 categorii. Astfel, sco ienii i-au redescoperit portul na ional ca simbol identitar numai dato-
rit  romanelor lui Walter Scott. 
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Toate aceste imagini geografice, istorice i culturale sunt puternic integrate 
în conceptul de brand cultural sau brandul rii. Termenul brand este de pro-
venien  englez , desemnând marca comercial  a m rfii, fiind utilizat în marke-
ting. Îns  dac  marca comercial  este o no iune juridic , cea de brand este mult 
mai vast . Ea include totalitatea calit ilor m rfii, asocierilor i perceperilor 
consumatorului. Cel mai important pentru creatorii brandului ar fi identificarea 
consumatorului i convingerea lui în calit ile, utilitatea i siguran a produsului, 
reie ind din totalitatea gamei  de oferte.  Spre exemplu,  în  topul  celor  o sut  de 
branduri comerciale, pe primele trei pozi ii se plaseaz   Coca-Cola, Microsoft i 
IBM. O derivat  a acestui termen este i cel de branding, definit ca ansamblul 
ac iunilor, orientate spre crearea i gestionarea m rfurilor comerciale.39 

Treptat, conceptul de brand s-a extins de la sfera economico-comercial  la 
cea a politicului, fiind atribuit rilor. Astfel, brandul rii începe a fi asociat cu 
denumirea ei, exprimând valorile fundamentale i calit ile unicale. Prin urmare, 
dac  brandul m rfii poate fi interpretat ca totalitatea reprezent rilor consumato-
rului despre ea, brandul rii este perceperea extern  date unei ri. Totodat , se 
impune necesitatea explic rii i coment rii altor dou  concepte, legate de imagi-
nea rii, cum ar fi cea a statului i na iunii.  

Imaginea statului are mai mult o conota ie politico-economic . Totu i, cri-
teriul de baz  este cel politic i anume, ata amentul la principiile democra iei i 
stabilitatea sistemului. Astfel, China, de i se prezint  atractiv  din punct de ve-
dere economic i turistic, este deseori criticat  pentru nerespectarea drepturilor 
omului. Din aceast  cauz , SUA chiar amenin au cu boicotarea jocurilor olimpi-
ce40. Acela i lucru se refer i la Rusia, criticat  pentru nerespectarea drepturilor 
omului în Cecenia i guvernarea autocrat  a lui Putin. Belorusia, din cauza regi-
mului autoritar a lui Luka enco a fost izolat  politic. 

Un alt factor politic ar fi cel al securit ii interna ionale. În primul rând este 
vorba de terorismul interna ional i securitatea nuclear . Spre exemplu, Cuba, 
calificat  ca regim autoritar, are o imagine mult mai pozitiv  decât Coreea de 
Nord,  Iran sau Irac.  În al  doilea rând,  de ambi iile  geopolitice ale  unor puteri,  
care fie în trecut, fie în prezent au generat instabilitate i conflicte. Astfel, Ger-
mania resimte consecin ele trecutului s u nazist. Rusia mai este înc  asociat  cu 
Uniunea Sovietic , iar politica extern , în special cea energetic , promovat  de 
Putin, îngrijoreaz  Uniunea European . SUA, de i se prezint  ca un ap tor al 
democra iei i drepturilor omului, au o imagine negativ  în lumea musulman i 
chiar în unele ri europene. 
                                                
39 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4 
40 Mai mul i anali ti consider  c  aceast  pozi ie fa  de China nu este determinat  atât de aspi-

ra iile democratice ale americanilor, cât de rivalitatea economic . În SUA a fost lansat  deja o 
întreag  campanie (de i neoficial ) de boicotare a m rfurilor chineze. Este cunoscut faptul c  
jocurile olimpice reprezint  o surs  substan ial  de venit pentru ara gazd . 
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De aceea, liderii i elita politic  sunt mereu îngrijora i de aprecierea calit ii 
guvern rii nu numai în interiorul, dar i în exteriorul rii. Astfel, în 2002, pri-
mul ministru al Belgiei a angajat o companie de exper i, menit  s  reanimeze 
imaginea politic  intern i extern  a statului, deteriorat  de scandalurile legate 
de corup ia în guvern, pedofilie i puii infecta i cu dioxin .41 Un alt exemplu îl 
serve te campania electoral  a laburi tilor din Marea Britanie, din 1997, desf -
urat  sub lozinca „New Labour – New Life in Britain”. Ea prevedea schimba-

rea imaginii Regatului Unit, asociat  cu guvernare conservatoare i stagnare. Au 
fost rev zute rela iile cu Uniunea European i fostele colonii, politica extern  
devenind mult mai abil  (de i în acest sens exist  rezerve).42 La fel,  Guvernul  
Blair a lansat sloganul Cool Britannia, care urma s  contribuie la crearea imagi-
nii unui stat modern i deschis, transformându-l într-un centru al mediaindust-
riei.   

Totodat , în perioada globaliz rii, leg turile politicului cu economicul au 
devenit indispensabile. De aceea, statele na ionale încep a fi comparate cu con-
cernele mari, care încearc  s  se promoveze i s  se impun  pe pia a interna io-
nal . Tot mai des, ele sunt asociate cu propriile branduri economice, care devin 
logotipul statului. Astfel, Finlanda se asociaz  cu Nokia; Suedia cu Volvo; Ja-
ponia cu Panasonic, Toyota i Mitsubishi; Coreea de Sud cu Samsung i LG; 
Germania  cu  Mercedes  i  BMW;  Fran a  cu  Renault  i  Pegeau;  SUA cu  Ford,  
Microsoft, Coca Cola, etc.   

Îns  dac  brandurile economice puternice, determinate de calitatea m rfii, 
devin ni te avantaje pentru state, cele slabe se transform  într-o povar . Bun o-
ar , dac  pe marf  întâlnim inscrip ia „made in China”, ne cre m imediat o imp-
resie negativ  despre calitatea ei. În anii ’60 o astfel de impresie exista fa  de 

rfurile japoneze, care la fel invadar  lumea. A fost nevoie de mult timp i 
eforturi pentru a schimba imaginea produc iei japoneze. Dar evident c  primul 
pas trebuie s  fie orientat spre cre terea calit ii i numai apoi, monitorizare43. 
În acest sens este interesant  experien a Sco iei, fiind permanent considerat  
mai subdezvoltat  decât Anglia. În 1997, a fost elaborat noul logotip, care s-a 
transformat în „Scotland the Brand”, devenind un semn de calitate a m rfurilor 
sco iene. Îns  nu toate companiile au ob inut dreptul de utilizare a logotipului 

                                                
41 . . // « », 101 (2615), 2002, 16 . 
42 . ? // . 2,  - 

 2006, http://www.globalaffairs.ru/numbers/19/5549.html 
43 Înc  în secolul XVIII, Colbert, ministrul lui Luis al XV-lea, a întreprins o serie de ac iuni în ve-

derea revigor rii economiei franceze. Unul din pa i a fost introducerea controlului de stat asu-
pra calit ii m rfurilor franceze pentru ca acestea s  poat  rezista concuren ei pe pia a exter-

. 
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pentru desemnarea produc iei, fiind selectate doar cele mai competitive în baza 
unor criterii riguroase.44  

Imaginea statului mai este determinat i de poten ialul s u economic, care 
se caracterizeaz  prin Produsul Intern Brut i Produsul Na ional Brut pe cap de 
locuitor. Spre exemplu, Rusia, care lanseaz  nave cosmice, dispune de un imens 
teritoriu cu colosale bog ii naturale, are un enorm poten ial militar i uman, din 
punct de vedere economic cedeaz  Portugaliei, care pân -n 2007 era cel mai s -
rac stat al UE. Prin urmare, un alt criteriu important este cel al bun st rii popu-
la iei, identificat i cu bun starea na iunii45.  

Din cele expuse, putem conchide c  termenul imagine a na iunii este  cel  
mai complex, care ar include celelalte imagini. Totodat , trebuie s  men ion m 

 în perioada actual  a globaliz rii, imaginea na iunii, care cândva era determi-
nat  de m re ia na iunii, axându-se pe trecutul glorios istoric, patrimoniul cultu-
ral na ional, dimensiunile teritoriale, for a politico-militar  a statului i alte rea-
liz ri notorii, în prezent sunt dep ite.  

La etapa actual , acest termen este asociat cu cel de brand al na iunii, 
având mai mult o dimensiune economic i publicitar , care exclude na ionalis-
mul. Brandul na iunii este mai curând aprecierea extern  dat  unei na iunii46. El 
are misiunea de a spori gradul de credibilitate fa  de na iune, a lichida vechile 
stereotipuri, înlocuindu-le cu subiecte pozitive.  

Specialistul britanic în promovarea imaginii rii, S.Anholt identific ase 
piloni ai brandului na ional: 1) turismul; 2) exportul; 3) popula ia; 4) guvernul; 
5) cultura, istoria i tradi iile; 6) investi iile i emigra ia. În conformitate cu ace-
ste criterii, el a analizat raiting-ul a unsprezece ri cunoscute, chestionând 10 
mii de indivizi. Pe prima pozi ie s-a plasat Suedia, urmat  de Marea Britanie, 
Italia, Germania i SUA, Japonia, China, India, Coreea de Sud, Rusia, Turcia.47 

În cadrul unui alt clasament mondial al rilor, în baza Country Brand In-
dex, realizat de firmele Future Brand i Weber Shandwick, axate pe opinia turi -

                                                
44 .  “ ”. http://www.c-asia.org/analit/index.php?cont=long&id= 

5387&year=2005&today=11&month=1 
45 Pân  în secolul XVIII, bog ia statului era redus  la avu ia cur ii regale, apreciat   prin canti-

tatea de aur i argint depozitat  în vistierie. State puternice erau considerate acelea, regii c -
rora puteau s  între in  o armat  regulat , impunându- i voin a asupra vasalilor i supunând 
teritorii mai extinse. Politica economic  era dominat  de mercantilism, care prevedea îmbog -
irea cur ii regale. O dat  cu formarea statului na ional, acest principiu a fost rev zut, astfel 

bog ia statului este asociat  cu cea a na iunii. 
46 Este vorba în special de opinia public  na ional  sau interna ional , care nu întotdeauna poate 

coincide cu opinia oficial  a statelor sau structurilor interna ionale. 
47 . , -

. 
http://www.mn.ru/issue.php?2005-22-1 
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tilor, au fost definite urm toarele opt criterii: 1) afacerile; 2) arta i cultura; 3) 
congresele; 4) ecologia; 5) familia; 6) istoria; 7) plajele; 8) via a nocturn .48 

Rolul central în formarea i promovarea brandului favorabil al na iunii îi re-
vine statului. Unul din instrumentele tradi ionale era hard power – exercitarea 
presiunii prin mijloace militare, politice i economice. În prezent s-a demonstrat 
ineficacitatea acestei politici, fiind înlocuit  cu cea de soft power49. Conceptul 
de  soft  power  a  fost  elaborat  de  c tre  cercet torul  american  Josef  Nye  în  cele  
dou  lucr ri fundamentale: Bound to Lead: The Changing Nature of American 
Power. New York: Basic Books, 1990 i Soft Power: The Means to Success in 
World Politics. Public Affairs, 2004.   

Nye identific  trei componente, prin intermediul c rora statul ar putea exer-
cita influen : cultura, valorile i politica extern . Referindu-se la ultimul factor, 
el accentueaz  rolul diploma iei publice sau populare, care ar include activitatea 
jurnali tilor, celebrit ilor culturale, organiza iilor non-guvernamentale, schim-
burile academice, etc.50 Trebuie s  men ion m c  SUA dispun de un enorm po-
ten ial în aceast  privin  prin cultura american  de mase, branduri populare, 
ideile democra iei i drepturilor omului, economie liberal . Nu poate fi negat i 
factorul de american dream (visul american), prezent în con tiin a milioanelor 
de indivizi. 

Un studiu consacrat imaginii României peste hotare s-a axat pe urm toarele 
criterii:  

1) Cum este apreciat  România din interior, fiind calificat  ca o ar  corup-
i s rac , unde nu exist  posibilit i de afirmare. 
2) Cum este v zut  ea în str in tate. Principalele asocieri au fost: trecut 

comunist, copii orfani, cer etori, igani, prostituate. De fapt, aceast  imagine a 
fost creat  de românii pleca i peste hotare, întip rindu-se în con tiin a p turilor 
largi. Este i firesc c  nu au auzit de Eliade, Cioran, Ionescu sau Brâncu i, cei 
mai cunoscu i români fiind Ceau escu, Hagi, Popescu, Nadia i Dracula. 

3) Care sunt avantajele României. În acest sens a fost prezentat turismul, 
muzica i arta, sportul.51 

La sfâr itul anilor ’90, nu numai România, dar i alte state ex-socialiste au 
început a se preocupa serios de imaginea na iunii, pentru a se debarasa de trecu-
tul comunist, aceast  inten ie fiind determinat   i de fenomenul integr rii euro-
pene.  

                                                
48 Chevrier F-G. Image de marque: un pays ou une destination touristique? 

http://veilletourisme.ca/2005/12/15/image-de-marque-un-pays-ou-une-destination-touristique 
49 Traducerea direct  în român  ar fi puterea tare i puterea moale, îns  în literatura româneas-

 de specialitatea se utilizeaz  termenii putere hard i  putere soft. 
50 . ? // .  2,  - 

 2006, http://www.globalaffairs.ru/numbers/19/5549.html. 
51 Brandul de na iune. http://www.alternativ.ro/forum/viewtopic.php?=&p=1258 



 MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ),  29 
nr.1 (XL), 2008                                                                 
   

La începutul anilor ’90, Polonia era asociat  în Occident cu mi carea sindi-
cal  „Solidarnosti” i „terapia de oc” în reformarea economiei. În 2001, agen ia 
publicitar  DDB a realizat un studiu pentru a stabili cum este v zut ara de c t-
re europeni.52 Principalele asocieri au fost haosul economic, vodca, biserica ca-
tolic , furturile de automobile. Mai mult ca atât, m rfurile poloneze nu rezistau 
concuren ei pe pia a european , atât din cauza calit ii, cât i din necunoa tere. 
De aceea, unul din primii pa i a fost lansarea campaniei pentru atragerea inves-
ti iilor, prin crearea imaginii unei economii dinamice. Au fost difuzate spoturi 
publicitare în business programele celor mai influente telecompanii precum 
CNN i World Service, publicate materiale în cele mai apreciate reviste de afa-
ceri. 

Al doilea pas, a inclus invitarea jurnali tilor externi pentru ca ace tia s  se 
conving  de reformele realizate i schimb rile intervenite. Cel de-al treilea pas, 
a vizat promovarea brandului rii prin crearea unui nou logotip na ional. Astfel 
denumirea POLSKA este scris  cu un caracter liber i neformal, unde litera „K” 
are forma unui om ce lanseaz  în aer un zmeu de vânt pe un fon alb. La fel, au 
fost încurajate publica iile despre polonezii celebri, precum scriitorul J.Conrad, 
savantul M.Skladowski-Quirie, Papa Ioan-Paul II. 

Aceea i situa ie era caracteristic i Estoniei, pu in cunoscut  în Europa de 
Vest, fiind conceptualizat  ca o ar  baltic i stat post-sovietic. Pentru a ie i din 
anonimat, guvernul eston a creat compania de stat Entreprise Estonia, care înc-
heiat un acord cu agen ia britanic  Interbrand, în vederea elabor rii noului brand 
al Estoniei53. Primul pas al agen iei, a fost lansarea unui clip publicitar în perio-
ada transl rii concursului Eurovision, desf urat în Tallinn. Apoi, au fost efectu-
ate cercet ri de marketing atât în ar , cât i în alte cinci state, pentru a stabili 
tr turile distinctive ale Estoniei i estonienilor. Cel de-al treilea pas a fost ori-
entat spre crearea unui nou logotip.54  

Evident c  formarea i promovarea imaginii externe a na iunii, este rezulta-
tul unei combina ii con tiente, planificate i echilibrate a multiplilor factori i 
actori. Factorii pot fi diviza i în obiectivi, adic  existen i în realitate prin carac-
terul i con inutul lor i, subiectivi, crea i prin intermediul model rii opiniei pu-
blice. Totodat , manipularea opiniei publice, prin prezentarea unei imagini pozi-
tive, falsificând factorii obiectivi, poate avea mai târziu consecin e negative cu 
caracter ireversibil, i anume pierderea încrederii. Actorii reprezint  acele insti-
tu ii, organiza ii sau subiec i, implica i în procesul de formare i promovare a 
imaginii sau brandului na iunii. Din acest considerent, în cele ce urmeaz  vom 
încerca s  identific m principalii actori i factori. 
                                                
52 .  “ ”. http://www.c-asia.org/analit/index.php?cont=long&id= 

5387&year=2005&today=11&month=1 
53 Suma contractului se evalua la circa 700 mii USD. 
54 Ibidem.  
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Statul se prezint  în calitate de actor principal. Prin intermediul structurilor 
sale, el se impune celorlalte organisme, elaborând, promovând i exercitând co-
ntrolul asupra tuturor domeniilor vie ii politice interne i externe, utilizând resu-
rsele politice, economice, sociale sau informa ionale existente. Am men ionat 
anterior c  principiul de baz , ce determin  imaginea statului este democra ia, 
cu alte cuvinte existen a unui stat de drept, care garanteaz i respect  drepturile 
i libert ile fundamentale55.Aici s-ar impune i o serie de criterii, apreciate atât 

de publicul intern, cât i cel extern: 
1. Stabilitatea sistemului. Se manifest  prin stabilitatea institu iilor politice, 

a cursului de reforme promovate i respectarea angajamentelor interna ionale. 
2. Calitatea guvern rii, care depinde de program, echip i transparen a ac i-

unilor. Imaginea guvern rii poate fi deteriorat  de scandalurile legate de corup-
ie, deturnare de fonduri, protec ionism, etc. În ceea ce prive te echipa, ea tre-

buie s  fie profesionist i s  se abstractizeze de la interesele de partid sau grup. 
Un rol însemnat îi revine diploma iei, format  din diploma i de carier  cu o bo-
gat  experien  profesional . 

3. Liderii i elita politic . Este vorba de existen a unor personalit i notorii, 
recunoscute i apreciate nu doar în via a politica intern , dar i cea interna iona-

. Multe probleme controversate pot fi solu ionate prin în elegerile dintre efii 
de stat sau guvern, afla i în bune rela ii. 

Partidele politice ar fi un alt actor, care prin intermediul colabor rii interna-
ionale cu codoctrinarii lor, sunt în stare s  contribuie la promovarea imaginii 

na iunii i intereselor na ionale. Spre exemplu, partidele politice din statele 
Europei de Est, fiind incluse în componen a partidelor politice europene, i-au 
adus aportul la procesul de integrare european . 

Mass-media poate fi calificat  ca un factor i actor. În primul rând, ea d  o 
apreciere guvern rii, exteriorizând principalele dificult i i probleme. În al doi-
lea, prin caracterul publica iilor, particip  atât la construirea imaginii propriei 

ri, cât i reflect  imaginea altor state56.  
Societatea civil  poate fi divizat  în câteva componente: 
 Organiza iile non-guvernamentale, în special cele specializate fie în do-

meniul politicii externe, fie în domeniul cultural, academic sau de cooperare bi-
lateral . 

 Celebrit i cu renume mondial sau regional din sfera academic , cultural  
sau sportiv .  

                                                
55 Conteaz  foarte mult i politica promovat  în raport cu minorit ile na ionale sau confesiona-

le. 
56 Evident c  mass-media face parte din societatea civil , dar în cadrul studiului a fost desemnat  

în calitate de actor separat din cauza func iior sale specifice. 



 MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ),  31 
nr.1 (XL), 2008                                                                 
   

 Factorul popular, care s-ar referi la cultura material i spiritual  a popo-
rului. 

Agen ii economici, care la fel pot fi redu i la: 
  Companiile care i-au creat deja un brand comercial puternic atât la nivel 

na ional, cât i interna ional. 
  Agen iile turistice57. 

În ceea ce prive te factorii subiectivi, ei reprezint  totalitatea ac iunilor i 
tehnologiilor utilizate în domeniul cre rii i promov rii imaginii. S.Anholt de la 
compania Interbrand a sintetizat câteva etape i pa i în construirea brandului na-
iunii.58 

Etapa I. Grupul de lucru. 
Pasul 1 – Constituirea grupului de lucru. Grupul trebuie s  cuprind , pe lân-

 reprezentan ii ministerelor i ai altor institu ii de stat, i liderii unor companii 
private, asocia ii profesionale i industriale i, nu în ultimul rând, consultan i de 
branding din ar i din str in tate. 

Pasul 2 – Instruirea. Anholt spune c , imediat dup  constituirea grupului, el 
instruie te echipa în leg tur  cu practica i principiile brandingului de na iune, 
pentru ca toat  lumea s  foloseasc  acela i vocabular i s  înceap  lucrul în mod 
sincronizat. 

Pasul 3 – Discu ii publice i lobby. 
Pasul 4 – Constituirea unei organiza ii independente. To i participan ii la 

efortul de branding trebuie conecta i i coordona i de o organiza ie independen-
, preferabil înfiin at  în acest scop, cu personalitate juridic  proprie i atitudi-

ne impar ial . Oferirea unui control prea mare institu iilor guvernamentale sau 
companiilor private interesate ar compromite rapid i ireversibil orice efort de 
branding de ar . 

Pasul 5 – Planul de ac iune. Grupul de lucru alc tuie te într-o perioad  scur-
 de  timp  un  plan  de  ac iune  i  aloc  resursele  necesare  (competen i  bani)  

pentru activit ile din etapa a II-a. 
Etapa II. Auditul de brand. 
Pasul 1 – Identitatea na ional . Printr-un ir de cercet ri sociologice, etnog-

rafice i  antropologice, se define te clar ce este ara i cine sunt locuitorii.  

                                                
57 S-a demonstrat deja c  persoanele care au vizitat o ar  str in i-au creat alt  impresie desp-

re ea, decât cea oferit  de mass-media. Imaginea a evoluat fie spre pozitiv, fie spre negativ, fi-
ind rezultatul excesului de publicitate care a dezam git a tept rile. Totu i în majoritatea cazu-
rilor, turismul contribuie la construirea imaginii pozitive, fiind exteriorizate cele mai bune as-
pecte. A se vedea în acest sens: . e  

. (http://www.sovmu.spbu.ru/main/conf/man-nat-soc/2002/14-6.htm) 
58 Todoran A. Brandingul de na iune, pas cu pas. http://www.brandingromania.com/?p=23, 2005, 

16 iunie 
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Pasul 2 – Imaginea rii din afar . Eforturile de cercetare extern  se vor co-
ncentra asupra segmentelor de public str in relevante pentru ar i nu asupra 
str in ii în general. Spre exemplu, segmentele de public relevante pentru Ro-
mânia ar fi, în primul rând, Europa de Vest, rile învecinate (Bulgaria, Serbia i 
celelalte ri balcanice) i rile latine (Spania, Italia i Fran a). 

Pasul 3 – Spritul poporului. Popula ia este implicat  pentru a se descoperi 
spiritul poporului („genius of the people“). Acest aspect este fundamental pent-
ru a în elege brandul i este cel mai dificil i mai important aspect al proiectului. 

Pasul 4 – Evaluarea rezultatelor. Rezultatele cercet rii sunt evaluate i apoi 
comparate cu viziunea celor mai importan i lideri de opinie din ar i din str i-

tate. 
Pasul 5 – Esen a brandului. Este identificat i formulat  esen a brandului 

rii: un concept clar, puternic, diferen iator, universal acceptat de popula ie i 
capabil s  ac ioneze ca o „umbrel “ pentru domenii i circumstan e de aplicare 
extrem de diverse. 

Pasul 6 – Comunicarea rezultatelor. Principiile de brand sunt comunicate 
organiza iilor membrilor grupului i popula iei în general 

Etapa III. Strategia de brand. 
Pasul 1 – Stabilirea domeniilor strategice. Sunt alese domeniile forte ale -

rii (industrii i competen e, personalit i i tr turi de caracter, monumente ale 
naturii, evenimente istorice etc.). 

Pasul 2 – Adaptarea esen ei brandului pe domenii. Esen a brandului trebuie 
„declinat “ pentru principalele circumstan e i domenii de utilizare. Brandingul 
prin turism va împ rt i aceea i esen  de brand cu brandingul prin export, dar 
foarte multe alte detalii de comunicare i strategie vor fi diferite de la un dome-
niu la altul. 

Etapa IV. Implementarea strategiei. 
Pasul 1 – Identitatea verbal i uzual . Este creat  identitatea verbal i vi-

zual  a brandului rii, precum i standardele de utilizare ale acestei identit i. 
Se redacteaz  o strategie de comunicare general  a brandului, cu obiective, me-
saje si canale clar definite. 

Pasul 2 – Implementarea strategiei de brand i celei de comunicare. Imagi-
nea na ional  este  gestionat  de to i  cei  care reprezint  un punct  de contact  cu 
exteriorul (prin ei în i, prin produsele, serviciile sau activit ile lor). Respecti-
vii trebuie s  introduc  în strategiile de afaceri i de brand ale companiilor lor 
elementele-cheie ale strategiei de branding na ional. 

Pasul 3 – Evaluarea rezultatelor i ajustarea periodic  a strategiei. Construi-
rea i managementul unui brand nu este un proces finit, ci unul perpetuu. Un 
brand na ional se construie te în perioade foarte lungi de timp. De aceea, efortul 
de branding va fi eficient numai dac  rezultatele lui sunt evaluate regulat, iar 
strategia care îl propulseaz  se adapteaz  permanent realit ilor vie ii. 
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Din cele expuse, deducem c  imaginea na iunii este o no iune conceptual , 
polisemantic , dinamic i în anumite aspecte tehnic . Totodat , ea nu poate fi 
divizat , deoarece imaginea intern  ar include con inutul, iar cea extern  forma. 
Prin urmare, con inutul este perceput gre it dac  nu este inclus într-o form  cu-
venit i, dimpotriv , forma nu are nici un sens f  con inut. 
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Cet article présente une vision sur les politiques européennes visant le traf-
fic des personnes. Ce fléau a engendré toute l’Europe et influence tant la soci-
été de l’ouest que celle de l’est de l’Europe. Les auteurs veulent proposer les 
réglements et les points de référence pour combattre et prévenir le traffic des 
personnes. Par cette approche, les auteurs ont comme objectif de présenter l’at-
titude de l’UE et la nécessité d’accorder une attention spéciale à ce problème 
grave, ainsi que la mise en place des méthodes plus efficaces pour combattre le 
traffic des personnes. L’accélération des processus de démocratisation et d’in-
tégration éuropéenne demande aux autorités de République de Moldova de pre-
ndre des décisions et des mesures sérieuses pour combattre le phénomène du 
traffic des personnes, ainsi que la mise en place des actions prévues par le Plan 
d’action République de Moldova – UE, afin d’avoir un cadre normatif qui per-
mette de diminuer les conséquences de ce fléau, mais aussi de diminuer le traf-
fic. Ce phénomène demande une implication de toute la population du pays et 
l’utilisation de tous les mécanismes de sensibilisation de la population et des 
autorités envers le processus de prévention du traffic des personnes. Les politi-
ques européennes visant ce problème sont orientées vers les mesures communes 
de prévention et vers l’aide qui doit etre acordée aux victimes pour leur intég-
ration sociale.  

 

                                                
59 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Ruslan T NAS  
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Schimb rile politice, sociale i culturale la nivelul statelor din Europa de 
Est – în general, Republica Moldova – în special, – sunt considerate a fi efecte 
ale perioadei de tranzi ie pentru rile din aceast  regiune. Ace ti factori, la râ-
ndul lor au cauzat o cre tere a s ciei i a ratei omajului, o distribu ie inegal  
de putere pe pia a muncii între b rba i i femei60. Neavând prea multe oportuni-

i de angajare în ar , multe persoane caut  posibilit i de câ tig în afara hota-
relor rii de origine, o alegere u oar  fiind i migra ia ilegal . Discriminarea pe 
pia a muncii, caracterizat  prin ratele ridicate ale omajului în cazul femeilor, 
combinat  cu s cia motivat  de remunerarea proast  a muncii i cu ocaziile de 
a emigra, au determinat considerarea – ca unic  solu ie – a emigr rii în rile 
mai dezvoltate.  

Unul dintre cele mai grave efecte ale feminiz rii s ciei i a migra iei pe 
pia a muncii constituie traficul de fiin e umane. Conform datelor Organiza iei 
Interna ional  a Muncii, num rul persoanelor traficate anual se ridic  la circa 
2,5 milioane, majoritatea fiind femei i copii. Circa 500.000 dintre ei sunt din 
Europa. Date furnizate de Organiza ia Interna ional  pentru Migra ie i Comisia 
European  estimeaz  un num r total de 12.000 pân  la 36.000 de persoane sub 
18 ani care devin anual victime ale traficului de persoane în Europa. Statisticile 
mediatizate de Parlamentul European men ioneaz  un num r de la 600.000 pân  
la 800.000 de femei, b rba i i copii trafica i anual, dintre care aproximativ 80% 
sunt fete i femei, iar pân  în 50% sunt minori. Acelea i surse estimeaz  în total 
100.000 de femei care devin victime ale traficului uman în limitele hotarelor 
Uniunii Europene.61 

O trecere în revist  a articolelor din presa interna ional i European , 
scoate în eviden  o pondere izbitoare a articolelor pe tema traficului, ca feno-
men ce afecteaz  grav Europa, care se desf oar i în limitele hotarelor Uniunii 
Europene, ca flagel ce aduce profituri uria e62.  

Anual, aproximativ 10 milioane de euro sunt alocate de c tre Uniunea Euro-
pean  pentru lupta cu traficul de persoane. Traficul de fiin e umane a ajuns s  
fie una dintre cele mai profitabile infrac iuni, situat  pe al treilea loc în lume, 
precedat doar de traficul de arme i cel de droguri. Potrivit datelor Biroului 
UNODC, trafican ii de carne vie au un profit anual ilicit de aproximativ 8 milia-
rde de dolari, comparabil cu profitul din traficul de droguri. Conform datelor fu-
rnizate de EUROPOL, trafican ii de fiin e umane au un câ tig anual între 6 i 9 
miliarde de dolari. Potrivit aceleia i surse, traficul de persoane este considerat  

                                                
60 Mateu  Gh. et al., Traficul de fiin e umane. Infractor. Victim . Infrac iune. - Ia i, Asocia ia Ma-

gistra ilor, Asocia ia Alternative Sociale, 2005, pp.11-13  
61 Portalul Parlamentului European, http//www.europarl.europa.eu/news, accesat la 16 noiemb-

rie 2007 
62 Dosar – Traficul de persoane: UE lupt  cu un flagel ce aduce profituri uria e, publicat la 10 

octombrie 2007, http://www.euractiv.ro/index.html/articles, accesat la 15 noiembrie 2007. 
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una dintre cele mai profitabile activit i de crim  organizat  din cadrul Uniunii 
Europene. 

În jur de 250.000 de femei i copii din Europa de Est i fostele ri sovieti-
ce,  sunt  transporta i  în  fiecare an c tre  alte  ri.  În  ultimii  ani,  s-a  înregistrat  o  
cre tere a ponderii traficului în scopul exploat rii în munci for ate. Astfel, 32% 
din num rul total al persoanelor traficate sunt exploatate în munc  for at . Pon-
derea femeilor exploatate în munci for ate este alarmant , constituind în prezent 
56,6% din num rul victimelor traficului uman.  

Direc iile de ac iune ale Comisiei Europene îndreptate înspre combaterea 
fenomenului traficului de fiin e umane, sunt axate pe prevenirea traficului 
uman, protec ia victimelor traficului i tragerea la r spundere a trafican ilor de 
carne vie. La 3 septembrie 2007, Comisarul pe Justi ie i Afaceri Interne Franco 
Frattini a declarat c  strategia european  inten ioneaz  s  treac  traficul de per-
soane de la un fenomen cu risc sc zut i câ tiguri mari, la un fenomen cu risc ri-
dicat i câ tiguri mici. Comisarul Frattini a subliniat imperativitatea unei strate-
gii integrate împotriva traficului, în special în scopul muncii for ate, prin preve-
nirea fenomenului, pedepsirea infractorilor, protec ia i asisten a victimelor.63 În 
acela i context, eful departamentului anti-trafic din cadrul Organiza iei Inter-
na ionale pentru Migra ie Richard Danziger a accentuat în cadrul unei declara ii 
la una din audierile în Parlamentul European, importan a cooper rii interna io-
nale în materie de pedepsire a trafican ilor i protec ie a victimelor traficului de 
fiin e umane.64 În acest sens, Planul de ac iune al UE a identificat în mod corect 
necesitatea cooper rii în special cu rile de origine pentru victimele traficului, 
în ceea ce prive te protec ia victimelor i materie penal  – tragerea la r spunde-
re a recrutorilor i trafican ilor. Un aspect deosebit de important men ionat de 
Dl. Danziger, ine de asisten a victimelor traficului care sunt cet eni ai UE: „In-
clusiv cet enii UE trafica i în interiorul Uniunii (n.a. Europene), care, în mod 
paradoxal, sunt adesea exclu i din programele de asisten , din cauza rii lor de 
origine.” 

Înc  în 2001, OSCE, prin intermediul Oficiului Pentru Institu ii Democrati-
ce i Drepturile Omului (ODIHR), a elaborat un Ghid de referin  pentru revizu-
irea legisla iilor na ionale în sensul combaterii fenomenului traficului uman i 
consolid rii capacit ilor de protec ie a victimelor traficului de persoane.65 Una 

                                                
63 Dosar – Traficul de persoane: UE lupt  cu un flagel ce aduce profituri uria e, publicat la 10 

octombrie 2007, http://www.euractiv.ro/index.html/articles, accesat la 15 noiembrie 2007. 
64 Ibidem, din declara ia Dlui Richard Danziger: „ rile-surs  pentru traficul de fiin e umane, 

mai îndep rtate decât vecin tatea UE nu ar trebui uitate i toate victimele traficului, indiferent 
de origine, ar trebui s  se bucure de protec ie egal i standarde de asisten .” 

65 Kartusch A. Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with Particular Emphasis 
on South Eastern Europe. Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Vienna), OSCE / Of-
fice for Democratic Institutions and Human Rights. – Vienna, 2001, pp.91-95 
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dintre ideile de baz  ale acestui Ghid este orientat  înspre sugerarea cre rii cad-
rului legislativ în baza unor strategii anti-trafic comprehensive, care, la rândul 
lor, trebuie s  ia în considerare m surile care sunt relevante pentru prevenirea 
traficului uman, pedepsirea trafican ilor i protec ia victimelor – în mod concret, 
fiind axat pe activit i de cercetare, programe de instruire i mecanisme de coor-
donare. În acest context, Activit ile referitoare la cercetare se refer  la studii i 
colectare de date asupra fenomenului traficului de fiin e umane, care ar constitui 
fundamentul elabor rii ulterioare a strategiilor de succes, a politicilor i a activi-

ilor orientate înspre prevenirea i combaterea acestui fenomen.  
Ghidul sugereaz  alegerea unei abord ri comprehensive, bazat  pe studierea 

cauzelor traficului uman, dimensiunile problemei, traseele i mijloacele utilizate 
de c tre trafican i, nevoile persoanelor traficate, cât i eficien a m surilor guver-
namentale anti-trafic. Drept baz  legal  pentru aceste ac iuni serve te «Recoma-
ndarea R (2000)11 a Comitetului de Mini tri al Consiliului Europei»66 care re-
comand  statelor membre s  încurajeze studiile na ionale i interna ionale în ce-
ea ce prive te influen a media, în special a noilor tehnologii informa ionale, asu-
pra traficului de persoane, originea fenomenului i metodele folosite de trafi-
can i. De asemenea, unele recomand ri elaborate la nivelul Uniunii Europene se 
refer  la asemenea activit i. În spe , “Rezolu ia Parlamentului European din 
2000”, se refer  la necesitatea studierii i consider rii cauzelor de baz  ale trafi-
cului  de  persoane  în  rile  de  origine  –  în  special  f când  referin  la  s cie,  
condi iile socio-economice, statutul inegal al femeilor, profilurile actorilor imp-
lica i în trafic uman (victim  versus traficant), în special al victimelor.  

Dezbaterile legate de amploarea fenomenului traficului de fiin e umane în 
limitele hotarelor Uniunii Europene s-au intensificat în pragul Campionatului 
Mondial de Fotbal din Germania. În perioada de dinainte a Campionatului, pre-
sa european  nu întârzia s  mediatizeze declara iile oficialilor din cadrul institu-
iilor europene, precum i comunicatele de avertizare emise de diverse agen ii 

interna ionale i organiza ii neguvernamentale.  
În acest context, la 17 ianuarie 2006, oficiul de pres  al Parlamentului Euro-

pean face public un comunicat de pres  prin care anun  adoptarea unui raport 
care propune strategii de combatere a fenomenului traficului de persoane, inclu-
siv m suri orientate înspre cererea i oferta de victime.67 Raportul chema statele 
membre, în special Germania, s  ia m suri concrete pe parcursul Campionatului 
Mondial pentru prevenirea traficului de femei i a prostitu iei for ate. Raportul 

                                                
66 Recomandarea Comitetului de Mini tri Nr. R (2000) 11 privind traficul de fiin e umane în sco-

pul exploat rii sexuale, din 19 mai 2000, vezi în Prevederi legislative privind combaterea trafi-
cului de fiin e umane. Extrase. - Chi in u, Asocia ia Femeilor de Carier  Juridic  / Centrul de 
Prevenire a Traficului de Femei, 2006, p.76 

67 Portalul Parlamentului European, http//www.europarl.europa.eu/news, accesat la 16 noiemb-
rie 2007 
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accentueaz  importan a implic rii fiec rui stat membru în prevenirea i comba-
terea traficului, din perspectiva unei abord ri integrate multidisciplinare, atât la 
nivelul Uniunii Europene, cât i în context interna ional.  

Unul dintre programele cele mai recente ini iate de c tre Comisia Europea-
 este programul Daphne III, ini iat în mai 2007, pentru o durat  de cinci ani, 

având drept scop combaterea tuturor formelor de violen  împotriva copiilor, ti-
nerilor i femeilor, dar i protec ia victimelor infrac iunilor i a grupurilor de 
risc. Programul sprijin  organiza ii neguvernamentale, care sunt sus inute finan-
ciar în sus inerea activit ilor de combatere i prevenire a traficului de fiin e 
umane. Bugetul total al programului constituie 50 milioane de euro.  

Fiind un fenomen transna ional, caracterizat de crima organizat , traficul de 
fiin e uman poate fi comb tut doar prin ac iuni concertate, orientate atât înspre 

rile de origine, cât i înspre rile de destina ie. Uniunea European  a elaborat 
un Plan de Ac iuni în acest sens, care cuprinde ac iuni îndreptate înspre rile de 
origine i cele de destina ie pentru traficul de fiin e umane.  

O analiz  comprehensiv  a ac iunilor propuse pentru statele membre ale UE 
de c tre europarlamentari, ne permite s  observ m principalele direc ii de ac iu-
ne sugerate: 

 În sprirea legisla iei privind munca ilegal ; 
 Asigurarea unui control eficient al aplic rii legisla iei în domeniul muncii 

i a protec iei drepturilor angaja ilor; 
 Armonizarea legisla iei rilor membre, pentru asigurarea unei abord ri 

comune în incriminarea tuturor formelor de trafic de persoane; 
 Asigurarea monitoriz rii infrac iunilor de trafic de fiin e umane la nivelul 

Uniunii Europene. 
Din punct de vedere politic, se poate spune c  traficul de fiin e umane apare 

ca tem  distinct  pe agenda european  în materia justi iei i afacerilor interne 
din 1986, când Parlamentul European adopt  primele rezolu ii privind situa ia 
femeilor, în general, i a traficului de femei, în particular.68 Traficul de fiin e 
umane devine un punct important pe agenda politic  a Uniunii Europene zece 
ani mai târziu, când Comisia European  face public  prima sa comunicare69 în 
aceast  materie. Astfel, din acest moment, putem considera ca fiind lansat ape-
lul în cadrul institu iilor europene împotriva traficului de fiin e umane i pentru 
protec ia victimelor acestui fenomen.  

                                                
68 Mateu  Gh. et al. Traficul de fiin e umane. Infractor. Victim . Infrac iune. - Ia i, Asocia ia Ma-

gistra ilor, Asocia ia Alternative Sociale, 2005, pp.187-190 
69 Comunicare privind traficul de femei pentru exploatare sexual , COM (1996 567 din 11 noiem-

brie 1996, http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index.htm, accesat la 15 noiembrie 2007 i Mate-
 Gh. et al. Traficul de fiin e umane. Infractor. Victim . Infrac iune. - Ia i, Asocia ia Magist-

ra ilor, Asocia ia Alternative Sociale, 2005, p.187 
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La nivelul Uniunii Europene, subiectul combaterii traficului de fiin e umane 
se reg se te din punct de vedere tematic în domeniul Justi iei i Afacerilor Inter-
ne, fiind considerat ca subiect al combaterii crimei organizate. În ceea ce prive -
te institu iile europene responsabile de elaborarea de politici i strategii de pre-
venire i combatere a traficului uman, Consiliul Uniunii Europene joac  un rol 
principal, iar Parlamentul European i Comisia European  sunt pozi ionate pe 
locuri secundare, totu i de o importan  care nu merit  s  fie ignorat . Primul 
progres important în definirea cadrului institu ional în domeniul Justi iei i Afa-
cerilor Interne în cadrul UE i c tre o capacitate a UE de a adopta decizii colec-
tive i obligatorii în acest domeniu, este realizat de Tratatul de la Amsterdam 
din 1999, prin care se transfer  înspre ac iunea comunitar  în cadrul primului 
pilon70 câteva subiecte de ac iune ale Justi iei i Afacerilor Interne, i anume 
imigra ia, azilul i controlul extern al frontierelor. Cooperarea în materie penal , 
care include terorismul, crima organizat , traficul de fiin e umane i infrac iuni-
le  împotriva  copiilor,  traficul  de  arme,  corup ia  i  frauda  –  r mân  în  cel  de-al  
treilea pilon. Tratatul prevede i o realocare a rolurilor institu ionale, potrivit c -
reia Comisia European  ob ine un drept de ini iativ  legislativ  pe care îl împar-
te cu statele membre, Parlamentul European ob ine dreptul de a fi consultat, iar 
Cur ii de Justi ie i se recunoa te o competen  limitat  de a pronun a hot râri 
preliminare cu privire la cazurile importante prezentate în fa a instan elor na io-
nale – subiect al celui de-al treilea pilon, axat pe cooperarea poli ieneasc i ju-
diciar  în materie penal .  

Abordarea rolului cadrului institu ional i legislativ al Uniunii Europene în 
elaborarea de strategii pentru prevenirea i combaterea traficului de fiin e uma-
ne, consider  în mare parte aspectul de cooperare interna ional  în materie pena-

. Acest fapt se datoreaz  caracterului de crim  organizat i infrac iune trans-
na ional  care caracterizeaz  fenomenului traficului de fiin e umane. În cele din 
urm , aspectele legate de dreptul penal fac parte din domeniile care au r mas 
tributare suveranit ii na ionale, iar cooperarea dintre state la nivelul UE este 
considerat a fi doar la un nivel incipient, în compara ie cu politicile comunita-
re.71 Eforturile statelor membre ale UE îndreptate înspre consolidarea cooper rii 
în materie penal  au condus la adoptarea mai multor norme, acorduri i tratate.  

Strategiile de prevenire i combatere a traficului de fiin e umane elaborate 
la nivelul institu iilor europene au rol deosebit de important, totu i consider m 
necesar i trecerea în revist  a unor strategii i mecanisme prev zute de unele 

                                                
70 Prin Tratatul de la Maastricht (1993) este introdus sistemul celor trei piloni ai structurii UE: 

primul pilon cuprinde cele dou  comunit i (Comunitatea Economic  European i Comunita-
tea European  a Energiei Atomice), în al doilea pilon se reg se te Politica Extern  de Securi-
tate Comun , iar în cel de-al treilea cooperarea poli ieneasc i judiciar  în materie penal .  

71 Mateu  Gh. et al. Traficul de fiin e umane. Infractor. Victim . Infrac iune. - Ia i, Asocia ia Ma-
gistra ilor, Asocia ia Alternative Sociale, 2005, p.190 
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state membre ale UE, întreprinse în aceast  direc ie. În acest context se înscrie 
Strategia Na ional  de Management Integrat al Frontierei de Stat a României în 
perioada 2007-2010 din 28 martie 2007. În calitate de membru al UE, România 
are obliga ia de a implementa politici comunitare din domeniul managementului 
integrat al frontierei de stat, în scopul atingerii unui nivel de securitate adecvata 
frontierelor sale. Cât prive te cadrul institu ional, a fost creat un Grup Intermini-
sterial pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat, care are printre res-
ponsabilit ile de baz  stabilirea concep iei de ansamblu a Strategiei mai sus 
men ionate, precum i asigurarea coordon rii unitare a ac iunilor i m surilor 
pentru realizarea managementului frontierei de stat. Obiectivul general al aces-
tei Strategii constituie îmbun irea capacit ii statului român de realizare e a-
lonat  a unui nivel înalt de control la frontiera extern  a Uniunii Europene, prin 
adoptarea i implementarea politicilor comune ale acesteia în domeniul manage-
mentului integrat al frontierei.72 În cadrul obiectivului Strategiei, autorul accen-
tueaz  importan a combaterii statutului României de ar  de origine, tranzit i de 
destina ie a victimelor traficului de fiin e umane i cu lupta împotriva migra iei 
ilegale, în contextul preconizatei cre teri a presiunilor migra ioniste la frontiera 
extern  odat  cu aderarea la Uniunea European .  

Un alt  exemplu de abordare a  unui  stat  membru al  UE, este  declara ia  din 
septembrie 2002 a Ministrului Afacerilor Interne al Spaniei Teresa Guardia pri-
vind Noile strategii de lupt  împotriva traficului de fiin e umane pe durata Pre-
edin iei Spaniei în 2002.73 Ministrul Guardia accentueaz  necesitatea aprob rii 

Planului Global de combatere a migra iei ilegale i a traficului de fiin e umane 
în Uniunea European , care a fost aprobat de c tre Consiliul Mini trilor de Jus-
ti ie i Afaceri Interne în februarie 2002 i care a fost elaborat în baza Comuni-
catului emis de c tre Comisie la 15 noiembrie 2001 referitor la politica comun  
privind migra ia ilegal . Ministrul de interne al Spaniei a amintit despre Consili-
ul European de la Seville, în cadrul c ruia au fost examinate i confirmate rezul-
tatele ob inute de Spania pe parcursul Pre edin iei. În cadrul Consiliului a fost 
elaborat un regulament pentru dezvoltarea unei politici de azil i migra ie în ca-
drul Uniunii Europene, constituind în acela i timp i un program concret de luc-
ru pentru realizarea acestui scop. Ac iunile de baz  men ionate de c tre Minist-
rul Guardia în cadrul comunicatului men ionat mai sus, se refereau la: 

 Politicile referitoare la vize; 

                                                
72 Strategia Na ional  de Management Integrat al Frontierei de Stat a României în perioada 

2007-2010 din 28 martie 2007, aprobat  prin Hot rîrea de Guvern nr.471 din 1 aprilie 2007, 
accesibil la http://www.cdep.ro  

73 Comunicatul Ministrului Afacerilor Interne al Spaniei Teresa Guardia în cadrul Conferin ei in-
terna ionale privind combaterea traficului de fiin e umane (Bruxelles, 2002), Noile strategii de 
lupt  împotriva traficului de fiin e umane pe durata Pre edin iei Spaniei în 2002, accesibil la 
http://www.belgium.iom.int/StopConference/, accesat la 17 noiembrie 2007 
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 Schimbul i analiza informa iei referitoare la problema migra iei ilegale; 
 surile de baz  la trecerea frontierelor care urmeaz  s  fie adoptate de 

rile de origine; 
 Îmbun irea calit ii i eficien ei controlului de frontier ; 
 Politicile de readmisie i repatriere; 
 Rolul Europol în lupta împotriva comer ului cu fiin e umane i traficului 

de persoane; 
 surile de pedepsire a trafican ilor.  

Unul din instrumentele de baz  în materie de combatere a traficului de fiin e 
umane îl reprezint  Tratatul privind Uniunea European  (Tratatul de la Maast-
richt din 1993), care prin articolul 29 creeaz  un spa iu de libertate, securitate i 
justi ie, obiectivul UE fiind: oferirea cet enilor a unui nivel ridicat de protec ie 
într-un spa iu de libertate, securitate i justi ie, prin elaborarea unei ac iuni co-
mune a statelor membre în domeniul cooper rii poli iene ti i judiciare în mate-
rie penal . În materia prevenirii i combaterii traficului de fiin e umane, cele 
mai importante etape legislative sunt reprezentate de urm toarele documente74: 

 Decizia Cadru a Consiliului din 19 iulie 2002 privind combaterea traficu-
lui de fiin e umane (JO L 203 din 1 august 2002) – reprezint  cel mai important 
instrument în aceast  materie. 

 Directiva Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de re edin  te-
mporar  pentru victimele traficului sau care au fost supuse unei ac iuni de facili-
tate sa imigra iei ilegale i care coopereaz  cu autorit ile (JO L 261, din 6 
august 2004) 

 Decizia Cadru a Consiliului din 22 decembrie 2003 privind combaterea 
exploat rii sexuale a copiilor i pornografiei infantile (JO L 13 din 20 ianuarie 
2003). 

Consider m important de men ionat i ini iativele legislative îndreptate îns-
pre eliminarea unora dintre cauzele de baz  ale prolifer rii factorilor determi-
nan i ai migra iei ilegale i traficului de persoane. Astfel, legea egalit ii sexuale 
a constituit una din întreprinderile din domeniul legii comunitare care a fost în-
cununat  cu succes75.  Comunitatea a formulat prevederi exacte, iar prin interp-
retarea judiciar i prin legisla ia adi ional  a fost astfel creat un regim legal de-
taliat, care a oferit posibilitatea p ilor litigante s  cear  respectarea drepturilor 
                                                
74 Prevederi legislative privind combaterea traficului de fiin e umane. Extrase. - Chi in u, Asoci-

ia Femeilor de Carier  Juridic  / Centrul de Prevenire a Traficului de Femei, 2006; Mîndî-
canu A., Cojocaru C., Wisemann H.L. Culegere de documente relevante pentru Republica Mol-
dova cu privire la prevenirea i combaterea traficului de persoane. - Chi in u, Ambasada Sta-
telor Unite ale Americii în Moldova, 2006; Drepturile victimei traficului de fiin e umane. Pre-
vederi legale. Edi ia III. - Chi in u, Asocia ia Femeilor de Carier  Juridic  / Centrul de Pre-
venire a Traficului de Femei, United Nations Office on Drugs and Crime, 2007 

75 Thatham A., Osmochescu E. Dreptul Uniunii Europene. – Chi in u, Arc, 2003, pp.329-362  
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lor – fapt care a avut un impact semnificativ asupra sistemelor juridice na iona-
le. Un aspect important îl constituie considerarea termenilor de discriminare in-
direct , precum i ajungerea la un consens între statele membre asupra proble-
melor de discriminare sexual .  

În aceast  ordine de idei e deosebit de importnt de constat alinierea cadrului 
normativ al Republicii Moldova la prevederile documentelor i politicilor inter-
na ionale, în mod specific europene, în prevenirea i combatirea traficului de fii-

e umane. Moldova este recunoscut  drept ar  de origine pentru victimele tra-
ficului.  Ultimele  tendin e  ale  acestui  fenomen,  arat  o  cre tere  considerabil  a  
traficului intern – exploatarea victemelor ora ele mari venite din zonele rurale 
sau a tranzit rii Moldovei de c tre victime ale traficului care pleac  spre Occi-
dent.  

În acest context, putem constata c  nu sunt cunoscute cifre exacte ale num -
rului de persoane traficate originare din Moldova. Diferite surse prezint i arat  
date diferite. Luînd în considerare magnitudinea acestui fenomen în Moldova, 
Guvernul a înfiin at un Comitet Na ional de Combatere a Traficului de Fiin e 
Umane, care cuprinde reprezentan i de la diverse Ministere i care a fost ini iat 
în scopul coordon rii ac iunilor de prevenire i combatere a traficului de persoa-
ne în Moldova. Comitetul este un organ consultativ, condus de un secretar na i-
onal i desf oar edin e de lucru la nivel na ional i regional în ar .  

În acela i timp este binevenit de a men iona c  membrii societ ii civile i 
reprezentan ii ONG-urilor au un rol de observator în cadrul Comitetului i de 
monitorizare a rezultetelor Comitetului în implementarea Planului Na ional de 
Ac iuni pentru prevenirea i combaterea traficului de fiin e umane în Republica 
Moldova. Acest Plan76 a fost bazat pe experien a altor state europene i ajustat 
la realitatea existent  din ar .  

Prevederile de baz  erau concentrate asupra scopurilor strategice pentru anii 
2005-2006 în domeniul prevenirii i combaterii traficului de persoane, stabilind 
structurile responsabile pentru implementarea acestora.77 În 2007 a fost elaborat 
cel de-al doilea Plan de ac iuni de prevenire i combatere a traficului de fiin e 
umane, care urmeaz  s  fie adoptat i implementat pe parcursul anilor 2007-
2009. Documentul de baz  în legisla ia na ional  îl constituie Legea privind pre-
venirea i combaterea traficului de fiin e umane care î i propune ca obiectiv co-
mbaterea i eliminarea acestui fenomen din perioada de tranzi ie i crearea unui 
mecanism de  protejare  a victemelor. 

                                                
76 Planul Na ional de Prevenire i Combatere a Traficului de Fiin e Umane, aprobat prin Hot rî-

rea de Guvern Nr.903 din 15 august 2005. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.119-
122/987 de la 9 septembrie 2005 http://www.antitraffic.md    

77 The Human Trafficking Assessment Tool Report. Moldova. - Chisinau, American Bar Associati-
on. Central European and Eurasian Law Initiative (ABA CEELI), 2005, p.6-8 
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În concluzie, putem afirma faptul c  fenomenul traficului de fiin e umane 
prezint  un pericol i – din acest motiv – i un interes deosebit la nivelul conti-
nentului european. În scopul prevenirii i combaterii traficului de persoane i 
elimin rii cauzelor care prolifereaz  acest fenomen, a fost creat i este în conti-
nu  îmbun ire un cadru institu ional i legislativ european. Cooperarea în se-
nsul combaterii traficului uman este încurajat i desf urat  nu doar în limitele 
UE, dar i în cadru interna ional. Astfel, la nivelul UE, traficul de fiin e umane 
este un subiect important nu numai în rela iile dintre statele membre, ci i în re-
la iile cu ter ii, tocmai datorit  caracterului global al traficului de fiin e umane. 

Devenind unul dintre subiectele de importan  major  pe agenda politic  a 
UE, traficul de fiin e umane este în prezent considerat un pericol iminent pentru 
securitatea spa iului european. Aliniindu-ne la opiniile exprimate de c tre autori 
în publica iile de referin 78, consider m c , în vreme ce majoritatea politicilor 
privesc prevenirea i combaterea traficului de fiin e umane, instrumentele legis-
lative privesc mai degrab  cooperarea poli ieneasc i judiciar , astfel încât re-
ferirea la trafic ca atare este una indirect .  

În acela i timp, un punct slab al politicilor elaborate constituie caracterul de 
recomandare al acestora i nu unul obligator, fapt ce face dificil  implementarea 
i aplicare eficient  a politicilor europene la nivel na ional. Totu i, implicarea 

tot mai activ  a statelor membre în elaborarea de norme legislative în concorda-
 cu documentele europene împotriva traficului uman, va duce la sporirea efi-

cien ei ac iunilor în acest domeniu. Este demonstrat faptul c  legisla ia na ional  
a multor state este una extrem de eficient , conform  cu regulamentele i reco-
mand rile actelor normative europene, doar c  aplicarea lor în practic  este una 
mai deficitar . În perspectiva întreprinderii de ac iuni concertate împotriva aces-
tui fenomen, consolidarea eforturilor comune de prevenire a traficului, de pede-
psire a infractorilor i de asisten  a victimelor traficului constituie o direc ie de 
baz , atât în limitele cadrului UE, cât i la nivel extins interna ional.  
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Communication is an inherent element in the public institutions activity, in 
the context of the role of the communication to conect people each other in the 
evoluated medium. Also, the communication process follows to realise some go-
als and the conveyance of the specificaly semnifications through the transmited 
message, the process which inclines to the one image creation and the streng-
thening of the citizens adhesion with administrators.  

The communication evolution in the area of the public institutions suppose 
the realization of the some desideratum: the frame of the norms of communicati-
on with subordinates or with the members of the collective, the status function 
wich compel the person to talk in public, the efficiency of the communication 
process of the decizional factors, and of the whole collective from the administ-
rative body, transforming into an efficient regulation instrument of the decizio-
nal operations regarding the whole community, the communication emprovment 
in the public institutions, and improvment of the public services quality sweared 
to citizens. 

Inobservance of the communications norms and rules has as consequences: 
in particulary the efficiency diminish of the public institution activity and the 
citizens dissapointment reffering to their activity, and in generally, the state 
authorities. For this purpose is necessary to detect the ways and mechanisms of 
the strengthening and accomplishment of the efficiently communication process 
in the public institutions area.  

 
Comunicarea constituie un element inerent în activitatea institu iilor publi-

ce, în ceea ce prive te rolul ei de a-i pune pe oameni în leg tur  unii cu ceilal i, 
în mediul în care evolueaz . De asemenea, în procesul de comunicare se urm -
re te realizarea anumitor scopuri i transmiterea anumitor semnifica ii prin 
mesajul transmis; proces care tinde spre crearea unei imagini i consolidarea 
adeziunii cet enilor cu administratorii. 

                                                
79 –  
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Evolu ia comunic rii în cadrul institu iilor publice presupune realizarea 
unui ir de deziderate: cadrul normelor în care se desf oar  comunicarea cu 
subalternii, sau cu membrii colectivit ii; statutul func iei ce oblig-  persoana 

 vorbeasc  în public; optimizarea procesului de comunicare a factorilor de 
decizie, cît i a întregului colectiv din organul administrativ în sine; transfor-
marea lui într-un instrument de reglementare eficient  a opera iunilor decizio-
nale, ce privesc întreaga comunitate; ra ionalizarea comunic rii în institu iile 
publice i îmbun irea calit ii serviciilor publice prestate cet enilor. 

Nerespectarea normelor i regulilor de comunicare are ca consecin e sc -
derea eficacit ii activit ii institu iei publice i dezam girea cet enilor în ceea 
ce prive te activitatea acestora, în particular i ale activit ii autorit ilor de 
stat, în general. În acest scop este necesar de a detecta care sunt c ile i meca-
nismele de consoli-dare i perfec ionare a procesului de comunicare eficient  în 
cadrul institu iilor publice. 
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The phenomenon of emergence of civil society in the Republic of Moldova is 
in deep connection with the development of social capital. But, if we perceive 
the social capital as a network of social relations, trust and rules, shared by all 
the citizens of one country, the most difficult thing is to evaluate the level of its 
development in the Republic of Moldova. We think that it is wrong to say that 
there is no social capital at all in Republic of Moldova, as some researches do. 
Nevertheless, the level and power of social capital in our country is still quiet 
week, but some positive trends can be seen. In order to measure the level of the 
development of social capital, we applied a methodology proposed by Putnam 
and other researchers of this phenomemon (Primary factors of the Social Capi-
tal, as generalised trust, membership in  the NGO (associativenees) interes in 
politics, and patriotism. From this point of view, we have a very weak, and frag-
mentarian capital, existing in a restricted area of clan, social group, a network 
of relatives etc. But this capital does not turn into a „generalised trust”. That s 
why a fragmentarian political culture still exists in Republica Moldova. But if 
we take into account the secondary factors of the social capital, we have to ad-
mit, that Republic of Moldova has good opportunities in moving forvard. Never-
theless, the multicultural approach, shows a very poor level of social capital 
among moldavians, and a higher level among russians and especially ucraini-
ans. 

 

                                                
85 Recenzent - doctor în tiin e politice, conferen iar Mihai LESCU. 
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Majoritatea institu iilor politice i economice din Republica Moldova nu sunt 
func ionale. Asta, în particular, din motivul c  în ar  capitalul social nu a ob i-
nut dimensionarea adecvat . În viziunea lui R.Putnam “capitalul social, materia-
lizat în norme i conexiuni ale particip rii sociale, apare în calitate de premis  a 
dezvolt rii economice i a administr rii eficiente”86. În opinia lui D.Halpern, ca-
pitalul social reduce mijloacele tranzac iilor, iar încrederea, reputa ia i sanc iu-
nile neformale înlocuiesc contractele, reglementarea juridic i sanc iunile for-
male. P.Norris a depistat la rîndul s u interdependen a capitalului social i a in-
dicelui dezvolt rii umane.87 În opinia lui F.Fukyama în anumite condi ii „capita-
lul social favorizeaz  un mai mare grad al inova iilor i u ureaz  adaptarea în 
interiorul grupului”88, mai mult, nivelul de încredere existent în societate condi-
ioneaz  prosperitatea na ional i competivitatea89. În viziunea lui R.Putnam, 

capitalul social se refer  la asemenea caracteristici ale organiza iei sociale, cum 
sunt leg turile sociale, normele, încrederea.90 Capitalul social, în viziunea lui 
P.Burdieu, semnific  rela iile “necesare si elective, care presupun obliga ii subi-
ectiv-emo ionale de durat  (sentimentul de recuno tin , respect, prietenie, 
etc)”.91 Adic , aceste rela ii sunt de natur  special -pozitiv emo ionale i edifi-
cate pe încredere. Deci, pentru majoritatea savan ilor, încrederea este elementul, 

 de care este imposibil capitalul social.92  
În cazul Republicii Moldova conteaz , de asemenea, i caracteristica capita-

lului social, dedus  din cercet rile B ncii Mondiale. Potrivit lor, capitalul social 

reprezint  nu doar institu iile, rela iile i normele care condi ioneaz  interac iu-
nea social , ci totalitatea elementelor, care men in existen a societ ii - „cleiul”, 

care sudeaz i men ine împreun  aceste elemente.93 Deci, capitalul social asigu-

                                                
86 Putnam R. The Prosperous Community. Social Capital and Public Life. // The American Pros-

pect, Vol.4, 1993, 13, p.3 
87  . -

. // : , , . 2005, 4, .107 
88  . . // .   -

. / . , . 
— , 2002, c.130-131 

89  Fukuyama F. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. — London: Hamish Ha-
milton, 1995, .7  

90 Putnam R. The Prosperous Community. Social Capital and Public Life. // The American Pros-
pect, Vol.4, 1993, 13, p.1 

91 Bourdieu P. Forms of Capital. // Handbook of  Theory and Research for the Sociology of Edu-
cation / Ed. by J.Richardson. — New York, 1983, p.249-250 

92 ., ., . -
 - . // , 2006, 3, .31 

93 Smith M.K. Social Capital. // The encyclopedia of informal education. www.infed.org/biblio/ 
social_capital.htm. 
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 stabilitatea social , mai mult „f  capital social nu ar putea exista societate 
civila, democra ia nu ar ob ine succes”.94 

 
apitalul social în Republica Moldova 

Fukuyama, analizând problematica capitalului social, face referin e consiste-
nte la societ ile cu un nivel înalt (SUA, Marea Britanie) i sc zut (Italia) al înc-
rederii. El, aplicând acela i criteriu, mai pune în eviden , f , îns , a o exami-
na în detalii, i o alt  categorie de societ i – societ ile atomizate marcate de li-
psa total  a capitalului social. În asemenea societ i nu exist  nici legaturi fami-
liale trainice, nici asocia ii voluntare puternice, care s  asigure un teren propice 
pentru activismul economic, nici structurile organiza iilor mari. E vorba de sta-
tele  din  fosta  URSS  i  Europa  de  Est,  popula ia  afro-american  în  a a  zisele  
„ora e interne”ale SUA (în contrapunere cu suburbiile bogate), dar i în multe 
ora e ale Africii. Cauzele lipsei capitalului social în aceste regiuni sunt specifice 
pentru fiecare societate in parte. In fostele state socialiste aceasta este rezultatul 
tendin elor de a realiza proiectul totalitar, când statul con tient i planificat dist-
rugea societatea civil  în lupta contra unui posibil du man  pentru putere.95 Un 
alt factor este cel institu ional. Unii anali ti (politologul R.Rose, de exemplu.) 
consider  societatea postcomunist  drept una antimodern , în care institu iile 
formale fundamentale, specifice societ ii moderne, (organiza iile de stat, biroc-
ra ia ra ional  eficient , pia a) “nu func ioneaz ” pe deplin sau ac ioneaz  imp-
revizibil.(vezi Tabelul 1).96 

 
Tabelul 1. Societ ile moderne i antimoderne în analiza comparat . 

Caracteriticile sociale Societatea modern  Societatea antimodern  
Func ionarea Complex   Complex  
Semnale regulatorii pre uri, legi „Regulile”politicianului, mita, 

contractele personale 
Deschiderea Transparen  semitransparen  sau tenebr  
Suprema ia legii e prezent   Dependen a puterii judec tore ti 
Cauza i efectele pot fi previzibile Imprevizibile 
Rezultatele Eficiente Neeficiente 
Eficien a sistemului e prezent  uneori, dar nu întotdeauna 

 

                                                
94 Gorincioi R. Democratizarea Republcii Moldova in contextul proceselor de globalizare. Auto-

referatul tezei de doctor în tiin e politice. - Chisinau, USM, 2005. 
95 Fukuyama F. Trust: the social virtues and the creation of prosperity. - London: Hamish Hamil-

ton, 1995, p.54-55 
96 . : -

. // : , , , 
2004, Nr.2, c.33 
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Din punctul nostru de vedere, concluziile lui Fukuyama sunt veridice doar 
partial. Fukyama nu a trait in URSS in anii 70-80 ai secolului trecut, or, aici s-
au format rezerve enorme ale capitalului social, chiar dac  ele nu erau revendi-
cate sau nu erau valorificate în mod adecvat i plenar.  În acest spa iu existau 
multiple elemente ale societ ii civile în epoca autoritarismului tîrziu  - universi-

ile, comunit ile religioase, cluburile de discu ii, echipele sportive, militarii 
care activau în „zonele fierbin i” etc. Aici se producea capitalul social. Migra ia 
redus   în interiorul ora elor conducea la faptul c  oamenii aveau aceia i vecini 
timp de decenii, iar uneori i pe parcursul a cîtorva genera ii. Locul de munc  în 
URSS la fel nu se schimba pe parcursul unei perioade îndelungate, ceea ce favo-
riza formarea unor contacte de munc  de durat  cu aceia i oameni. Mai mult, te-
mîndu-se de informatorii KGB, oamenii constituiau comunit i sociale cu un 
contingent fixat din rândul prietenilor apropia i i a rudelor, f  a atrage în 
acest cerc noi cunoscu i.   

Aceste rela ii îi asigurau cu bunuri i servicii care erau inaccesibile prin ca-
nalurile formale. În socialism, în condi iile unei oferte limitate a m rfurilor i 
serviciilor, contactele jucau un rol mai important decât banii, fiindc  achizi io-
narea m rfii era legat  de accesul la ea. Din aceast  perspectiv  putem afirma c  
strategiile de solu ionare a problemelor în perioada sovietic  se caracterizau pri-
ntr-o utilizare a capitalului social în mai mare m sur  decît în societ ile occide-
ntale cu economie de pia . Factorii men iona i au condus la formarea unor re e-
le destul de compacte i multifunc ionale cu un num r relativ constant al partici-
pan ilor i o for  mai mare a conexiunilor decât în SUA.97 Aceste rela ii ofere-
au i accesul la putere, deci i inegalitatea social ,  fapt ce va explica apari ia 
„noilor moldoveni”, proprietarilor mari în urma proceselor de privatizare.  

Încrederea reciproc i comunit ile neformale au asigurat în perioad  respe-
ctiv  supravie uirea oamenilor, atît materiala, cît i spiritual . Ele totodat  au 
cristalizat capitalul social, pus în aplicare în timpul evenimentelor revolu ionare 
din 1989-1991. Ulterior, îns , capitalul de referin , construit în coordonate im-
proprii,  s-a  consumat pe parcursul  reformelor,  înso ite  de schimbarea brusc  a  
regulilor. La începutul anilor ‘90 oamenii s-au pomenit abandona i de c tre pu-
tere. În asemenea condi ii, ei au început sa se autoorganizeze pentru solu iona-
rea propriilor probleme: sociale, economice etc. Atît timp cît exista un nivel 
sporit al anarhiei, aceasta societate civila exista, fara sa apeleze la putere sau in-
terac ionind cu unii reprezentan i în parte.98 

Societatea moldoveneasc  p streaz  multe amprente ale perioadei sovietice, 
ceea ce influen eaz  în mod direct specificul modelelor de re ea. „Sursele jurna-
                                                
97 . . // , .1, 

2002, 2, c.97 
98  . . // , .XIV, 2005, 

3, c.13 
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listice relateaz  c  majoritatea tinerilor care emigreaz  au o rud  stabilit  peste 
hotare. Diasporele moldovene ti simplific  considerabil g sirea unui loc de trai 
i de munc i reduc riscurile legate de emigrare”99. inînd cont c  peste hotare 

se afl , conform diferitor estim ri, 20% din resursele de munc  (oficial, în 2005 
se aflau peste 394.000,100 iar  potrivit  CBS AXA -  571.000),  aproximativ  30% 
popula ie se afl  în re ele strînse, de solidaritate social , fie i de clan. Totu i, 
emigrarea a sl bit rela iile sociale i emo ionale în interiorul familiilor. (vezi 
Tabelul 2 – rata divor urior). Deci, emigra ia a consolidat clanul i re elele clie-
ntelare, dar a sl bit familia. Acest moment se observ  în echipele de construc ii 
care pleac  peste hotare, fiind formate din rude, în votul la alegerile locale, în 
angajarea la serviciu „prin leg turi”, nun ile i cum triile, care sunt adev rate 
„fabrici” unde se formeaz i se consolideaz  re elele din cum tri – n na i – cu-
scri - mo i (etc), unde factorul economic, iar uneori cazuri i el politic continu  

 aib  importan  enorm  (institu ia de fin i cum tru pân  ast zi r mîne un li-
ant important al rela iilor social-economice la moldoveni)101, în re elele înguste 
de ONG care ob in în anumite cazuri granturi în baza unor structuri i principii 
clientelare, în structura unor partide i departamente de stat, unde observ m  
prezen a rudelor unor înal i demnitari. Aceste modific ri în structura capitalului 
social sunt fixate în formulele lingvistice r spîndite printre oamenii: „trebuie s  
te po i învârti”, „a avea leg turi”, „rela ii”, „mâini p roase”. 

Toate acestea vorbesc despre solidaritatea clientelar , de clan, negând teza 
lui Fukuyama c  în societ ile postcomuniste atomizarea este enorm , lipsind 
totalmente capitalul social. Acesta exist , îns , dup  cum ne-am convins, într-o 
form  distorsionat . 

Capitalul social joac  un rol enorm i în sectorul economiei neformale, lucru 
confirmat i de prezen a sectorului tenebru, apreciat la 50-80% din PI . În busi-
ness intrarea pe pia  este uneori costisitoare din cauza licen elor, mitei, impozi-
telor, arendei. Or, marfa vîndut  în economiile neformale, pe de o parte, compe-
nseaz  lipsa de capital (e mai ieftin ), pe de alt  parte, protejeaz  de „gigan ii 
pie ei”, fiind comercializat  tot în cadrul unor re ele restrânse (dealeri, interme-
diari, realizatori), legate prin interese economice, nu de clan. Desigur, în econo-
mia neformal  intr  toate tranzac iile care se fac neoficial, nefiind reglementate 
de legisla ie i evitându-se achitarea impozitelor, de la plata pentru chiria apar-
tamentului, pîn  la vânz rile în strad .  

Economia neformal  se manifest  în mai multe forme: plata chiriei la aparta-
mente, vînz rile în strad  care datorit  lipsei pl ii de arend i a impozitelor fac 

                                                
99 Republica Moldova: Raport Na ional asupra Dezvolt rii Umane. - Chi in u, 2006, p.82 
100 Ibidem, p.10 
101 Tverdohleb E. Institu iile informale si rolul lor în dezvoltarea economica. - Chisinau, 2006, 

p.96 
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marfa mai ieftin , deci mai accesibil , împrumuturile f cute de prieteni f  pro-
cente, îndeplinirea unor servicii gratuite, gen ezutul cu copii etc.  

Re elele sociale neformale se atest  în coli, unde comitetele p rinte ti adun  
bani în „Fondul colii”, blocurile de locuit, unde oamenii uni i în Asocia ii ale 
locatarilor adun  bani pentru a achita serviciile diretic toarei sau agen ilor eco-
nomici. Ele de asemenea se înregistreaz  în prestarea „pe datorie” a serviciilor 
care este nu altceva decît o creditare camuflat  a clientului sau în activitatea 
agen ilor economici care efectueaz  pl i reciproce în lipsa documentelor oficia-
le etc. Astfel, dac  înainte capitalul social compensa deficitul m rfurilor, ast zi 
el compenseaz  lipsa banilor. Multe probleme care nu pot fi solu ionate formal, 

or î i g sesc solu ia prin canaluri neformale, prin contabilitate dubl , barter, 
moment reflectat i prin valoarea mitelor, estimat  în 2005 de IDIS „Viitorul” la 
5-6% din PIB.102 Aceste institu ii economice neformale sunt o încercare a cet -
enilor de a „rezista” în fa a presiunii statului, de a se ajuta reciproc în economia 

de „supravie uire”. Aceste exemple denot  existen a, în viziunea noastr , a unui 
capital social fragmentar (fragmentar fiindc  încrederea, re elele, întrajutorarea 
i beneficul se face în baza unor norme particulariste în folosul unui grup rest-

rîns, dar nu al întregii societ i). Dar vina în aceasta situa ie este în I rînd a sta-
tului, care uneori, devine prada unor grupuri de interese, distan ându-se astfel de 
„binele public”. De exemplu, conform unor studii, „întreprinderile sînt supuse 
inspec iilor din partea organelor de stat de 17 ori pe an, pentru aceasta cheltuin-
du-se  cca.  1.500  dolari  SUA.  Înl turarea  acestor  obstacole  ar  spori  cre terea  
economica cu cca. 7%”.103 Odat  cu dezvoltarea institu iilor formale, alternati-
vele formale i informale vor r mîne.  

Capitalul social, fie i par ial, poate fi cuantificat, luându-se în calcul factorii 
lui primari i secundari (vezi Tabelul 2), precum i analiza multicultural .  

Republica Moldova, dac  analizam factorii secundari ai capitalului social 
(PIB pe cap locuitor, nivel de trai, infrastructur , urbanizarea, Indicele Dezvol-

rii Umane, telecomunica iile, criminalitatea, comportamente deviante), are 
anumite precondi ii sociale benefice pentru dezvoltarea capitalului social. În 
Moldova este practic efectuat  alfabetizarea total  a popula iei (99,1%), fiecare 
participant al pie ei muncii are cel pu in studii medii, existînd o adev rat  exp-
lozie a înv mântului superior (128 mii studen i in 2006-2007) de i se observ  
o reducere a num rului elevilor în coli  de la 578,7 mii in 2003 la 491,5 mii in 

                                                
102 Republica Moldova: Raport Na ional de Dezvoltare Uman . Calitatea cre terii economice si 

impactul ei asupra dezvolt rii umane. - Chi in u, 2006, p.100 
103 Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Guvernare responsabil  pentru dezvoltare uman . - 

Chisinau, 2003, p.62 
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2007. Potrivit datelor oficiale, la 1 martie 2007 ramîneau ne colarizati doar 74 
de elevi!104  

Aproape 43% popula ie locuie te în ora e,105, existînd o u oara tendin  de 
cre tere în ultimii 2 ani a popula iei urbane.  

Dupa nivelul Indicelui Dezvoltarii Umane (0,733 in 2005) Republica Moldo-
va se plaseaz  în categoria  rilor  cu o dezvoltare  medie.  Ritmul de crestere a  
PIB-ului in 2001-2007 a fost in mediu de 7% pe an, iar PIB-ul pe cap de locui-
tor calculat la paritatea puterii de cumparare (PPC) este de 3.360 $ în 2005, ap-
roximativ egal cu cel al statelor din Europa Central  si de Est la momentul anu-
lui 1995, cînd au depus cererea de asociere la UE. (Republica Moldova avea in 
2000, dac  calcul m i sectorul subteran, 3.740 $ pe cap locuitor, adic  18% din 
PIB-ul expirmat la PPC compartaiv cu UE, Lituania -18%, Bulgaria - 27%, Ro-
mânia - 19% etc)106  

Exist  o infrastructur  de transport i de telecomunica ii relativ dezvoltat , 
aria de acoperire a retelelor de telefonie mobila find in 2003 deja 66% din teri-
toriul tarii, în 2007 în institu iile de înv mînt din republic  erau instalate 
11.546 de computere107, in 2006 num rul conexiunilor totale de acces la Internet 
a dep it cifra de 344,6 mii)108. (Tabelul 2). 
 

Tabelul 2. Dimensiunea capitalului social în Republica Moldova: factori se-
cundari109  

Indicele 2001 2004 2005 Aprecierea 
Indicele Dezvolt rii 
umane:  

0, 711 
 

0,730 
 

0,733 
 

Rata de alfabetizare 
a adul ilor 

98,3 98,9 
 

99,1 
 

Rata brut  de cuprin-
dere în înv mântul 
de toate nivelurile 

70,4 
 

70,9 
 

71,7 
 

PIB în $ pe cap de 
locuitor / paritatea 

2300 
 

3046 
 

3360 
 

Republica Moldova r mâne sub 
media mondial  a IDU-0,741 în 
2003. Totu i, se integreaz  în cele 
88 de ri cu nivel mediu al IDU, 
de la 0,500 la 0,799. Acest in-
dicator reflect  un nivel mai jos de 
mediu al C.S., dar i prezen a unor 
precondi ii favorabile pentru 
formarea acestuia. 

                                                
104 Raport cu privire la evolu ia economiei na ionale si realizarea Programului de activitate a  

Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea tarii – bun starea poporului”in semestrul I al 
anului 2007. - Chisinau, 2007, p.54 

105  Moldova in cifre. Breviar statistic. - Chisinau, 2007, p.9 
106 Moldovanu D. Nivelul de dezvoltare al Republicii Moldova prin prisma unei eventuale ader ri 

la Uniunea Europeana. // Economie si Finan e, 2001, Nr.10-11, p.6-7. 
107 vircun V. Sporirea calit ii în înv mînt – o veriga important  în parcursul european al -

rii. // Guvernul Republicii Moldova. Buletin informativ. 2007, Nr.3(8), p.6 
108 Realizarea in anul 2006 a Programlui de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Moder-

nizarea tarii – bunastarea poporului”. - Chisinau, martie, 2007, p.48 
109 Moldova in cifre. 2007. - Chisin u. 2007; Republica Moldova: Raport Na ional de Dezvoltare 

Umana. 2006. – Chi in u, 2006. 
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puteriide cump rare 
Speran a de via  la 
na tere 

68,2 68,4 67,8 

 
Indicele 2001 2004 2005 Aprecierea 

Coeficientul Gini 
al veniturilor mo-
netare, care refle-
ct  gradul de ine-
galitate 

0,70 
(in 

1999) 

0, 54 - Un grad sporit al inegalit ii, fapt ce 
vorbe te despre o coeziune social  
limitat  

 
Indicele 2001 2004 2005 Aprecierea 

Rata de urbani-
zare 

- 38,7 - Este cea mai sc zut  din Europa. 
Media mondial  a urbaniz rii este 
de 51%, rile în curs de dezvoltare 
– 34%. Un impediment serios în for-
marea CS 

 
Indicele 2001 2004 2005 Aprecierea 

Educa ia    
Rata de înmatricu-
lare neta în educa ia 
primar   

92,4 
 

98.9 
 

99,1 
 

Numarul de studenti 
în universit i la 
10.000 locuitori 

238 318 351 

Cheltuieli publice 
pentru educa ie 

5,8 6,8 7,3 

Înv mântul continu  s  fie subfi-
nan at. Num rul studen ilor la 
10.000 de locuitori dep te indi-
catorii respectivi ai unor state din 
regiune. Cre terea capitalului 
uman,  creeaz  premise pentru dez-
voltarea CS 

 
Indicele 2001 2004 2005 Aprecierea 

Manifest ri antiso-
ciale: 

   

Rata divor urilor la 
100 de c torii 
 

37,9  
(in 

1999) 

59,3 
 

… 

Nivelul Corup iei, 
conform T.I. 

… 2,3 
 

2,9 
 

Crimele/securitatea 
personal  

… 28,85 
 

27,59 
 

Alcooolismul cro-
nic la 100 mii 
locuitori 

81,8  … 112,8 

A degradat mult familia. Corup ia 
este foarte înalt , de i e mai mic  
ca în CSI. Din cauza migra iei se 
agraveaz  a a maladii ca tubercu-
loza, SIDA. În 2006 au fost înregi-
strate 24,7 mii de crime, fiind în 
sc dere cu 10% comparativ cu 
2005. Atest m în acest sens o ero-
dare a CS. 
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Rata de penetrare a telefoniei fixe din ara noastr  este una din cele mai sc -
zute din Europa, fiind la sfîr itul lui 2003 de numai 21,9 la 100 locuitori.110 Dar 
tendin ele sunt fie i modeste, dar pozitive. Dac  în 2003 num rul posturilor te-
lefonice principale in re eaua public  fix  era de 776,4 mii (din care la domiciliu 
688,7) la 31 decembrie 2006 cifra a depasit un milion de unitati, din care 902,9 
mii la domiciliu. În anul 2006 au fost expediate 28,6 milioane ziare si reviste111. 
Dezvoltarea telefoniei i a Internetului a facilitat contactele, stimulînd fie i in-
direct crearea unor re ele dintre indivizi, fiind o prim  etapa important  în crea-
rea bazei materiale a capitalului social. Pe de alt  parte, e de notat faptul c  ace-
ste re ele cu greu genereaz  încrederea dintre oameni, ace tia având temerea c  
sunt receptate de organele de resort, de unde i provine expresia «nu-i discu ie 
de telefon». “Când auzim opinii despre faptul c  în societate se depisteaz  un 
comportament de mas  asocial, exprimat în iresponsabilitate, setea de cî tig, co-
rup ie i luare de mit , aceasta se întîmpl  pe motiv c  cet enii nu au grij  des-
tul  pentru acumularea capitalului social”112. Astfel, capitalul social se asociaz  
cu încrederea, sus inerea social i solidaritatea dintre membrii societ ii. La 
acest capitol, în Republica Moldova Indicele Percep iei Corup iei în 2007, con-
form Transparency International, a degradat, atingîng cota de 2,8 (un nivel foar-
te înalt al corup iei). Rata divor urilor de 59,3 la 100 de c torii reflect  o criz  
profund  a institu iei familiei care reprezint  nucleul societ ii civile. În 2003 au 
fost atestate 32.984 de crime, în 2006 – 24.767113 ceea ce ipotetic denot  o u oa-
ra detensionare a climatului social, în care neîncrederea i frica dizolvau capita-
lul social. 

Capitalul social din Republica Moldova, examinat prin optica factorilor pri-
mari, ca încrederea generalizata, activismul în ONG (dup  R.Putnam), nivelul 
de interes fa  de politic , participarea politic , patriotismul politic (dup  
K.M.Dowley, B.D.Silver), se afl  într-o situa ia defavorizant . Nivelul încrede-
rii între cet eni este redus (vezi Tabelul 3).  

 O situa ie similar  se atest  atunci când vorbim despre gradul de încredere a 
oamenilor fa  de institu iile statului (parlament, poli ie, justi ie) i partide. Ne-
încrederea exprimat  fa  de aceste institu ii este par ial compensat  prin încre-
derea accentuat  fata de institu ia pre edin iei (care reprezint  personificarea 
puterii).   

                                                
110 Primul Raport National: Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului in Republica Moldova. Iunie 

2005, p.62. // www.undp.md/publications 
111 Valcov V. Economia reflectata in statistica. // Guvernul Republicii Moldova. Buletin informa-

tiv. 2007, Nr.3(8), p.20 
112 Social Capital. A Multifaceted Perspective. / Ed. by P.Dasgupta, I.Serageldin. — Washington, 

2000, .1 
113 Moldova in cifre. Breviar statistic. – Chi in u, 2007. p.41 
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Ca efect, încrederea fa  de oameni, existent  la nivel social, nu se transfor-
 în încredere fa  de institu ii, deci, capitalui social este fragmentat la nivel 

de grupuri, clanuri, clientel , re ele limitate, chiar grupuri etnice, neformînd o 
unitate social  integr , modern , civic , institu ionalizat , moment explicat si 
prin presta ia nesatisf toare a partidelor, ONG-urilor, grupurilor de interese 
etc. Capitalul social fragmentar nu „coaguleaz ” institu iile societ ii civile, 
deci, el frîneaz  ac iunile colective: grevele colectivelor TVM (2004), ale postu-
lui de radio Antena C i celui de televiziune Euro TV (2006) îndreptate contra 
ingerin elor statului în managementul i politicile editoriale ale institu iilor men-
ionate au r mas f  nicio replic  din partea societ ii (cu excep ia exprim rii 

unor îngrijorari din partea unor ONG-uri de profil) 
Participarea electoral  ca factor primar de constituire a capitalului social po-

ate fi examinat  din cîteva perspective. Din punct de vedere cantitativ, nivelul ei 
în Republica Moldova este ceva mai ridicat  decît cota medie (69,12% în 1994, 
64,84 în 2005 - la alegerile parlamentare). Analizat  prin optica calitativ , ea nu 
denot  con tientizarea de c tre cet ean a intereselor politice proprii, ci mai cu-
rînd anumite a tept ri paternaliste. Anume astfel poate fi explicat faptul c  «ale-
gerile parlamentare adesea sunt marcate de un populism extrem, în special, soci-
al si economic”114. De men ionat totodat , c  participarea tineretului, oamenilor 
de vârst  medie este mai modest  decât a persoanelor de vârsta a treia. Faptul 
consemnat denot  natura rudimentar  a capitalului social, lipsa coeziunii sociale 
moderne i a „ra ionalit ii civice” ce rezid  în includerea oamenilor într-o re ea 
complex  de rela ii i institu ii moderne. 

Un alt criteriu de apreciere al capitalului social i al societ ii civile este gra-
dul de dezvoltare a sectorului asociativ. Potrivit datelor oferite de Ministerul 
Justi iei, în 1992 au fost înregistrate 38 de ONG, la sfâr itul lui 2001 erau înre-
gistrate 2.758 de ONG în Moldova, iar în 2006, conform unor studii f cute de 
CBS AXA i Centrul „Contact” la comanda UNDP, erau înregistrate 3500 ONG 
na ionale i în jur de 3.500 ONG locale. Sectorul asociativ în coordonatele can-
titative men ionate se dovede te a fi în stadiul incipient de dezvoltare în raport 
cu sectorul respectiv din alte ri (0,31 ONG la 1000 oameni, in România - 0,62 
in 2002)115. În plus, Centrul Na ional de Asisten i Informare a Organiza iilor 
Nonguvernamentale din Moldova afirm  c  densitatea real  a ONG-urilor în re-
public  este mult mai mic , deoarece doar 10-15% dintre ele sunt active, celela-
lte existând doar formal. Majoritatea ONG-urilor, atât na ionale, cît i locale 
sunt constituite ca organiza ii ob te ti (91%) i mai pu ine ca institu ii (4%), sau 
mi ri ob te ti (2%) ori funda ii. 

                                                
114 Frunta u Iu. Programele electorale ale partidelor din Republica Moldova: context i substan . 

// Alegeri 2005. / Coord. S.Bo caneanu, - Chi un u, Gunivas, 2005, p.140 
115 Marin C. Societatea civila: intre mit si pledoarie sociala. - Chisinau: Epigraf, 2002, p.89. 
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Caracteristic pentru ONG-urile na ionale continu  s  r mân  amplasarea lor 
masiv  în centrul rii i în mediul urban (99%), îndeosebi în municipiul Chi i-

u (98%).116 Ca efect capitalul social în regiunele rurale se dezvolt  cu mult 
mai lent decît în Chi in u i B i.  

Majoritatea ONG nu sunt func ionale. Astfel, conform datelor furnizate de 
„Contact”, în ultimii 2 ani n-au implementat nici un proiect 36% din ONG-uri, 
17% au realizat cîte un proiect, 13% - 2 proiecte, 18% - 3-5 proiecte, 16% - mai 
mult de 5 proiecte pe an.117 Conform investiga iilor efectuate de Centrul CON-
TACT, majoritatea ONG-urilor din republic  activeaz  f  o strategie concret  
de dezvoltare (actualmente 9% din ONG-uri au elaborat  o strategie). Acela i 
studiu relev  c  doar 11-14% din ONG-uri posed  capacit i de a- i asuma res-
ponsabilitate, de a identifica problemele prioritare i de a implica comunitatea în 
solu ionarea lor. „Desigur, o astfel de societate civil , imatur  din punct de ve-
dere calitativ, nu a fost în stare s  elaboreze un interes na ional independent de 
puterea statului. Ea nu dispune de acel ansamblu de institu ii non-guvernamen-
tale, pe care E.Gellner, îl consider  drept suficient de puternic pentru a contra-
balansa statul, f  a-l împiedica s i îndeplineasc  func iile sale de men inere 
a p cii i securit ii i de judecare impar ial  cu privire la interesele majore ale 
societ ii.”118. 

Sondajele de opinie arat , c  încrederea fa  de institu iile societ ii civile es-
te foarte redus . Aceast  stare de lucruri se explic  prin faptul c  partidele sunt 
percepute ca fiind înstrainate de ceta ean (43,2% din responden ii Barometrului 
de Opinie Public  afirm  ca niciun partid nu le reprezinta interesele, 19,6% - nu 
tiu)119, iar serviciile furnizate de ONG-uri nu corespund întotdeauna probleme-

lor locale, deoarece acestea încearc  s i ajusteze oferta la cerin ele sponsori-
lor. Doar Biserica (70,3% în noiembrie 2006, conform IPP) mai pu in Mass me-
dia (58,7%,) se bucur  de o încredere sporit , explica ia fiind în resuscitarea 
unor elemente patriarhale, ca reflex al demodernizarii. În aceste condi ii, mul i 
actori ai societatii civile construiesc rela ii nu pe orizontal , dar pe vertical , ca-
re ofer  «acoperi ul politic» necesar unor grupuri de interese în defavoarea alto-
ra. Astfel, «atunci cînd Uniunea agricultorilor sau Uniunea exportatorilor afi ea-

, chiar cu anumit  ostenta ie, numele prim-ministrului, în calitate de lider con-
firmat sau onorific, al acestei organizatii, pe durata mandatului acestuia, nu în-
seamn  altceva decît faptul ca prim-ministrul este predispus sa plateas a prin 

                                                
116 Catalogul organiza iilor neguvernamentale din Republica Moldova, 2002. - Chi in u, 2003, 

p.6. 
117 Studiu asupra Dezvoltãrii Organiza iilor Neguvernamentale din Republica Moldova. p.74. // 

htpp: contact.md/publications 
118 Gorincioi R. Democratizarea Republcii Moldova in contextul proceselor de globalizare. Auto-

referatul tezei de doctor în tiin e politice. - Chisinau, USM, 2005, p.3 
119 Barometrul de Opinie Publica. Republica Moldova, mai 2007, p.55  
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participarea sa anumite recompense acestui grup social-profesional i, eventual, 
probabiltatea mare ca aceast  participare sa fie rasplatit  prin diverse «mite».120 
In acest sens, se vehiculeaz  tot mai des ideea privind raketul de stat 121.  

Rela iile pe vertical  se construiesc i în interiorul ONG-urilor. Din acest 
motiv majoritatea dintre ele sunt structuri autoritare prin defini ie: ”Voin a lide-
rului ridicat  la rang de lege este singur  norm  împ rt it  în mod democratic 
în aceste organiza ii. Orice tentativ  de împotrivire este sortit  e ecului, din care 
cauz  schimbul de lideri i alegerile pe baz  de alternativ  în majoritatea ONG 
sunt no iuni incompatibile.122 În pofida acestei realit i rela iile orizontale în se-
ctorul asociativ se dezvolt . Conform unor studii facute de centrul Contact în 
2002, majoritatea ONG-urilor (93%) colaboreaza între ele, 87% între in rela ii 
de colaborare cu Administra ia Public  Local , iar 78% cu mass-media. Mai pu-
in ONG-urile sunt antrenate în colaborarea cu  businessul, biserica, partidele 

politice, de i un început de colaborare deja exist 123.  
Exist  unele ONG care reu esc s  formeze adev rate re ele sociale republica-

ne, gen Centrul Contact, Umbrela, CNTM, înglobînd zeci de ONG. «Think-
Tank»-urile IDIS «Viitorul», ADEPT, Expert Group, Institutul de Politici Publi-
ce au devenit factori importan i de coagulare a opiniei publice i de promovare a 
atitudinii critice fa  de guvernare. Asemenea practici sunt tratate deocamdat  
cu reticen  de organele de stat, care sus in c  «ONG-urile ce desfasoara activi-
tati si realizeaza proiecte finantate de peste hotare, reprezinta un poten ial peri-
col pentru securitatea national »124. În context, e de notat faptul c  autorit ile 
pentru a se proteja sunt tentate s  cloneze cele mai importante institu ii ale soci-
et ii civile. Astfel în Moldova dup  anul 2001 au ap rut 2 sindicate – CSRM i 
CSLRM „Solidaritate” (în 2007 ele au fuzionat), 2 Uniuni ale jurnali tilor, 2 
Uniuni ale Scriitorilor. Aceste fenomene au tangen e pu ine cu dezvoltarea dive-
rsit ii sectorului asociativ.  

Pe de alt  parte, statul prin unele ac iuni ale sale contribuie la dezvoltarea ca-
pitalului social. E vorba de programele SALT de informatizare a colilor, Prog-
ramele de Gazificare, «Satul moldovensc», SCERS (aprobata de guvern la 19 
mai 2004), ultima fiind apreciata drept cea mai relevanta oferta de dezvoltare 
durabila si eradicare a saraciei. Prin obiectivele pe care si le propune, SCERS 
stimuleaza dezvoltarea si participarea comunitara in Republica Moldova etc. 
                                                
120 Popa V., Munteanu I., Izdebschi N., Cuhal I. Coruptia politica: context si semnificatii. – Chisi-

nau: Editura Cartier, 2001, p.23 
121 Moldovan D., Cheibas R. „Capitalism subteran” sau economie de piata? // Economie si Fina-

nte, 2000, Nr.4, p.14 
122 Gorincioi R. Ce este  societatea civil ? // „Democra ia”, 2003, 28 octombrie. 
123 Godea M. Situatia sectorului neguvernamental in Republica Moldova. // Vocea Civica, mai-

iunie 2002, Nr.3(45), // www.e-democracy.md/voceacivica/online 
124 Gorincioi R. Societatea civila si piramida puterii. // Forum civic, nr.23, septembrie 2007. 

(www.forum-civic.ong.md) 
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Acest obiectiv in ultimul deceniu a fost monitorizat de organizatiile neguverna-
mentale locale, precum si de organizatile donatoare internationale.  

Un rol important în formarea re eleor i ini iativelor locale il joac  Fondul de 
Investi ii Sociale din Moldova (FISM). El a fost creat de câtre guvernul Repub-
licii Moldova cu suportul B ncii Mondiale i lansat la 1 august 1999. Fondul a 
beneficiat si de asisten a altor agen ii donatoare, inclusiv DFID, SIDA etc. Prog-
ramele sprijinite de el sunt focalizate asupra asigur rii unor condi ii de trai mai 
bune pentru popula ia în mediul rural, în special pentru p turile s race. Cu supo-
rtul acestui Fond, în peste 400 de localit i din Moldova au fost implementate 
micro-proiecte de dezvoltare comunitar . FISM-ul a acordat granturi pentru rea-
bilitarea infrastructurii social-economice i a obiectivelor de interes public (re-
para ia drumurilor, edificarea sistemelor de gazoduct, apeduct, repara ia coli-
lor, construirea serviciilor destinate copiilor i familiilor vulnerabile).125 O cont-
ribu ie important  în promovarea proiectelor FISM a avut-o re eaua de benefici-
ari  FISM în zonele de Nord (la  re eaua de nord au aderat  73 de asocia ii  ob -
te ti), Centru, Sud (la re eaua de sud au aderat 62 de asocia ii ob te ti). Ea a fost 
creat  în 2002 în baza unui grant oferit de DFID. La fortificarea lui a participat 
i „Contact”. Beneficiari ai acestui program au fost reprezentan i ai ONG-urilor, 

administra iilor publice locale, serviciilor publice locale, grupurilor de ini iativa 
locale. Ca efect, „re eaua de beneficiari FISM a devenit un „motor” al practici-
lor pozitive i actualmente reprezint  o asocia ie independent  de exper i în dez-
voltare comunitar , care elaboreaz  strategiile in domeniul respectiv. Capitalul 
social cade i sub inciden a patriotismului care în Moldova are dimensiuni bene-
fice. Cel putin, se observa unele tendinte pozitive in aceasta directie. 68,7% din 
responden ii unui sondaj de opinie, efectuat în anul în 2006, s-au ar tat mândri 
pentru c  sunt cet eni ai Republicii Moldova. Totodat , 22% din popula ie ar 
pleca pentru totdeauna din ar .126 De fapt acest indicator al patriotismului por-
neste de la supozi ia lui Rustow despre necesitatea unitatii nationale în procesul 
tranzi iei.  

Analiz  multicultural  arat  c  factorul etno-politic i mesajul etnic, specific 
secolului al XIX-lea, se reg sesc copios în capitalul social din Republica Mol-
dova. EtnoBarometrul publicat în 2005 arat  modul de autopercepere a respon-
den ilor de etnie diferit . Astfel moldovenii se consider  harnici (57%), primi-
tori (41%), dar totodat  supu i, del tori  i dezbina i.  

                                                
125 Pistrinciuc V., Marin C. Dezvoltare si participare comunitar  în Republia Moldova. – Chisi-
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Dezbina i se considera a fi si bulgarii. Ru ii se considera blajini (32%), agre-
sivitatea este perceputa drept principalul defect (17%), independen i, civiliza i si 
educa i127. 

Anume dezbinarea reflect  c  nivelul capitalului social este sc zut printre 
moldoveni. 

Etnobarometrul de referin  a sugerat c  climatul interetnic din Moldova este 
marcat de tensiunile între moldoveni i ru i. Moldovenii, majoritari numeric,  
sunt minoritari când e vorba  de capitalul social. (Tabelul 3). 

Etnobarometrul a mai ar tat c  mo tenirea socio-cultural  a epocii comunis-
te, prezent  în sistemul i în tradi iile de organizare a activit ii societ ii moldo-
vene ti, este foarte influent , fapt explicabil i prin perpetuarea unui sistem de 
valori sovietice la unele categorii sociale.   
 

Tabelul 3. Capitalul social. Cît  încredere ave i în? 
 antion 
 moldoveni Rusi ucraineni Gagauzi Bulgari 

Oamenii din Republica Moldova 58% 69% 75% 66% 68% 
Moldovenii din Republica Moldo-
va 

63% 71% 73% 65% 70% 

Rusii din Republica Moldova 36% 78% 75% 76% 77% 
Ucrainenii din Republica Moldo-
va 

31% 70% 80% 67% 68% 

Gagauzii din Republica Moldova 18% 56% 43% 78% 63% 
Bulgarii din Republica Moldova 21% 58% 45% 67% 81% 
Romanii din Republica Moldova 42% 52% 44% 38% 47% 

Sursa: Etnobarometru-Republica Moldova, 2005, p.22. // 
www.ipp.md/barometru1 

 
In acest sens, K.M.Dowley i B.D.Silver au constatat c  pentru statele post-

comuniste, nivelul înalt al particip rii indivizilor in organiza iile etnice (si in ale-
geri, prin votul etnic - n.n) care de obicei este considerat un indiciu important al 
capitalului social, poate semnaliza polarizarea etnic  a societ ii i, in final, po-
ate amenin a serios democra ia si  valorile liberale.128  

Re elele rela iilor umane neformale (atât cele emotiv-amicale, cît i cele ra i-
onale, mo tenite din trecut (nepotismul, cumetrismul etc.) nu doar s-au p strat, 
ci i se reproduc într-o nou  calitate ca „economie tenebr ”, comunit i neforma-
le i sisteme de comunicare „alternative”, adesea în afara legii al noii epoci post-

                                                
127 Etnobarometru - Republica Moldova. - Chisinau, 2005, p.19 
128   O. -

. // : , , . 2005, 4, .111 
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comuniste.129 Uneori aceste grupuri de interese, clanuri reu esc s  captureze sta-
tul („state capture”), f cîndu-l prizonier al intereselor de grup. Strategiile supra-
vie uirii „de clan” i clientelare a societ ii postcomuniste îndeplinesc în sfera 
social  o func ie compensatorie, analogic  rolului „economiei populare” în con-
di iile lipsei unei economii de pia  bine structurate. Din p cate, „economia po-
pular ” are un rol nu doar compensatoriu, dar i deformator în raport cu dezvol-
tarea economiei de pia . La fel i strategiile de clan-clientelare al supravie uirii 
popula iei blocheaz  dezvoltarea spiritului civic, a solidarit ii cet ene ti i a în-
crederii fa  de al i concet eni, care nu apar in cercului apropiat al rudelor. Ace-
asta nu poate servi drept fundal  favorabil pentru dezvoltarea capitalului social i 
a societ ii civile. În consecin , societatea civil  în Republica Moldova, de i în 
plan institu ional întrune te elementele ei fire ti (ONG, sindicate, businees), în 
plan func ional, dar mai ales valoric, ea se caracterizeaz  prin fragilitate structu-
ral , divizare pe criterii etnice, ideologice, de clas . Altfel zis, societatea civil  în 
Republica Moldova, abordat  prin prisma capitalului social, se afl  deocamdat  
în faza embrionar . 
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One of the most important problems in modern political science and present 
social and political (internal or international) issues is to determinate the role 
of the army as the role of a national security institution. Moldovan National Ar-
my represents one of the most significant institutions strongholds of the national 
security system. This is why the reform aimed to improve National Army will 
consolidate and optimize implicitly the system of national security. 

This infers the research and the analysis of the notions, conceptions, met-
hodology, theories regarding the problems, perspectives and correlation bet-
ween the National Army reform and the national security. These two phenome-
nas are definitive for this research and they will be analyzed both particularly 
and in correlation. 

This article also contains studies, analyses and descriptions of the army’s 
role in Moldova's security system establishment and consolidation. Also it is 
emphasized the National Armies role in the process of Moldovan states indepe-
ndence and sovereignty foundation. There are analyzed the threats and risks of 
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Moldovan security and also the counteraction means offered by the National 
Army are examined. Simultaneously, the necessity and the impact of an army re-
form on the security system of the Republic of Moldova are examined. 

 
În cadrul articolului de fa  autorii vor încerca, pe de o parte s  analizeze 

coordonatele conceptuale i direc iile principale ale procesului de reformare a 
Armatei Na ionale, iar pe de alt  parte, vor insista asupra impactului, rolului ne-
mijlocit a reformei armate asupra securit ii na ionale a Republicii Moldova. 

Crearea i afirmarea Republicii Moldova ca stat suveran i independent, de-
mocratic i de drept, adoptarea Constitu iei Republicii Moldova a determinat 
necesitatea stringent  a corel rii sistemului de asigurare a securit ii na ionale 
cu stipul rile Legii supreme a statului, cu principiile politicii externe i interne, 
cu normele interna ionale privind securitatea na ional , regional i interna io-
nal , stabilirii priorit ilor i separ rii competen elor autorit ilor publice în do-
meniul asigur rii securit ii na ionale. 

Un rol aparte, i deosebit de important în irul acestor acte normative i do-
cumente politice, o are Concep ia reformei militare, care a trasat dezvoltarea or-
ganismului militar al rii în complexul integral al asigur rii securit ii na iona-
le132. Concep ia în cauz  con ine motiva ia, direc iile principale i mecanismul 
reformei militare. Analizând momentele i motivele ce au determinat elaborarea 
unui document de acest gen, consider m c  trebuie s  reie im din faptul c  schi-
mb rile survenite în urma evenimentelor, care au avut loc în mediul interna io-
nal de securitate în ultima perioad i continu  în prezent, impun revizuirea înt-
regului sistem de ap rare i asigurare a securit ii na ionale. Elaborarea i adop-
tarea Concep iei reformei militare, în ultima instan , reprezint  în opinia autori-
lor o întrunire a efortului colectiv al teoreticienilor i practicienilor na ionali i 
str ini, al civililor i militarilor într-un sistem unic de cercet ri în domeniu. 

O prim  chestiune la  care dorim s  g sim r spuns,  prin intermediul  cerce-
rilor de fa , ar fi cea cu privire la considera iile terminologice consfin ite în 

con inutul Concep iei. În acest sens, „reforma militar  prevede un complex de 
suri politice, economice, juridice, propriu-zis militare, tehnico-militare, soci-

ale i de alt  natur , direc ionate spre reorganizarea calitativ  a sistemului orga-
nelor conducerii civile i militare, a For elor Armate, a sistemelor de mobilizare 
i de asigurare a infrastructurii militare în concordan  cu condi iile actuale i 

perspectivele geopolitice, social-politice i economice ale statului”. Din defini-
ia dat  se observ  tendin a de a trata fenomenul reformei militare prin interme-

diul principiului complexit ii. Reforma militar  este privit  ca un concept cad-

                                                
132 Concep ia reformei militare, aprobat  prin Hot rârea Parlamentului Republicii Moldova, 

nr.1315-XV din 26 iulie 2002. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.117-119 / 975 din 
15 august 2002 
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ru care une te în sine mai multe dimensiuni ce au o singur  finalitate – optimi-
zarea securit ii na ionale prin reorganizarea sectorului militar al securit ii. 

Pentru lucrarea prezent  de o importan  deosebit  se bucur  cazul particu-
lar al reformei militare – reforma armat . Pornind de la dimensiunea conceptua-

 trasat  de Concep ia reformei militare, i reie ind din specificul obiectului de 
studiu a cercet rii prezente, propunem o urm toare definire a sintagmei „refor-

 armat ”: un sistem de transform ri conceptuale i structurale militare, politi-
ce, economice, sociale, tehnico-militare, juridice etc., orientate spre reorganiza-
rea Armatei Na ionale în conformitate cu cerin ele i exigen ele înaintate de sis-
temul securit ii na ionale contemporane. La capitolul imperative ale securit ii 
contemporane avem în vedere atât factori de natur  intern  (na ional ), cât i 
extern  (interna ional ). 

Un urm tor aspect al problemei, ce- i g se te reflectare în cadrul articolului 
ine de motiva ia i cauzele de realizare a reform rii militare în sens general, cât 
i a celei armate, în particular. Astfel, în opinia noastr , necesitatea reformei ar-

mate este determinat  de mai mul i factori: imperfec iunea sistemului actual de 
asigurare a ap rii rii; schimbarea situa iei geopolitice i diversificarea riscu-
rilor, amenin rilor i pericolelor la adresa securit ii na ionale; r spuns la noile 
tipuri de riscuri i amenin ri; adaptarea la modific rile survenite în mediul de 
securitate interna ional; proclamarea i implementarea statutului de neutralitate 
permanent  a rii i promovarea politicii externe adecvate; insuficien a resurse-
lor economico-financiare destinate ap rii, necesitatea corel rii sistemului na i-
onal de ap rare cu posibilit ile actuale i perspectivele dezvolt rii economice a 

rii; existen a unor posibile pericole asupra suveranit ii, integrit ii i indepen-
den ei Republicii Moldova; transformarea NATO i contribu ia la ini iativele re-
gionale133. 

Problema necesit ii  reformei  armate este  strict  corelat  cu cea a  rolului  i  
scopului acesteia. Astfel dac  s  privim în ansamblu situa ia i s  deducem, c  
rolul reformei militare în sistemul de securitate na ional  ar fi cel de direc iona-
re a reconstruc iei întregului sistem de securitate militar i reorganizarea cardi-
nal  a sistemului de planificare a ap rii, atunci destina ia reformei armate este 
perfec ionarea structural  a Armatei Na ionale. Scopul reformei armate este de a 
institui un sistem de securitate calitativ nou, eficient i flexibil, care va garanta 
ap rarea suveranit ii, independen ei, unit ii i integrit ii teritoriale a rii i va 
asigura protec ia i securitatea cet enilor ei. 

Pentru a- i realiza scopurile propuse, Armata Na ional  î i desf oar  acti-
vitatea în conformitate cu direc iile principale prev zute în Concep ia reformei 
militare, aprobat  de Parlament la 26 iulie 2002 i anume: 

                                                
133 NATO Handbook. – Brussels: NATO Office of Information and Press, 1995; 
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- Asigurarea tiin ific  a ap rii na ionale. La acest capitol se includ studii-
le semnate de speciali tii i anali tii militari din Republica Moldova, care prin 
cercet rile lor fortific  fundamentul conceptual al sistemului de ap rare na iona-

. Lucrarea de fa  consituie o parte component  a acestor demersuri tiin ifice. 
La moment este clar c  evolu ia institu iei armate în Republica Moldova trebuie 

 se desf oare cot la cot cu tiin a militar  moldoveneasc , care este una în de-
venire, dar apt  de a face fa  provoc rilor. În opinia autorilor, deosebit de im-
portant pentru devenirea tiin ei militare moldovene ti este institu ionalizarea 
înv mântului superior militar în Republica Moldova; 

- Dezvoltarea i perfec ionarea cadrului juridic al sistemului de asigurare a 
securit ii militare a statului. Am men ionat deja despre faptul c  analiza dezvo-
lt rii cadrului regulatoriu a Armatei Na ionale, permite de a observa tendin a de 
modernizare a con inutului documentelor politice i actelor normative de referi-

; 
- Perfec ionarea sistemului de conducere în domeniul ap rii. Scopurile re-

spectivei direc ii de reformare a Armatei Na ionale sunt orientate spre crearea 
unui sistem de conducere eficient, mobil, operativ i opera ional. Consider m 
destul de reu it  ideea de concentrare a func iei de Comandant Suprem al For e-
lor Armate în mâinile unei singure persoane – în situa ia Republicii Moldova es-
te vorba de eful statului. Cu toate c  în cazul dat apare problema rolului efului 
de stat într-un regim politic parlamentar. La capitolul reformare a organelor de 
conducere se include i numirea în postul de ministru al ap rii o persoan  ci-
vil . În fine, se accentueaz  rolul important jucat de eful Marelui Stat Major al 
Armatei Na ionale, rolul c ruia cre te semnificativ în condi iile în care Ministe-
rul Ap rii este condus de o persoan  civil ; 

- Perfec ionarea sistemului de recrutare i mobilizare. În ceea ce prive te 
recrutarea cadrelor pentru Armata Na ional  atunci, trebuie s  sublini m c  pra-
ctic toate documentele (inclusiv Concep ia reformei militare) i actele normati-
ve ce au fost elaborate din momentul constituirii Armatei Na ionale ne vorbesc 
despre trecerea treptat  de la incorporarea obligatorie (serviciul în termen) la se-
rviciul în baz  de contract. Proces ce nu a cunoscut o materializare pe potriva 
stipula iilor i inten iilor. La moment situa ia a r mas practic la aceea i etap  de 
unde am i pornit la drum. Or o armat  na ional  modern  de tip european (spre 
modelul care tinde i Armata Na ional  a Republicii Moldova) este constituit  
exclusiv în baza militarilor pe contract. În ceea ce prive te mobilizarea (atât a 
for elor armate, cât i a economiei na ionale) atunci situa ia, la fel, este destul de 
grav . Cel pu in din cauza faptului c  nu s-au f cut exerci ii de acest fel în ulti-
ma perioad  de timp. Este greu de a reforma ceva de ce nu e ti con tient, sau i 
mai grav – ceva ce practic nu exist  (apropo de preg tirea economiei na ionale 
pentru trecerea de la starea de pace la cea de r zboi); 
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- Asigurarea economico-financiar  a For elor Armate. Pân  la urm  proble-
ma asigur rii financiare a eforturilor de dezvoltare i reformare a Armatei Na i-
onale este una din cele mai grave. Aceasta din cauza c  f  acoperire financiar  
toate strategiile, complexul de m suri, inten iile etc., r mân doar pe hârtie. În 
opinia noastr  putem deduce dou  surse de finan are: intern i extern . Finan a-
rea extern  a Armatei Na ionale pare a fi o abera ie, îns  nu este chiar a a. Con-
sider m c  colaborarea interna ional  în domeniul militar i sus inerea financia-

 a anumitor programe ale Armatei Na ionale este o realitate a lumii contempo-
rane globalizate. Astfel, poate fi vorba de o finan are indirect . În ceea ce prive-
te finan area intern  direct , atunci Concep ia reformei militare insist  asupra 

major rii aloca iilor bugetare de la 0,7% din produsul intern brut în anul 2002 la 
2,5% în anul 2014. În opinia noastr , îns , nu doar problema sumelor alocate es-
te necesar de a lua în calcul, ci un aspect cu mult mai important – domeniile de 
utilizare. Astfel, dac  banii sunt destina i men inerii în stare opera ional  a teh-
nicii militare sovietice dep ite, atunci nu exist , în opinia autorilor, ra iuni de a 
vorbi despre reformare. Cheltuielile destinate între inerii Armatei Na ionale tre-
buie s  reias  din priorit ile de dezvoltare ale acesteia; 

- Dezvoltarea colabor rii interna ionale în domeniul militar. Acest domeniu 
este extrem de important pentru reformarea Armatei Na ionale i va fi dezvoltat 
în mod exclusiv pe parcursul urm torului paragraf. 

Concep ia reformei militare este un document care prevede limite temporale 
pentru mecanismele i etapele de realizare a reform rii. În acest sens, desf ura-
rea  reformei  militare,  în  primul  rând,  este  planificat  pe  un  termen  de  12  ani  
(2002-2014). În al doilea rând, pe lâng  limita respectiv  este prev zut i una 
de natur  intern  (în interiorul perioadei date) – i anume, reforma urmeaz  s  
se desf oare în trei etape: - I etap  - 2002-2004; - II etap  - 2005-2008; - III 
etap  - 2009-2014. 

Pentru realizarea eficient  a prevederilor reformei în baza hot rârii Parlame-
ntului, Guvernul Republicii Moldova, a adoptat planul de implementare a preve-
derilor reformei militare, cu sarcini concrete a tuturor structurilor ce au atribu ii 
la asigurarea securit ii militare ale rii134. În baza planului guvernamental a 
fost elaborat planul de m suri al Ministerului Ap rii privind traducerea în via-

 a prevederilor Concep iei reformei militare. În corespundere cu Concep ia re-
formei militare, precum i cu indica iile Comandantului Suprem privind aduce-
rea organismului militar în corespundere cu cerin ele moderne i posibilit ile 
statului, Ministerul Ap rii a elaborat „Concep ia de restructurare i moderni-
zare a Armatei Na ionale în perspectiva anului 2014”, aprobat  în cadrul edin-

                                                
134 Hot rârea Guvernului nr.1663 din 23 decembrie 2002 cu privire la adoptarea Planului de im-

plementare a prevederilor reformei militare. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 
nr.185-189 / 1820 din 31 decembrie 2002 
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ei Consiliului Suprem de Securitate la 13 mai 2004135. Documentul în cauz  a 
creat baza conceptual  pentru elaborarea i implementarea programelor i pla-
nurilor de stat în domeniul ap rii, va contribui la perfec ionarea organismului 
militar al rii în sensul apropierii acestuia de standardele europene, va spori im-
plementarea în practic  a activit ilor respective de restructurare (optimizare a 
structurii) i modernizare a Armatei Na ionale. 

În cele ce urmeaz  dorim s  ne ax m pe principalele momente ce in de tra-
nspunerea în practic  a proceselor de reformare, reie ind din etapele preconizate 
spre realizare a reformelor. Autorii vor pune accent pe evaluarea modului în ca-
re s-a reu it de a face fa  m surilor preconizate. Astfel prima etap , care s-a co-
nsumat deja, i-a fixat drept ac iuni i activit i prioritare: elaborarea i adopta-
rea de acte normative în domeniul securit ii na ionale i al construc iei militare, 
efectuarea de m suri organizatorice direc ionate spre crearea sistemului de asi-
gurare tiin ific  a ap rii na ionale, elaborarea unor planuri sectoriale de dez-
voltare a componentelor for elor militare etc. Pe scurt, prima etap  a reformei 
militare a cuprins activit i mai mult teoretico-practice pe parcursul c reia una 
din sarcinile principale a fost dezvoltarea i perfec ionarea bazei de drept a sis-
temului de securitate i ap rare în conformitate cu prevederile constitu ionale, 
noile realit i economice, politice i sociale. Cadrul normativ în domeniul mili-
tar a fost elaborat în mare m sur i permite de a activa practic în domeniul re-
form rii i moderniz rii Armatei Na ionale, conform planurilor existente. 

Din realiz rile ob inute în perioada anilor 2002-2004, men ion m c  Armata 
Na ional  a îndeplinit majoritatea sarcinilor prev zute de prima etap . Au fost 
finalizate activit ile ce in de planificarea construc iei i dezvolt rii For elor 
Armate, inclusiv construc ia i dezvoltarea Armatei Na ionale pe termen scurt, 
mediu  i  lung.  Concomitent,  a  fost  dezvoltat i  perfec ionat  baza  de  drept  a  
sistemului de securitate i ap rare în conformitate cu prevederile constitu ionale, 
noile realit i economice, politice i sociale. Dar, subliniem c  nu toate obiecti-
vele au fost realizate. i în mod aparte la acest capitol ar fi vorba, de exemplu, 
despre proiectul de concep ie a securit ii na ionale, elaborarea c reia, pe de o 
parte, nu s-a încadrat în limitele temporale prestabilite, iar pe de alt  parte, înc  
nici nu a fost adoptat , stârnind numeroase discu ii atât în mediul clasei politice, 
cât i în rândul comunit ii de exper i. Men ion m c  nici nivelul garant de chel-
tuieli pentru reforma militar  nu a fost asigurat. 

Paralel cu aceasta, o importan  deosebit  pentru buna func ionare a organi-
smului militar în stat o are optimizarea sistemului de conducere în domeniul mi-
litar i perfec ionarea controlului democratic asupra For elor Armate. În acest 
context s-au întreprins m suri privind delimitarea atribu iilor i responsabilit i-

                                                
135 Concep ia de restructurare i modernizare a Armatei Na ionale în perspectiva anului 

2014. // Arhiva Ministerului Ap rii al Republicii Moldova 
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lor în ramura militar i pasul practic în acest domeniu este numirea persoanei 
civile în func ie de Ministru al ap rii. Aflarea în aceast  func ie a unei persoa-
ne civile credem c  a avut un rol considerabil în procesul de transformare a Ar-
matei Na ionale, dar nu i suficient. 

Generalizând cazul nivelului de transpunere în practic  a m surilor preconi-
zate de a fi realizate pe parcursul anilor 2002-2004, men ion m, pe de o parte, 
reformele au demarat, au fost înf ptuite m suri concrete atât ce ine de reforma-
rea Armatei Na ionale, cât i transform ri în domeniul construc iei militare, în 
ansamblu. Îns  este loc pentru mai multe. Obiectivele preconizate nu au fost re-

ite pe deplin. i aici nu este vina doar a Ministerului Ap rii, în calitate de 
organ conduc tor responsabil nemijlocit, care anume c  a reu it s  fac  fa  exi-
gen elor. Reforma militar , trebuie de tratat ca un sistem de m suri cadru, în ca-
re  reforma  armat  este  doar  o  component ,  care  nu  se  poate  dezvolta  în  mod  
autonom, f  a fi afectat de întregul sistem de securitate na ional  a Republicii 
Moldova. Prevederile primei etape par a fi cele mai simple, îns  importan a lor 
este incomensurabil , din simplul motiv c  ele stabilesc direc iile prioritare i 
planul cadru de realizare a reformei militare. 

Actualmente Armata Na ional  este preocupat  de implementarea în practi-
 a etapei II a reformei militare, care a demarat începând cu anul 2005 i inclu-

de activit ile practice de implementare a m surilor ce reiese din prevederile re-
formei militare. Printre aceste m suri, a i selecta: crearea sistemului conducerii 
civile i militare cu delimitarea detaliat  a atribu iilor în domeniul conducerii 
politice, administrative i militare, perfec ionarea sistemului de înv mânt i 
preg tire a cadrelor, lansarea procesului de reânzestrare cu armament etc. 

Întru executarea prevederilor planificate privind realizarea Concep iei refor-
mei militare, de c tre Ministerul Ap rii în colaborare cu alte componente a 
For elor Armate a fost elaborat Planul de Stat de construc ie i dezvoltare a For-
elor Armate pe perioada (2005-2009) aprobat de Pre edintele Republicii Mol-

dova - Comandant Suprem al For elor Armate la 23 martie 2005136. Acest docu-
ment este unul prev zut în sistemul de m suri preconizate de a fi realizate în ca-
drul primei etape. M surile planificate se cuprind în trei compartimente, ce in 
de construc ia i dezvoltarea a componentelor For elor Armate (Armata Na io-
nal , Trupele de Carabinieri i Trupele de Gr niceri) în etapa a doua a reformei 
militare. Compartimentul întâi se refer  la structura de baz  a for elor armate – 
Armata Na ional  - i prevede c : 

- documentul în cauz  a fost elaborat în baza Concep iei privind restructu-
rarea i modernizarea Armatei Na ionale în perspectiva anului 2014; 

                                                
136 Planul de Stat de construc ie i dezvoltare a For elor Armate pe perioada 2005-2009. // 

Arhiva Ministerului Ap rii al Republicii Moldova; 
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- con ine sarcini i m suri privind reformarea Armatei Na ionale, perfec io-
narea sistemului de conducere, reînzestrarea unit ilor militare perfec ionarea 
infrastructurii militare etc. i rezultatele scontate ale restructur rii Armatei Na i-
onale în perioada medie planificat ; 

- prevede ini ierea, elaborarea i realizarea par ial  a unui set de programe 
de restructurare, modernizare i preg tire a for elor (trupelor) Armatei Na iona-
le; 

- presupune, întru realizarea în practic  a m surilor preconizate, o sus inere 
financiar , ce necesit  adaptarea i implementarea unui nou sistem de planifica-
re bugetar  a ap rii, similar celor acceptate în majoritatea rilor europene; 

- pune accentul principal, ini ial, pe restructurarea marilor unit i i unit i-
lor (institu iilor) militare (ce nu cere cheltuieli considerabile), iar ulterior, în fu-
nc ie de capacit ile economico-financiare ale statului, pe modernizarea tehnicii 
i armamentului prin realizarea programelor respective. 

Subliniem faptul c  în procesul de reformare a structurii militare s-a inut 
cont de experien rilor str ine în domeniul planific rii militare i a elabor rii 
unor concep ii i programe, îndeosebi celor ce manifest  disponibilitatea parte-
nerilor de a ne acorda asisten a corespunz toare. Printre acestea se eviden iaz  
asisten a SUA, exper ii c reia prin recomand ri utile au contribuit la desf ura-
rea aprecierii poten ialului militar al Armatei Na ionale. În aceia i ordine de 
idei, exper ii Centrului pentru Rela ii Civil-Militare pe lâng  Academia Naval  
de Studii Postuniversitare (Monterey, SUA) asist  militarii Armatei Na ionale, 
în special conducerea Ministerului Ap rii i a Marelui Stat Major în atingerea 
eficientiz rii obiectivelor trasate conform procesului de reform  prin lansarea 
Programului de cooperare în domeniul restructur rii planific rii ap rii137. 

Un document deosebit de important pentru etapa a doua este Planul de Stat 
de construc ie i dezvoltare a For elor Armate, care pe perioad  medie vizeaz  
restructurarea i opera ionalizarea structurii de for e la nivelul cerin elor mini-
me, impuse de necesitatea asigur rii  unei capacit i defensive, necesare pentru 
a contracara riscurile la adresa securit ii na ionale i de realizare a obiectivelor 
Armatei Na ionale asumate de Republica Moldova în cadrul Programului Parte-
neriat pentru Pace i ONU. Obiectivul de baz  este realizarea restructur rilor 
trupelor pentru a asigura crearea (c tre anul 2009) a unor for e armate capabile 

 execute misiunile pe timp de pace i în situa ie de criz , cu cheltuieli adecva-
te posibilit ilor statului. 

În prezent se afl  la o etap  avansat  procesul de restructurare i optimizare 
a structurilor centrale de conducere militar i anume Ministerul Ap rii i Ma-
rele Stat Major. În procesul restructur rii acestor elemente de conducere se ine 

                                                
137 Tratate interna ionale la care Republica Moldova este parte (1997-2004), vol.33. – 

Chi in u, MOLDPRES, 2005, p.280. 



 86  MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), 
nr.1 (XL), 2008                            

   

cont de standardele occidentale existente, experien a altor state în domeniul dat, 
precum i de necesit ile i realit ile existente la noi în ar . În acest context, 
pornind de la priorit ile na ionale, precum i de la factorii a c ror ac iune ar pu-
tea periclita securitatea na ional , Republica Moldova se men ine pe pozi ia ex-
cluderii din arsenalele politicii mondiale a recurgerii la for a, s-a pronun at ferm 
pentru solu ionarea oric ror conflicte prin mijloace pa nice; respect  principiul 
inviolabilit ii frontierelor; promoveaz  o politic  de neutralitate permanent ; 
nu consider  nici un stat drept inamic al s u; nu permite folosirea teritoriului 

u pentru ac iuni agresive contra altor state, men ine pozi ia categoric  împotri-
va disloc rii pe teritoriul s u a for elor armate str ine; sprijin  încheierea i res-
pectarea cu stricte e a acordurilor în domeniul neprolifer rii armelor nucleare, 
controlului asupra armamentului i sus ine eforturile îndreptate spre dezarmare. 

În scopul asigur rii evalu rii, coordon rii i monitoriz rii procesului de im-
plementare a reformei militare, prin ordinul Ministrului Ap rii nr.118 din 17 
mai 2006, a fost instituit Grupul de lucru pentru monitorizarea procesului de im-
plementare a Proiectului bilateral cu privire la reforma militar  în cadrul Minis-
terului Ap rii138. În acela i context, conform recomand rilor exper ilor Cent-
rului pentru Rela ii Civil-Militare (CRCM), a fost instituit Comitetul întrunit pe-
ntru reforma de ap rare compus din reprezentan ii Ministerului Ap rii, Mare-
lui Stat Major, exper i CRCM, ambasada SUA în Republica Moldova i respec-
tiv, s-a elaborat Planul de ac iuni vizînd reorganizarea Ministerului Ap rii i a 
Marelui Stat Major, care prevede termenii - limit  de executare pentru fiecare 
diviziune. De asemenea s-a definitivat, coordonat i trimis spre aprobare în Gu-
vern proiectul Regulamentului Ministerului Ap rii139. Aspecte ce ne vorbesc 
din plin despre munca enorm  depus  de angaja ii ministerului în cauz . 

Din cele expuse cu referin  la etapa a doua de implementare a reformei ar-
mate se poate de concluzionat c  partea conceptual , juridic i organizatoric  
privind reformarea Armatei Na ionale s-a realizat destul de reu it i în limitele 
prestabilite. În acela i timp, procesul de implementare a reformei militare, reco-
mand rile exper ilor str ini efectuate în urma evalu rii poten ialului militar al 
Armatei Na ionale, de asemenea schimb rile survenite în mediul interna ional 
de securitate, necesitatea adapt rii la noile riscuri, amenin ri i misiuni, au fost 
factorii care au condi ionat procesul elabor rii unui nou document privind regle-
mentarea conceptual  a asigur rii securit ii na ionale. Lucru ce nu a fost finali-
zat pân  la cap t. Se poate de observat c  reformarea Armatei Na ionale este un 

                                                
138 Ordinul Ministrului Ap rii cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea 

procesului de implementare a Proiectului bilateral cu privire la reforma militar  în cadrul Mi-
nisterului Ap rii. // Arhiva Ministerului Ap rii al Republicii Moldova 

139 Hot rârea Guvernului nr.184 din 29 februarie 2000 cu privire la Regulamentul i structura 
organiza ional  intern  a Aparatului Central al Ministerului Ap rii. // Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr.27-28 / 264 din 9 martie 2000 
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sector ce avanseaz  în domeniul reform rii fa  de celelalte componente ale sec-
torului securit ii militare, precum i a sistemului de securitate na ional , în an-
samblu. 

Etapa a doua de reformare a Armatei Na ionale este în plin  desf urare. i 
de rând cu cele ob inute, atragem aten ia i asupra existen ei unor motive obiec-
tive care îngreuneaz  procesul reformei precum: restrângeri ale bazei legislati-
ve, absen a unui sistem unic de planificare bugetar , lipsa unui sistem unic de 
planificare a ap rii compatibil cu cele occidentale, dezvoltarea insuficient  a 
mecanismelor de coordonare i cooperare interministerial  la planificare a ap -

rii, dezvoltarea sub nivel a sistemului logistic i de achizi ii conform standar-
delor occidentale. 

Drept consecin , desf urarea procesului de coordonare cu ministerele de 
resort a proiectelor, programelor de reorganizare i modernizare, s-a încetinit 
din cauza existen ei unor divergen e la identificarea surselor pentru asigurarea 
financiar  a acestor programe. De asemenea, este problematic  modernizarea si-
stemului logistic i de achizi ii pe principiul „planificarea centralizat  - execu ia 
descentralizat ", f  o revedere a actelor legislative i normative, ce reglemen-
teaz  mecanismul de efectuare a achizi iilor. 

Reforma sectorului de securitate militar  este plasat  într-un context larg al 
reformelor democratice ale for elor armate i serviciilor de securitate ale statului 
i al ajust rii lor la noile realit i i provoc ri geopolitice. Aceast  abordare inte-

grat  vizeaz  mai mult buna guvernare, prevenirea conflictelor i reconstruc ia 
post-conflictual ; proliferarea amenin rilor ne-militare, controlul politic al sfe-
rei militare, precum i democratizarea rela iilor civil-militare. Un num r prea 
mare de domenii i aspecte incluse în sfera reformei sectorului de securitate pro-
voac  confuzii i scade eficien a reformelor140. 

Etapa a treia de reformare militar  (2009-2014) este una de finalizare i pre-
conizeaz  printre activit ile de baz : trecerea la completarea for elor cu preg ti-
re permanent  de lupt  pe principii benevole în baz  de contract, finalizarea 
procesului de reânzestrare cu armament i tehnic  militar  modern , încheierea 
cre rii tuturor elementelor sistemului na ional de ap rare etc. Într-un final, se 
are în vedere crearea în Republica Moldova a unui sector de securitate militar  
care ar asigura cu succes prevenirea, descurajarea, contracararea i lichidarea ri-
scurilor, amenin rilor i agresiunilor cu caracter militar la adresa suveranit ii, 
independen ei, unit ii, integrit ii teritoriale a rii i a democra iei constitu io-
nale. 

                                                
140 Chirtoac  N. Tranzi ia spre democra ie i reforma sectorului de securitate în Moldova. // Mol-

dova pe calea democra iei i stabilit ii. Din spa iul post-sovietic în lumea valorilor democrati-
ce. - Chi in u: Editura Cartier, 2005; 
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S-ar putea de dedus c  pentru intensificarea rolului i pozi iei Armatei Na-
ionale în sistemul na ional de securitate, inten iile de perspectiv  constau în: 

- realizarea capacit ii defensive suficiente, prin crearea i men inerea per-
manent  a unor for e credibile, suficiente cantitativ i preg tite la nivelul standa-
rdelor moderne, cu capacitatea de reac ie adecvat  la riscurile i amenin rile 
existente i probabile; 

- restructurarea i modernizarea Armatei Na ionale, prin: 1) redimensiona-
rea armatei i stabilirea noii ei structuri, profesionalizarea treptat  a personalu-
lui, modernizarea i standardizarea preg tirii pentru executarea misiunilor mili-
tare; 2) men inerea capacit ii func ionale a armamentului i tehnicii existente i 
cre terea calit ii înzestr rii atît prin modernizarea unei p i existente, cît i 
prin achizi ii de echipamente moderne, specifice ac iunilor de lupt  la începutul 
secolului XXI; 

- continuarea particip rii active la Programul „Parteneriatului pentru Pace” 
i realizarea obiectivelor Armatei Na ionale asumate de Republica Moldova, 

precum i aprofundarea cooper rii cu NATO prin adoptarea unui Plan Individu-
al de Ac iuni Moldova - NATO. Realizarea acestei sarcini primordiale, precum 
i participarea la alte parteneriate bilaterale i multilaterale, va crea condi ii fa-

vorabile înt ririi securit ii interne a rii i securit ii în regiune i, evident, va 
facilita modernizarea armatei; 

- contribu ia organismului militar al statului i în particular a Armatei Na i-
onale la realizarea interoperabilit ii treptate a armatei cu armatele altor state 
europene. Pentru realizarea acestei strategii, Armata Na ional  a ini iat i trece 
printr-un proces de reformare prin care urm rim restructurarea (optimizarea 
structurii) i modernizarea (înzestrarea cu armament i tehnic  de lupt  moder-

) ei. Principala orientare în acest domeniu o reprezint , pe de o parte, crearea 
noilor structuri de conducere, de lupt , de sprijin de lupta i logistic, iar pe de 
alt  parte înzestrarea armatei cu echipamente adecvate; 

- restructurarea i modernizarea armatei va fi bazat  pe trei elemente prin-
cipale, care presupun restructurarea for ei, profesionalizarea for ei i achizi iile 
de armament i tehnic  militar . În acest context, se va ine cont i de manage-
mentul personalului care urmeaz  s  fie disponibilizat, a tehnicii i infrastructu-
rii excedentare. 

Reforma Armatei Na ionale nu este un scop în sine. Reie ind din analiza co-
inutului i obiectivelor acesteia se observ  c  toate m surile direct sau indirect 

sunt orientate spre optimizarea securit ii na ionale. Mai mult chiar, când vor-
bim de cauzele, motivele i condi iile ce au determinat demararea procesului de 
reformare a Armatei Na ionale, în calitate de piatr  de temelie se prezint  – „im-
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perfec iunea sistemului actual de asigurare a securit ii militare a statului”141. 
Concluzia este c  din momentul în care reforma a demarat din cauza necesit ii 
optimiz rii sistemului securit ii na ionale în ansamblu, atunci orice activitate ce 
se desf oar  în conformitate cu strategia de reformare are un impact nemijlocit 
asupra securit ii na ionale a Republicii Moldova. Toate activit ile de perfec i-
onare a construc iei militare a Republicii Moldova au drept scop optimizarea si-
stemului na ional de securitate. 

Reforma armat  asigur  cre terea i perfec ionarea gradului de securizare, 
în primul rând, a sectorului militar, la care se refer  în mod nemijlocit. Dar reie-
ind din tezele capitolului teoretic, despre importan a mare pe care continu  s  o 

aib  sectorul militar, pe lâng  cel economic, politic, social, de mediu, deducem 
 caracterul impactul este unul cu mult mai general i mai diversificat. Aceasta 

mai ales c  „temelia sistemului na ional unitar de asigurare a securit ii militare 
o vor constitui For ele Armate calitativ reformate”142. 

Este cert faptul c  Concep ia Reformei Militare, precum i celelalte acte i 
documente adoptate în baza acesteia i care vizeaz  nemijlocit Armata Na iona-

, nu sunt f  cusur i deficien e. Chiar simplul fapt c  ea a fost adoptat  pent-
ru o perioad  destul de îndelungat  (având un caracter strategic), presupune c  
anumite aspecte, odat  cu desf urarea evenimentelor social-politice din interi-
or, cât i de peste hotare, pot s  nu fie în pas cu timpul. Pot fi dep ite sau dim-
potriv  s  anticipeze extrem de mult desf urarea real  a proceselor de reforma-
re. În acest context este foarte important ca factorii de decizie responsabili de 
buna desf urare a reformei armate s  con tientizeze atât succesele cât i insuc-
cesele, s  le poat  gestiona i orienta în direc ia cuvenit . 

Reforma armat , în perspectiva articolului de fa , este o parte integrant  a 
procesului mai complex denumit – reforma militar  – i prevede un sistem de 

suri orientate spre perfec ionarea multilateral  a Armatei Na ionale. Refor-
marea Armatei Na ionale a Republicii Moldova este o necesitate imperativ , ca-
tegoric , stringent , de rezultatul c reia, f  nici un fel de exagerare, depinde 
viitorul institu iei în cauz , precum i influen eaz  calitatea i natura existen ial  
a însu i statului moldovenesc. 

Pentru ca Armata Na ional  s  poat  continua s i satisfac  func iile sale 
fire ti este necesar  ajustarea acesteia la procesele transforma ionale din socie-
tatea moldoveneasc i din comunitatea interna ional . În acest sens, de o impo-
rtan  primordial  se prezint  Concep ia reformei militare, în calitate de docu-
ment-cadru al proceselor de transformare din domeniul sectorului de securitate 
militar . În ceea ce prive te reglementarea normativ  nemijlocit  a reformei Ar-
                                                
141 Concep ia reformei militare, aprobat  prin Hot rârea Parlamentului Republicii Moldova, 

nr.1315-XV din 26 iulie 2002. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.117-119 / 975 din 
15 august 2002 

142 Ibidem. 
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matei Na ionale, atunci aceasta reiese din Concep ia reformei militare i se ma-
terializa prin „Concep ia de restructurare i modernizare a Armatei Na ionale în 
perspectiva anului 2014” i „Planul de Stat de construc ie i dezvoltare a For e-
lor Armate”. 

Reie ind din dinamica reform rii militare preconizat  de a fi implementat  
în trei etape: 2002-2004; 2005-2008; 2009-2014; atragem aten ia asupra urm -
toarelor concluzii. În primul rând, Ministerul Ap rii al Republicii Moldova, 
împreun  cu Marele Stat Major, au depus eforturi imense în dorin a de a realiza 
cu succes i la timp m surile preconizate. Din care cauz  se poate de dedus c  
reforma armat  este poate cea mai de succes din toate domeniile reformei mili-
tare. În al doilea rând, trebuie de recunoscut c  nu toate m surile prev zute de 
documentele de dezvoltare strategic  au fost realizate. i aici, dup  cum am mai 
men ionat, este nu doar vina reprezentan ilor Armatei Na ionale. Dimpotriv  
chiar, insuccesul multor ac iuni i activit i se datoreaz  faptului c  reforma mi-
litar , ca i cea armat , este un sistem complex de m suri, ce nu vizeaz  doar or-
ganiza iile i structurile de specialitate, ci un ir de alte politici, realit i i insti-
tu ii ce au tangen  cu domeniul militar: economia na ional , politica extern , 
puterea politic  etc. 

Nu dorim nici pe de parte s  minimalizez responsabilitatea organelor con-
duc toare ale Armatei Na ionale, dar dorim ca cititorul s  con tientizeze c  re-
forma armat  se situeaz  într-un context larg al reformelor democratice, cu toate 
consecin ele de rigoare, ini iate i desf urate în interiorul societ ii moldove-
ne ti. 
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Despite the fact that Republic of Moldova is a relatively young state, it me-
ets in the short period of its existence all the forms of the international migra-
tion. Especially, population of the country is affected by the labor migration. 
Nowadays Moldavian citizens are in the entire world. The process of the Mol-
davian Diaspora abroad formation takes place very intensive. The state structu-
res of the Republic of Moldova collaborate some way with the Moldavians com-
munity abroad. Despite that, this activity is often reactive and delays the labor 
migration process. Such actions as the remittances administration, the process 
of the reintegration of the migrants in the Moldavian society are realizing with-
out the state implication.  

The material, cultural and organizational resources, the structure and their 
possibility in the recipient country, the motivation and the capacity to maintain 
the unity, to exercise the group influence, all of these are important for Diaspo-
ra’s organization and mobilization for collective interests  
 

De i Republica Moldova este un stat relativ tîn r, s-a ciocnit practic cu toate 
formele migra iei interna ionale într-o perioad  scurt  a existen ei sale. În speci-
al, migra ia for ei de munc  afecteaz  popula ia rii. În prezent, cet enii mol-
doveni sunt prezen i practic în toate rile lumii. Are loc procesul de formare a 
diasporei moldovene ti peste hotare.  
 

Determinarea conceptului:  
diaspora vs. comunitate etnic  peste hotare 

În literatura de specialitate contemporan  diasporele, procesul de formare i 
func ionare ale acestora este destul de cercetat144. Diaspora reprezint  grupuri de 

                                                
143 Recenzent  – doctor în tiin e politice, conferen iar Cezar ÎN SCURT  
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minorit i etnice de origini migra ionale, care locuiesc i activeaz  în ri de de-
stina ie, dar care men in leg turi puternice de ordin sentimental i material cu 

rile lor de origine - patriile. În acest caz, patria poate fi atît real  cît i imagi-
nar , independent  sau sub ocupa ie. Men ion m c  exist  leg tur  con tient  a 
membrilor diasporei cu patria. Prin urmare, diaspora este un fenomen atît subie-
ctiv cît i obiectiv. Asocia ia con tient  a membrilor diasporei cu patriile lor es-
te faptul c  ei sunt privi i altfel de c tre al i oameni din rile de destina ii, pat-
rii, oriunde. Se consider  c  unitatea etnic  se consolideaz  prin interac iunile 
dese i neconflictuale a membrilor grupurilor etnice.  

Diaspora se caracterizeaz  prin existen a unui grup etnic ce posed  sentime-
ntul particularit ii, rela iei cu patria, schimb i comunitate la nivel de familie, 
comunitate, rela ii cu ara de destina ie i cea de origine. Se caracterizeaz  prin 
existen a unor elemente concrete (cet enie, durata de re edin , drepturi); ele-
mente exprimate social-psihologice (sentimentul identit ii, apartenen ei la co-
munitate, percep ie); i existen a unor dimensiuni colective i individuale. 

Diaspora poate fi constituit  din popula ia rii de origine, care locuiesc per-
manent în ara de origine sau în ara de destina ie, i migran ii de munc  ce se 
afl  în afara rii de origine temporar, persoane care de in cet enie dubl , dias-
pora etnic i cet enii rii de destina ie sau grupurile de genera ia a doua. În 
structura diasporei distingem: 

1.  membrii „de baz  ” – elita activ , care au un rol esen ial în existen a i 
func ionarea diasporei;  

2.  membrii ce formeaz  „ariergarda” – „genera ia rezultat„ al activit ii dia-
sporei, care sunt mai pu in inclu i în activitatea cotidian  a diasporei, dar sunt 
un de in tor însemnat al memoriei comunit iii;  

3.  membrii „t cu i” – resurse poten iale de recrutare pentru ac iunile diaspo-
rei.  
                                                                                                                   
144 Clifford J. Diaspora. // Guibernau M., Rex J. (Eds.). The Ethnicity Reader: Nationalism, Mul-

ticulturalism and Migration. – Cambridge: Polity Press, 1997; Ionescu D. Engaging Diasporas 
as Developments Partners for Home and Destination Countries: Challenges for Policymakers. 
– IOM, 2006; Gigauri G. Diasporas as Vehicles of Development: Learning from International 
Experience. – Chisinau, IO , 2006; Newland K., Patrick E. Beyond Remittances: The Role of 
Diaspora in Poverty Reduction in their Countries of Origin. – Washington, DC, Institut of Mig-
ration's policies, 2004; Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communities Abro-
ad (MCA) and Moldova, including Possibilities for Out-of-Country Voting. – Chisinau, IOM, 
2007; Shain Y. Marketing the American Creed Abroad. – Cambridge, Cambridge University 
Press, 1999; Sheffer G. (Ed.). Modern diasporas In International Politics. - London: Croom 
Helm, 1986; Vertovec S. The Political Importance of Diasporas. // Migration Information Sou-
rce, june 2005; . . – : -

, 1998; . . – : -
, 2003; ., . -
. // , 1996, 12; . :  

. - , , 2007 .  
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Pentru organizarea i mobilizarea diasporei în interese colective sunt impor-
tante resursele materiale, culturale i organiza ionale ale diasporei i structura i 
posibilit ile în ara de re edin , motiva ia i capacitatea de a men ine unitatea 
(leg tura intern  durabil ) i de a exercita influen  asupra grupului.  

Diaspora este  influen at i  interac ioneaz  atît  cu ara de origine,  cît  i  cu 
cea de destina ie, i cu comunit ile rilor de origine în rile de destina ie (aso-
cia ii studen ti, comunit i ale muncitorilor migran i (sezonieri, legali, ilegali, 
i al ii). Ea tinde s  dezvolte i s  men in  rela ii multilaterale cu diverse institu-
ii politice, sociale, culturale în ara de destina ie i cea de origine. 

Comunit ile etnice de peste hotare sunt un fenomen ce caracterizeaz  deve-
nirea, cristalizarea consolidarea diasporei cu calit ile i parametrii necesari145. 
Comunit ile etnice peste hotare în primul rînd caracterizeaz  procesul proprii 
consolid ri, dar nu a consolid rii interac iunii cu ara de destina ie, cu structurile 
statale i cu societatea civil . Consider m c  procesul form rii diasporei moldo-
vene ti este în faza ini ial , prin urmare, este mai adecvat  utilizarea termenului 
„comunit i moldovene ti peste hotare”. 

 
Procesul form rii Comunit ilor Moldovene ti peste Hotare:  

ile forte 
Intensitatea procesului form rii comunit ilor moldovene ti peste hotare se 

explic  prin urm torii factori.  
În primul rînd prin concentarea demografic i geografic  a cet enilor Re-

publicii Moldova peste hotare. Volumul migra iei de munc  este impun tor, re-
cens mîntul popula iei Republicii Moldova din 2004 (octombrie), sondajele so-
ciologice efectuate pe baza reprezentativ i na ional  în ultimii ani demonstrea-

 faptul c  în cadrul migra iei de munc  sunt inclu i peste 600 mii persoane, 
practic fiecare a treia persoan  apt  de munc . Vîrsta medie a migran ilor de 
munc  este  de 35-36 ani.  Practic  fiecare al  patrulea migrant  de munc  este  fe-
meie.  

Migran ii de munc  moldoveni aleg, de regul , drept ar  de destina ie Fe-
dera ia Rus  (60%), Italia (20%), Portugalia (5%), Turcia, Ucraina, Spania, Ro-
mânia, Grecia, Israel, Fran a, etc146. Dup  caracterul muncii i preferin e de gen 
delimit m ri de destina ie „masculine” (Rusia, Ucraina, Spania, Portugalia – 
construc ie) i „feminine” (Italia, Turcia – sfera serviciilor). Se observ  tendin a 
concentr rii migran ilor în ora ele mari, megapolisuri. 

 

                                                
145 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communities Abroad (MCA) and Moldova, 

including Possibilities for Out-of-Country Voting. – Chisinau, OIM, 2007, .8 
146 . . – 

, , 2007, .4 
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Tabelul 1. Concentrarea migran ilor muncitori moldoveni dup  ora ele-me-
gapolis147 

 ora ul num rul % 
1. Moscova 145,388  51.69 
2. Roma 12,815  4.56 
3. Sankt-Petersburg 9,084  3.23 
4. Istambul 8,597  3.06 
5. Odesa 7,650  2.72 
6. Lisabona 6,294 2.24 
7. Milano 5.801 2.06 
8. Padova 4,849 1.72 
9. Paris 4,222 1,50 

10. Tiumen 3,893 1,38 
 
În aceste 10 ora e sunt concentrate practic ¾ din migran ii muncitori mol-

doveni. În acest fel, majoritatea acestora se afl  în cîteva zone. Acest fapt favo-
rizeaz  existen a i manifestarea comunit ilor moldovene ti peste hotare. 

În al doilea rînd, caracteristicile socio-culturale ale comunit ilor moldove-
ne ti peste hotare: este vorba despre nivelul înalt de calificare i înv mînt, cre-
terea productivit ii în baza vîrstei apte de munc . O influen  esen ial  în pro-

cesul adapt rii i integr rii muncitorilor migran i moldoveni în societatea – gaz-
 are comunitatea lingvistic  cu grupele de limbi roman , slavon , turc . În 

plus, se manifest  nivelul înalt de adaptare lingvistic , obiceiuri, comportamen-
tul popula iei b tina e, existen a experien ei bilingvismului la diferi i reprezen-
tan i ai grupelor etnice a Moldovei.  

Printre alte caracteristici numim tendin a activ  a migran ilor muncitori mo-
ldoveni de a se integra în comunitatea primitoare. Concentrarea în ara de desti-
na ie într-un loc anumit, regiune, a migran ilor din acela i loc de provinien , 
din aceia i localitate, a rudelor duce la faptul c  în prezent multe nun i se înc-
heie între cet enii Republicii Moldova peste hotare. Tot mai des are loc locul 
na terii copiilor, trecerea cu familii, copii în ara de re edin  dup  legalizarea 
statutului i activit ii de munc . În prezent fiecare al zecelea muncitor migrant 
dore te s  ob in  re edin  permanent  în Rusia, iar fiecare al cincilea – în 
UE148. Cercet torii aten ioneaz  c  „moldovenii sunt muncitori califica i, moti-
va i, con tiincio i, binevoitori”149 

                                                
147 Ibidem, p.6 
148 Vezi:  .,  .  .  … -  ,  ,  

2005. 
149 Schwartz R. Exploring the Link between Moldovan Communities Abroad (MCA) and Moldova, 

including Possibilities for Out-of-Country Voting. – Chisinau, OIM, 2007, .15. 
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În al treilea rînd, rela ia permanent i emo ional  cu Moldova. Aceast  re-
la ie este stabil i real , se materializeaz  prin leg tura cu familia în Patrie, co-
lete, transferuri b ne ti, convorbiri telefonice. Asupra acestor leg turi influen e-
az  a a momente ca statutul ilegal, caracterul sezonier al migra iei. Rela ia emo-
ional  este baza pentru formarea diasporei, existen a rela iilor permanente cu 

cet enii permanen i (originari din Moldova) în rile de re edin , migran i per-
manen i i sezonieri, migran i ilegali. Cercet rile demonstreaz  c  atît în Rusia 
cît i în UE aceste grupuri practic sunt egale numeric.  

În al patrulea rînd, ini iative individuale i colective. Acestea se manifest  
în acordarea ajutorului în solu ionarea problemelor sociale, juridice a concet e-
nilor (înregistrarea în ara de re edin ), acordarea ajutorului web-site, ini iative 
culturale, crearea de fonduri, centre i comunit i culturale. Deseori aceste m -
suri sunt facilitate de organele puterii rii de re edin , alegerea în cadrul consi-
liilor municipale a muncitorilor migran i str ini ce posed  legalizare i permis 
de munc , ce se bucur  de încredere i cunosc problemele concet enilor lor i a 
colegilor de munc  (moldoveni consilieri sunt în Italia, Portugalia, Spania). 

Deseori aceasta este i ajutor cons tenilor în Moldova în solu ionarea prob-
lemelor sociale, de tineret, în domeniul sportului, în construirea bisericii; spre 
exemplu în construirea bisericii moldovene ti în nordul Italiei. În acest caz, ini-
iativele pot veni i de la al i membri ai diasporei, nu doar de la membrii vete-

rani sau de baz 150.  
În al cincilea rînd, biserica. Are loc construirea i deschiderea bisericilor 

moldovene ti a mitropoliei ruse în str in tate (Rusia, Italia, etc.), unde preo ii 
moldoveni oficiaz  slujbele în dou  limbi, facilitînd comunicarea spiritual  cu 
patria credincio ilor ce vorbesc limba moldoveneasc  (român ) sau rus . Biseri-
ca nu reprezint  doar o institu ie a spiritualit ii, dar i un mijloc de delimitare a 
migran ilor de restul popula iei. Deseori apare nu ca o institu ie social , dar ca 
reprezentan  a unui anumit grup cleric. Împreun  cu ambasada, coala dumini-
cal  este o institu ie de comunicare a concet enilor. Ea ofer  sus inere materia-

i uneori ajutor în c utarea unui post de munc .,  
În al aselea rînd, transferurile b ne ti de la migran ii muncitori moldoveni 

din str in tate acas . Volumul acestor remiten e este anual în permanent  cre -
tere. În special, cea mai mare parte a banilor se cheltuie pe consum curent i de-
zvoltarea gospod riei migran ilor. Aceasta demonstreaz  p strarea leg turii strî-
nse a muncitorilor migran i cu familiile lor r mase în ar .  

 
                                                
150 Vezi: Mosneaga V., Mohammadifard Gh., Corbu-Drumea L. (coord.) Populatia Republicii 

Moldova in contextul migratiilor internationale. Vol.I-II. – Iasi: Pan-Europe, 2006;  
., ., ., .  

. // Cooperare regional  si integrare europeana în sud-estul Euro-
pei: studii de caz. – Chisinau, CE USM, 2006, p.76-99 
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Tabelul 2. Dinamica transferurilor b ne ti în Republica Moldova între 
1999-2007151 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006152 2007 
US$ mln. 121,0 109,8 159,0 223,0 268,0 461 701 920 1.182 1.286 
% PIB 7,1 9,3 12,3 15,1 16,5 23,5 27,1 31,7 38,2 36,2 

 
Conform datelor FMI, 59% din transferurile b ne ti care vin în Moldova pe 

i oficiale, legal sunt din rile UE, 26% - din rile CSI, 15% - din alte ri153. 
Conform estim rilor B ncii Mondiale, 60% din toate mijloacele b ne ti ale mu-
ncitorilor migran i vin pe cale legal i 40% - pe c i ilegale154. Suma total , în 
aceste condi ii a tuturor transferurilor b ne ti ce vin în ar  pe c i oficiale i ne-
oficiale este mai mult de $1,7 mlrd.dolari americani. 

 
Procesul form rii Comunit ilor Moldovene ti peste Hotare:  

ile slabe 
Procesul form rii comunit ilor moldovene ti peste hotare este condi ionat 

de un ir de factori atît de ordin pozitiv, cît i negativ. 
În primul rînd este vorba despre instabilitatea legat  de caracterul ilegal al 

migran ilor de munc . Statutul ilegal împiedic  formarea comunit ilor moldo-
vene ti din considerentul lipsei de protec ie juridic i social  a migran ilor care 
permanent au fric  de ceva. Aceasta este legat i de diferite riscuri, pericole ce 
pot ap rea în momentul deplas rii migrantului ilegal în ara de destina ie.  

În al doilea rînd, tendin a slab  de organizare în organiza ii. Aceasta este 
condi ionat pe de o parte de statutul ilegal al migrantului de unde reies conse-
cin ele men ionate anterior. În afar  de aceasta, oboseala migran ilor ce lucreaz  
nenormat i îndeplinesc munci grele i neprestigioase. Sunt caracteristice conta-
cte slabe între originarii din Moldova. Aceasta este condi ionat de statut i inte-
rese diferite i motiv ri diferite ale cet enilor permanen i, ale cet enilor rii 
de destina ie i ale moldovenilor migran i cu statut legal i ilegal, ale muncitori-
lor sezonieri.  

                                                
151 Vezi: Remittances in the Republic of Moldova. Patterns, Trends, and Effects. – Chisinau, IOM, 

2007; World Bank. Migration and Remittances Factbook. - Washington, DC, 2007, p.3; World 
Bank. Remittance Trends 2007. – Washington, DC, 2007 

152 Din anul 2006 Republica Moldova ocup  primul loc în lume dup  volumul transferurilor b -
ne ti ale migran ilor moldoveni din PIB anual. 

153 International Monetary Fund: Republic of Moldova: selected issues. Report. January 2005. - 
Washington, DC, 2005, p.10. 

154 Global Economic Prospects. Economic Implications of Remittances and Migration. / The Inte-
rnational Bank for Reconstruction and Development, The World Bank. – Washington, 2006, 
p.91 
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Plus la toate, aceasta este condi ionat deseori de distan area reciproc  a di-
asporei veteranilor, a migran ilor cu statut legal i cel ilegal. Manifest rile orga-
nizate de ambasad  (în primul rînd s rb toarea prim verii – „M or”), sunt 
unicul punct de unire, leg tur  a lor. Leg tura dintre „veteranii” diasporei i mi-
gran ii ce au ob inut statut legal recent (studen imea) sunt slabe datorit  statutu-
lui material, social, spiritual diferit, bariere etnolingvistice i de vîrst . Se men-
ioneaz  o solidaritate slab i întrajutorare: migran ii muncitori deseori se baze-

az  doar pe puterile proprii, ajutorul rudelor aflate în str in tate. Trebuie de me-
ionat i ambi iile i interesele liderilor ale comunit ilor moldovene ti peste 

hotare. 
În al treilea rînd, percep ia diferit  a identit ii moldovene ti în rîndul mi-

gran ilor. Aceasta este condi ionat de procesele transforma ionale în perioada 
postsovietic , în special în Republica Moldova. În con tiin a de mas  a cet eni-
lor moldoveni atît a celor afla i în ar i a celor din str in tate coabiteaz  iden-
titatea sovietic i postsovietic ; identitatea politic i etnic , identitatea moldo-
veneasc i român .  

Cu toate acestea, identitatea etnocultural i lingvistic  determin  tendin a, 
aspira ia persoanelor la mediul vorbitor de limb  român  sau rus . Aceasta face 
dificil procesul de autodeterminare a diasporei moldovene ti. În afar  de acesta, 
este important rolul identit ii locale care apare dominant cu avantajele i deza-
vantajele sale155. 

În al patrulea rînd, reprezentan a diploma iei moldovene ti nu faciliteaz  
consolidarea acestor comunit i. Pentru majoritatea migran ilor, ambasada i co-
nsulatul reprezint  primul i cel mai important pod de leg tur  cu patria, (este 
evident pentru cei care se afl  în ora ele capitale unde se afl  structuri diploma-
tice moldovene ti). Sondajele muncitorilor migran i demonstreaz  c  aceste 
structuri sunt insuficient de transparente i deschise. În favoarea acestui argu-
ment, comunit ile moldovene ti peste hotare sunt slab informate despre situa ia 
din Moldova.  

Printre al i factori ce împiedic  formarea i func ionarea diasporelor în str i-
tate men ion m reprezentarea neefectiv  a intereselor migran ilor de c tre 

structurile diplomatice moldovene ti, birocra ia în lucrul acestora, selectivitatea 
în lucrul cu asocia iile ob te ti ale comunit ilor moldovene ti peste hotare. În 
virtutea specificului statutului ilegal, migrantul muncitor evit  ambasada / con-
sulatul, i se adreseaz  acestora exclusiv în situa ii excep ionale. 

În al cincilea rînd, comunicarea slab  cu / din Moldova. Practica demonst-
reaz  c  comunit ile moldovene ti peste hotare de in informa ie insuficient  re-
feritor la situa ia din ar . Principalele surse de informare despre Moldova, situ-

                                                
155 Vezi: . . // Moldova intre Est si Vest: identita-

tea nationala si orientarea europeana. – Chisinau, USM, 2001 
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ia din ar , via a popula iei în special sunt canale neformale de comunicare: 
comunicarea cu rudele prin telefon, cu oferii rutelor interna ionale de autobus, 
conductorii trenurilor, migran ii care s-au reîntors.  

Rolul structurilor statale, a mijloacelor mass-media în informarea persoane-
lor nu corespunde necesit ilor i cerin elor. Comunicarea prin intermediul “Ra-
dio Moldova International”, “Moldova TV International” prin satelit întîlne te 
mari rezerve condi ionate de experien a joas i profesionalismul jurnali tilor, 
care nu sesizeaz  specificul str in ii i a migran ilor muncitori ca grup social 
specific.  

Men ion m c  migran ii utilizeaz  nesemnificativ posibilit ile Internetului 
în ob inerea informa iei despre Moldova. Aceasta se explic  prin faptul c  per-
soanele nu cunosc cum s  lucreze cu calculatorul, lipsa acestora în mediul rural, 
inaccesibilitatea lor. 

 
Politica Republicii Moldova în / c tre  

comunit ile moldovene ti peste hotare 
Politica Republicii Moldova în / c tre comunit ile moldovene ti peste hota-

re include cîteva direc ii principale. 
În primul rînd, ea deriv  din faptul c  diaspora, comunit ile moldovene ti 

peste hotare sunt un fenomen social neomogen, care include: 
a) ”diaspora istoric ”, reprezentat  de comunit i etnice ale moldovenilor, 

care tradi ional locuiesc peste hotarele rii, dar lega i de ea prin mo tenirea spi-
ritual-istoric ; dar i reprezentan ii diferitor grupe etnice (evrei, nem i etc.), care 
au locuit mai demult pe teritoriul Moldovei.   

b) ”diaspora postsovietic ”, comunit ile moldovene ti peste hotare formate 
în rezultatul colapsului URSS, a proceselor postsovietice migra ionale. Cu apa-
ri ia grani elor statale între fostele republici sovietice, originari din Moldova s-
au pomenit cet enii noilor state independente i au constituit: în Ucraina – 258 
mii pers., Rusia – mai mult de 200 mii pers., Cazahstan – 19,5 mii pers., Belo-
rusia – 5 mii pers., Lituania – aproximativ 6 mii pers., Kirgizia – 1,5 mii pers., 
Letonia – 1,5 mii pers., Estonia -1,2 mii pers. Diaspora postsovietic  moldove-
neasc  include nu doar moldovenii etnici, dar i reprezentan ii altor etnii din 
Moldova, care s-au pomenit în Germania, Israel, SUA, Canada ca urmare a pro-
ceselor social-politice la sfîr itul sec.XX - începutul sec.XXI, care simt r ci-
nile, comunitatea tradi iilor spiritual-culturale se identific  parte a Moldovei. 

c) comunit ile moldovene ti peste hotare, care se formeaz  în contextul mi-
gra iei de munc i care nu- i pun scopul ini ial de str mutare pentru trai perma-
nent peste hotare. Acest proces se realizeaz  în special activ în Italia, Grecia, 
Spania. Acest segment al migran ilor este slab luat în vedere în politica Republi-
cii Moldova în rela ie cu diasporele, comunit ile moldovene ti peste hotare. 
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În al doilea rînd, politica fa  de comunit ile moldovene ti peste hotare în 
multe privin e este construit  pe tradi iile sovietice de prietenie dintre comuni-

i, rile str ine, includ în general activitatea informa ional i cultural  ce aju-
 în propagarea limbii, tradi iilor, culturii, cuno tin elor i informa iei despre 

Moldova în str in tate. De i, prin asta inem cont de faptul c  aceste comunit i 
în general nu sunt comunit i a prietenilor Moldovei în alte state, dar sunt cet -
enii moldoveni sau originari din Moldova, ce se afl  peste hotare, care tind s  

aib  contacte, leg turi cu patria i ara de origine. „Interac iunea cu concet enii 
care locuiesc permanent peste hotare, în cadrul practicii interna ional-juridice”, 
popularizarea limbii moldovene ti, a culturii, tradi ilor i obiceiurilor peste ho-
tare, unde sunt comunit i moldovene ti – unul din factorii dezvolt rii colabor -
rii fructuoase interstatale a Republicii Moldova”. 

În acest context a fost determinat  structura menit  s  realizeze politica sta-
tal  în rela ie cu diaspora, cu concet enii moldoveni peste hotare. Aceast  stru-
ctur  este Biroul Rela ii Interetnice, care s-a creat pentru realizarea politicii sta-
tale în sfera rela iilor interetnice, ap rarea drepturilor minorit ilor na ionale, 
asigurarea activit ii organiza iilor etnoculturale.  

În scopul coordon rii activit ii organelor statale a Republicii Moldova în 
sus inerea diasporei moldovene ti, elaborarea programelor comune concrete de 
ac iuni, determinarea c ilor de interac iune a statului moldovenesc cu comunit -
ile moldovene ti peste hotare pe lîng  Parlament func ioneaz  dou  organe co-

nsultative.  
Consiliul Coordonator de sus inere a originarilor din Republica Moldova ce 

locuiesc peste hotare, scopul c rora este de a coordona activitatea organelor ce-
ntrale specializate de administrare public  în sfera dat . În componen a Consili-
ului sunt înloc iitorii vice mini tri a afacerilor externe, înv mîntului, justi iei, 
culturii, finan elor, de interne, directorul general al Biroului Rela iilor Interetni-
ce, consilierul Pre edintelui Republicii Moldova. Pre edintele Consiliul este vi-
ce-prim-ministrul, ministrul afacerilor externe i integr rii europene. 

Consiliul Coordonator al originarilor din Republicii Moldova, ce locuiesc în 
str in tate, este compus din reprezentan ii organelor statale de administrare pub-
lic  a Moldovei, i din conduc torii organiza iilor etnoculturale a diasporei mol-
dovene ti, ce activeaz  în Ucraina, Rusia, Belorusia, Cazahstan, Lituania, Ger-
mania i Fran a. Pre edintele Consiliului este vice-pre edintele parlamentului 

rii.  
În al treilea rînd, a fost creat  o baz  legislativ i normativ-juridic  de acti-

vitate a acestei structuri. Sistemul actelor normative din Republica Moldova ce 
reglementeaz  sus inerea diasporei moldovene ti include urm toarele acte:  

1. Decretul Pre edintelui republicii nr.1638-II din 30 august 2000 „Privind 
sus inerea persoanelor originare din Moldova, domiciliate peste hotare, i cola-
borarea cu acestea”;  
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2. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la unele m suri de 
sus inere a persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste ho-
tare, nr.1322 din 29 decembrie 2000”;  

3. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la Consiliul coor-
donator al persoanelor originare din Republica Moldova, domiciliate peste hota-
re, nr.228 din 24 februarie 2005”;  

4. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la aprobarea Regu-
lamentului Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Mol-
dova, domiciliate peste hotare, nr.511 din 1 iunie 2005”;  

5. Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la la aprobarea Pro-
gramului de ac iuni pentru sus inerea persoanelor originare din Republica Mol-
dova, domiciliate peste hotare (diaspora moldoveneasc ), pe anii 2006-2009, 
nr.809 din 10 iulie 2006”.  

În al patrulea rînd, direc iile principale de activitate a Biroului na ional în 
domeniul sus inerii diasporei sunt:  

 Colaborarea cu structurile statale analogice ale altor ri. Biroul Na ional 
a ini iat elaborarea i semnarea acordurilor interstatale de colaborare în sfera 
asigur rii drepturilor persoanelor ce apar in minorit ilor na ionale, între Repub-
lica Moldova i Belarus, Bulgaria, Letonia i Ucraina. 

 Sus inere i colaborare cu organiza iile etnoculturale ale cominit ilor mo-
ldovene ti peste hotare. Actualmente în Ucraina, Federa ia Rus , Belarus, Kaza-
hstan, Kîrghîzstan, Letonia, Estonia, Lituania, Germania, Grecia, Italia, Portu-
galia, Fran a activeaz  peste 40 de organiza ii ob te ti, reunind reprezentan ii di-
asporei moldovene ti, care sunt înregistra i în conformitate cu legisla ia în vigo-
are a rilor lor de re edin . Activitatea acestor organiza ii este direc ionat  spre 

strarea limbii, culturii i identit ii moldovene ti, promovarea realiz rilor cul-
turii moldovene ti, crearea imaginii spirituale atractive a poporului moldove-
nesc. 

Gra ie activit ii de promotori a organiza iilor ob te ti moldovene ti, în mu-
lte ri din lume au devenit deja cunoscute s rb torile na ionale ale Moldovei - 
Ziua Republicii i Limba noastr , M or. Pe baz  ob teasc  se desf oar  Zi-
lele culturii moldovene ti (Federa ia Rus , Belarus), Festivalurile limbii moldo-
vene ti (Ucraina), sunt fondate centre ale limbii i culturii moldovene ti (Mos-
cova - Federa ia Rus , Berlin - Germania; Odesa - Ucraina), activeaz colile 
duminicale (Letonia, Lituania), activeaz  colective folclorice (Belarus, Estonia, 
Letonia, Ucraina), se editeaz  ziare (Ucraina), se difuzeaz  emisiuni televizate 
i radio în limba moldoveneasc  (Lituania, Ucraina)156.  

                                                
156 Morozan A., Margarint A. Formarea diasporei moldovene ti în raport cu migra ia for ei de 

munc . // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Nr.4 (XXXV), 2006. – Chisinau, 
CEP USM, pp.29-42. 
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Structurile comunitare create de cet enii Republicii Moldova în rile Uni-
unii Europene pe lîng  ac iuni cu caracter cultural deseori acord  suport juridic 
i informa ional migran ilor munictori moldoveni.  

În vederea coordon rii activit ii organiza iilor etnoculturale peste hotare, 
activiz rii activit ii diasporei moldovene ti Biroul de Rela ii Interetnice a orga-
nizat i promovat Congrese ale concet enilor (în 2004 i 2006). 

Asigurarea informa ional  a popula iei, reprezentan ilor diasporei moldove-
ne ti i a migran ilor muncitori se realizeaz  prin intermediul centrelor informa-
ionale din cadrul ambasadelor i consulatelor Republicii Moldova; editarea ghi-

durilor informa ionale, a buletinelor, se creaz  site-uri în re eaua Internet: 
www.diaspora.md; www.migratie.md. 

În al cincilea rînd, procesele migra ionale din ultimii ani au demonstrat in-
suficien a doar a acestor abord ri. Se impune necesitatea recon tientiz rii perce-
perii politicii statale în rela ie cu comunit ile moldovene ti peste hotare. Astfel, 
în particular au fost realizate m suri de apropiere a structurilor diplomatice / co-
nsulare moldovene ti aflate în str in tate. În acest context, începînd cu 2003 s-a 
stabilit scopul deschiderii ambasadelor Republicii Moldova în rile unde se în-
registreaz  un num r impun tor de migran i muncitori moldoveni. Din 2007 în 
cadrul acestei politici se urm re te deschiderea consulatelor Republicii Moldova 
în ora ele / regiunile unde prezen a migran ilor muncitori moldoveni este consi-
derabil . 

În al aselea rînd, printre cele mai actuale probleme men ion m necesitatea 
elabor rii unei politici de stat efective în vederea atragerii transferurilor b ne ti 
a migran ilor muncitori pentru investirea în economia rii. În prezent, transferu-
rile b ne ti ale migran ilor, în general au o importan  simbolic  în dezvoltarea 
economic  a rii. Aceste remiten e sunt îndreptate în special pentru consum cu-
rent, supravie uirea familiilor (gospod riilor) migran ilor în Moldova. Politica 
atragerii transferurilor b ne ti este ineficient i neelaborat , r mîne în urm  de 
procesele actuale. „Este important ca structurile de la conducere s  con tientize-
ze c  migra ia este un fact al globaliz rii economice. R spunsul real la aceste 
provoc ri const  în elaborarea i aplicarea modelelor de conducere efectiv  a di-
asporelor, care unesc fo tii i actualii cet eni ai Republicii Moldova într-o re ea 
de drepturi i obliga ii în comunit i prezente, centrul c reia apare ara lor natal  
– Republica Moldova”157. 

În al aptelea rînd, concet enii no tri afla i peste hotare pot avea interese 
diferite referitor la Patria lor istoric i ara de origine. Deaceea este important 
de rev zut i alte canale de sus inere a rela iilor cu comunit ile moldovene ti 

                                                
157 .: Gigauri G. Diasporas as Vehicles of Development: Learning from International Experie-

nce. – Chi in u, IO , 2006, .14 

http://www.diaspora.md/
http://www.migratie.md/
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peste hotare, cu diaspora moldoveneasc . Acest fapt este în prezent pu in con -
tientizat, îns  va deveni actual peste ceva timp. 

 
Concluzii 

Procesul form rii comunit ilor modovene ti peste hotare se realizeaz  de-
stul de intens. Structurile statale moldovene ti colaboreaz  într-o oarecare m -
sur  cu acestea. Îns , aceast  activitate este deseori reactiv , i tergiverseaz  de-
zvoltarea proceselor migra iei de munc , gestionarea transferurilor b ne ti ale 
migran ilor, reintegrarea în societatea moldoveneasc  avînd loc în absen a ac iu-
nilor din partea statului. 
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EFECTE ALE REFORMEI ARMATEI DIN REPUBLICA 
MOLDOVA: ESEN A, CON INUTUL, GESTIONAREA158 
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competitor159 
 

This article contains the analysis of the political issues concerning Moldo-
van socio-political reality. He is dedicated to the analysis of the effects of army 
reform in Moldova proper. There are risen such issues as the reform essence, 
its impact on the optimization of the security system, the priorities of the reform, 
its effects and their characteristics. For efficient evolution and collaboration on 
the regional and international levels the Republic of Moldova has to realize the 
military reform. This process in Moldova includes the modernization and refor-
mation of the defense sector according to the modern standards and contains 
concrete tasks of all structures of the security sector. 

This research helps to conclude that the army reform is necessary for an 
advanced security system in the Republic of Moldova. At the same time there is 
a need to reduce the negative effects of this reform on servicemen. Human fac-
tor should be one of its priorities. Is very important to study the experience of 
neighbor country, in the context of realities of our socio-political system. 

 
Obiectivul principal al procesului de transformare militar , în general, cons-

 în crearea de capabilit i care s  ofere structurilor politico-militare împuterni-
cite de a lua decizii alternative de ac iune adecvate noilor tipuri de riscuri i 
amenin ri la adresa securit ii na ionale i interna ionale. În acela i timp, refor-
ma armat  urm re te crearea / ob inerea unui avantaj competitiv semnificativ 
asupra adversarilor poten iali prin: transformarea rolului ap rii în cadrul secu-
rit ii na ionale, transformarea managementului ap rii, transformarea for elor 
armate.  Pe  parcursul  articolului  vor  fi  analizate  diferite  tipuri  de  efecte.  Se  va  
vorbi despre efectele imediate i cele de perspectiv , despre pozitive i negative, 
directe i indirecte, scontate i reale, sectoriale i generale. 

Reforma armat , dup  cum am men ionat i în alte compartimente ale cer-
cet rii, nu este un scop în sine. Ea nu a fost gândit , elaborat i ini iat  pentru a 
da o dare de seam  organismelor interna ionale sau pentru a împlini pornirile 
subiective ale cuiva. Acesta este un proces firesc i absolut necesar, care vizeaz  

                                                
158 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Constantin MANOLACHE 
159 În anii 2004-2007 Dl Valeriu Ple ca a fost minisrul Apar rii al Republicii Moldova. 
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anumite finalit i, realizarea c rora este cuantificabil . La momentul temporal 
actual este dificil de a încerca o apreciere i cuantificare a succesului ori insuc-
cesului de ansamblu a reformei. Aceasta pe motiv c  reforma armat , în calitate 
de component  de baz  a reformei militare, este în plin  desf urare. Ea înc  nu 
este finisat , dimpotriv  chiar obiectivele principale sunt înc  pe cale de realiza-
re. Din care cauz  în exerci iul evaluativ care va fi întreprins va reie i postulate-
le conceptuale tactice i startegice înscrise în documentele de planificare a refo-
rmei armate. Îns  acesta nu va fi unicul punct de plecare. Autorul va ine cont în 
mod prioritar de practica altor state, ce au trecut prin procese similare, i care s-
au ciocnit cu anumite probleme de care vom încerca s inem cont i în cazul 
Republicii Moldova. În fine, efectele reformei armate vor fi încadrate în câmpul 
larg apreciativ a consecin elor reformelor democratice politice i social-econo-
mice ini iate i desf urate în Republica Moldova înc  de la începutul anilor no-

zeci ai secolului precedent160. 
Efectele scontate ale reformei armate asupra sistemului de securitate din 

Republica Moldova pot fi identificate în baza prevederilor Concep iei reformei 
militare161. În cazul în care majoritatea, sau cel pu in aspectele i prevederile de 
esen  ale concep iei în cauz  vor fi urmate i respectate atunci ne putem a tepta 
la urm toarele efecte, dup  cum urmeaz . 

În primul rând, este vorba despre un efect prioritar, dac -l putem numi a a, 
reie indu-se din însu i scopul ini ierii reformei armate: contribu ia principal  la 
procesul de construc ie, edificare a unui sistem eficient i flexibil de asigurare a 
securit ii militare a statului. Necesitatea eficientiz rii reiese din capacit ile mi-
litare reduse ale statului moldovenesc, specifice, de altfel, pentru rile de dime-
nsiuni geografice reduse. În cazul acestora întotdeauna exist  necesitatea de a 
realiza cât mai multe obiective în condi iile unor capacit i reduse. În ceea ce 
prive te flexibilitatea, atunci aceast  caracteristic  este vital  pentru orice orga-
nism, dar în special pentru sistemul de securitate na ional , în cond iile unei 
lumi în schimbare permanent . Astfel, efectul principal al reformei armate, reie-
ind din prevederile conceptuale, ar fi instituirea unui sistem calitativ nou, efici-

ent i flexibil de asigurare a securit ii militare a statului moldovenesc. A i dori 
 fac o remarc , i anume faptul c  elementul de noutate se refer  nu doar la 

componenta calitativ , ci i la cea cantitativ . Generalizând, a i spune c  toate 
efectele ce vor fi analizate în continuare se vor încadra în logica sporirii calit ii 
sistemului de securitate na ional  a Republicii Moldova. 

                                                
160 Chifu Iu. Trilogia drumului spre o democra ie consolidat : reforme, securitate i construirea 

bun st rii. // Cooperarea regional i integrarea european  în sud-estul Europei. Studii de 
caz. / Coord.: V.Mo neaga, R.Gorincioi, N. veatcov.  – Chi in u: CEP USM, 2006, p.15-23 

161 Concep ia reformei militare, aprobat  prin Hot rârea Parlamentului Republicii Moldova, 
nr.1315-XV din 26 iulie 2002. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.117-119/975 din 
15 august 2002 
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Un al doilea grupaj de efecte ce a i dori s  le scot în prm-plan se refer  la o 
component  prioritar  a reformei armate, în opinia autorului – factorul uman. 
Chiar dac  pentru unii, Armata nu presupune o aten ie deosebit  pentru oamenii 

i, accentul punându-se pe disciplin i ordine, în mod exclusiv, iar oamenii 
trebuie trata i doar ca o parte a unui mecanism, a i dori s  aten ionez c  aceast  
idee este dep it . În centrul reformei armate este osta ul, fie soldat, fie ofi er. 

Concep ia reformei militare, în opinia mea ar fi putut, s  atrag  o aten ie 
mai sporit  factorului uman. Fiindc  dup  cum o s  vedem multe implica ii, i 
deseori negative, pentru acesta sunt trecute cu vederea. Revenind, îns , la con i-
nutul Concep iei, se poate de observat c  acest document trateaz  locul osta ului 
din perspectiva preg tirii mai eficiente a acestuia pentru noile provoc ri. La co-
ncret,  realizarea reformei  ar  permite  crearea în Republica Moldova a  unui  sis-
tem de preg tire teoretico-practic  autohton  complet  pentru osta ul moldove-
an. Nu va mai fi necesar ca pentru ob inerea diplomei de studii superioare în do-
meniu s  se adreseze la institu iile de peste hotare162. Preg tirea speciali tilor 
militari pentru Armata Na ional  în interiorul rii ar putea spori sim ul patrioti-
smului i dragostei pentru ara de ba tin . Ceea ce este un obiectiv de referin  
în procesul de constituire a unui sistem de securitate na ional  durabil . 

Un alt moment ce se refer  la factorul uman i rolul acestuia în moderniza-
rea Armatei Na ionale este mecanismul de recrutare163. Astfel, realizarea refor-
mei armate ar trebui s  aib  în calitate de consecin  constiuirea unei armate în 
baz  de contract. Sistemul recrut rii prin contract a militarilor moldoveni, urme-
az  s  înlocuiasc  sistemul mixt existent la moment. Faptul dat va ridica nivelul 
de profesionalism al osta ilor, va ridica prestigiul i, nu în ultimul rând, motiva-
ia tinerilor moldoveni de a se înrola în rândurile Armatei Na ionale. Prestigiul 

osta ilor va avea de câ tigat foarte mult. Nu este secret faptul c  acesta a sc zut 
mult din perioada sovietic . Acum tinerii nu prea v d avantaje în a face servici-
ul militar. i aici nu trebuie de tratat problema doar prin prisma ideei de lips  a 
patriotismului. Din care cauz  se impune chiar un sistem de m suri, pe exemp-
lul altor state, ce urmeaz  s  fie luate pentru a înlesni, de exemplu, studiile ulte-
rioare în institu iile de înv mânt mediu de specialitate sau superior (incoplet 
sau deplin). 

În acela i context se impune i analiza unei alte consecin e posibile a refor-
mei armate. Se are în vedere instituirea unui cadru legal ce ar asigura protec ia 
juridic  a militarilor. Aceast  practic  este una mai greu acceptat  de c tre siste-
mul de rela ii dintre militari de tip vechi sovietic. Totu i consider c i la acest 
capitol pot fi instituite anumite modific ri. Protec ia dat  se refer  la rela iile di-
                                                
162 Institutul Militar al For elor Armate anun  concursul de admitere 2007-2008. // Oastea Mol-

dovei, nr.3 (436), 2007, 16 martie 
163 Legea cu privire la ap rarea na ional , nr.345-XV din 25 iulie 2003. // Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr.200-203/775 din 19 septembrie 2003 
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ntre ofi eri i osta i de rând. În condi iile unei armate profesionale, în care osta-
ii î i realizeze serviciul militar în baz  de contract, toate momentele i interac-
iunile de seviciu sunt stipulate în documentul de angajare. În acest caz osta ii 

sunt îndrept i, la fel ca i ofi erii, de a cere respectare prevederilor, i sunt în 
drept de a sesiza orice abatere de la regul . Protec ia legal  a solda ilor este o 
necesitate i o m sur  care ar motiva în plus recru ii s  doreasc  s  fac  servici-
ul militar. 

Un alt efect a reformei armate reu ite ar fi asigurarea tehnico-material  Ar-
matei Na ionale pe potriva scopurilor pe care i le propune. În acest sens a i do-
ri s  aten ionez asupra a dou  momente: pe de parte, este vorba despre moderni-
zarea arsenalului militar, iar pe de alt  parte, despre standardizarea armamente-
lor i a tehnicii militare. Este unul dintre cele mai dorite, dar i dintre cele mai 
dificile efecte preconizate. Nu vom putea vorbi despre o armat  reformat , f  
o dotare tehnico-material  calitativ nou  a acesteia164. Armata Na ional  a Re-
publicii Moldova, din punctul de vedere al dot rii tehnice a r mas în urma prog-
reselor tiin ifice de ultim  or . Cauza fiind una lesne de în eles – financiar . Pe 
de alt  parte, Armata moldoveneasc  are un avantaj în realizarea acestui dezide-
rat  –  armata reformat  va fi  redus  ca num r.  Respectiv,  pentru o realizare cu 
succes a celor preconizate se impune o evaluare clar  a priorit ilor în domeniul 
reânarm rii: ce fel de armament, ce fel de tehnic  militar  etc., inându-se cont 
de calit ile de lupt i de exploatare, de condi iile de folosire în limitele frontie-
relor na ionale (reduse geografic), precum i de normele ecologice. 

Este important i problema standardiz rii. Realizarea cu succes a reformei 
ar permite unificarea conform standardelor tehnice a armamentului din dotarea 
Armatei Na ionale. Incovenientele procesuli sunt legate de faptul c  reformarea 
Armatei Na ionale se realizeaz  în paralel cu colaborarea intensiv  interna iona-

 în cadrul programelor de parteneriat cu statele-membre, i cu însu i organiza-
ia – NATO. Care dispune de un alt sistem de armament decât cel sovietic, aflat 

în dotarea armatei moldovene ti. Respectiv clarificarea problemelor date vor pe-
rmite producerea cu succes a efectelor preconizate în domeniul dat. 

Un alt efect al reformei armate ar fi reconstruc ia structural  a armatei în co-
ndi iile redimension rii for elor. Se are în vedere construc ia unei armate mai 
mobile i mai reduse ca efectiv. Acest moment, îns , este mai pu in dezvoltat în 
cadrul Concep iei. În opinia autorului, din cauza consecin elor cu caracter ne-
dorit, cum ar fi indisponibiliz rile, de exemplu. 

Restructurarea for elor armate ale Republicii Moldova se înscrie în procesul 
general de reducere a efectivelor armate în întreaga Europ . Revizuirea i redu-
cerea structurilor armate are loc în contextul schimb rilor tehnologice, socio-po-

                                                
164 Bo an I. Securitatea Republicii Moldova între realit i i jocuri politice. // http://www.azi. 

md/investigation?ID=31047 (accesat la 23 octombrie 2007) 
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litice i  culturale,  ale  concep iilor  de securitate  i  politic  extern ,  precum i  a  
atitudinilor specifice democra iei i societ ilor industriale ale celui de “al trei-
lea val”165. Noua dimensiune i structur  a Armatei Na ionale necesit  regândi-
rea a însu i concep iei i logicii de întrebuin are a acesteia. Actualele condi ii de 
securitate  (situarea  la  hotar  cu  NATO  i  UE),  evolu ia  factorilor  de  risc  i  a  
amenin rilor, precum i exigen ele rezultate în urma analizei fizonomiei r zboi-
ului viitorului, i implicit, misiunile pe care acesta le determin , impun institui-
rea unor for e destinate opera iilor de men inere a p cii i aplanare a situa iilor 
de criz  post-conflict, de rând cu militarii altor state. Toate aceste ac iuni trebuie 

 se desf oare în condi iile unzui grad sporit de interoperabilitate. Capacitatea 
de reac ie a noilor efective ale Armate Na ionale este abordat  din perspectiva a 
dou  condi ii: pe de o parte - principii i parametri noi, conform Concep iei re-
formei militare; i – for e i comandamente dislocabile, cu posibilit i de rotire 
i sus inere într-un teatru de opera ii, pe de alt  parte. 

Un alt efect posibil, dac  s  reie im din prevederile Concep iei reformei mi-
litare, este cel de perfec ionare a sistemului de conducere a ap rii na ionale. În 
urma reformei armate realizate cu succes în chestiunea discutat  se va reu i de a 
avea un mecanism pus la punct de conducere a Armatei Na ionale, atât pe timp 
de pace, cât i pe timp de r zboi. Foarte important în aprecierea calit ii siste-
mului de conducere se prezint  calitatea mecanismului de trecere a armatei din 
stare de pace în stare de r zboi. Prevederile Concep iei stabilesc cu stricte e atri-
bu iile organismelor militare de specialitate, precum i a autorit ilor publice în 
domeniul ap rii. În rezultatul transform rilor se va efectua delimitarea strict  
a atribu iilor de care dispun, deopotriv , autorit ile civile i cele militare în do-
meniul ap rii. Plus la toate un alt efect semnificativ al perfec ion rii sistemu-
lui de conducere a Armatei Na ionale, îl reprezint  controlul din partea societ ii 
civile. 

Un aspect important al perfec ion rii prin reformare a sistemului de condu-
cere este i implementarea principiilor de guvernare democratic . În cazul Re-
publicii Moldova un alt efect scontat al reformei armate este constrolul democ-
ratic al for elor armate. Armata în calitate de institu ie important  în sistemul re-
la iilor de putere din societate, trebuie “permanent s  se afle sub controlul de-
mocratic al societ ii”166. Într-un regim cu adev rat democratic niciodat  nu tre-
buie s  existe riscul ca armata na ional  s  se implice în procesul de lupt  pentru 
cucerirea, men inerea i distribu ia puterii politice. Mai mult chiar nici activita-
tea de lobby nu trebuie s  fie o caracteristic  a activit ii acesteia. Pentru ca ins-
titu ia armatei s  nu serveasc  unor interese înguste a anumitor persoane sau 

                                                
165 Toffler A. Al treilea val. – Bucure ti: Editura Lucman, 2002; 
166 Diaconescu Gh. Controlul democratic asupra armatei în România. – Bucure ti: Editura Enci-

clopedic , 1986 
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clanuri, se impune controlul din partea societ ii asupra acesteia167. Una dintre 
cele mai r spândite forme de control este controlul parlamentar, de exemplu. În 
aceea i ordine de idei se înscrie desemnarea unei persoane civile, care coabitea-

 în conducerea Ministerului Ap rii cu o persoan -militar situat  în fruntea 
Marelui Stat Major. Chiar dac  Armata Na ional  a Republicii Moldova nicio-
dat  în scurta istorie contemporan  a statului moldovenesc nu a pretins implica-
rea în lupta pentru puterea politic , instituirea unui mecanism de control democ-
ratic a acesteia este o necesitate i o realitate fireasc  a unei societ i democrati-
ce spre care tinde i Republica Moldova. 

În fine, dar nu la urm , un efect ce este realizabil, reie ind din prevederile 
Concep iei reformei militare, este integrarea Armatei Na ionale în sistemul de 
securitate interna ional . Proces ce se va desf ura, pornindu-se de la mai multe 
principii inalienabile: recunoa terea neutralit ii pemanente, specificat  consti-
tu ional, înt rirea încrederii între state, consolidarea p cii, securit ii i stabilit -
ii europene i interna ionale. Colaborarea interna ional  activ  are ca efect exc-

luderea autoizol rii militare a Republicii Moldova, care este pronosticat  de 
unii, ce trateaz  extrem de unilateral ideea de neutralitate permanent . 

O problem  ce apare de multe ori în contextul analizei consecin elor coope-
rii militare interna ionale este cea a posibilei ader ri a Republicii Moldova la 

Alian a Nord-Atlantic . În opinia mea, la moment nu putem vorbi de un astfel 
de efect. Colaborarea cu NATO, nu implic  în mod neap rat aderarea la Alian-

. Pe termen imediat i mediu, aceast  problem  nu este inclus  în ordinea de zi 
a conducerii politice i militare de la Chi in u. Pe de alt  parte, unii politicieni 
moldoveni, inclusiv reprezentan i ai puterii conduc toare, trateaz  destul de în-
gust, i chiar a i spune dep it problema rela iilor cu NATO. Interac iunea cu 
aceast  organiza ie politico-militar  nu trebuie tratat  în termeni dihotomici de 
tipul “aderare versus neaderare”. Rela iile cu NATO se pot desf ura ca între 
doi parteneri, i problema ader rii nu este nici pe departe obligatorie pe ordinea 
de zi a colabor rii168. 

Am men ionat mai sus c  efectele analizate în perspectva realiz rii Concep-
iei reformei militare sunt, în mare parte, de natur  ipotetic , deoarece con inu-

tul acestora depinde de gradul de realizare a obiectivelor propuse de c tre alc -
tuitorii respectivului document. A i mai dori s  adaug la acest subiect, c  gradul 
de realizare a celor preconizate se afl  la discre ia mai multor ac iuni i activi-

i, ca de exemplu: 

                                                
167 Raporturile Armat  – Societate Civil  (studiu introductiv). // http://essas.unap.ro/ro/ 

pdf_studii/armata_si_societatea_civila.pdf; 
168 Documentul cadru privind aderarea Republicii Moldova la Programul „Parteneriat pe-

ntru Pace”. // Arhiva Ministerului Afacerilor Externe i Integr rii Europene al Republi-
cii Moldova 
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- reforma armat  are nevoie de un ferm i continuu management politic, ba-
zat pe o în elegere comun  dintre politicieni, exper i i societate în problemele 
principale privind obiectivele, mecanismul i strategia transform rii. Sunt nece-
sare capacit i i competen e manageriale substan iale pentru a avea reforme 
efective i oportune; 

- men inerea elanului de reform  depinde de angajamentul i eficacitatea 
factorilor de decizie, care trebuie nu numai s  fie gata s  fac  fa  iner iei orga-
niza ionale, dar i s  se confrunte cu opozi ia; 

- redefinirea a ceea ce constituie profesionalism în mediul contemporan es-
te necesar  pentru asigurarea faptului c  to i cei angaja i în procesul de reforma-
re la toate nivelurile s  fie preg ti i de a în elege noile realit i politice i de se-
curitate. 

- schimb rile sînt turbulente, men inerea motiv rii cadrelor, ale celor în uni-
form i  ale  angaja ilor  civili,  în  întreg  sistemul  de  ap rare  -  este  o  provocare  
extraordinar i necesit  eforturi considerabile; 

- esen a reformei const  în definirea noii paradigme a institu iilor sectorului 
de securitate: destina ia, rolul i misiunea Armatei Na ionale. Baza legislativ  a 
reformei sectorului de securitate necesit  o permanent  aten ie i dezvoltare; 

- este necesar, totu i, ca eforturile s  fie orientate i spre difuzarea efectiv  
a informa iei publice, odat  ce procesul a demarat Acela i lucru este aplicabil i 
în cazul implement rii responsabilit ii organiza iilor din sectorul de securitate 
fa  de reprezentan ii ale i ai poporului i alte institu ii ale societ ii civile, o ob-
liga ie, care trebuie s  fie respectat  de c tre factorii de decizie, persoane cu fu-
nc ii de r spundere i comandan i. 

Pe lâng  aceste efecte ce reies din con inutul Concep iei reformei militare a 
Republicii Moldova, autorul a identificat i altele, din experien a altor state. 
Specific pentru acest grupaj de efecte, este faptul c  ele nu sunt pur militare, ci 
mai degrab  socio-militare, fiindc  se refer  la interac iunea dintre Armata Na i-
onal i societatea civil . O alt  deosebire, ar fi i caracterul contradictoriu al 
multor consecin e. Am în vedere faptul, c  dac  în cazul Concep iei reformei 
militare despre reforma armat  se vorbe te doar din perspectiva consecin elor 
strict militare, i exclusiv în termeni pozitivi, elogiatori pe alocuri, atunci în cele 
ce urmeaz  m  voi axa i pe momente mai pu in pl cute, ce la fel reies din refo-
rma armat , îns  despre care se vorbe te mai pu in. 

Din momentul în care se ini iaz  o reform , oricare nu ar fi tipul, esen a i 
rostul acesteia, este foarte important s  se ia m suri adecvate înc  de la început 
pentru a administra consecin ele i de a atenua efectele secundare negative pote-

iale. Personalul militar disponibilizat trebuie ajutat s  se reintegreze în via a 
civil . Închiderea bazelor militare poate avea un impact semnificativ asupra co-
munit ilor i economiei locale, astfel încât sunt necesare planuri pentru redez-
voltarea localit ilor respective. Rezervele de arme i muni ii dep ite sau deve-
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nite inutile constituie serioase amenin ri la adresa securit ii i a mediului, i 
trebuie eliminate în condi ii de siguran . În cele ce urmeaz  voi lua în conside-
ra ie fiecare dintre cele trei cazuri în parte. 

Un prim exemplu de “efect negativ” este disponibilizarea, masiv  în unele 
cazuri, a militarilor. De aici se i impune procedura de reconversie profesional  
a militarilor. Activit ile de sprijinire includ: consilierea personalului militar ca-
re urmeaz  s  fie trecut în rezerv  pentru g sirea unui loc de munc  sau începe-
rea unei afaceri proprii, cursuri de limbi str ine i înfiin area de centre de recali-
ficare profesional . De exemplu în sud-estul Europei, unde 3.000 de baze i obi-
ective militare urmeaz  s  fie închise i unde se estimeaz  c  aproximativ 
175.000 persoane î i vor pierde locurile de munc  pân  în 2010, exist  un inte-
res semnificativ pentru astfel de programe169. 

În acest sens, printre solu iile ce pot fi propuse, în opinia mea, prioritar  es-
te constituirea de Centre de Asisten  pentru Recalificare i Integrare. În cazul 
Republicii Moldova poate fi vorba de un singur Centru de acest gen, cât i de o 
re ea, în dependen  de concentrarea i num rul celor disponibiliza i. Centrul re-
spectiv ar putea s  ofere informa ii privind posibilit ile de reconversie i ocu-
pare, precum i pentru înfiin area micilor întreprinderi. Un loc central în activi-
tatea Centrelor l-ar avea unitatea func ional  de psiholog. Fiindc  problema dat  
afecteaz  cu mult confortul psihologic al individului. Avantajul situa iei din 
Moldova poate fi faptul c  num rul celor “exclu i din circuit” nu va chiar a a de 
mare. Indiferent îns  de num rul celor afecta i de procesul de reform  armat , 
fiecare dintre ei are dreptul la tratament uman i ajutor multilateral. 

Un alt efect al reformei armate, ca rezultat al restructur rii acesteia, ar fi în-
chiderea bazelor militare. În acest caz practica altor state ne vorbe te despre co-
nversia bazelor militare170. Este necesar de a depune eforturi pentr a identifica 
noi domenii de utilizare a a bazelor militare, ce nu mai sunt înglobate în siste-
mul de securitate na ional  este absolut necesar i oportun de a g si un viitor util 
pentru acestea în domeniul civil. Principalele priorit i în procesul de închidere 
i reconversie a bazelor militare sunt asigurarea ecologiz rii zonei i promova-

rea cre rii de noi locuri de munc , a diversific rii economiei locale în zonele în 
care bazele militare reprezint  principalul angajator. Unele baze sunt transfor-
mate pentru a fi folosite ca, de pild , centre reziden iale, institu ii de educa ie, 
unit i sanitare, închisori, parcuri sau rezerva ii naturale. 

De asemenea, în calitate de efect al restructur rii tehnico-militare ar fi i 
existen a unor ample rezerve (stocuri) de armament ce nu va mai putea fi utili-
zat din diverse motive. In aceste condi ii se impune distrugerea acestora, i în 
                                                
169 Securitate prin Parteneriat. – Brussels: NATO Public Diplomacy Division, 2005, p.26 
170 .  – -

. // Cooperarea regional i integrarea european  în sud-estul Europei. Studii de caz. / 
Coord.: V.Mo neaga, R.Gorincioi, N. veatcov. – Chi in u: CEP USM, 2006, p.130-136 
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primul rând este vorba despre distrugerea minelor, muni iilor i a armamentului 
or, în exces. Aceast  situa ie este una comun  fostelor state sovietice, pe teri-

toriul c rora au r mas cantit i enorme de armament, ce i-a dep it perioada de 
utilizare. Lichidarea acestor stocuri implic , îns , mari costuri financiare. Se are 
în vedere distrugerea în condi ii de siguran  a rezervelor de mine antipersonal, 
muni ii, arme mici i armament u or. Procesele respective trebuie s  se caracte-
rizeze printr-un înalt nivel de siguran , s  nu afevteze mediul i s  respecte sta-
ndardele interna ionale existente în domeniu. De câte ori este posibil proiectele 
vizeaz  folosirea resurselor i facilit ilor din ara dat  (în lipsa unor implica ii 
directe din exterior), pentru a reduce costurile opera ionale i pentru a instrui 
personalul local în ceea ce prive te procesul de distrugere, contribuin la crearea 
de noi locuri de munc i asimilarea de noi întreprinderi. Pân  la începutul anu-
lui 2005, de exemplu, în Republica Moldova au fost distruse 12.000 mine i 
7.000 tone de muni ii i combustibil de rachet 171. Decisiv , în acest sens a fost 
asisten a logistic i financiar  din partea NATO i a altor institu ii din str in -
tate. 

Toate efectele nominalizate pot fi în elese pe deplin doar prin conceperea 
reformei armate ca parte integrant  a proceselor de transformare în societatea 
moldoveneasc , cu avantajele i dezavantajele de rigoare. Problema transform -
rilor democratice este una deosebit de important , deoarece ea vizeaz  întreaga 
complexitate i multivalen  a fenomenelor i proceselor sociale semnificative 
ale sociumului în schimbare, iar de aici denot  st ri valorice pe cât de importan-
te, pe atât de contradictorii ale mentalit ii i comportamentului colectiv i indi-
vidual172. Astfel, nu putem înainta cerin e mari i, idealiste poate, fa  de succe-
sul reformei armate f  a con tientiza c  procesul de reformare a societ ii mol-
dovene ti care decurge destul de anevoios i se caracterizeaz  printr-un grad 
înalt de discontinuitate. În acest sens existen a unei strategii de reformare bine 
gândite poate fi apreciat doar pozitiv. Altceva c  aceast  linie de reformare tre-
buie continuat i dezvoltat . i aici problema continuit ii este una decisiv . 
Este foarte important ca schimb rile la nivel de conducere, responsabil  de buna 
desf urare a reform rii, s  nu influen eze calitatea i direc ia evolu iei procesu-
lui. 

În finalul articolului, este necesar de accentuat câteva momente esen iale. În 
primul rând, succesul reformei va depinde de gradul de realizare a obiectivelor 
stipulate în con inutul Concep iei reformei militare i altor documente specifice 
procesului. În al doilea rând, efectul principal scontat este fortificarea sistemului 
de securitate na ional . Ulterior, pentru a evita consecin ele negative ale proce-
                                                
171 Securitate prin Parteneriat. – Brussels: NATO Public Diplomacy Division, 2005, p.27 
172 Saca V., Oleinic L. Tranzi ia democratic i reforma social-politic  în contextul dihotomiei 

continuitate - discontinuitate. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ), nr.2 (XXIII), 
2003. – Chi in u: USM, 2003, p.114-122; 
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sului este vital de a ine cont de interesele i protec ia social  a militarilor. Tre-
buie de f cut tot posibilul pentru a amortiza efectul consecin elor negative. În fi-
nal, a i dori s  subliniez ideea c  în elegerea i conceperea adecvat  a reformei 
armate este posibil  doar dac  aceasta este analizat  în contextul transform rilor 
tranzitorii de natur  democratic  parcurs  de societatea moldoveneasc , în ansa-
mblu. 
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The president of the Republic of Moldova was elected by the uninominal 
majority voting system with two tours in the period of 1991-2000. Starting with 
2000, the president is voted by the Parliament. As a result of the type of the re-
public and the president nominating proceeding modification, the political sys-
tem of Republic of Moldova is confronted with crises. One of the two presiden-
tial elections unfolded according to the phased vote has produced seriously dis-
turbance in the political life of the country. The elections from 2000 didn't finish 
with the president nomination, because none of the candidatures accumulated 
needfulness number of the votes. As a result, the parliament was dissolved. The 
elections continue after the parliament elections from 2001. The presidential 
elections from 2005 were marked by the intrigues with important aftermaths in 
the moldavian political life. After these elections, in the political lexicon is used 
the syntagma “April, 4, 2005”, which denote the political parties behavior in 
the frame of the elections. The electorate believe that for a lot of the political 
parties there are two periods of theirs activity – before and after this date.  

The presidential elections disfunctionality is owed to the two conflicts in the 
electoral system and in the voters' behavior. The first conflict appears between 
the qualified majority and the way of voting used to realize it. In the Republic of 
Moldova the way of voting is too strait-laced in achieving qualified majority. 
The second conflict is the majority used and the presidential function perception 
as a political party exponent. The parliament and the political parliamentary 
parties take a difficult exam once in four years; the rules of that exam aggravate 
the situation. The maintaining of the present laws will worsen the situation and 
will create unfavorable and unforeseeable consequences for the political system 
of the Republic of Moldova. 

 
1. Introducere 

În perioada 1991-2000 Pre edintele Republicii Moldova se alegea în mod 
direct conform scrutinului majoritar uninominal cu dou  tururi. Începând cu 
                                                
173 Recenzent – doctor habilitat în tiin e politice, profesor Valeriu MO NEAGA   
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2000 Pre edintele este desemnat de c tre Parlament. În rezultatul modific rii ti-
pului republicii i a modalit ii de desemnare a efului statului sistemul politic 
al Republicii Moldova se confrunt  cu crize. Ambele alegeri preziden iale des-

urate conform votului în mai multe trepte au produs perturba ii serioase în vi-
a politic  a statului.174 Alegerile din 2000 nu s-au finisat cu desemnarea Pre-

edintelui. Nici o candidatura nu a acumulat num rul necesar de voturi. Parla-
mentul a fost dizolvat. Alegerile continu  dup  alegerile parlamentare în 2001. 
Alegerile preziden iale din 2005 au fost marcate de intrigi cu consecin e impor-
tante asupra vie ii politice moldovene ti. Dup  aceste alegeri, în vocabularul po-
litic moldovenesc intr  sintagma de „4 aprilie 2005” care indic  asupra compor-
tamentului partidelor politice din timpul alegerilor. În opinia electoratului pent-
ru multe forma iuni exist  dou  perioade de activitate – pân  la i dup  aceast  
dat . 

Modalitatea de alegere a pre edintelui a fost amplu discutat , mai ales în co-
ntextul confrunt rii dintre Pre edin ie i Parlament, îns  regulile desf ur rii 
acestor alegeri, cu mici excep ii, nu au fost analizate i dezb tute public. Anume 
aceste reguli induc tensiuni i crize în sistemul politic al Republicii Moldova.  

 
2. Drepturile electorale i realizarea acestora 

În Republica Moldova odat  cu reforma politic  din 2000, corpul electoral 
al alegerilor preziden iale este redus de la cel în baz  de vot universitar la un 
corp electoral elitar – membrii parlamentului în num r de 101.  

Reie ind din practica interna ional  a alegerilor în mai multe trepte175 a 
pre edintelui se prefigureaz  dou  situa ii cu corpul electoral. În prima, corpul 
electoral este compus exclusiv din parlamentari. În aceast  situa ie includem i 
situa iile din parlamentele bicamerale, în care pre edintele se alege de c tre co-
mponen  reunit  a ambelor palate (Latvia, Cehia, Israel, Turcia etc.). În cea de-
a doua situa ie pre edintele este ales de colegii electorale compuse din parlame-
ntari  ( i  senatori)  i  reprezentan i  ai  guvernelor  regionale  (India,  Italia)  sau  a  
autoadministra iei locale (Estonia). 

În Republica Moldova s-a mers pe calea cea mai simpl i u oar . Rolul cel 
mai important în excluderea altor actori politici din procesul desemn rii pre edi-
ntelui  a  fost  irelevan a politic  a  puterii  regionale i  locale,  dar  i  dorin a de a  
neadmitere a altor actori la acest proces relativ important. 

O deosebire esen ial  dintre drepturile electorale pasive dintre statele ce uti-
lizeaz  alegerile preziden iale universale i cele elitare nu exist . Republica Mo-
ldova nu reprezint  o excep ie de la situa ia interna ional . Fa  de candida ii la 

                                                
174 Alegerile preziden iale din 2000 i 2001 reprezint  etape ale acelora i alegeri. 
175 Alegerile preziden iale din Republica Moldova sunt clasificate i denumite gre it în discursul 

public ca alegeri indirecte. 
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pre eden ie se înainteaz  cenzul cet eniei, cel al de inerii dreptului de vot, cel 
al limbii – posedarea limbii de stat, cel al vârstei ce constituie 40 ani, cel al do-
miciliului ce presupune locuirea a 10 ani pe teritoriul statului, Dac  primele trei 
cerin e sunt adecvate, ultimele dou  cenzuri sunt discutabile. Rezerve apar i 
din considerentul evolu iei dreptului electoral pasiv preziden ial. 

Ini ial, în 1991, cerin ele înaintate fa  de candida ii la func ia de pre edinte 
cuprindea plafonul minim de 35 ani i cel maxim de 60 ani al vârstei.176 În 
1996, odat  cu adoptarea unei noi legi referitor la alegerile preziden iale,177 se 
exclude din cenzul de vârst  restric ia de maxim 60 ani. Aceasta reprezint  un 
regres pentru practica electoral . În pofida faptului c  nu se utilizeaz  de multe 
state, pot exista situa ii când din ambi ie un lider politic poate fi pre edinte în 
pofida vârstei înaintate i ineficien ei provocate de aceasta. Desigur, limita de 
60 de ani este prea mic , ea ar putea fi ridicat , în cazul accept rii acestui aspect 
al cenzului, pân  la 70 de ani f  a pierde din eficien . În 2000 cu ocazia re-
formei politice se ridic  limita minim  a vârstei la 40 de ani. Modificarea este 
adecvat i argumentat  de practica interna ional , majoritatea statelor practi-
când anume aceast  vârst . 

Cenzul de domiciliu ini ial, în 1991, prevedea locuirea permanent  în ar  în 
ultimii 10 ani178 i  nu  cerin a  vag  de  „a  locuit  sau  locuie te”  introdus  în  
1996179 i men inut  în continuare. Prin aceasta cenzul respectiv este dezactivat. 
În aceste condi ii ar fi absolut legal ca o persoan  care a absentat din ar  ultimii 
10-15 ani s  poat  deveni pre edinte. Ceea ce absolut nu este în concordan  cu 
interesele na ionale, persoana putând promova interesele unor altor actori inter-
na ionali i reprezenta interesele deputa ilor i nu a rii. 

Înaintarea candida ilor la func ia de pre edinte se realizeaz  exclusiv de par-
lamentari. Ini iativa de înaintare trebuie sus inut  de cel pu in 15 deputa i. Teo-
retic num rul maximal de candida i poate fi de 6, îns  în realitate ei sunt mai 
pu ini i se afl  în corela ie strâns  cu num rul frac iunilor parlamentare i a co-
ali iilor parlamentare i guvernamentale.180 În alegerile preziden iale din 2000 

                                                
176 Legea Republicii Moldova nr.720-XII din 18 septembrie 1991 cu privire la alegerile Pre edin-

telui Republicii Moldova. // Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice 
Socialiste Moldova, 1991, nr.7-8. 

177 Legea Republicii Moldova nr.833-XIII din 16 mai 1996 privind alegerile pentru func ia de 
Pre edinte al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.45. 

178 Legea Republicii Moldova nr.720-XII din 18 septembrie 1991 cu privire la alegerile Pre edin-
telui Republicii Moldova. // Ve tile Sovietului Suprem i ale Guvernului Republicii Sovietice 
Socialiste Moldova, 1991, nr.7-8. 

179 Legea Republicii Moldova nr.833-XIII din 16 mai 1996 privind alegerile pentru func ia de 
Pre edinte al Republicii Moldova // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.45. 

180 În Republica Moldova s-a creat tradi ia ca o frac iune s  înainteze doi candida i – unul de ba-
, altul de form  pentru a asigura pluralitatea (candida i de form : în 2001 – V.Cristea, în 

2005 – Gh.Duca). Din punctul de vedere al logicii alegerilor, aceasta nu este necesar. (În lim-
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au existat 2 candida i,181 în cele din 2001 – 3 candida i,182 în cele din 2005 – 2 
candidat.183 

Exercitarea dreptului de vot în alegerile preziden iale este în concordan  cu 
exigen ele interna ionale. În Republica Moldova, ca i în majoritatea statelor lu-
mii,184 în alegerile preziden iale se utilizeaz  votul secret i liber exprimat. Utili-
zarea cabinelor de vot are ca consecin  posibilitatea deputa ilor de a avea i ex-
prima  o  opinie  proprie  referitor  la  candida i.  Aceste  alegeri  reprezint  un  test  
pentru disciplina frac iunilor. Concomitent votul secret permite jocul politic în 
cadrul coali iilor parlamentare, de durat  sau ad-hoc. Fenomen ce s-a manifestat 
în primele etape ale alegerilor preziden iale din 2000-2001. 

În Republica Moldova la prima etap  a alegerilor preziden iale din 2000 
frac iunea comunist , pentru a se asigura de disciplina membrilor s i, a încercat 

i exprime votul în mod public. În urma sesiz rii Cur ii Constitu ionale ace-
asta prin hot rârea sa a obligat parlamentarii s i exprime votul exclusiv în ca-
bina de vot.185 Acest lucru nu a influen at cu nimic presta ia ulterioar  a frac iu-
nii comuni tilor la alegeri. 

 
3. Modul de scrutin 

Parlamentarii pentru desemnarea pre edintelui au adoptat o majoritate cali-
ficativ . Candidatul care întrune te 3/5 de voturi, ceea ce constituie 61 de vo-
turi, se consider  ales. Prin aceasta s-a dorit o m rire a legitimit ii pre edinte-
lui, în contextul în care reforma politic  realizat  era aprig atacat  prin faptul c  
lezeaz  dreptul cet enilor de a- i alege pre edintele.186 Utilizarea majorit ii ab-

                                                                                                                   
ba rus  no iunea este de „ ” ( ., ., .,  

.  (2005) : , , . // MO-
LDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). - Revist tiin ific  trimestrial . - Chi in u: 
USM, nr.1 (XXXII), 2006, p.78). Totu i, potrivit Cur ii Constitu ionale la alegerile preziden ia-
le „trebuie s  participe cel pu in doi candida i. În caz contrar, în lipsa alternativei, ar avea loc 
nu alegerea, ci desemnarea de facto a efului statului de c tre Parlament” (Avizul Cur ii Cons-
titu ionale nr.4 din 26 decembrie 2000 privind constatarea circumstan elor care justific  dizol-
varea Parlamentului. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163) 

181 P.Barbalat i V.Voronin. 
182 V.Voronin, V.Cristea i D.Braghi  
183 V.Voronin i Gh.Duca. 
184 Doar Grecia reprezint  o excep ie de la regul . Aici se utilizeaz  votare nominal  prin striga-

re. 
185 Hot rârea Cur ii Constitu ionale nr.39 din 4 decembrie 2000 privind  interpretarea  unor pre-

vederi ale art.78  alin.(1) din Constitu ia Republicii Moldova. // Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, 2000, nr.152. 

186 ., .  (2000) : -
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XV. – Chi in u: 

USM, 2001. 
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solute, proprii alegerilor preziden iale directe ar fi redus din capacitatea, de alt-
fel pur moral , de a argumenta reforma.  

Exist i o alt  explica ie a alegerii majorit ii de 3/5 de voturi pentru dese-
mnarea pre edintelui. Se consider  c  cifra respectiv  a ap rut datorit  faptului 

 Alian a pentru Democra ie i Reforme (ADR) dispunea de o asemenea majo-
ritate (61 deputa i). Luând în considera ie c  coali ia de guvern mânt era destul 
de instabil , ra ionamentul a fost capacitatea de a alege un candidat necomunist, 
PCRM dispunând de o frac iune de 40 de deputa i.187 

Noul mod de scrutin utilizat pentru alegerea pre edintelui de c tre parla-
ment este cel majoritar uninominal în dou  tururi. În primul tur se consider  ales 
candidatul care acumuleaz  3/5 de voturi. Dac  nici un candidat nu acumuleaz  
în primul tur num rul stabilit de voturi, se organizeaz  turul doi la care particip  
doi candida i clasa i primii. Prin intermediul acestui mod de scrutin, în cazul vo-
tului universal, poate fi atins fie majoritatea simpl , fie cea absolut , dar nicide-
cum majoritatea calificativ . Majoritatea calificat  presupune mai multe tururi 
de scrutin. În alegerile pre edintelui de c tre parlament unica majoritatea posibil 
de atins în mod sigur este cea relativ .188 Aceasta din cauz  specificului corpului 
electoral elitar i a majorit ii utilizate.  

Majorit ile din cadrul votului direct i a celui în mai multe trepte se deose-
besc. În primul caz, exist  o majoritate fluid . Ea este stabilit  în raport cu restul 
candida ilor i se materializeaz  în ponderea concurentului, în procentaj. În cel 
de-al doilea caz, exist  o majoritate fix . Ea este stabilit  în raport cu electoratul 
i se calculeaz  în cifre exacte.189 În aceste condi ii, nici un mod de scrutin nu 

poate asigura atingerea unui anumit num r de voturi în afar  de „mai mult ca 
al ii”. 

                                                
187 Modificarea constitu iei a avut loc la 5 iulie 2000. Înainte de alegerile preziden iale se consi-

dera c  candidatul P.Barbalat era sus inut de c tre 57 deputa i, iar V.Voronin de c tre 44 de-
puta i. Acest fapt denot  c  prognozele cu referire la capacitatea alegerii candidatului neco-
munist realizate la momentul reformei s-au dovedit a fi incorecte. Situa ia a fost i mai diferit  
la totalizarea rezultatelor alegerilor. În primul tur, declarat nevalabil, primul candidat a acu-
mulat 37 de voturi, cel de-al doilea 48 de voturi, 15 buletine fiind declarate nevalabile. ( -

., .  (2000) :  
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XV. – Chi in u: 

USM, 2001, p.73, 78.) 
188 În cazul alegerii pre edintelui de c tre parlament majoritatea absolut  la fel este una fix . Ea, 

în cazul inexisten ei unui partid ce ar dispune de aceast  majoritate, se atinge prin intermediul 
negocierilor. Aceast  majoritate se utilizeaz  pentru desemnarea guvernului. 

189 În alegerile care utilizeaz  majoritatea fix  nu se utilizeaz  cvorumul electoral. El este de pri-
sos, deoarece nu reprezint  a variabil  a alegerilor. În Republica Moldova aceast  particula-
ritate a fost confirmat  de c tre Curtea Constitu ional  (vezi: Hot rârea Cur ii Constitu ionale 
nr.45 din 18 decembrie 2000  privind interpretarea art.78 alin.(3) i alin.(5) din Constitu ie. // 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.163). 
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Unica modalitate de a atinge alegerea prin majoritatea calificat  fix  sunt 
negocierile i atingerea consensului.190 Analiza i consultarea reciproc  dintre 
frac iunile parlamentare referitor la acceptabilitatea diferitor poten iali candida i 
reprezint  esen a negocierilor. Testarea rezultatelor negocierilor se realizeaz  în 
cadrul alegerilor. Negocierile pot avea succes în situa ia când partidele au drep-
tul s  schimbe candida ii în timpul scrutinului pentru a le verifica reprezentativi-
tatea i, eventual, pentru ai putea înlocui cu candida i mai comozi pentru diferi-
tele frac iuni.  

O alt  condi ie a bunei desf ur ri a alegerilor conform majorit ii calificate 
este existen a unei durate de timp suficient de mari dintre tururile de scrutin în 
care se admite înaintarea candida ilor pentru ca negocierile s  se consume. În 
Republica Moldova alegerile repetate au loc peste 15 zile de la alegerile anterio-
are. Acest timp este suficient pentru realizarea negocierilor. În Republica Mol-
dova aceste exigen e fa  de negocieri sunt unicele care au fost respectate în sis-
temul electoral preziden ial. Practic parlamentarii moldoveni au preluat modul 
de scrutin folosit în alegerile preziden iale directe, schimbând, din necesit i cir-
cumstante, tipul majorit ii. Nu s-a inut cont de implica iile utiliz rii majorit ii 
calificate. Anume acest lucru produce tensiuni importante în via a politic  a sta-
tului. 

În  practica interna ional ,  un ir  de state  (RFG, Israel,  Latvia,  Cehia,  Erit-
rea) nici nu încearc  s  aleag  pre edintele prin majoritate calificat , pentru ele 
fiind suficient o majoritate absolut . Nici un stat nu utilizeaz  doar dou  tururi 
de scrutin pentru alegerea pre edintelui prin majoritatea calificat . În situa ia 
când se dore te un pre edinte ales cu supramajoritate191, se prevede fie diminua-
rea treptat , în tururile ulterioare, a majorit ii, chiar pân  la majoritatea simpl  
(Ungaria), fie mai multe tururi (3-5 tururi) cu posibilitatea de a schimba candi-
da ii între tururi (Albania, Estonia). 

O alt  problem  cu consecin e grave asupra sistemului politic moldovenesc 
este evolu ia ulterioar  a alegerilor în cazul în care nici un candidat nu reu te 
nici în turul doi s  acumuleze num rul necesar de voturi. În acest caz se organi-
zeaz  alegeri repetate. Alegerile repetate se desf oar  dup  aceea i schem , din 
nou se d  în bar . Nu exist  nici un suport logic a acestei st ri de lucru. Dac  nu 
s-a reu it în prima rund , nu se va reu i nici în a doua, care se desf oar  dup  
acelea i reguli. Se miza pe faptul c  la etapa a doua se vor schimba candida ii, 
ceea ce este pu in probabil pentru Republica Moldova i experien a deja a de-
monstrat-o. În 2000, unicele alegeri preziden iale care au parcurs ambele etape, 
candida ii i în prima i în a doua etap  au fost identici. Pentru partidele politice 

                                                
190 Este imposibil de a realiza la nesfâr it tururile. Exigen ele temporale i deci de eficien  im-

pun rigorile sale. Din acest considerent num rul tururilor ar trebui s  fie în limitele de 7-8.    
191 Supramajoritate este denumit  majoritatea calificat  absolut . 
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i frac iunile parlamentare conteaz  înainte de toate de a demonstra consecven a 
sa, puterea sa, ele sunt mai mult narcisiste i mai pu in consensuale. 

În practica interna ional  în situa ia când prima încercare sufer  e ec, fie se 
schimb  corpul electoral (Estonia), fie, de cele mai dese ori, se dizolv  Parlame-
ntul (Albania, Grecia, Turcia etc.).192 Noile alegeri realizate de parlamentul de 
urm toarea legislatur  necesit  deja sau majoritatea absolut  sau majoritatea si-
mpl , nicidecum majoritatea calificat . Aceasta nu semnific  c  alegerile nu pot 
începe cu înaintarea condi iei de majoritate calificat . 

În Republica Moldova dac i dup  alegerile repetate Pre edintele nu va fi 
ales, Pre edintele în exerci iu dizolv  Parlamentul i stabile te data alegerilor în 
noul Parlament. Noile alegeri se desf oar  din nou dup  acelea i reguli ca i 
alegerile care au dus la dizolvarea parlamentului. Alegerile realizate de noul pa-
rlament se pot desf ura dup  acelea i reguli doar în cazul utiliz rii majorit ii 
absolute. În aceste condi ii exist  o probabilitate mare ca statul s  se afle întro 
criz  perpetu . Alegerile preziden iale din 2000 i 2001 nu sunt un argument ca-
re ar combate aceast  afirma ie. Respectivele alegeri preziden iale au avut loc la 
mai mult de doi ani i jum tate de la alegerile parlamentare din 1998. Preferin-
ele aleg torilor au reu it s  se modifice substan ial, un catalizator al acestei au 

fost i alegerile preziden iale. Ele au avut un efect relativ important, datorit  co-
njuncturii politice, asupra capitalului politic al partidelor parlamentare i asupra 
comportamentului electoratului din alegerile parlamentare din 2001. Alegerile 
preziden iale ulterioare se desf oar  la un timp scurt dup  alegerile parlamenta-
re. Preferin ele aleg torilor nu vor reu i s  se modifice substan ial sau chiar de-
loc nu se vor schimba.193 Raportul de for e din parlament nu va suferi mari schi-
mb ri, ca rezultat rezultatele se pot modifica. 

Este necesar de a asigura un echilibru dintre reprezentativitatea pre edinte-
lui i a func ionalit ii sistemului politic. Dac  nu este posibil de a alege un pre-
edinte care ar fi o expresie a concensului este necesar, ca la ultima etap  a ale-

gerilor, s  se admit  desemnarea pre edintelui prin majoritatea absolut  în con-
textul exercit rii func iilor de guvernare de c tre un partid sau o coali ie. Carac-
terul pre edintelui se modific  – din cel al unui exponent al unit ii na ionale la 
cel de reprezentant al partidului/coali iei de guvern mânt. 

În Republica Moldova se prevede c  în cazul când în primul tur de scrutin 
câ iva candida i acumuleaz  un num r egal de voturi i to i pot participarea la 
turul doi, soarta acestora se determin  prin tragere la sor i. Acestei practici iau 

                                                
192 Este necesar de a face distinc ie dintre dizolvarea parlamentului în cazul nealegerii pre edin-

telui conform majorit ii absolute i conform majorit ii calificate. Primul caz semnific  inca-
pacitatea parlamentului de a guverna, cel de al doilea caz – neputin a parlamentului de a atin-
ge un consens na ional. 

193 Unica posibilitate de modificare a op iunilor electorale a cet enilor este manipularea cu tema 
„Cine este vinovat de noile alegeri parlamentare?”. 
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fost aduse deja critici.194 În general exist  dou  modalit i principale de determi-
nare a câ tig torului în cazul unei egalit i în voturi – fie prin tragere la sor i, fie 
prin aprecierea vârstei candida ilor, celui mai b trân acordându-i-se prioritate. 

 
4. Perspectivele reformei electorale 

Modificarea modului de scrutin utilizat în alegerile preziden iale este impe-
rios necesar . Sub aspect tehnic, este relativ u or de a modifica modul de scrutin 
preziden ial deoarece acesta este reglementat prin lege i nu este stipulat în Con-
stitu ie. În mod optimal, inclusiv i în baza experien ei interna ionale,195 este ne-
cesar de a prevedea modul de alegere a Pre edintelui în Constitu ie. Institu ia 
pre edintelui, prin poten ialul s u simbolic, este o func ie important , chiar i în 
republica parlamentar . Acest lucru ar fortifica i democra ia în Republica Mol-
dova. 

În reforma electoral  este destul de greu de a miza pe intui ia elitelor politi-
ce. Deja pe parcursul a dou  legislaturi nu a fost optimizat  procedura de alege-
re a Pre edintelui Republicii Moldova. Conflictul intern din cadrul modului de 
scrutin nu este perceput. Acest lucru se datoreaz  culturii electorale inadecvate. 
Pentru ca aceast  incongruen  din modul de scrutin preziden ial s  fie evident  
trebuie s  treac  o anumit  perioad  de timp, pe parcursul c reia alegerile prezi-
den iale s  fie permanent dificile. 

Reforma institu ional  prin sine îns i nu poate asigura în deplin  m sur  
eficien a alegerilor preziden iale. Privit prin prisma partidelor politice procesul 
desemn rii pre edintelui dup  2000 în Republica Moldova trece din domeniul 
ascederii partidelor la putere în cel al realiz rii guvern rii, în mare parte fiind 
identic cu procesul de desemnare a guvernului.196 Cet enii Republicii Moldova, 
la fel, percep func ia de pre edinte în continuare ca una important . Evolu iile 
de dup  2001 nu au contribuit nici într-un mod la schimbarea acestei atitudini 
politice, ba din contra au fortificat-o. 

Pentru atingerea majorit ii calificate, conteaz  calitatea candida ilor înain-
ta i. În cazul când ei sunt lideri de partid, exist  foarte pu ine probabilit i c  vor 
fi ale i cu majoritatea calificat . Candida ii care au capacitatea strategic  de a fi 
desemna i prin majoritatea calificat  sunt cei care 1) nu au apartenen  politic  
i  care 2)  au careva realiz ri  în  beneficiul  rii.  În  cel  mai  r u caz,  pot  fi  ale i  

                                                
194 Vezi ., .  (2000) : -

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XV. – Chi-
in u: USM, 2001 

195 Toate statele în care pre edintele este ales în mai multe trepte stipuleaz  principalele compo-
nente ale sistemului electoral preziden ial în constitu ii. 

196 Midrigan P. Partidele politice în procesul electoral (cazul Republicii Moldova). // MOLDOS-
COPIE  (Probleme de analiz  politic ). - Chi in u: USM, nr.3 (XXX), 2005, p.133. 
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membri ai unui partid, dar cu respectarea obligatorie a celei de a doua condi ie. 
Aceasta este o regul i pentru practica interna ional . 

Pân  în prezent, din cei 5 candida i la func ia de pre edinte doar 2 au avut 
calit ile sus-men ionate – P.Barbalat, Pre edintele Cur ii Constitu ionale i 
Gh.Duca, Pre edintele Academia de tiin e a Moldovei. Totu i, ultimul era un 
candidat de form . În Republica Moldova func ia pre edintelui este atr toare 
în continuare pentru partidele politice deoarece aceasta ar fi ridicat autoritatea 
liderului politic i al forma iunii politice respective, ceea ce ar fi creat condi ii 
favorabile pentru participarea reu it  la alegerile parlamentare. La fel Pre edin-
tele are posibilit i mai mari de a controla fluxurile financiare.197 Reie ind din 
experien a Republicii Moldova, nu este suficient ca doar s  existe un asemenea 
candidat. O a doua condi ie a aplic rii eficiente a majorit ii calificative este in-
existen a ambi iilor de a deveni pre edin i la liderii de partid i la incapacitatea 
partidelor de a exploata pentru a primi dividende politice a func iei de pre edin-
te. 

Reforma electoral , cel mai probabil, va fi provocat  nu din interiorul siste-
mului electoral, deci nu se modifica în mod independent, ci în mod dependent, 
ca consecin  a unor schimb ri din alte domenii. Un act care ar contribui la în e-
legerea semnifica iei adev rate a pre edintelui în situa ia de dup  2000 este int-
roducerea cenzului politic.198 Interzicerea afilierii politice a pre edin ilor ar tran-
sforma institu ia preziden ial  într-un simbol al unit ii, al interesului general i 
nu al celui particular. Desigur aceast  transformare, pentru a fi real , ar necesita 
i acordarea de garan ii post-mandat pre edintelui, s-ar schimba perceperea ins-

titu iei pre edintelui. 
Exist i alte posibile c i de realizare a reformei electorale. Aceasta poate 

avea loc în situa ia unei crize profunde a alegerii pre edintelui, posibil în necesi-
tatea de a dizolva parlamentul a doua oar . Prin aceasta partidele ar fi impuse de 
circumstan e de a modifica procedura de desemnare a efului statului. O alt  ve-
rsiune a reformei presupune c  partidele în baza raportului de for e din parla-
ment în eleg c  nu pot alege pre edintele i modific  modalitatea de alegere. In-
diferent din ce considerent ar avea loc reforma electoral  r mâne o problem  
con inutul ei. 

Modului de scrutin care poate fi utilizat  în alegerile Pre edintelui Republi-
cii Moldova în concep ia mea trebuie s  con in  dou  etape. Prima etap  s  ad-
mit  mai multe tururi de scrutin, dar limitate numeric. În I tur este necesar de a 
solicita o majoritate de 2/3 (67 de voturi). Cre terea majorit ii ar m ri repreze-
                                                
197 ., .  (2000) : -

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XV. – Chi in u: 
USM, 2001, p.72. 

198 Problema cenzului politic pentru pre edinte, spre deosebire de modul de scrutin utilizat în ale-
gerile preziden iale, este discutat  în societate,. 
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ntativitatea pre edintelui, dar i ar demonstra din nou aleg torilor parlamentari 
 func ia nu este una politico-partidist . În turul II se poate men ine aceea i 

majoritate, dar cu posibilitatea de a schimba candida ii între aceste tururi. Dac  
pre edintele nu este ales alegerile s  continu  cu excluderea la fiecare tur a can-
didatului cu cele mai pu ine voturi cu necesitatea acumul rii a 3/5 de voturi. În 
cazul când la ultimul tur, nici un candidat nu a întrunit majoritatea necesar  Par-
lamentul este dizolvat. 

Ce-a de-a doua etap  a alegerilor pre edintelui ar trebui s  înceap  (I tur) la 
fel cu necesitatea întrunirii majorit ii de 2/3 de voturi. La turul II ea poate fi di-
minuat  la 3/5 de voturi, iar la al III-lea tur ar fi suficient majoritatea absolut . 

 
5. Concluzii 

Disfunc ionalitatea alegerilor preziden iale se datoreaz  la dou  conflicte 
existente în sistemul electoral i în comportamentul aleg torilor. Primul conflict 
apare dintre majoritatea calificat i modul de scrutin utilizat pentru atingerea 
ei. În Republica Moldova exist  un mod de scrutin prea rigid pentru atingerea 
majorit ii calificate. Cel de-al doilea conflict este dintre majoritatea utilizat i 
perceperea func iei de pre edinte ca un exponent al partidului politic.  

Impactul negativ asupra model rii modului de scrutin preziden ial l-a avut 
tradi ia electoral  a Republicii Moldova i modalitatea de alegere direct  a pre-
edintelui. S-a reie it din dou  no iuni – alegeri repetate i alegeri noi. Alegerea 

pre edintelui de c tre parlament nu face altceva decât s  repete schema alegeri-
lor anterioare. Dac  alegerile au fost declarate nevalabile sau nule au loc alegeri 
repetate, dac  nici alegerile repetate nu pot fi validate, se declar  alegeri noi. 
Problema const  în faptul c  alegerea pre edintelui de c tre parlament necesita 
o abordare i o tratare total nou i diferit  de experien a anterioar . 

Parlamentul i partidele politice parlamentare sunt puse în situa ia a odat  la 
patru ani s  ia un examen dificil, regulile c ruia agraveaz i mai mult situa ia. 
Men inerea prezentelor legi duce i va face acest lucru i în continuare la conse-
cin e nefaste, uneori imprevizibile, pentru sistemul politic al Republicii Moldo-
va. 
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This article examines the issue of EU enlargement and the imigration in the 

EU from the Eastern neighbourhood countries. Migration will remain a consti-
tuent part of the European future and the EU member – states do not have the 
right to ignore the potential of the talented and highly qualified migrants for 
their economies.  

In the heart of the EU the enlargement process is perceived as an alterna-
tive for combating the threat of appearance of the instability centres, conflict si-
tuations and spread of the illegal migration.  

The difference in the level of life between the rich and poor states repre-
sents one of the dominant causes of the mass labour migration. So, it is possible 
to presume that this fact will stimulate the influx of immigrants in the EU. As 
the result, the issue of the mass labour migration from other countries has be-
come one of the key – priorities of the EU’s political agenda.    

Besides, the latest enlargements took place in a specific demographic con-
text that is caused by the European demographic decline. The scale of possible 
migration as the consequence of the EU enlargement towards the East provokes 
the most acute political discussion in the EU member – states. However, it is 
important to highlight that such kind of fears has also been appearing during 
the past enlargements, but proved to be groundless.  

 
Articolul dat examineaz  problematica extinderii Uniunii Europene i imig-

ra iei în UE din rile – vecine din Est. Migra ia va r mîne o parte integr  a vi-
itorului european, iar statele – membre ale UE nu pot ignora poten ialul migra-

ilor talenta i cu o calificare înalt  pentru economiile sale. În sînul UE proce-
sul extinderii este perceput drept o alternativ  de contracarare a pericolului 

                                                
199  – . 
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apari iei focarelor de instabilitate, situa iilor de conflict i r spîndirii migra iei 
ilegale.  

Diferen a în nivelul de via  între statele bogate i s race constituie unul 
din motivele dominante ale migra iei de munc  în mas , ceea ce, probabil, va 
stimula influxul imigran ilor în UE. Drept urmare, problema imigra iei în mas  
a lucr torilor din alte ri a devenit rapid una din priorit ile – cheie ale agen-
dei politice a Uniunii Europene.  

În afar  de aceast , ultimele extinderi au avut loc într-un context demogra-
fic specific, care este cauzat de declinul demografic european. Scala migra iei 
posibile în urma extinderii UE spre Est treze te cele mai acute discu ii politice 
în statele – membre ale UE. Îns , este necesar de subliniat c  astfel de îngrijo-

ri au fost caracteristice i extinderilor precedente, dar s-au dovedit a fi neîn-
temeiate. 
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La Sécurité constitue l’une des plus importante valeurs sociale qui a influ-
encé en permanence le développement sociale. Mais la Sécurité n’est pas une 
valeur en soi, elle a une étroit lien avec des autres valeurs sociales et par cela 
la Sécurité constitue un phénomène social d’une distincte complexité. La corré-
lation de la Sécurité avec des autres valeurs sociale est réalisée par la Démoc-
ratie, qui constitue le mécanisme de l’intégration de la Sécurité dans le système 
sociale axiologique generale. L’analyse de l’interaction entre la Sécurité et la 
Démocratie mise en oeuvre un double aspect de la relation: le premier, le rôle 
de la démocratie dans le fonctionnement du système interne de la Sécurité; et la 
deuxième, le rôle de la Démocratie au but de garantir la stabilité et la sécurité 
internationale. Représentant les deux phénomènes politiques, la Démocratie et 
la Sécurité se complètent réciproquement.   

Dans le context du politique interne, la liaison entre la Sécurité et la Démo-
cratie est représenté par le régime politique, qui transforme la démocratie en 
far d’orientation pour tout entier mécanisme d’Etat et aussi, dans une etalon du 
niveaux de  sécurité de l’individu. En ce sens, la protection de l’individu (les 
droits indispensable de soi) est établi comme priorité pour l’action de l’Etat, 
mais il faut souligné que l’Etat est parfois source d’insécurité, étant possible de 
distinguer plusieurs formes d’actions par laquelle l’Etat constitue source d’in-
sécurité. Dans une telle situation la possibilité unique de neutraliser les mena-
ces provenant de l’action de l’Etat, est la construction de la ”démocratique 
State”.  

Le deuxième aspect de la liaison entre Sécurité et la Démocratie est leur in-
teraction dans le contexte internationale. Ici on distingue quelques opinions, les 
plus relevantes étant les affirmations de l’école liberale et réaliste. L’école libe-
rale afirme une liaison deterministe entre ces deux, la sécurité internationale 
étant impossible sans une fondement démocratique, le résultat finale de la pro-
motion de la démocratie étant la Paix démocratique. En opposition avec le libé-
ralisme l’école réaliste affirme l’incapacité de la démocratie de garantir la sé-
curité dans les relations internationales, le mécanisme principale de garantir la 
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sécurité internationale restant  le ”balance power”. Mais indifférent de cela les 
unes des représentants du réalisme sont d’accorde que la démocratie constitue 
une bonne prémisse pour la stabilisation et la sécurité internationale.  

 
Problema securit ii tradi ional a ocupat un loc central în cadrul activit ii 

statului pe arena interna ional  ca urmare atât a caracterului anarhic al sistemu-
lui interna ional, dar i simplei existen e a unei multitudine de state care adese-
ori au constituit surse de amenin are reciproc . Importan a securit ii deriv  din 
faptul c  ea vine a garanta prosperitatea, dezvoltarea demn , integritatea i func-
ionalitatea statului, iar prin aceste orient ri teleologice ea realizeaz  o influen  

colosal  asupra întregului sistem social. Dimensiunea securit ii impune o anu-
mit  logic  de comportament statului i prin aceasta demonstreaz  c  constituie 
factor ce dispune de poten ialul model rii imaginii lumii i ordinii interna iona-
le. Nefiind definit  ca o valoare în sine, securitatea se afl  în strâns  corela ie cu 
un ir  de alte categorii / valori politici care imprim  logic  existen ei sale. Ast-
fel, dac  este s  ne referim la no iunile securit ii înaintate de autori diferi i, tre-
buie de men ionat c  sunt eviden ia i diferi i factori ce determin  ra iunea de fi-
in are a sistemelor de securitate, precum: valorile fundamentale i libertatea 
(W.Lippmann); independen a i suveranitatea (H.Morgentau); siguran a dezvol-

rii (A.Wolfers); identitatea, independen a i integritatea func ional  (B.Bu-
zan),255 iar o astfel de corelare a securit ii într-un complex mai larg face nece-
sar  dep irea cadrului sistemului de securitate, fapt necesar pentru buna în ele-
gere a mecanismului de func ionare a acestuia.  

Caracterul interdependent al securit ii i al categoriilor politice susmen io-
nate este determinat  de leg tura genetic  dintre securitate i politic, fapt ce per-
mite a interpreta securitatea ca un fenomen ce trebuie inclus în cadrul unui sis-
tem mai general al valorilor individului i drepturilor sale. În acest sens, inclu-
derea securit ii într-un cadru teoretico-practic mai general a fost permanent 
subliniat  în interiorul filozofiei politice. Astfel, înc  Aristotel plasa în fruntea 
ideilor sale referitor la mijloacele de guvernare a afacerilor sociale criteriul se-
curit ii cet enilor, B.Spinoza stabilind ca scop al st rii civile „pacea i securi-
tatea vie ii”, iar J.-J.Rousseau considerând „grija de autoconservare (identitatea) 
ca sarcin  principal  a statului”256. A adar, plasarea securit ii într-un cadru axi-
ologico-institu ional mai general ne permite a o defini ca una din necesit ile de 
baz  ale fiin ei umane.  

Analiza corela iei dintre democra ie i securitate este o problem  deloc u o-
ar , complexitate care este datorat  în mare parte lipsei unei opinii general acce-
                                                
255 Uscoi N. Securitatea interna ional  în epoca post r zboi rece. // http://www.actrus.ro/ 

reviste/2_2005/a6.pdf.  (accesat la 18 decembrie 2006). 
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ptate asupra celor dou  categorii. Existen a multitudinii de no iuni i opinii cu 
privire la fenomenele date, precum i fundamentul teoretico-metodologic diver-
sificat determin  existen a mai multor strategii de analiz  a problemei date. În 
propria opinie, un prim nivel de analiz i o necesitate a oric rui studiu de o ast-
fel de amploare const  în eviden ierea rela iei conceptuale între cele dou  cate-
gorii, fapt ce trebuie s  ne ofere baza teoretic  necesar  realiz rii sarcinii sus-
men ionate. Astfel, în literatura de specialitate exist  abord ri distincte a no iu-
nii de securitate interna ional  care exprim  nu numai dezbaterile teoretice largi 
a conceptului, dar vin s  exprime totodat  evolu ia concep iei tradi ionale a se-
curit ii bazate pe eviden ierea aspectului interstatal i militar spre cea modern  
reprezentat  de concep ia securit ii umane în cadrul c reia fiin a uman  este 
plasata în centrul sistemului de securitate.  

Ani buni în literatura de specialitate a predominat abordarea tradi ional  a 
securit ii, care reducea conceptul i punea accentul pe amenin rile ce reie eau 
din rela iile interstatale, iar acest fapt se datora largii tradi ii de abordare a rela i-
ilor interna ionale ca fiind dominate de state257. În conformitate cu aceste tradi ii 
i în literatura na ional  unii autori considerau c  securitatea interna ional  rep-

rezint  „stare a rela iilor interna ionale, în cadrul c rora subiectele de drept inte-
rna ional nu sunt amenin ate de pericolul r zboiului sau de un atentat asupra in-
tegrit ii teritoriale, independen ei i suveranit ii”258.  

Ca urmare a transform rilor interna ionale din ultimele decenii, s-au depus 
eforturi de a integra abordarea tradi ional  a securit ii cu acele valori social-po-
litice ce s-au impus în noile condi ii interna ionale ajungându-se la dep irea ca-
drului interstatal i militar al securit ii. Astfel, dac  este s  ne referim la no iu-
nea propus  de B.Buzan259 atunci securitatea reprezint  „preocuparea de a fi li-
beri de amenin ri, iar în cadrul sistemului interna ional securitatea vizeaz  ca-
pacitatea statelor i societ ilor de a- i men ine identitatea, independen a i inte-
gritatea func ional ”. În aceea i tradi ie securitatea mai este definit  ca „starea 
stabil  a organismului social, care garanteaz  integritatea i capacitatea sa de 
autodezvoltare indiferent de ac iunile nefavorabile interne sau externe, sociale 
sau extrasociale.”260 Referitor la definirea democra iei trebuie de subliniat c i 
aceasta a cunoscut o evolu ie impresionant  a semnifica iei sale de la o etap  la 

                                                
257 Roche J.–J. Quelles politiques de sécurité pour l’après – guerre froide? Une approche réaliste 

de la sécurité a l’aube du XXI siècle. // www.dandurand.uqam.ca/download/pdf/etudes/roche/ 
politiques_de_securite.pdf. (accesat la 16 ianuarie 2007). 

258 Beniuc V., Rusnac Gh. Conceptele i no iunile de baz  ale diploma iei. Dic ionar, Chi in u 
1998, p.138. 

259 Buzan B. Popoarele, statele i teama. – Chi in u, Cartier, 2000, p.74. 
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alta, suferind de un exces semantic i în calitate de form  de guvernare subîn e-
legând diferite st ri a lucrurilor. 261  

Un prim aspect care vizeaz  clarificarea rela iei dintre securitate i democ-
ra ie îl constituie necesitatea clarific rii rela iei stat – regim politic – securitate 
în contextul vie ii social-politice interne. În literatura de specialitatea garantarea 
securit ii de mult timp a fost etichetat  ca una dintre valorile de baz  care au 
stat la baza ac iunilor sociale comune(deci i a politicii) i totodat  cauz  a inte-

iei de a dep i haosul social (starea natural ), iar prin acesta constituind ra io-
nalment al cre rii statului. În conformitate cu afirma iile lui T.Hobbes „statul a 
fost inventat pentru a ap ra membrii societ ii atât de invaziile externe, cât i de 
amenin rile interne reciproce, plasându-i în siguran  într-un a a mod în care ar 
putea tr i în bun stare”. Sau conform lui J.Locke „guvernul înseamn  p strarea 
propriet ii indivizilor (via a, libertatea i proprietatea material ), care în stare 
natural  sunt foarte nesigure”.262 În acest sens, ambii autori subliniaz  c  statul 
devine mecanismul prin care oamenii continu  s i asigure niveluri adecvate de 
securitate contra amenin rilor sociale.  

Trebuie de subliniat totu i, c  pe m sur  ce puterea statului cre te, statul po-
ate deveni i el o surs  de insecuritate la adresa individului, acest fapt constitu-
ind unul din paradoxurile existen ei statelor. Amenin rile la adresa securit ii 
ce izvor sc  de partea statului sunt grupate în general în patru categorii: cele de-
rivate din obliga iile i legisla ia intern  (practicile poli iene ti excesive, gradul 
neadecvat de realizare a justi iei); cele derivate din ac iunile directe administra-
tive i politice a statului împotriva indivizilor i grupurilor; cele derivate din lu-
ptele pentru puterea politic ; cele derivate din politica extern  a statului.263 Ace-
ast  rela ie fundamental  dintre stat i securitate inevitabil implic  categoria re-
gimului politic, reie ind din importan a acestuia în cadrul sistemului politic în 
general i mecanismului de stat în particular. 

Analiza rela iei dintre stat i securitate i amenin rilor ce reies din partea 
statului s-a realizat în cadrul dezbaterilor teoretice dintre concep iile cu privire 
la statul minimal i statul maximal. În acest sens, în situa ia în care domin  con-
cep ia statului maximal statul constituie o surs  semnificativ  de amenin ri la 
adresa securit ii personale, iar în practic  a a situa ii au coincis cu modele de 
organizare politic  precum URSS, Germania în perioada lui A.Hitler, România 
în perioada lui N.Ceau escu .a. i din contra în acele societ i în care sunt bine 
definite limitele i regulile de ac iune a statului, altfel zis în cadrul regimurilor 
democrate, gradul de securitate personal i a societ ii în general este sporit. 
Prin urmare, se afirm  c  cu toate c  democra ia nu este analizat  ca un meca-
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nism orientat direct spre garantarea securit ii, dimensiunile i mecanismele sale 
implic  în integritatea lor i problemele ce au influen  asupra securit ii în cad-
rul societ ii fie la nivel individual, fie la nivel de grup264.  

Aceast  realitate a rela iei stat – democra ie – securitate i-a avut influen a 
sa în cadrul studiilor de securitate, i a avut ecou în cadrul concep iei Securit ii 
Umane. Impunerea conceptului Securitate Uman  ca dominant pe arena politic  
interna ional  constituie în prezent o încercare de luare în considera ie a rela iei 
democra ie – securitate, fenomene care în opinia noastr  se completeaz  recip-
roc contribuind la instituirea unei concep ii generale a dezvolt rii umane i indi-
viduale. Reevaluarea conceptelor tradi ionale de securitate a determinat reconsi-
derarea rela iei dintre cele dou  fenomene, iar în cadrul concep iei securit ii 
umane orientat  spre înlocuirea abord rii tradi ionale a securit ii, s-a realizat 
atât o nou  interpretare ce include securitatea comun , securitatea global , secu-
ritatea cooperativ i securitatea comprehensiv , cît i concilierea i cre terea 
interdependen ei dintre securitate i democra ie, care se reg sesc în dimensiuni-
le i chiar unele obiective comune, iar acest fapt determin i încurajeaz  schim-
barea pozi iei elitei politice i a mediului academic prin interpretarea securit ii 
interna ionale ca ceva mai mult decât simpla ap rare militar  a intereselor i te-
ritoriului de stat265.  

Principala deosebire dintre concep ia tradi ional  a securit ii i concep ia 
securit ii umane const  în faptul ca dac  prima reduce subiec ii securit ii la 
categoria Stat, iar principalele amenin ri sunt de natur  politico-militar  (secu-
ritatea na ional  în cadrul colii realiste), atunci cea de-a doua concep ie extinde 
în primul rând cercul subiec ilor, pe lâng  State fiind  interpreta i ca subiec i 
egali ai securit ii i fiin a uman  cu drepturile, libert ile i interesele sale, mi-
norit ile na ionale, societatea, grupurile i sub-grupurile sociale. Aceast  extin-
dere a cercului de subiec i ai securit ii coincide cu interpretarea lor în perfect  
corespundere cu teoria democratic i a statului de drept. În plus, o astfel de 
abordare a cercului de subiec i în cadrul concep iei securit ii umanitare a deter-
minat extinderea i reconsiderarea formelor i surselor de amenin are la adresa 
subiec ilor securit ii, fiind analizate pe pozi ie egal  atât amenin rile politico-
militare, cât i cele nonmilitare, iar acest fapt a contribuit la perfec ionarea cad-
rului conceptual prin reevaluarea conceptului securit ii comprehensive, cât i a 
mecanismelor de garantare a securit ii, i deci cre terea anselor pentru spori-
rea gradului de securitate a Umanit ii266.  

                                                
264 Ibidem p.131.  
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Un alt aspect ce ine de clarificarea rela iei dintre securitate i democra ie, 
vizeaz  interac iunea acestora în cadrul sistemului interna ional sau mai bine 
zis, efectele interna ionale ca urmare a instaur rii unui guvern democratic. În 
acest sens, formula potrivit c reia democra iile nu lupt  între ele este foarte bine 

spândit  printre cercet torii contemporani ai rela iilor interna ionale i consti-
tuie elementul component al a a zisei teze a pacifismului democratic.  

Ideea democra iei ca izvor al p cii mondiale cu toate c  a cunoscut o larg  
abordare în operele unor autori de talie mondial , ca de exemplu I.Kant (Despre 
Pacea Perpetu ), reprezint  totu i o ipoteza teoretic  relativ recent  în studiile 
occidentale de securitate. Viziunea lui I.Kant potrivit c reia obiectivul p cii ete-
rne poate fi atins numai cu respectarea a trei principii fundamentale: principiul 
reprezent rii republicane; principiul respect rii i promov rii drepturilor umane 
fundamentale; i principiul interdependen ei economice transna ionale267, va re-
veni în for  în cadrul teoriei Rela iilor Interna ionale i va genera aprigi dispute 
între curentele teoretice, dar totodat i între adep ii tezei pacifismului democra-
tic, constituindu-se astfel mai multe variante ale acestuia. Variantele majore ale 

cii democrate le reprezint  versiunea monadic , al c rei argument sus ine ide-
ea unui „pacifism general/absolut al democra iilor, indiferent de natura intern  a 
regimului partenerilor sau al oponen ilor”. Argumentele versiunii vizate sunt c  
„democra iile nu ini iaz  r zboi împotriva altor democra ii” i faptul c  „democ-
ra ia este o metod  de rezolvare nonviolent  a conflictelor de interese, determi-
nând astfel o influien  asupra culturii comportamentale a societ ii”. Cea de-a 
doua versiunea, versiunea diadic  sau rela ional  face referire la „o pace separa-

 între democra ii, men inându-se totu i caracterul belicios al democra iilor în 
rela iile cu nondemocra iile”268. Principalele cauze care determin  în ultima ins-
tan  pacea i stabilitatea sistemului interna ional, ca urmare a r spândirii demo-
cratice sunt potrivit tezei pacifismului democratic urm toarele: construirea unei 
comunit i interstatale pe baza valorilor, institu iilor i culturii politice comune; 
constrângerea institu ional  la care sunt supu i liderii politici, care pot fi amen-
da i în timpul campaniei electorale pentru angajarea hazardat  într-un r zboi; 
transparen a în procesul de luare a deciziilor, care este în strâns  leg tur  cu po-
sibilitatea amend rii sociale în timpul campaniei electorale; interdependen a 
economic , pus  în aplicare prin intermediului corela iei democra iei cu econo-
mia de pia .  

Ca r spuns la afirma iile vizate în literatura de specialitate au fost formulate 
mai multe critici, principalele dintre care sunt axate pe urm toarele probleme: 
imprecizia i caracterul ambiguu a conceptelor utilizate, ca de exemplu cel al 
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democra iei liberale; restrângerea cauzelor r zboiului numai la aspectele ce in 
de activitatea statului; utilizarea partajat  a exemplelor; sau logica pacifismului 
democratic; ignorarea cauzelor alternative responsabile de existen a r zboiului 
sau a p cii; contestarea validit ii datelor empirice folosite în analiza statistic  
sau a concluziilor derivând din analiza statistic  etc.269   

În ciuda criticilor emise la adresa p cii democrate i totodat  ca reac ie a re-
cunoa terii complexit ii problemei analizate, în literatura de specialitate a fost 
acceptat  cel pu in corela ia relativ  dintre democra ie i securitatea interna io-
nal . În acest sens, K.Waltz într-o polemic  a sa cu coala liberal  subliniaz  c  
„în cadrul sau în afara cercului statelor democratice, pacea depinde de o precar  
balan  a for ei, dar cauzele r zboiului nu se leag  pur i simplu de state sau de 
sistemele de state, dar ele rezid  în ambele”270. A adar, neoreli tii chiar dac  re-
cunosc numai cu titlu de avertisment c  excelen a intern  a statelor este doar o 
fragil  baz  a p cii, totu i aceast  excelen  intern  (democra ia) constituie un 
element al unui fundament pentru constituirea sistemului de securitate, iar ierar-
hizarea elementelor dup  importan a lor o consider m ca neadecvat , fiecare 
avându- i rostul s u în procesul func ion rii integre i eficace a sistemului.  

Ascensiunea globaliz rii din ultimele decenii ale sec.XX a determinat trans-
formarea profund  nu numai a sistemului interna ional de securitate i declan a-
rea proceselor de democratizare într-un num r impresionant de state, dar a cont-
ribuit în mare parte i la recompunerea rela iei dintre cele dou  fenomene. În 
acest sens, un aspect important al redefinirii acestei rela ii este determinat  de 
transformarea democra iei din fenomen al politicii interne în fenomen al vie ii 
interna ionale i politicii mondiale, fapt ce constituie rezultat al interdependen ei 
ascendente ca urmare a dezvolt rii globaliz rii. Formarea regimului interna io-
nal al democratiz rii în baza unei extinse re ele de regimuri interna ionale ramu-
rale constituie una din tr turile specifice a celui de-al treilea val al democrati-

rii i proceselor interna ionale contemporane271. Îns i interven ia militar  din 
Irak i Afgansitan, acompaniat  de presiunile asupra Siriei i Iranului, au confir-
mat prescrierea pentru rela iile interna ionale din perioada postr zboi rece a co-
nceptului fundamental de „suveranitate condi ionat ”, care presupune c  în prin-
cipiu „statele r mân suverane... dar suveranitatea unui stat poate disp rea dac  
diriguitorii s i nu respect  democra ia, de in arme de distrugere în mas  sau sunt 
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lega i de re elele teroriste”272, aceste argumente confirmând afirma ia de mai 
sus. 

Recunoa terea mondial  a valorii democra iei, strânsa corela ie între demo-
cra ie i securitate i implica iile democra iei asupra securit ii interna ionale 
constituie acei factori ce fac inevitabil , în sensul clarific rii rela iei democra ie-
securitate, g sirea r spunsului la întrebarea dac  „existen a statelor nondemoc-
ratice constituie un pericol la adresa securit ii interna ionale în general i la ad-
resa democra iilor în particular”. În acest sens, problema corelat  tezei men io-
nate mai sus va fi cea a interven ionismului liberal în vederea r spândirii demo-
cra iei i garant rii securit ii interna ionale.  

Interven iile militare din Afghanistan i Irak au determinat scindarea f  
precedent a societ ii mondiale în tabere opuse, fiind înaintate argumente pro i 
contra interven iei. Chiar în cadrul teoriei liberale în c utarea r spunsului cerce-

torii i liderii politici sunt scinda i, pe de o parte cei care au presat statele libe-
rale s  intervin  în vederea „în rii bun st rii popoarelor lumii i instituirea 
beneficiilor libert ii, justi iei i prosperit ii”, a a ca: J.S.Mill, W.Wilson, 
B.Clinton, G.W.Bush; i de alt  parte, cei care de asemenea au consim it benefi-
ciilor pe care o democra ie o poate aduce întregii omeniri, dar care au accentuat 
dificult ile i pericolele propag rii active a acestora. La argumentele celora din 
urm  recurg  uneori  chiar  îns i  reali tii  fiind  de  acord  c  sfâr itul  interven iei  
este nobil i inevitabil ei revin la argumentele liberalului Kant, potrivit c ruia 
„nici un stat nu are dreptul de a interveni în aranjamentele interne ale altuia, de-
oarece o astfel de ac iune poate duce la apari ia mai multor probleme decât be-
neficii”273.  

Aten ia deosebit  acordat  problemei date este datorat  faptului c  de r s-
punsul la aceast  întrebare va depinde viitorul sistemului mondial i în mare 
parte evolu ia ulterioar  a unui num r considerabil de state. Cunoscând o impre-
sionant  evolu ie problema interven iei dispune de reglementare în dreptul inter-
na ional, dar prevederile juridice interna ionale a acesteia sunt în mare parte im-
perfecte sau cel pu in incomplete. Îns i crearea ONU a fost corelat  cu proble-
ma vizat . Întrebarea propice este, oare ONU nu fusese instituit  pentru a inter-
veni în cazurile care amenin  securitatea interna ional , pentru promovarea dre-
pturilor omului i valorilor general umane? Oare comunitate interna ional  nu 
este în drept s  sprijine dezvoltarea popoarelor lumii asuprite de un grup oligar-
hic care profitând de o anumit  situa ie politic  intern  sau interna ional  prelu-
ând controlul asupra puterii politice constituie piedic  în dezvoltarea acestu-
                                                
272 Zorgbibe Ch. Mondialisation de la democratie et sécurité collective. // Politique internationa-

le, 100, été 2003, http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue= 
15&id=173&content=synopsis.  (accesat la 7 ianuarie 2007). 

273 Waltz K. Structural realism after the Cold War. // http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/ 
readings-sm/Waltz_Structural%20Realism.pdf. (accesat la 7 ianuarie 2007). 
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ia?274 Subliniem c  disputele politice ca urmare a interven iei americano-brita-
nice nu pune sub semnul întreb rii înc lcarea drepturilor omului de c tre regi-
mul Husein, rolul perturbator al acestuia în regiunea Orientului Mijlociu, nece-
sitatea dezvolt rii democrate (indiferent de neajunsurile regimului democrat) a 
Umanit ii, dar ele constituie o manifestare a imperfec iunii mecanismelor de 
realizare a interven ie umanitare. Perfec ionarea mecanismului de interven ie 
umanitar  ar permite extinderea marjei de manevr  a ONU i ar constituie un 
pas important pentru dep irea crizelor de dezvoltare democratic  a umanit ii 
i func ionare a ONU.275 Perfec ionarea principiului interven iei umanitare nece-

sit  o mobilizarea diplomatic   f  precedent i ar constitui adev rata „rescriere 
a Cartei ONU, un adev rat San Francisco II”276.  

Problema reorganiz rii ONU nu este deloc nou  pentru cercet torii rela iilor 
interna ionale. În literatura de specialitate s-a argumentat deja c  transform rile 
structurale a rela iilor interna ionale fac necesar  revizuirea unei p i din preve-
derile Cartei, dar totodat i ajustarea Organiza iei la realit i geopolitice a lumii 
contemporane. În acest sens, men ion m c  una dintre cele mai grave probleme 
cu care se confrunt  organiza ia i care este în leg tura direct  cu problematica 
interven iei umanitare o constituie problema reorganiz rii Consiliului de securi-
tate, care în formatul s u actual reprezint i p streaz  o stare a lumii inechitabi-

 carcteristic  perioadei imediate celui de-al doilea r zboi mondial, aceasta în 
baza faptului c  membrii s i permanen i constituie înving torii r zboiului mon-
dial, iar evolu ia ulterioar  a procesului istoric a schimbat atât imaginea cu pri-
vire la ordinea interna ional , cât i adus pe prim plan al arenei interna ionale 
noi state cu un rol deosebit în cadrul politicii mondiale, dar care nici pe departe 
nu sunt reprezentate adecvat în structura vizat . In baza considera iilor lui J.Ro-
senau cu privire la ac iunea structurii sistemului asupra evolu iei ulterioare a 
proceselor ne permitem s  facem concluzia c  structura vizat  a Consiliului de 
securitate este dep it  de realitatea geopolitic i constituie cauz  pentru unele 
din profundele crize de interac iune din cadrul sistemului interna ional contem-
poran. În plus, procedura de adoptare a deciziilor cel mai des constituie meca-
nism de blocare a ac iunii decât de adoptare a ei, iar lipsa unei decizii corespun-

toare cel mai des duce la agravarea situa iei, ac iunile ulterioare fiind de multe 
ori întârziate. În acest sens, autoeliminarea formatului actual al membrilor per-

                                                
274 Charles Ph.D. La mondialisation de la sécurité: espoir ou leurre? // www.diplomatie.gouv.fr/ 

fr/IMG/pdf/FD001391.pdf. (accesat la 9 ianuarie 2007). 
275 . .  35-  

 « ». // http://www.un.org/russian/basic/sg/interven1.htm. 
(accesat la 7 ianuarie 2007). 

276 Zorgbibe Ch. Mondialisation de la democratie et sécurité collective. // Politique internationa-
le, 100, été 2003. http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue= 
15&id=173&content=synopsis. (accesat la 10 ianuarie 2007).  
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manen i i extinderea sa, modificarea i revizuirea regulilor de adoptare a deci-
ziilor în cadrul Consiliului de securitate ar constitui un pas în dep irea crizei 
actuale i profundelor sale consecin e asupra securit ii mondiale277.  

Totu i, pentru concilierea democra iei i securit ii colective este necesar de 
realizat ac iuni cu mult mai largi decât unilaterala reorganizare a Consiliului de 
securitate. Astfel, pe lâng  m surile men ionate mai sus sunt înaintate i a a 
propuneri ca: stabilirea unei instan e independente de evaluare a situa iilor de 
criz  umanitar ; reîntoarcerea la concep ia de „protec ie a umanit ii”; l rgirea 
Consiliului de securitate prin accederea noilor actori la statutul de membri per-
manen i; crearea consiliului de securitate economic ; crearea pe lâng  Adunarea 
General  a celei de–a doilea camere consultative, care s  reprezinte societatea 
civil  mondial ; ac ionarea pe lâng  Consiliul de securitate a unui „organ de 
monitorizare a democra iei”278. Desigur, o parte din aceste propuneri pot fi puse 
sub semnul îndoielii, dar necesitatea realiz rii reformelor în sistemul actual de 
securitate cu luarea în considera ie a imperativului democratic constituie o opi-
nie larg r spândit i totodat  o necesitate a vie ii interna ionale contemporane.  
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RELA IILE ECONOMICE MOLDO-FRANCEZE279 
 

Andrei NEGU A 
Republica Moldova, Chi in u, Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii 
Europene, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîng  Consiliul 
Europei280,  
Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar 
 

Dans l’article «Les relations économiques moldo-françaises», les aspects 
historiques de la coopération sont examinés et la situation actuelle des échan-
ges commerciaux entre les deux pays est exposée. L’auteur propose une présen-
tation de l’activité des entreprises françaises enregistrées en Moldova avec la 
participation de la France – Orange, Lafarge, Bargues Agro Industrie SA, Soci-
été Générale, Lactalis, Via Lacta, etc. Il est indiqué le rôle et l’emplacement de 
la France dans le classement des Etats principaux qui participent à la forma-
tion des investissements en République de Moldova selon le nombre des entrep-
rises et le capital investi sous la forme de contribution au fond statutaire pen-
dant les années 1992-2006. Outre la coopération au niveau des Etats, il est 
aussi examiné la collaboration de la Moldova avec les régions de la France – 
Franche-Compte, Rhone-Alpes et, surtout, Alsace avec laquelle les échanges 
commerciaux sont assez actives. Dans l’article, il est relaté sur l’état actuel du 
cadre juridique des relations économiques entre ces deux pays, il est fait une 
brève présentation des accords conclues entre la Moldova et la France dans le 
domaine économique. De plus, il est étudié le rôle des Chambres de Commerce 
et d’Industrie des pays concernées, ils sont décris les relations entre la Cham-
bre de Commerce et d’Industrie de la République de Moldova avec les Chamb-
res de Commerce et d’Industrie des villes françaises telles que Grenoble, Paris, 
Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Il est analysé la coordination de l’activité de la 
Moldova et de la France dans le cadre des organisations internationales situées 
en France – l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, la Conférence 
européenne des Ministres de Transport, la Banque de Développement du Con-
seil de l’Europe. L’auteur présente les efforts déployés en vue d’assurer des 
liaisons plus fortes entre les organes d’Etats moldaves et français, entre les ho-
mmes d’affaire dans le domaine agricole, du transport et d’autres secteurs. 
L’auteur a conclu que la dynamique des relations économiques entre la Moldo-
va et la France est positive, mais il est nécessaire à prendre les mesures qui 
s’imposent pour leur fortification. 

                                                
279 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Tudor SPINEI 
280 În anii 2003-2006 dl A.Negu  a fost Ambasador Extraordinar i Plenipoten iar în Republica 

Francez . 
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Istoria a p strat unele date i evenimente, care confirm  leg turile rii noa-

stre cu Fran a în domeniul comer ului. Vinificatorii moldoveni tradi ional parti-
cipau la diferite expozi ii interna ionale  inclusiv la cele desf urate în Fran a. 
De exemplu vinul „Negru de Purcari”, la Expozi ia Mondial  de la Paris din 
anul 1878, a fost men ionat cu distinc ia suprem  - medalie de aur. Produc torii 
din Purcari ca i al i vinificatori moldavi, de mult timp, maturizeaz  vinul în bu-
toaie franceze din stejar. Tot în aceast  perioad  Basarabia anual transmitea spre 
Fran a cantit i considerabile pentru acel timp de struguri i vin pentru îmbutili-
ere i fabricarea ampaniei. 

Dup  ob inerea independen ei Republicii Moldova, rela iile moldo-franceze 
s-au dezvoltat considerabil, s-au multiplicat vizitele oficiale i de lucru, s-a creat 
un parteneriat comercial i economic permanent281.  

Volumul comer ului exterior al Moldovei cu Fran a a crescut de la 9,5 mln. 
dolari SUA în a.1996 pîn  la 86,5 mln. în a.2006 sau de 9,1 ori282.   

Rela iile dintre Moldova i Fran a g sesc o sus inere la popula ia republicii, 
2% din participan ii la sondajul în cadrul serviciului „OMNIMAS” din noiemb-
rie 2006 au considerat Fran a ca ara care poate ajuta cel mai mult Republica 
Moldova s  devin  membru cu drepturi depline în Uniunea European  (cel mai 
înalt rezultat, egal cu Germania, din rile Europene membre ale UE)283.  

Prin ce motiveaz  marele interes al Moldovei fa  de Fran a? Ce prezint  
Fran a, care este caracteristica ei economic ? 

                                                

281 Negu a A. Moldova i Fran a: 15 ani de rela ii diplomatice. // MOLDOSCOPIE (Probleme de 

analez  politic ). 2 (XXXVII), 2007. - Chi in u, CEP USM, 2007, p.145-155. 

282 Vezi Dezvoltarea social-economic  a Republicii Moldova în a.2006 i Arhiva Ambasadei Re-

publicii Moldova în Republica Francez  (a.1997). 

283  Barometrul socio-politic al situa iei în Republica Moldova. // www.imas-inc.md (consultat pe 

10 aprilie 2007). 
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Fran a are 1% din popula ia mondial  (63 mln. de locuitori) i este cea mai 
mare ar  (ca teritoriu) în Europa de Vest. Prin produsul intern brut (PIB) Fran a 
este a 4 putere economic  mondial , ea se situeaz  pe locul 4 în lume i în do-
meniul de recep ie a investi iilor directe str ine. În lume mult se apreciaz  cali-
tatea m rfurilor franceze, nivelul înalt de cercet ri tiin ifice, tehnologiile avan-
sate. Suprafe ele agricole, ce constituie 60% din teritoriul metropolitan, includ 
33 mln. de hectare. Fran a se situeaz  pe primul loc în Uniunea European  în ur-

toarele domenii de producere agricol : sfecla de zahar ( i al 2-lea în lume); 
semin e oleaginoase; producerea cerealelor (grîu i porumb). Al doilea loc în 
UE Fran a de ine la producerea vinului ( i in lume, dup  Italia); producerea lap-
telui (dup  Germania); producerea agro-alimentar  cu principalele sectoare – in-
dustria carnii, a laptelui, b uturilor, alcoolului i a.(în aceste domenii este i pri-
mul exportator al UE). Fran a de ine pozi ii importante în Europa i lume i în 
alte domenii: al 3 exportator mondial de automobile particulare (PSA (Peugeot-
Citroèn) i Renault); al 4 produc tor mondial i al 5 exportator mondial în indu-
stria farmaceutic . Multe din întreprinderile franceze sînt foarte cunoscute în 
Europa i lume - Saint-Gobain este primul produc tor de sticl i al doilea expo-
rtator mondial; Michelin este primul produc tor mondial de anvelope pneuma-
tice; Alcatel este al 4 fabricant de echipamente în telecomunica ii (primul loc în 
lume în sectorul de sisteme de transmisie i lider în re elele de cabluri pentru in-
stalarea în ap ); întreprinderile Yves-Saint-Laurent, Vuitton, Chanel, Baccarat, 
Hermes, Jean-Paul Gaultier, Dior, Cartier sînt cele mai renumite în industria 
mondial  a modei i a celei de lux. 

Fran a posed  ce-a mai dens  în lume i ce-a mai lung  în UE re ea rutier  
(drumuri comunale, c i departamentale, rute na ionale i autorute), are 10 mii 
km de autorute (al 2 rang european). Fran a de ine recordul mondial de vitez  cu 
TGV (Traine a Grande Vitesse, Tren de Mare Vitez ) posedînd o re ea special  
unde este autorizat  viteza comercial  egal  sau superioar  270 km/or . Aero-
portul din Paris de ine locul 8 în lume dup  transportarea pasagerilor; Marseille, 
primul port francez i mediteran, ocup  locul 3 în Europa dup  traficul de m r-
furi; capitalul francez ocup  locul 7 în lume dup  capitalizarea bursier  a ac iu-
nilor înscrise la bursa de la Paris; AXA este  prima societate de asigurare din 
Europa; Fran a este cea mai vizitat ar  din lume284. 

Înt rind cooperarea economic  cu Fran a, Moldova poate utiliza experien a 
ei, inînd cont de diferen ele structurale i de alt  natur  ale economiei moldave. 

ara noastr  de asemenea cu ajutorul Fran ei îsi poate facilita accesul spre pie e-
le unde deja se afl  capitalul francez i poate atrage investi ii str ine în econo-
mia ei. 

                                                
284 Vezi: www.diplomatie.gouv.fr/France 
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Partenerii francezi apreciaz  mult activitatea executivului i legislativului 
moldav de promovare a legilor, care au suprimat i esen ial modificat multe di-
ntre legi, regulamente, circulare, care încurcau activit ii normale a întreprinde-
rilor (Ghiliotina 1 i Ghiliotina 2), de asemenea ei sus in sistemul de „ghi eu 
unic” de înregistrare a întreprinderilor care se instaleaz  tot mai mult în practica 
cotidian i simplific  procedurile de înregistrare a întreprinderilor. 

Se consider , c  reexaminarea legilor despre investi ii, de protec ie a inves-
ti iilor, revizuirea drepturilor vamei i a organelor fiscale, neimpozitarea condi-
ionat  a profitului societ ilor comerciale, adoptarea unui pachet de legi inter-

dependente - cu amnistierea capitalului, amnistierea fiscal i despre o nou  
abordare a impozitului pe venitul ob inut din activitatea de întreprinz tor, creaz  
condi ii i mai favorabile pentru investitorii francezi i este foarte polibil  o ma-
jorare însemnat  a capitalului francez în economia Moldovei285. 

În clasamentul principalelor state participante la formarea investi iilor în 
Republica Moldova dup  num rul de întreprinderi i capitalul investit sub form  
de aport la fondul statutar în perioada 1 ianuarie 1992 - 31 decembrie 2006, Fra-

a ocup  locul 8 cu 113 întreprinderi si 121 mln. de lei, ce constituie 3% din 
capitalul investit de toate rile (înaintea Fran ei se afl  Spania (45 întreprinderi; 
895 mln. lei capitalul investit), Olanda (respectiv 73; 583), Marea Britanie (126; 
299), SUA (306; 289), România (690; 195), Rusia (544; 167) i Cipru (122; 
157)286.    

În topul rilor cu investi ii de baz  în capitalul social la data de 1 noiembrie 
2007, Fran a ocup  locul 11 cu 126 întreprinderi, 112 mln. de lei capital inves-
tit, ceia ce constituie 3% din capitalul investit de toate rile. (înaintea Fran ei se 
afl  Spania, Olanda, SUA, Romania, Cipru, Marea Britanie, Germania, Turcia, 
Rusia i Ucraina). Despre participarea înc  modest  a capitalului francez inves-
tit în Moldova se poate de concluzionat comparînd  capitalul francez cu olan-
dez, care sînt respectiv de 8 ori i de 6 ori mai mare287.  

Exportul Republicii Moldova in Republica Francez  ce caracterizeaz  prin 
cifre care nu reflect  poten ialul întreprinderilor moldave, îns  dinamica expor-
tului este încurajatoare i creaz  optimizm la oamenii de afaceri. Dac  în a.2004 
în Fran a au fost exportate m rfuri moldave în suma de 11 mln 395,8 mii dol. 
SUA, atunci în a.2005 deja la suma de 16 mln. 492,4 mii dol (+44,7%), iar în 
a.2006 la suma de 23 mln. 854,7 mii dol. (cre tere cu înc  44,6%). Comparativ 

                                                
285 Vezi: www.diplomatie.gouv.fr/pays zone geo/Moldavie/relations economiques. 
286 Vezi: www.mdi.md/cîs/statistic  (Consultat la 10 decembrie 2007) 
287 Vezi: www.mdi.md/cîs/statistic  (Consultat la 10 decembrie 2007) 
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cu a.2004, în a.2006 exporturile m rfurilor moldave în Fran a a crescut de 2,1 
ori288.   

Importul în Republica Moldova a m rfurilor franceze se caracterizeaz  prin 
urm toarele cifre - în a.2004 au fost importate m rfuri în suma de 52 mln. 800 
mii dolari SUA, în a.2005 în suma de 64 mln. 425,1 mii (+22,3%) iar în a.2006 
nivelul importurilor comparativ cu anul precedent pu in a sc zut pîn  la 62 mln. 
679,4 mii dolari (-2,7%). 

Majorarea exporturilor moldave în Fran a în anii 2004-2006, mic orarea ne-
simnificativ , dar totu i mic orarea importurilor din Fran a în ace ti ani, n-au 
avut o influen  cardinal  asupra soldului negativ al comer ului Moldovei cu 
Fran a, care în a.2004 a constituit – 41,5 mln. dol. SUA, în a.2005 - 48. O mic-
orare mai esen ial  a soldului sa produs numai în a.2006, cînd comparativ cu 

a.2005 soldul s-a mic orat cu 9,1 mln. dolari. Se impun m suri urgente i cardi-
nale în scopul mic or rii deficitului balan ei comerciale a Moldovei cu Fran-
a289.   

Despre contactele economice înc  slabe dintre Republica Moldova i Repu-
blica Francez  denot  situa ia cu schimburile comerciale (conform datelor 
a.2006): 

  Moldova este al 128 client al Fran ei;  
  Moldova este al 127 furnizor pentru Fran a; 
  Fran a este al 11 client al Moldovei; 
  Fran a este al 10 furnizor pentru Moldova. 

 
Tabelul 1. Moldova a exportat (a.2006)  spre Fran a: 

                                                

288 Vezi: Date statistice privind comer ul exterior al Republicii Moldova cu Fran a în anii 2004-

2006 (scrisoarea nr.07-21/17 din 14 februarie 2007 al Biroului Na ional de Statistic . 

289 Vezi: Date statistice privind comer ul exterior al Republicii Moldova cu Fran a în anii 2004-

2006 (scrisoarea nr.07-21/17 din 14 februarie 2007 al Biroului Na ional de Statistic ). 
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Produse Valoarea în 
mln.euro 

% 

produse agricole, silvicole i piscicole (96% din ele sînt 
nucile) 

13,4 64,12 

pei, îmbr minte din piele 4,5 21,46 
produse a industriei textile 1,1 5,20 
produse ale industriei agricole i alimentare 0,8 3,85 
produse chimice, în cauciuc sau în materiale plastice 0,77 3,70 
alte materiale 0,35 1,67 
total produse 20,92 100,00 

 
Tabelul 2. Principalele produse importate în Moldova din Fran a (a.2006) 

Produse   Valoarea  
 în mln.euro 

     % 

produse ale industriei agricole i alimentare 9,45 22,30 
echipamente electrice i electronice 5,40 12,75 
echipamente pentru c mine 4,26 10,07 
produse chimice, în cauciuc sau în materiale plastice 4,15 9,79 
produse agricole, silvice i piscicole 4,02 9,49 
produse ale industriei de automobile 3,55 8,38 
echipamente mecanice 2,47 5.83 
vase de ap , avioane, trenuri, motociclete 2,34 5,53 
produse farmaceutice i de parfum 2,05 4,84 
produse în lemn, hîrtie sau carton 1,41 3,33 
alte produse 3,23 7,69 
total produse      42,33 100,00 
 

Tabelul 3 caracterizeaz  comer ul Moldovei cu Fran a în anii 1996-2006290.  

                                                
290  Vezi: Arhiva Ambasadei Republicii Moldova în Republica Francez  (pentru anul 1997); Date 

statistice privind comer ul exterior al Republicii Moldova cu Fran a în anii 2004-2006 (scriso-

area nr.07-21/17 din 14 februarie 2007 al Biroului Na ional de Statistic ; Moldova în cifre 
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 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 
Total 9,5 18,9 30,4 19,0 27,9 34,0 34,9 44,6 64,1 81,0 86,5 
Export 2,1 5,7 8,3 6,4 7,9 8,4 11,4 9,4 11,3 16,5 23,8 
Import 7,4 13,2 22,1 12,6 20,0 25,6 23,5 35,2 52,8 64,5 62,7 
Sold  -5,3 -7,5 -13,8 -6,2 -12,1 -17,2 -12,1 -25,8 -41,5 -48,0 -38,9 

 
Cooperarea economic  moldo-francez  la nivelul întreprinderilor a cunoscut 

de-a lungul anilor o amploare deosebit . La 1 ianuarie 2008 în Moldova exist  
126 întreprinderi cu capital francez291. Domeniile cele mai importate ale coope-

rii economice dintre Moldova i Fran a, inclusiv prin prezen a investi iilor fra-
nceze, sînt: telecomunica iile (Orange, fostul Voxtel), materialele de construc ii 
(Grupul francez Lafarge, ac ionar majoritar al uzinei de ciment SA „Ciment”, 
Rezina), sectorul bancar (Societe Generale), agroalimentar (Bargues agroindust-
ries în sectorul nucilor la Telene ti, Kazayak-Vin (s.Cazaclia, Gagauzia) i a. 

O parte important  a investi iilor franceze are o leg tur  cu societ ile pro-
venite din sectorul public din Moldova292. Aceast  pozi ie indic  o implicare 
mare a societ ilor franceze în procesul de privatizare. Ultima perioad  de timp 
denot  interesul mai clar i evident al întreprinderilor franceze de a dezvolta re-
la iile lor de afaceri în Moldova. Numeroase întîlniri de afaceri au scos în evide-

a dorin ele mediilor de afaceri moldav i francez de a înt ri leg turile lor. 
O pondere mai deosebit  au urm toarele întreprinderi: France Telecom Mo-

bil International este ac ionarul majoritar al companiei „Voxtel”, primul opera-
tor de telefonie mobil  în Moldova din octombrie 1998, care din a.2007 a deve-
nit „Orange” conform politicii interne a companiei franceze. Aceasta a permis 
„Voxtelului” s  devin  imediat o parte a lumii „Orange”, s  ob in  acelea i pro-
puneri ca i la abona ii „Orange”, care în lume sînt mai mul i de 100 mln. Cli-
en i. 

„Orange” a luat cu sine i realiz rile companiei „Voxtel”, care este lider în 
Moldova la to i indicii: acoperirea teritoriului rii, num rul de clien i (circa 1 
milion 200 mii), volumul profitului, investi iilor, vînz rilor. Compania posed  
deja i acoperire na ional  EDGE, care înseamn , c  în orice localitate a Moldo-

                                                                                                                   

(culegere succint  de informa ii statistice în anii 2003 i 2004; Republica Moldova în cifre - 

anii 2000, 2002 i 2005. 

291 Vezi: www.mdi.md/cîs/statistic  
292 Vezi: www.diplomatie.gouv.fr/pays zone geo/Moldavie/relations economiques 
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vei exist  ie ire la Internet cu o vitez  rapid  la telefonul mobil. Datorit  com-
paniei franceze în Moldova a devenit posibil de utilizat forma de comunicare cu 
ajutorul telefonului mobil „Orange blog” (zilnic personal publicat în internet). 
Transformarea „Voxtel” în „Orange” a devenit posibil datorit  deciziei Consili-
ului director a Francetelecomului de a r spîndi asupra clien ilor Moldovei stan-
dardele mondiale în domeniul leg turii mobile. 

Compania de telefonie mobil  „Orange” a devenit un sprijin businessului 
din Moldova - întreprinderile mici i mijlocii beneficiaz  de oferta „Pro”, cele 
mari de abonamentul „Business”. Numai in a.2007 volumul investi iilor în Mol-
dova a alc tuit cifra de 40 mln. de dolari SUA, fiind o cifr  record. Întrevederile 
conducerii companiei franceze „Orange” cu Prim-ministrul Republicii Moldova 
V.Tarlev în aprilie 2007 au confirmat politica de a continua investi iile în eco-
nomia republicii „si nu doar în sectorul telefoniei mobile, ci i în altele domenii 
de interes comun”293. Guvernul Moldovei depune eforturi permanente pentru 
crearea unor condi ii avantajoase de activitate pentru oamenii de afaceri, încura-
jeaz  activitatea companiei franceze pe pia a moldoveneasc . 

Grupa francez  „Lafarge”, nr.1 mondial în materialele de construc ie, este 
ac ionarul majoritar al uzinei de ciment din Rezina i s-a angajat s  investeasc  
13 mln. de dolari SUA pentru modernizarea uzinei i formarea personalului 
nou. Investitorul francez realizeaz  planul personal de a m ri produc ia de ci-
ment a uzinei de patru ori, comparativ cu anul privatiz rii. SA „Ciment” are în 
prezent peste 700 de membri, preconizînd s  continuie crearea unor noi locuri 
de munc . 

În a.2006 SA „Ciment” a sfîr it construc ia liniei tehnologice nr.2 de produ-
cere a cimentului, care a început în a.1988 i a fost oprit  în a.1992. În martie-
mai 2006 a avut loc o ofert  deschis  de cump rare a ac iunilor societ ii, în re-
zultatul c ria ac ionarul majoritar i-a m rit pachetul de ac iuni de la 71,6% la 
94%294. Uzina a produs în a.2006 815 mii tone de ciment, dintre care 756 mii au 
fost realizate în interiorul republicii, iar 59 mii tone au fost exportate. Grupul 
francez a investit pîn  în prezent 12 mln.de euro i preconizeaz  s  investeasc  
în anii 2008-2010 înc  cel pu in 50 mln.de euro. 

                                                

293 Întrevederea Prim-ministrului Moldovei cu reprezentan ii Asocia iei investitorilor str ini din 

Moldova. // www.gov.md (Consultat pe 12 decembrie 2007). 
294 Darea de seam  a S.A.„Ciment”despre activitatea sa în a.2006. // “Logos Press”, 2007,  23 

martie. 
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Grupul „Lafarge” este un partener serios al Republicii Moldova. Activitatea 
SA „Ciment” este o confirmare a investi iei profitabile în economia moldav i 
o dovad  a climatului investi ional favorabil din Republica Moldova295.  

Schimb ri favorabile intervin i în domeniul bancar. În a.2007 la Bursa de 
Valori al Moldovei a fost înregistrat  cea mai mare afacere din istoria ei - banca 
francez  „Societe Generale” a cump rat 5.021.650 ac iuni sau 70,75% din ac iu-
nile b ncii moldave „Mobiasbanc ”, la suma de 18,4 mln. de euro sau 313,9 
mln. de lei. Acest contract a adus b ncii moldave o pre uire înalt  în sfera ban-
car  mondial i o nou  dezvoltare. Afacerea a fost posibil i datorit  la faptul, 

 Moldova este considerat  un partener de încredere i grupul francez dore te 
 extind  re eaua sa european  în aceast  zon 296.   

Grupul bancar „Societe Generale”este prima banc  de retail în Fran a, iar în 
plan interna ional are 9,2 mln. de clien i într-un sistem de 30 filiale care acoper  
26 de ari, are o prezent  puternic  în Europa de Sud-Est, Rusia s.a. ari. Repre-
zentan ii b ncii împreun  cu ai firmei franceze „Mangouste” examineaz i Tra-
nsnistria din punct de vedere a climatului investi ional, situa iei politice i eco-
nomice. 

În anii 2006-2007 marca francez  „Citroen Berlingo”, realizat  prin centrul 
tehnic din or.Chi in u, a avut cele mai mari vînz ri. Microbusele, alte modifica-
ii ale automobilului francez, destul de economice, comode, se bucur  de o mare 

popularitate la automobili tii Moldovei. 
Anul 2005 a permis concretizarea proiectelor de auvengur  dintre Moldova 

i Fran a. Grupul francez „Lactalis” a cump rat o fabric  de lapte i 2 de brînze-
turi, la care sînt angaja i în total 1.400 persoane. Investitorii francezi au devenit 
majoritari în grupul „Via Lacta”, specializat în produsele laptelui, înghe atei s.a. 
produse similare. Un interes deosebit a manifestat grupul francez „Areva”, - ca-
re a dat un r spuns pozitiv proiectului B ncii Mondiale pentru a cump ra pentru 

                                                

295 Întrevederea Prim-ministrului Moldovei cu reprezentan ii Asocia iei investitorilor str ini din 

Moldova. // www.gov.md/nout i (Consultat la 12 decembrie 2007). 

296 Întrevederea Prim-ministrului Moldovei cu conducerea grupului Societe Generale. // 

www.gov.md/nout i (Consultat la 17 ianuarie 2007. 
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Moldova un sistem de lansare în domeniul electric. Întreprinderea francez  
„SAGEM Defence Securite”(parte component  a grupului destul de influent 
SAFRAN) elaboreaz  un sistem de carti de identitate biometrice pentru necesi-

ile Moldovei, iar intreprinderea „Schneider” va participa la construc ia unei 
centrale electrice cu suma de investi ii de 40 mln. euro297.    

Autorit ile moldave permanent întreprind m suri de înt rire a rela iilor cu 
structurile statale i asocia iile cet enilor francezi din regiunile rii. O dinami-

 bun  au rela iile de înfr ire între ora ele Chi in u i Grenoble (capitala de-
partamentului Isere); C ra i i Villefranche (reg. Rhone Alpes). Contacte bune 
de lucru au ora ele B i i Lyon. Leg turile economice i culturale dintre ri 
sînt  înt rite  de  peste  30  de  asocia ii  de  prietenie  moldo-francez ,  dintre  care  
„Les moldaviens” (or.Bordeaux), „La passerelle Alsace-Moldavie” (or.Hague-
nau) sînt cele mai active. 

La nivelul regiunilor cele mai strînse rela ii economice Moldova le are cu 
reg. Franche-Comte (primul document cu aceast  regiune a fost semnat înc  în 
a.1991 la Chi in u), Rhone Alpes, Alsacia298.   

Regiunea Alsacia în care tr iesc 1,8 mln. de locuitori (3% din popula ia -
rii), ocup  1,5% din teritoriul Fran ei, a asigurat în a.2007 7,2% din exporturile 

rii. Aceast  bogat  regiune a Fran ei este interesant i util  oamenilor de afa-
ceri moldavi datorit  experien ei ei, dar i posibilit ilor pe care le are – contac-
tele transfrontaliere de lucru cu Germania i Elve ia; în aceast  parte a Europei 
se afl  80% din pia a european  de m rfuri la o distan a de numai 5 ore de dep-
lasare; reprezentan ele regiunii activeaz  în 21 de ri ale lumii. Alsacia poate 
da oamenilor de afaceri din Moldova cele mai bune perspective de integrare 
economic  în Europa299.  

În ultimul timp în rezultatul eforturilor depuse în regiunea Alsacia are loc o 
promovare constant  a intereselor comercial-economice ale Republicii Moldo-
va, în special, prin multiplicarea contactelor de lucru cu Camerele de Comer i 
Industrie din ora ele Strasbourg (camera regionala), Colmar i Mulhouse (came-
re departamentale), în scopul diversific rii pie elor str ine de desfacere pentru 
produsele autohtone moldovene ti i atragerii investitorilor alsacieni300.  În feb-
ruarie 2007 o delega ie a Republicii Moldova condus  de Vice-ministrul Econo-
                                                
297 www.diplomatie.gouv.fr/pays zone geo/moldavie 

298 Raportul de activitate a Reprezentan ei Permanente a Republicii Moldova pe lîng  Consiliul 

Europei în a.2007, p.18. 
299 Alsace-champion. // Le journal des entreprises du dep.Bas-Rhin, 2008, janvier, nr.8 p.1-2. 
300 .  - : . // «Logos Press», 2007, 

14 . 
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miei i Comer ului V.Melnic a vizitat ora ele Strasbourg i Colmar, a participat 
la Ziua Moldovei, desf urat  în incinta Camerei de Comer i Industrie. Con-
duc torilor  de  33  de  întreprinderi  alsaciene  li  sa  prezentat  pia a  comercial  a  
Moldovei, condi iile de apropiere de Alsacia, politica comercial  a rii noastre, 
dezvoltarea poten ialului de export i a rela iilor de colaborare la nivel regional 
i interna ional. 

Desf surarea Zilei economice a rii, convorbirile cu conducerea Camerei, 
organizarea unei conferin e de pres  pentru jurnali tii alsacieni se activeaz  în 
domeniul economic, întrevederile delega iei cu reprezentan i ai companiilor al-
saciene au consolidat imaginea pozitiv  a Moldovei în regiunea Alsacia, au sta-
bilit noi contacte de colaborare. În prezent se examineaz  posibilitatea desf u-
rarii în a.2008 a unui forum al oamenilor de afaceri moldoveni i francezi la 
Strasbourg301. 

Mai jos se prezint  analiza schimburilor comerciale dintre Moldova i regi-
unea Alsacia a Republicii Franceze302.   
 

Tabelul 4. Exportul Moldovei din regiunea francez  Alsacia în a.2006 
Exporturile Moldovei Valoarea 

mln.euro 
% 

pei, îmbr minte din piele       2,00 90,25 
produse ale industriei textile       0,16 7,52 
produse chimice, în cauciuc sau materiale plastice       0,05 2,23 
total       2,21 100,00 
 

Tabelul 5. Importul Mol dovei din regiunea francez  Alsacia în a.2006 
Importurile în Moldova din regiunea Alsacia Valoarea 

mln.euro 
% 

produse chimice, în cauciuc sau materiale plastice       1,59 43,34 
produse ale industriei de automobile       0,94 25,68 
echipamente mecanice       0,70 19,29 
produse ale industriei agricole i alimentare       0,13 3,63 

                                                

301 Raportul de activitate a Reprezentan ei Permanente a Republicii Moldova pe lîng  Consiliul 

Europei în a.2007, p.18-19. 

302 Moldavie (materiele statistice ale vamei Strasbourg i Camerei de Comer  i Industrie din 

or.Colmar), 2007, 5 februarie 
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îmbr minte din piele        0,10 2,85 
vase de ap , avioane, trenuri, motociclete       0,08 2,34 
echipamente pentru c mine        0,04 1,27 
produse farmaceutice i de parfum       0,03 0,92 
alte produse       0,02 0,68 
total       3,63 100,00 

 
Moldova i Fran a valorific  poten ialul de activitate în comun în cadrul or-

ganiza iilor economice interna ionale, amplasate pe teritoriul Republicii France-
ze. 

Organiza ia Interna ional  a Viei i Vinului (OIVV), amplasat  la Paris i în 
cadrul c reia sînt angaja i un grup de speciali ti francezi, ofer  posibilitatea pen-
tru vinificatorii, oenologii moldoveni s  examineze experien a Fran ei i a altor 
membri ai OIVV, s  se efectueze vizite reciproce la intreprinderile din rile no-
astre, s  participe la reuniunile europene i interna ionale ale savan ilor. 

O alt  organiza ie interna ional  amplasat  în Fran a, la Paris este Conferin-
a European  a Mini trilor de Transport (CEMT), în care Republica Moldova 

de ine statutul de membru cu drepturi depline, începînd cu a.1996. 
Partenerii francezi în cadrul CEMT ajut  autorit ile moldave în armoniza-

rea legisla iei privind securitatea rutier , mediul înconjur tor, liberalizarea pie ii 
serviciilor de transport, accesul la pie ele serviciului de transport din rile 
Europei, promovarea transportului de pasageri publici i colectivi pentru asigu-
rarea traficului rutier intens i a. Pentru Moldova este foarte important asigura-
rea ob inerii anuale i repartiz rii autoriza iilor pentru efectuarea traficului inter-
na ional de m rfuri. 

Contactele bune de lucru s-au creat între reprezentan ii Moldovei i ai Fran-
ei i în cadrul altei importante institu ii financiare europene- Banca de Dezvol-

tare a Consiliului Europei, amplasat  la Paris. Reprezentan ii Fran ei în Consilii-
le de direc ie i de administrare a B ncii s-au pronun at în favoarea aprob rii pe-
ntru Moldova a 3 proiecte investi ionale- transfugia sîngelui, construc ia de lo-
cuinte sociale i renovarea Spitalului Clinic Republican. 

În afar  de contactele vinificatorilor moldovene ti cu Organiza ia Interna i-
onal  a Viei i Vinului, în ultimul timp se întaresc i contactele directe cu speci-
ali tii francezi. În noiembrie 2007 holdingul rusesc „Uzina Interrepublican  de 
Vin (Mejregionalinîi Vinîi Zavod), care de ine din a.2002  80% de ac iuni a uzi-
nei moldave „C ra i Divin”, a procurat „Casa de cogniac Jenssen SAS” în 
ora ul francez Cogniac (din regiunea Poitou-Charentes). Prin aceast  procurare 
a devenit posibil  o cooperare mai strîns  a produc torilor de divinuri moldave 
cu cei francezi (cogniacurile Carte Blanche, XO Grande Champagne, Hors 
D’Age XO i a.) 



 MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ),  165 
nr.1 (XL), 2008                                                                 
   

Vinurile i sucurile fabricate în Moldova sînt destul de cunoscute speciali -
tilor din Uniunea European , inclusiv Fran a, care conform tradi iei organizeaz  
anual multe degust ri i concursuri interna ionale. Numai în a.2005-2007 vinu-
rile moldovene ti au fost pre uite cu 15 medalii de aur, argint i bronz la concur-
surile de la Paris, Bordeux, Reims, iar vinurile produse de Acorex Wine Hol-
ding (4 sorturi) i de compania Lion Gri (2 vinuri) au fost considerate învingato-
are la concursul a 1000 de cele mai bune vinuri din lume „Les Vinalis Internati-
onales 2006”, care a avut loc la 2-6 martie 2007 la Paris. 

În ultima perioad  se înt resc leg turile dintre agricultorii Moldovei i Fran-
ei. Întrevederile din noiembrie 2007 a conducerii Parlamentului i executivului 

moldav, a ministerului agricol cu pre edintele Consiliului administrativ al socie-
ii pentru extinderea vînz rilor de produse agricole i alimentare (SOPEXA) a 

Ministerului Agriculturii a Frantei, au exprimat interesul Moldovei fa  de pre-
luarea experientei Fran ei în sectorul agroalimentar, au permis determinarea po-
sibilit ilor i mecanismelor de cooperare a organiza iei cu reprezentan ii comp-
lexului agro-industrial al republicii, inclusiv în promovarea produselor moldave 
pe pie ele str ine. 

Spre înt rirea leg turilor comercial-economice este coordonat  activitatea 
Camerelor de Comer i Industrie din rile noastre. Camera Republicii Moldo-
va  are  bune  contacte  de  lucru  cu  Camerele  de  Comer i  Industrie  din  ora ele  
Paris, Grenoble, Lyon, Valence, Strasbourg, Colmar, Mulhouse i alte ora e. 

O mare importan  în întarirea rela iilor economice dintre Moldova i Fran-
a o are turismul extern. Cifrele ce caracterizeaz  schimburile de turism sînt înc  

destul de modeste, îns  tendin a de vizitare reciproc  este pozitiv . Conform Bi-
roului Na ional de Statistic  a Moldovei în prima jumatate a a.2007 ara noastr  
a fost vizitat  de 235 francezi (2,9% din num rul total ce ne-au vizitat). În acei-

i perioad  101 moldoveni (0,3% din turi tii Moldovei) au vizitat Fran a. 
Moldova i Fran a colaboreaz i în domeniul protec iei mediului ambiant. 

Leg turile dentre ministerele de mediu devin mai strînse, Fran a ajut ara noas-
tr  în armonizarea legisla iei le cea comunitar , ne transmite experien a acumu-
lat , particip  la elaborarea proiectelor ecologice. În a.2008 va fi finisat proiec-
tul de utilizare a condensatoarelor electrice, care con in o substant  periculoas  
hexaclorciclohexan, va continua ajutorul Fran ei în programul de distrugere a 
substan elor chimice, inclusiv a pesticidelor, acumulate de mul i ani în republica 
i de recultivare a terenurilor agricole în scopul reîntoarcerii lor în circula ie. 

Reprezentan ii Fran ei au rol important i în cadrul Asocia iei investitorilor 
str ini din Moldova. Întrevederile desf urate la sediul companiei „Orange Mol-
dova”, la Guvernul rii au ca scop determinarea ac iunilor ce ar asigura îmbu-
nata irea în continuare a climatului investi ional în Moldova i de atragere a 
unui flux sporit de investi ii în economia na ional . În rezultat, dialogul dintre 
administra ia public  central i comunitatea de afaceri a avansat mult în anii 
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2006-2007, gra ie c rui fapt s-a reu it solu ionarea mai multor probleme cu care 
se confruntau anterior oamenii de afaceri303.  

Reprezentan ii companiilor "Orange “, “Lafarge”, “Bargues Agro Industri-
es“ SA au propus i perfec ionarea cadrului legislativ-normativ, a celui fiscal. O 
parte din ele deja au fost examinate i implementate de Parlamentul Moldovei, 
altele se afl  în procesul de examinare la Guvern. 

În scopul valorific rii poten ialului economic dintre rile noastre, la propu-
nerea p ii franceze, va fi creat un club al oamenilor de afaceri din Moldova i 
Fran a, care se va întruni cu regularitate pentru a discuta posibilit ile de conluc-
rare304.  

Asupra dezvolt rii economice i sociale a Moldovei o influen  puternic  
are migra ia for ei de munc , inclusiv în Fran a305. Num rul migran ilor moldo-
veni în Fran a (la 1 iulie 2007 de organele franceze sînt luati la eviden  4862 
cet eni ai Republicii Moldova) este permanent în cre tere, f  careva simpto-
me, c  aceast  tendin  se poate schimba. 

Aceste probleme permanent se afl  în aten ia diploma ilor, parlamentarilor, 
savan ilor din ambele ri. Guvernul Republicii Moldova la 18 iulie 2007 a luat 
hot rîrea s  ini ieze negocieri asupra proiectului Acordului între Guvernul Re-
publicii Moldova i Guvernul Republicii Franceze privind reglementarea fluxu-
rilor migratorii ale for ei de munc . 

                                                

303 Întrevederea Prim-ministrului Moldovei cu reprezentan ii Asocia iei investitorilor str ini din 

Moldova. // www.gov.md/nout i (Consultat la 12 decembrie 2007). 

304 Crearea unui Club oamenilor de afaceri din Moldova i Fran a. // www.gov.md/nout i (Con-

sultat la 4 octombrie 2007) 

305 Mo neaga V. Migrations economiques en Europe: flux, tendences, repercussions; Parmentier 

F. La Moldavie et les dinamiques migrotoares,  frein ou matear d’europeanisation. // Coloque 
„Migrations Est-Ouest en Europe :une ressourse  pour les pays de departe t d’acceuie?, Paris, 
2006  
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La dezvoltarea economic  a rela iilor moldo-franceze va contribui i libera-
lizarea sistemului de vize cu Uniunea European . O mai mare mobilitate a 
oamenilor de afaceri prin Europa pentru negocieri, particip ri la forumuri i alte 
necesit i, incontestabil vor influen a pozitiv asupra rela iilor economice dintre 

ri, inclusiv cu Fran a. 
 O mai ampl  utilizare a posibilit ilor sistemului GSP+ i posibil, a Preferi-

elor comerciale autonome, care este foarte probabil s  fie acceptate în a.2008, 
de asemenea vor avea o influen  bun  asupra Moldovei cu Uniunea European , 
inclusiv cu Fran a. 

Guvernele Moldovei i a Fran ei examineaz  permanent starea i perspecti-
vele cooper rii economice, comerciale, tiin ifice i tehnice dintre ri. În anii 
1997-2006 Guvernul Moldovei a fost insistent în promovarea ideei de a asigura 
dezvoltarea continu  a rela iilor bilaterale i a colabor rii în diferite domenii 
prin aprobarea componen ei nominale a p ii moldave a Comisiei mixte inter-
guvernamentale moldo-franceze pentru cooperare economic , comercial , tiin-
ific i tehnic  (Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1042 din 10 noie-

mbrie 1997; Hot rirea Guvernului Republicii Moldova nr.873 din 17 august 
1998; Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.869 din 28 iulie 2004). 

Guvernul francez n-a dat curs propunerii moldave de creare a p ii franceze 
a Comisiei mixte interguvernamentale, motivînd prin faptul, c  nu consider  co-
misiile mixte ca o pîrghie efectiv  de influen  asupra achimbului comercial- 
economic i al cooper rii economice în întregime (întrevederea Ambasadorului 
A.Negu a cu ministrul francez al comer ului exterior C.Lagarde la 23 martie 
2006 (arhiva Ambasadei Republicii Moldova în Republica Francez ). Totu i cu 
unele ri, de exemplu Rusia, ac ionez  Comisiile în chestiunile colabor rii bila-
terale (la nivel de efi de guverne) i Sesiunile Consiliurilor mixte în chestiunile 
economice, financiare i comerciale (CEFIC). 

În anii 2004-2007 partea moldav i cea francez  au luat unele m suri în 
scopul îmbun irii în continuare a cadrului juridico-economic. O importan  
mare a fost acordat  examin rii proiectului de lege privind ratificarea Conven-
iei între Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Franceze pentru 

evitarea dublei impuneri i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul 
pe venit i a Protocolului la Conven ie. Aceste documente  au fost semnate la 
Paris la 30 octombrie 2006 de c tre mini tri de externe a celor dou ari A.Stra-
tan i Ph.Douste-Blazy. Parlamentul Moldovei la 22 februarie 2007 a ratificat 
Conven ia  i  Protocolul  i  a  cerut  de  la  Guvernul  rii  s  întreprind  m surile  
necesare pentru realizarea prevederilor acestor dou  acte. Pre edintele Republi-
cii Moldova V.Voronin prin Decretul nr.1022-IV din 7 martie 2007 a promulgat 
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Legea nr.31 din 22 februarie 2007 privind ratificarea Conven iei i a Protocolu-
lui la ea306. 

În prezent cadrul juridic destinat cooper rii în domeniul economic este for-
mat din: 

1. Acordul între Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Fran-
ceze privind încurajarea i protejarea reciproc  a investi iilor, semnat la Paris la 
8 septembrie 1997 i ratificat de Parlamentul Republicii Moldova (Legea 
nr.1453-XIII din 28 ianuarie 1998)307;  

2. Conven ia între Guvernul Republicii Moldova i Guvernul Republicii Fra-
nceze pentru evitarea dublei impuneri i prevenire evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit i a Protocolului la ea, semnate la Paris la 30 octombrie 
2006 i ratificate de Parlamentul Republicii Moldova (Legea nr.30-XVI din 22 
februarie 2007308); 

3. Tratatul de în elegere, prietenie i cooperare între Republica Moldova i 
Republica Francez , semnat la 29 ianuarie 1992 i ratificat de Parlamentul Re-
publicii Moldova (Legea nr.85-XIII din 28 ianuarie 1994)309; 

4. Acordul de cooperare cultural , tiin ific i tehnic  între Guvernul Repu-
blicii Moldova i Guvernul Republicii Franceze, semnat la Chi in u la 24 noie-
mbrie 1994 i ratificat de Guvernul Republicii Moldova (Hot rîrea nr.299 din 
29 mai 1996)310;  

5. Protocolul de în elegere între Ministerul Agriculturii i Alimenta iei al 
Republicii Moldova i Ministerul Agriculturii i Pesciutului al Republicii Fran-
ceze în domeniul agriculturii i dezvolt rii rurale, semnat la Paris la 14 octomb-
rie 2997311. 

Este gata pentru semnare Acordul privind serviciile aeriene între guvernele 
rilor. La examinarea p ii franceze se afl  proiectul de Acord între ri privind 

colaborarea în domeniul turismului i Memorandumul interministerial privind 
cooperarea în domeniul securit ii  popula iei i pie ii muncii. 

O sarcin  a parlamentelor i guvernelor din ambele ri r mîne adoptarea de 
noi acte normative i perfec ionarea celor existente în scopul elimin rii obstaco-
lelor în cooperarea oamenilor de afaceri i societatilor lor. 
 

                                                
306 Monitorul  Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, p.26. 
307 Tratate Interna ionale la care Republica Moldova este parte. Vol.24. - Chi in u, Moldures, 

2000, p.175-178. 
308 Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, p.26-27. 
309 Tratate Interna ionale la care Republica Moldova este parte. Vol. 32. - Chi in u, Moldpres, 

2000, p.233. 
310 Tratate Interna ionale la care Republica Moldova este parte. Vol.18. - Chi in u, Moldpres, 

2000, p.410-413. 
311 ibidem, p.408-410. 
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Concluzii 
Analiza situa iei permite s  concluzion m, c  în domeniul comercial-econo-

mic, leg turile reciproce dintre Moldova i Fran a devin mai puternice. În Fran-
a tot mai mul i oameni de afaceri, economi ti i politicieni în eleg, c  dinamica 

pozitiv  a economiei moldave are un caracter stabil i de lung  durat . Din acest 
motiv, cercurile de afaceri franceze tot mai activ examineaz  pia a moldav . 
Anii 2005-2007 se caracterizeaz  printr-o activizare a dispozi iei comunit ilor 
de afaceri din ambele ri. Aceast  dinamic  pozitiv  serve te ca un semnal ene-
rgic pentru perfec ionarea în continuare a condi iilor de dezvoltare reciproc i 
ca rezultat - intensificarea volumului comercial- economic dintre ri. 

Ac iunile întreprinse constant la nivel de institu ii statale, parlamente, misi-
uni diplomatice, organiza ii ale oamenilor de afaceri au consolidat imaginea 
Moldovei în Fran a, au promovat rela iile comercial-economice bilaterale, au 
stabilit contactele de colaborare cu diverse întreprinderi din unele regiuni ale 
Fran ei. 

Reformele economice pe care le promoveaz  Guvernul Republicii Moldova 
conform Programului s u de modernizare a rii, adoptarea de noi acte normative 
i modificarea celor existente în domeniul economic de c tre Parlamentul Mol-

dovei vor permite investitorilor str ini, inclusiv francezi, s  fie numero i pe pia a 
moldoveneasc i s  investeasc  sume mai consistente. 

Realiz rile cooper rii economice moldo-franceze prezint  un important capi-
tal pentru rela iile bilaterale. Totodat  este important de în eles, c  înc  multe es-
te necesar de efectuat pentru a satisface tendin a cet enilor ambelor ri de a se 
cunoa te mai bine i de a colabora mai strîns. Pentru a realiza aceasta, este nece-
sar s  ne baz m mai mult pe atitudinea pozitiv  reciproc  a cet enilor i voin a  
liderilor rilor, parlamentelor dea asigura i în continuare o apropiere a rilor 
noastre.  

Dinamica rela iilor economice dintre Moldova i Fran a este pozitiv , îns  
este necesar de a lua m suri complexe pentru a asigura înt rirea lor. 
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The links between migration and development, including the specific role of 
migrants’ remittances, have been extensively studied in the last few years. The 
priority given to this issue is easily understandable. On the one hand, internati-
onal migration flows have been on the rise during recent decades, facing an in-
creasing number of obstacles, including a generally restrictive stance of host 
countries’ immigration policies, but overcoming them all, even at the price of 
immigrants’ rights. On the other hand, international differences on economic 
development levels are still among the main explanatory factors of migration. 
Migration flows often result from a lack of development perspectives in the sen-
ding countries, reinforcing the economic potential of host ones. However, a nu-
mber of retroactive effects emerge: the growth of migration is often accompani-
ed by abundant economic transfers back home, including remittances, invest-
ments and benefits from international trade, besides information and human ca-
pital. In sum, from the point of view of sending countries, migration and develo-
pment may reinforce each other, being this crucial for the increase of well-be-
ing and the decrease of migration potential. 

In this paper, the specific role of remittances in the migration-development 
nexus will be examined. It will be argued that migrants’ remittances exert mixed 
impacts (positive, negative and neutral) over the economic development of sen-
ding countries, and that institutions play a crucial role in maximizing the positi-
ve and minimizing the negative ones. The main geographical area taken into co-
nsideration is Europe, one of the most important world regions in the volume of 
international migration, and particularly Central and Eastern Europe, a cross-
road for many inward and outward flows, and also a fast-growing beneficiary 
of immigrants’ remittances.  

In the first section, some trends of current international migration in Europe 
will be highlighted, including flows involving Central and Eastern Europe, as 
well as some causal factors and prospects for continuing migration in the futu-
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re. In the second section, remittances will be observed as one of the main conse-
quences of international migration, and an evaluation of its volume in Central 
and Eastern European (and Central Asian) economies will be done. In the third 
section, impacts of remittances over development will be stressed, revealing its 
mixed effects (positive, negative and neutral). Finally, the specific role of eco-
nomic, social and political institutions will be discussed, arguing that they exert 
a vital role in determining which outcomes will predominate. 
 

Introducere 
Leg turile dintre migra ie i dezvoltare, avînd în vedere rolul particular al 

remiten elor migran ilor, au fost pe larg studiate în decursul ultimilor ani312. Es-
te u or de în eles de ce acestei probleme i se acord  o deosebit  prioritate. Pe de 
o parte, fluxurile interna ionale de imigran i au crescut în decursul ultimelor de-
cenii, confruntîndu-se cu un num r sporit de obstacole, în special cu atitudinea 
restrictiv  a politicilor de imigrare a rilor gazd . Ele au fost îns  dep ite cu 
bine, uneori chiar cu pre ul drepturilor imigrantului. Pe de alt  parte, diferen ele 
la nivel global pe scara dezvolt rii economice constituie unul din factorii pri-
mordiali ai migra iei. Fluxurile migratoare survin adesea din lipsa perspectivelor 
de dezvoltare în rile emitente i contribuie la consolidarea poten ialului econo-
mic al rilor gazd . Cu toate acestea, o serie de consecin e retroactive pot sur-
veni: sporirea migra iei este adesea înso it  de o multitudine de transferuri b -
ne ti cu destina ia „acas ”, inclusiv remiten e, investi ii i beneficii din comer ul 
interna ional, pe lîng  informa ie i capital uman. În concluzie, în viziunea ri-

                                                
312 Nyberg-Sørensen N., Van Hear N., Engberg-Pedersen P. The Migration-Development Nexus: 

Evidence and Policy Options. // International Migration, 2002, #40 (5), pp.3-48; Ratha D. 
Workers’ remittances: an important and stable source of external development finance. // 
World Bank, Global Development Finance. - Washington D.C., World Bank, 2003, pp.157-175; 
Ratha D. Understanding the importance of remittance flows. // Migration Information Source, 
Migration. Policy Institute, October 2004; Global Commission on International Migration. 
Migration in an Interconnected World: New Directions for Action. - GCIM, 2005; Haas, de, H. 
International migration, remittances and development: myths and facts. // Global Migration 
Perspectives, 2005, 30 April; OECD Migration, Remittances and Development. - Paris, OECD, 
2005; OECD International migrant remittances and their role in development. // OECD, Inter-
national Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. - Paris, OECD, 2006, pp.139-161; 
OECD International Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. - Paris, OECD, 2007; 
Ghosh B. Migrants' Remittances and Development: Myths, Rhetoric and Realities. - Geneva 
and Den Haag, IOM and The Hague Process on Refugees and Migration, 2006; World Bank 
Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migration. – Washing-
ton D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
2006; World Bank Ed. Ozden Ç., Schiff M. International Migration, Remittances and the Brain 
Drain. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, 2006, etc. 
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lor emitente, migra ia i dezvoltarea se completeaz  reciproc, fapt crucial pentru 
cre terea bun st rii i pentru declinul poten ialului migrator.  

În lucrarea de fa  va fi analizat rolul specific al remiten elor în contextul 
migra ie-dezvoltare. Va fi disputat  natura mixt  a impacturilor exercitate de re-
miten e (pozitiv, negativ i neutru) asupra dezvolt rii economice a rilor emite-
nte. De asemenea se va discuta rolul incontestabil al institu iilor în lupta pentru 
amplificarea celor pozitive i diminuarea celor negative. Cea mai important  re-
giune geografic  luat  în considera ie este Europa, unul din punctele strategice 
ale lumii în materie de migra ie; în special Europa Central i de Est care repre-
zint  o r scruce pentru multe fluxuri dinspre i c tre aceste regiuni cît i un be-
neficiar în plin  ascensiune de pe urma remiten elor imigran ilor.  

În primul capitol se va insista asupra direc iilor actuale ale migra iei interna-
ionale în Europa, inclusiv fluxurile din Europa Central i de Est, la fel ca i cî-
iva factori ocazionali, perspective pentru perpetuarea migra iei pe viitor. În cel 

de-al doilea capitol se vor duce observ ri asupra remiten elor – consecin e prin-
cipale ale migra iei interna ionale i se va face o evaluare a volumului lor în 
economiile rilor din Europa de Central i de Est (inclusiv Asia Central ). Ca-
pitolul al treilea vine cu o expunere a impactului remiten elor asupra dezvolt rii, 
desf urînd efectele sale mixte (pozitiv, negativ i neutru). În cele din urm , se 
va discuta despre rolul particular jucat de institu iile economice, sociale i poli-
tice, insistînd asupra rolului vital pe care acestea îl exercit  în stabilirea rezulta-
telor predominante.  
                                                   

Migra ia în Europa 
Dificult ile de evaluare i comparare a direc iilor migra iei interna ionale 

sunt bine cunoscute. Statisticile interna ionale sunt incomplete i furnizeaz  o 
vast  gam  metodologic , complicînd realizarea unei informa ii riguroase asup-
ra subiectului în cauz . Din punct de vedere conceptual, unele divergen e funda-
mentale rezult  din mediul care este luat în considera ie, altfel spus, cine anume 
trebuie numit „imigrant”. Unul din criterii delimiteaz  statisticile bazate pe ara 
de origine (indivizii n scu i în str in tate) i pe cet enie (cet eni str ini). Pri-
ma categorie sunt cei care se încadreaz , probabil, cel mai bine în „imigra ie”, 
în timp ce a doua categorie reflect  majoritatea problemelor sociale i politice 
ale domeniului. Un al doilea criteriu conceptual se refer  la durata afl rii imig-
rantului în ara gazd , criteriu pentru care nu exist  o pozi ie unanim .  

Un alt tip de dificultate metodologic  rezult  din sursa consultat . Chiar i-n 
cadrul acelea i ri atunci cînd un concept similar este adoptat se ajunge la cifre 
foarte diferite în urma explor rii registrelor administrative, a recens mintelor i 
a registrelor de cadastru. Prezen a endemic  a imigran ilor ilegali avînd ca cauz  
un vast spectru de factori (presiunea migra iei, politicile restrictive, cererea înal-

 de munc i  economia liber )  duce de asemenea la  scurgeri  de date.  Astfel,  
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problemele de evaluare i comparare sunt larg r spîndite. Dificult i de stabilire 
a num rului imigran ilor sunt actuale i-n spa iile integrate, precum Uniunea 
European  (UE) bun oar , atît pentru imigran ii intra-UE cît i a celor din rile 
lumii a treia313.  

În ciuda dificult ilor metodologice, num rul mare de imigran i cît i tendi-
a ascensiv  a procesului de imigrare în Europa constituie un fapt de net du-

it. Dac  e s  se ia în considera ie statistici bazate pe indivizii n scu i în str in -
tate sau cele bazate pe cet enii str ini, cîteva state europene se num  la mo-
mentul actual printre principalele ri receptoare din lume, surclasîndu-le sau 
al turîndu-se tradi ionalelor state de imigra iei (SUA, Canada i Australia). Du-

 procentul popula iei n scute în str in tate care tr ie te în prezent pe teritoriul 
rilor  OCDE (2005),  cîteva  ri  europene,  de  la  Nord  la  Sud,  majoritatea  ri  

membre UE, înregistreaz  un procentaj de 10 la sut  din popula ie f cînd parte 
din aceast  categorie: Luxemburgul, Elve ia, Austria, Germania, Suedia, Belgia, 
Irlanda, Olanda i Grecia. Dac  e s  nu luam în considera ie Luxemburgul care 
constituie un caz aparte fiind o ar  mic  cu numeroase schimburi intra-UE, cel 
mai înalt indice îl are Elve ia, cu 24%, mai mare ca cel din Canada i USA (ulti-
ma fiind surclasat i de Austria i Germania). 

 
Tabelul 1. Num rul popula iei n scute în str in tate în rile selectate din 

OCDE, 2005 sau cel mai recent an valabil 
 Total mii % 

Luxemburg 152.1 33.4 
Australia 4829.5 23.8 
Elve ia 1772.8 23.8 
Canada 5895.9 19.1 
Austria 1100.5 13.5 
Germania (2003) 10620.8 12.9 
Statele Unite 38343.0 12.9 
Suedia 1125.8 12.4 
Belgia 1268.9 12.1 
Irlanda 486.7 11.0 
Olanda 1734.7 10.6 
Grecia (2001) 1122.9 10.3 
Regatul Unit 5841.8 9.7 
Norvegia 380.4 8.2 
Fran a 4926.0 8.1 

                                                
313 Poulain M. et al. (ed.) Thesim – Towards Harmonised European Statistics on International 

Migration. - Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2006. 
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Sursa: OECD International Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. - 
Paris, OECD, 2007. 

 
Nivelul înalt al migra iei se calculeaz  deasemenea conform statisticilor ba-

zate pe cet enii str ine. În conformitate cu num rul popula iei str ine ce locuia 
în 2005 pe teritoriul rilor OCDE (tabelul 2), num rul cet enilor str ini consti-
tuia mai mult de 5 procente din popula ia multor state europene. Ca i-n cazul 
precedent statele din Nordul, Vestul i Sudul Europei sunt cele care sparg topul 
(acest clasament este par ial similar cu precedentul): Luxemburgul, Elve ia, 
Austria, Germania, Belgia, Irlanda, Spania, Fran a, Suedia, Grecia, Regatul Unit 
i Danemarca. Diversitatea direc iilor de migrare din Europa vorbe te despre 

ponderea valurilor migratoare tradi ionale, începute în mare parte dup  cel de-al 
Doilea R zboi Mondial cît i despre fluxurile recente precum cele proprii 
Europei de Sud dup  anii 1980. 

 
Tabelul 2. Num rul popula iei str ine în rile selectate din OCDE, 2005 

sau cel mai recent an valabil 
 Total mii % 

Luxemburg 181.8 39.6 
Elve ia 1511.9 20.3 
Austria 801.6 9.7 
Germania 6755.8 8.8 
Belgia 900.5 8.6 
Irlanda 259.4 6.3 
Spania 2738.9 6.2 
Fran a (1999) 3263.2 5.6 
Suedia 479.9 5.3 
Grecia 553.1 5.2 
Regatul Unit 3035.0 5.2 
Danemarca 270.1 5.0 
Norvegia 222.3 4.8 
Italia  2670.5 4.6 
Olanda 691.4 4.2 
Portugalia  432.0 4.1 

Sursa: OECD International Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. - 
Paris, OECD, 2007. 
 
În acest context, rile din Europa Central i de Est ocup  o pozi ie mixt . 

Num rul popula iei n scute în str in tate i al cet enilor str ini în aceast  regi-
une este în cre tere. Cu toate acestea, o emigra ie semnificativ  persist , fie vor-
ba despre b tina i sau de migra ie de tranzi ie. Destina iile principale pentru 
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emigran ii din Europa Central i de Vest îl constituie restul Europei. Analizînd 
num rul cet enilor din Europa Central i de Vest ce locuiau în spa iul OCDE 
în 2005 (Tabelul 3), se fac vizibile cîteva direc ii migratoare, variind în func ie 
de ara emitent . Destina iile preferate de români sunt unele din cele mai noi ri 
din Europa, receptoare de imigran i, mai exact Italia i Spania, inclusiv Ungaria; 
polonezii opteaz  pentru Germania, Regatul Unit i Italia; Ucrainenii bat la u ile 
Germaniei, ale Italiei, Republicii Cehe i ale Portugaliei; iar pentru ru i Germa-
nia i Finlanda reprezint  destina iile favorite.  

 
Tabelul 3. Num rul popula iei str ine în rile selectate din OCDE, dup  

principalele na ionalit i din Europa Central i de Est, 2005 sau cel mai recent 
an valabil 

 total 
(mii) 

dintre care: 

  România Polonia Ucraina Rusia Total % 
Belgia 900.5 7.5 18.0 ... ... 25.5 2.8 
Cehia 278.3 2.7 17.8 87.8 16.3 124.6 44.8 
Danemarca 270.1 ... 7.4 ... ... 7.4 2.7 
Finlanda 113.9 ... ... ... 24.6 24.6 21.6 
Fran a (1999) 3263.2 ... 33.8 ... ... 33.8 1.0 
Germania 6755.8 ... 326.6 130.7 185.9 643.2 9.5 
Grecia 553.1 18.9 16.1 12.2 17.6 64.8 11.7 
Ungaria 154.4 66.2 2.4 15.3 2.8 86.7 56.2 
Irlanda (2002) 219.3 4.9 ... ... 2.6 7.5 3.4 
Italia 2670.5 297.6 60.8 107.1 ... 465.5 17.4 
Olanda 691.4 ... 15.2 ... ... 15.2 2.2 
Norvegia 222.3 ... 6.8 ... ... 6.8 3.1 
Polonia (2002) 49.2 ... ... 9.9 4.3 14.2 28.9 
Portugalia 432.0 11.1 ... 44.9 ... 56.0 13.0 
Slovacia 25.6 ... 2.8 3.7 ... 6.5 25.4 
Spania 2738.9 192.1 ... ... ... 192.1 7.0 
Suedia 479.9 ... 17.2 ... ... 17.2 3.6 
Regatul Unit 3035.0 ... 110.0 ... ... 110.0 3.6 

Sursa: OECD International Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. - 
Paris, OECD, 2007. 

 
Imigran ii din Europa Central i de Est continu  s  joace un rol incontesta-

bil în rile europene mai dezvoltate, valoarea acestora crescînd pe parcursul ul-
timilor ani. În ciuda lipsei de date, observa iile anuale asupra fluxurilor migrato-
are în anii 2000-2005 (Tabelul 4) dau un vileag rolul lor de ri emitente prin 
excelen . În 2000, cei mai mul i imigran i din rile europene OCDE erau din 
Maroc i Ecuador, aproximativ cîte 100 de mii de indivizi de fiecare na ionalita-
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te. Pe locul doi s-au clasat Polonia i Bulgaria care au „trimis” între 81 i 94 mii 
de imigran i. În 2005, podiumul a fost cedat Poloniei i României cu fluxuri de-

ind 300, respectiv 200 de mii; urmate de Bulgaria, Ucraina i Federa ia Rus  
în topul primelor zece ri din Europa emitente de imigran i. 

 
Tabelul 4. Principalele surse de imigra ie în statele OCDE din Europa – flu-

xurile din 2000 i 2005 
2000 2005 

ara Total (mii) ara Total (mii) 
Maroc 96 Polonia 324 
Ecuador 95 România 202 
Polonia 94 Maroc 128 
Bulgaria 81 Bulgaria 82 
Turcia 79 Germania 77 
România 76 Ucraina 70 
Statele Unite 64 Turcia 66 
Germania 61 Regatul Unit 65 
Fran a 60 Federa ia Rus  54 
Italia 56 Fran a 49 

Sursa: OECD International Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. – 
Paris, OECD, 2007. 

 
Cauzele migra iei interna ionale i-n special al migra iei din Europa Centra-

i de Est spre alte destina ii europene, sunt multiple. Dup  cum a fost demon-
strat de un grup de cercet tori, cauzele imigra iei difer  de la un caz la altul. Ele 
cuprind factori atât din rile de origine (push factors), cît i din rile de desti-
na ie (pull factors) (nivelul salariilor i al angaj rii); segmentarea pie elor de 
munc ; flexibilitatea angaj rii; r spândirea liberei economii; factorii demogra-
fici; comer ul interna ional i investi iile str ine (cauzînd, în mod direct, mobili-
tate intraorgazi ional i alte efecte indirecte); re ele sociale neoficiale; re elele 
de trafic i contraband ; i sistemele active de migra ie314.  

În contextul geografic al Europei Centrale i de Est, cronologia migra iei es-
te decisiv : înc  de la sfîr itul anilor 1980, anumi i factori generali în combina-
ie cu unii specifici rezulta i din tranzi ia economiilor post-socialiste se intensifi-

, totul fiind consolidat de procesul globaliz rii. Momentul na terii migra iei 
explic  de ce noi tipuri de migra iune i noi ri de destina ie (inclusiv din 
Europa de Sud) prevalau, în compara ie cu fluxurile din perioada postbelic  (du-

 cel de-al doilea r zboi mondial).  

                                                
314 vezi Massey D. et al. Worlds in Motion – Understanding International Migration at the End of 

the Millennium. - Oxford, Clarendon Press, 1998. 
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Poate fi disputat faptul c  cauzele structurale ale imigra iei, în special imig-
ra ia din cauze economice, exist  la momentul actual i va persista i-n viitorul 
apropiat. Acestea rezult  din persisten a factorilor din rile de origine cît i din 
rolul decisiv al cererii din rile gazd , astfel zis cauzele economice i sociale 
conduc la o necesitate structural  de imigran i ca for  de munc . Lipsa de pro-
fesionalism i ocuparea locurilor de munc  eliberate de b tina i, agravate de 
procesul de îmb trînire i declinul demografic se num  printre motivele fun-
damentale de perpetuare a imigra iei. Ace ti factori vor compensa cu siguran  
rolul altora care încearc  s  înlocuiasc  sau s  evite imigra ia. Cel din urm  inc-
lude îmbun iri tehnologice, politici desemnate s  m reasc  rata particip rii 
popula iei b tina e (în special a femeilor), un (neverosimil) avînt demografic 
cît i „disconfortul” social i politic al societ ilor europene ce se confrunt  cu 
imigra ia.  

rile Europei Centrale i de Est joac  un rol complex în viitorul fluxurilor 
migratoare din Europa. În timp ce multe ri vor înregistra o schimbare radical  
în migra ie asem tor cu ceea ce s-a întîmplat în alte regiuni europene, cel mai 
recent în Europa de Sud, altele probabil, î i vor men ine ridicat nivelul imigra-
iei.  

 
Consecin ele migra iei: cazul remiten elor 

Probleme metodologice 
Consecin ele migra iei sunt multiple: ele includ consecin e atît în rile de 

origine cît i-n cele de destina ie manifestîndu-se pe plan economic, social, cul-
tural i politic. Nu exist  vreo teorie care s  le cuprind  pe toate; multitudinea 
lor necesit  observa ii discrete i contextuale. În cazul rilor emitente, conseci-

ele sunt considerate în mare parte pozitive: acestea includ cre terea economic  
i inova iile. Cu toate acestea, efectele exercitate asupra salariilor sunt adesea 

polemizate întrucît ele sunt diferite i afecteaz  în mod divers b tina ii, imigra-
ii pe termen lung i imigran ii mai noi. Veniturile depind de asemenea de apti-

tudinile imigran ilor. Pentru rile emitente, consecin ele economice sunt mixte 
i complexe. Una din variabile o constituie fluxurile financiare, ca de exemplu 

remiten ele migran ilor. Impactul lor la nivelul micro i macro al economiei a 
impulsionat o vast  cercetare în ultimii ani.  

Definirea termenului remiten e constituie problema primar  în demararea 
studiului acestora. Inexisten a unei defini ii viabile sau utilizarea unor baze de 
date diferite, pot afecta compara iile f cute între diverse state. Majoritatea surse-
lor bibliografice utilizate în aceast  lucrare s-au concentrat în defini ia Fondului 
Interna ional Monetar conform c reia remiten ele sunt înregistrare în trei com-
partimente diferite ale balan ei de pl i: compensa iile angaja ilor, remiten ele 
muncitorilor i transferurile migran ilor. Compensa iile angaja ilor constituie cî-
tigurile muncitorilor care se afl  în str in tate mai pu in de 12 luni, în timp ce 
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remiten ele muncitorilor reprezint  cî tigurile lucr torilor care se afl  peste ho-
tare mai mult de 12 luni. Transferurile migran ilor înglobeaz  „avu ia net  a mi-
gran ilor care muncesc cînd într-o ar  cînd în alta”315. 

Ambiguitatea acestei defini ii este aprofundat  de cîteva aspecte: 
 defini ia  termenului  nu  a  fost  adoptat  universal,  prin  urmare  nici  nu  a  

fost implementat  în întreaga lume. În consecin , datele statistice adesea difer ; 
 cunoscutele c i oficiale de transfer variaz  de la o ar  la ar ; 
 remiten ele transferate pe c i neoficiale sunt substan iale i nu sunt înregi-

strate; 
 uneori remiten ele sunt clasificate incorect; 

Cu toate acestea exist  un consensus asupra dificult ii de a efectua calcule 
perfecte cînd vine vorba de remiten e interna ionale. Aceast  dificultate se face 
vizibil  la o analiz  mai detaliat  la nivel na ional: la consultarea bazelor de da-
te în diferite ri, descoperim c  adesea remiten ele sunt incomparabile sau cla-
sificate incorect.  

În ciuda acestor scurgeri de informa ii, datele disponibile etaleaz  o cre tere 
a remiten elor în ultimii ani, atingînd suma de 232 dolari în 2005316. Aceasta se 
întîmpl  chiar i atunci cînd se înregistreaz  o sc dere în Investi iile Str ine Di-
recte (ISD) i-n circula ia capitalului pe pie ele financiare. Acest fapt cre te at-
ractivitatea remiten elor, deoarece ele pot juca un rol crucial în procesul de dez-
voltare. Din aceast  cauz  este important s  se dezvolte politici privitor la remi-
ten e, cu scopul de a valorifica beneficiile lor i a de a mic ora efectele negative. 

Cercetarea cifrelor interna ionale confirm  ritmul rapid al cre terii i volu-
mul mare al remiten elor migran ilor (Tabelul 5). Banca Mondial  estimeaz  c  
volumul remiten elor a crescut în perioada 1990-2005 de la 69 la 232 miliarde 
dolari, dac  se ia suma compensa iilor angaja ilor, remiten ele muncitorilor i 
transferurile migran ilor. Din acest num r, 167 miliarde dolari au luat drumul 

rilor în curs de dezvoltare în 2005, cu 31 milioane dolari mai mult decît în 
1990. Rata cre terii au fost cea mai înalt  în 2000-2005, confirmînd tenacitatea 
i, deseori, natura anticiclic  a acestor fluxuri. Totu i, îmbun irea statisticilor 

poate fi de asemenea responsabil  de cre terea recent , dat fiind sistemele de în-
registrare mai performante care sunt rapid introduse. 

 
Tabelul 5. Remiten ele muncitorilor, 1990-2005 (miliarde USD) 

 1990 1995 2000 2005 % schimb 
     1990- 1995- 2000-

                                                
315 OECD International migrant remittances and their role in development. // OECD, Internatio-

nal Migration Outlook – Annual Report, 2007 edition. - Paris, OECD, 2006, p.140 
316 World Bank Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migrati-

on. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, 2006. 
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1995 2000 2005 
Spre rile în curs 
de dezvoltare 31.2 57.8 85.6 166.9 85.3 48.1 95.0 
dintre care:        
Europa i Asia 
Central  3.2 8.1 13.4 19.9 153.1 65.4 48.5 
Lume 68.6 101.6 131.5 232.3 48.1 29.4 76.7 

Sursa: World Bank Global Economic Prospects: Economic Implications of Remit-
tances and Migration. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction 
and Development / The World Bank, 2006. 

 
Aceste cifre sunt cu siguran  subiective. Realitatea de care se ciocnesc ma-

joritatea imigran ilor, inclusiv costurile înalte de transfer, sistemele financiare 
subdezvoltate i obiceiuri tradi ionale, îi for eaz  s  remit  sume mari prin inter-
mediul mijloacelor neoficiale. Din aceast  cauz , Banca Mondial  estimeaz  c  
volumul real al remiten elor s-ar putea ridica pîn la 50 procente din volumul în-
registrat oficial317. Starea real  a transferurilor neoficiale este greu de evaluat, 
întrucît ele pot fi extrem de volatile din cauza multiplilor factori economici i 
politici. Aceste cifre trebuie s  ne fac  s  în elegem de ce oamenii aleg mijloa-
cele neoficiale în detrimentul celor oficiale pentru a remite bani. Unul din obie-
ctivele pe care le prezint  institu iile interna ionale este de a diminua propor ia 
transferurilor neoficiale, din cauza riscurilor mari pe care le provoac i a dese-
lor sc deri de profituri ale ac ionarilor.  

Remiten ele au jucat de-a lungul anilor un rol foarte important în fluxurile 
financiare interna ionale. Comparate cu alte fluxuri financiare cele actuale ocu-

 al doilea loc, dup  ISD i-naintea asisten ei oficiale pentru dezvoltare 
(AOD). În 2005, volumul remiten elor a constituit mai bine de dou  ori nivelul 
ajutorului interna ional pentru dezvoltare. În multe ri din Europa i Asia Cent-
ral  (EAC), remiten ele de in deja întîietatea, surclasînd ISD.  

Acest val de remiten e a provocat necesitatea de a în elege direc iile i con-
secin ele acestor fluxuri. În ultimii ani, literatura academic  a fost probabil de-

it  de documente emise în cadrul institu iilor financiare interna ionale. Orga-
niza ii precum FMI-ul, Banca Mondial , Banca Interamerican  pentru dezvolta-
re i OCDE au efectuat numeroase studii în acest domeniu. În 2004, grupul G-8 
a ini iat de asemenea un efort global de îmbun ire a statisticilor despre remi-
ten e. În consecin , în anul 2005, Banca Mondial i FMI-ul au inut o conferi-

 pentru a conveni asupra datelor i metodelor ce trebuie folosite în colectarea 
informa ii despre remiten e. În 2007, Comisia European  a dirijat de asemenea 

                                                
317 World Bank Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migrati-

on. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, 2006, p.85 
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o cercetare cu scopul colect rii de date veridice în cadrul statelor membre, întru-
cît UE este una din cele mai importante regiuni receptoare i emitente de remi-
ten e318. 
 

Remiten ele c tre Europa Central i de Est 
În rile din Europa Central i de Est, în special în acelea unde nivelul emi-

gra iei i al remiten elor este ridicat, direc iile enun ate mai sus sunt actuale. 
Majoritatea datelor disponibile sunt publicate de c tre Banca Mondial , fapt ce 
explic  prezen a unei regiuni geografice mai mari, Europa i Asia Central  
(EAC), în urm toarele paragrafe. Dup  cum se poate observa mai sus (Tabelul 
5), remiten ele înregistrate oficial cu direc ia EAC au fost de aproape 20 miliar-
de de dolari în 2005, constituind 11.9 procente din remiten ele primite de rile 
în curs de dezvoltare i 8.6 procente din totalul pe glob. 

Pentru multe ri din EAC, remiten ele au fost a doua surs  de finan are ex-
tern  dup  ISD; pentru cele mai s race, îns , acestea au constituit cea mai volu-
minoas  surs . Este cunoscut faptul c  remiten ele au ajutat anumite persoane 
sau chiar familii întregi s  fac  fa  instabilit ii economice i politice de dup  
tranzi ie. Volumul emigra iei i respectiv remiten ele migran ilor au fost consi-
derabile de-a lungul anilor, chiar si dup  tranzi ie. Prin urmare, analiza datelor 
despre remiten e este de o extrem  importan , precum i perceperea consecin-
elor la astfel de fluxuri, atît la nivelul economiei na ionale cît i la nivel indivi-

dual.  
Volumul remiten elor  spre regiunea EAC variaz  de la  o ar  la  alta.  Con-

form B ncii Mondiale (2007) (vezi Tabelul 6), UE este principala surs  de re-
miten e, constituind trei p trimi din total. Este urmat  de Rusia i de rile boga-
te în resurse din Comunitatea Statelor Independente (CSI), cu aproximativ 10 
procente din total. Principalii beneficiari, dup  volumul absolut de remiten e, 
sunt noile ri-membri UE în dezvoltare, urmate de statele din Balcani. Atît une-
le cît i altele primesc masa de remiten e de la grupul UE 15, alte ri din EAC 
manifestînd o condi ie ceva mai eterogen . Drept exemplu pot servi Ucraina i 
Moldova care primesc 50 procente din remiten e de la statele UE 15, alte 37% 
venind din direc ia Rusiei i a statelor CSI bogate în resurse. De aici rezult  im-
plicarea rilor din regiune în diverse sisteme migratoare :în timp ce unele de-
pind în mare parte de UE, altele sunt implicate în mi ri intra-CSI.  

 
Tabelul 6. Fluxurile de remiten e la nivel subregional, în Europa i Asia Ce-

ntral , 2003 
Receptoare 
Emitente 

Noi membri 
UE în 

dezvoltare 

Balcanii Rusia i rile 
CSI bogate în 

resurse 

Moldova 
i 

Ucraina 

ri CSI 
race în 

resurse 

Total 

                                                
318 Eurostat Remittance Flows To and From the EU. - Luxembourg, European Commission, 2007. 
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Num rul 
(milioane 
USD) 

      

UE 15 2813 1322 357 223 428 5143 
Noi membri 
UE în dezvol-
tare 244 168 85 23 35 555 
Balcanii 1 0.1 1 0.2 0.4 2 
Russa i rile 
CSI bogate în 
resurse 46 2 183 165 340 736 
Moldova i 
Ucraina 18 0.3 200 29 8 255 

ri CSI s ra-
ce în resurse 36 2 61 3 54 156 
Total 3159 1495 886 443 865 6848 
%       
UE 15 89.0 88.4 40.3 50.3 49.5 75.1 
Noi membri 
UE în dezvol-
tare 7.7 11.2 9.6 5.2 4.0 8.1 
Balcanii 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 
Russa i rile 
CSI bogate în 
resurse 1.5 0.1 20.7 37.2 39.3 10.7 
Moldova i 
Ucraina 0.6 0.0 22.6 6.5 0.9 3.7 

ri CSI s ra-
ce în resurse 1.1 0.1 6.9 0.7 6.2 2.3 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Sursa: World Bank. Ed. Ansoor A., Uillin B. Migration and Remittances: Eastern 
Europe and the Former Soviet Union. - Washington D.C., The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank, 2007. 
 

Importan a economic  a remiten elor variaz  de asemenea profund. În com-
para ie cu Produsul Intern Brut (PIB), în cazul unor ri din EAC, precum Mol-
dova, Bosnia i Her egovna sau Albania, în 2004, volumul remiten elor consti-
tuia o mare parte din PIB (între 15 i 30 de procente). În cazul Moldovei, remi-
ten ele reprezint  aproape un sfert din venitul na ional319. Totu i, în majoritatea 
statelor din EAC remiten ele constituiau mai pu in de 5 procente din PIB în 
2004320.  
                                                
319 Vezi: Mosneaga V. The labor migration of Moldovan population: trends and effects. // SOCI-

US Working Papers, 2007, #3, Lisbon, SOCIUS/ISEG.  
320 World Bank. Ed. Ansoor A., Uillin B. Migration and Remittances: Eastern Europe and the 

Former Soviet Union. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and De-
velopment / The World Bank, 2007. 
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La compararea cu volumul exportului, descoperim c  remiten ele în anumi-
te ri reprezint  o bun  parte din exporturi. Acesta este cazul Bosniei i Her e-
govinei cu aproape 55%, Albania cu mai bine de 40% i Moldova cu aproape 
35%. Confirmînd diversitatea EAC dup  importan a economic  a remiten elor, 
în aproximativ jum tate din rile EAC, acestea constituie mai pu in de 5% din 
exporturile din 2004321. 

Este important de men ionat c  exporturile sunt sursa major  de valut  str i-
 într-o ar i c  remiten ele reprezint  sursa suplimentar  de baz  de valut  

str in  pentru rile din regiune. Astfel, ele furnizeaz  valut  moned  forte pent-
ru importarea produselor rare pe pia a autohton i permit acumularea de econo-
mii suplimentare pentru dezvoltarea economic . În cazul Albaniei, remiten ele 
au suplinit mai bine de 70 % din deficit începînd cu 1997322.  

Ca surs  semnificativ  de valut  str in , remiten ele pot îmbun i în mod 
considerabil solvabilitatea i accesul interna ional la pie ele de capital interna i-
onale în cîteva ri din EAC. Avînd în vedere remiten ele, nivelul datoriilor eta-
lat de rata datoriilor externe la exporturi poate sc dea considerabil. 

Spre exemplu, în cazul Albaniei i al Bosniei i Her egovinei, remiten ele 
fiind considerate o surs  alternativ  de valut  str in , rata datoriilor la exporturi 
s-a diminuat cu aproape 50 procente323. 

Eterogenitatea acestei regiuni este enorm . În noile state membre UE, în 
special în cele ce au aderat în 2004, situa ia este destul de diferit  fa  de multe 
alte ri. Nivelul de dezvoltare la astfel de ri, inclusiv tendin ele i investi iile 
str ine, le fac mai pu in atractive pentru imigran i. De asemenea, cu cît rata ve-
nitului e mai mare, necesitatea finan rii familiilor de acas  de c tre migran ii 
de peste hotare nu mai este la fel de iminent . Totu i, nivelul remiten elor este 
mai mic. Cu toate acestea, posibilitatea liberei circula ii a impulsionat o cre tere 
a fluxurilor de migratori i respectiv, o m rire a remiten elor. 
 

Remiten ele i dezvoltarea 
Impactul remiten elor asupra dezvolt rii 

În ciuda dificult ilor de evaluare al statisticilor, conceptul remiten elor este 
simplu: remiten ele sunt de obicei bani personali trimi i de emigran i familiilor 
lor sau cuno tin elor de acas , fiind orientate spre consum, achitarea datoriilor, 
economii i investi ii. Problema const  în a adapta aceast  realitate la statisticile 
na ionale i interna ionale. Dup  cum s-a men ionat anterior dificult ile în a 
efectua o bun  evaluare sunt aprofundate de existen a c ilor oficiale i neoficia-
le pentru transferul remiten elor. Chiar i atunci cînd sunt disponibile statistici 

                                                
321 ibidem. 
322 Ibidem, p.62. 
323 idem. 
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oficiale, apar lacune în calitatea datelor din cauza sumelor transferate înafara se-
ctorului financiar oficial. În ultimii ani am fost martorii unei cre teri a fluxurilor 
de remiten e, ceea ce aduce cu sine o sporire real  a sumelor transferate, o frac-
ie mai mare a transferurilor oficiale i îmbun iri în metodele statistice i de 

evaluare. 
Impactul remiten elor asupra economiei e multiplu. General vorbind, cîteva 

consecin e pozitive au fost eviden iate. În primul rînd, remiten ele sunt o impor-
tant  valoare financiar , atît din perspectiva micro (individuali i familii) cît i 
din cea macro ( ar ). Faptul c  volumul lor este adesea mai mare decît AOD i 
ocazional decît ISD vorbe te despre importan a lor pentru dezvoltare.  

În al doilea rînd ele reprezint  un caracter nonciclic sau anticiclic, ceea ce 
permite rilor de origine s  men in  influxuri financiare stabile chiar i pe timp 
de sc dere a activit ii economice din cauza crizelor financiare, dezastrelor na-
turale sau conflictelor politice. Cu atît mai mult, eviden a continu  arat  c  flu-
xurile au tendin a s  creasc  în vreme de criz  economic , în special atunci cînd 
ele constituie sursa principal  de venit a familiei. 

În al treilea rînd, la o analiz  mai minu ioas , ele reprezint  beneficii directe 
pentru familii. Ele exercit  un impact directa asupra reducerii s ciei, sunt ade-
sea investite în s tate i educa ie, contribuind astfel la evolu ia capitalului 
uman, probabil transformate în economii gospod re ti i investi ii. Conform B -
ncii Mondiale324, remiten ele pot „reduce s cia, chiar i acolo unde ele par s  
aib  un impact minor asupra diferen ei calculate; asigur  consumul familiei ri-
postînd pozitiv la ocurile adverse (spre exemplu, recolt  slab , pierderea servi-
ciului sau probleme de s tate); sl birea constrîngerilor fondului de rulment 
pentru ferme i întreprinderi mici i duc la extinderea gospod riilor în zone con-
siderate propice pentru dezvoltare, în special în domeniul educa iei, antrepreno-
riatului i al s ii”. 

Beneficiile directe pentru familii survin din caracterul nonciclic i anticiclic 
al remiten elor. În momentele de criz  ele ajut  la suplinirea necesit ilor de ba-

i la reducerea s ciei, iar în momentele de expansiune ele sunt adesea inve-
stite în ramura s ii i a educa iei (sporirea capitalului uman), înafara econo-
miilor i a investi iilor.  

În aceast  ordine de idei, analizînd un set de date pentru 74 state, Adams i 
Page325 au descoperit c  remiten ele au un impact puternic asupra reducerii s -
ciei, controlînd venitul i inegalitatea. Spre exemplu, o cre tere de 10% al nu-

rului total de migran i interna ionali ori a remiten elor introduse în PIB, redu-
                                                
324 World Bank Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migrati-

on. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, 2006, p.117. 

325 Adams R.H. Page J. International migration, remittances and poverty in developing countries. 
// World Bank Policy Research Working Paper, #3179, Washington D.C., World Bank, 2003. 
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ce rata popula iei ce tr ie te cu mai pu in de un dolar pe zi cu 1.9, respectiv 
1.6%326.  

Al patrulea efect pozitiv al remiten elor îl constituie efectul lor multiplicator 
chiar i atunci cînd sunt destinate mai mult consumului327.  Cînd  un  dolar  este  
cheltuit, un ciclu de vînzare cu am nuntul se începe, care genereaz  mai apoi 
cerere la bunuri i servicii, ceea ce stimuleaz  produc ia i angajarea. În plus, au 
loc cî tiguri fiscale, odat  ce consumul suplimentar duce la o cre tere a taxelor 
indirecte, astfel sporind cheltuielile guvernului i a fondurilor328. În acela i timp, 
remiten ele au efecte îndestul toare pentru familiile nemigratoare.  

În cincilea rînd, considerînd remiten ele surs  de valut  str in , ele pot îm-
bun i solvabilitatea unei ri i sporesc, prin urmare, accesul acesteia la pie e-
le interna ionale de capital. Plus la aceasta, remiten ele pot facilita accesul la pi-

ele interna ionale de capital folosind tehnici structurate de finan are. Astfel, -
rile care au nevoie pot dispune de finan ri pe termen lung, relativ ieftine, prin 
intermediul securiz rii fluxurilor viitoare de remiten e. 

În al aselea rînd remiten ele manifest  efecte pozitive pentru sistemul fina-
nciar atunci cînd sunt utilizate c i oficiale de transfer. Cre terea propor iei re-
miten elor transferate pe c i oficiale poate fi benefic  pentru migran i dar i pe-
ntru institu iile financiare de asemenea. Cei dintîi î i diminueaz  riscurile i pro-
fit  de beneficii financiare, dac  costurile tranzac iilor sunt mici iar produsele 
financiare – bine structurate. Cele din urm  beneficiaz  de cre teri de fonduri i 
clien i  i  sunt  capabile  s  creeze produse avantajoase pentru ambele p i  i  s  
se bucure de profituri mai mari.  

Pe ling  efectele pozitive asupra dezvolt rii, remiten ele manifest i conse-
cin e neutre i negative. În primul rînd, dup  cum a fost men ionat, remiten ele 
constituie fluxuri private care contribuie în mare parte pentru necesit ile vitale 
i pentru între inerea gospod riei. Acest fapt poate exercita consecin e neutre i 

negative. Caracterul s u neproduc tor orientat spre consum poate fi agravat la 
redirec ionarea spre cump rarea bunurilor de import i a serviciilor. Plus la ace-
stea, chiar dac  se investe te aceasta se face tot pentru supravie uire, chirie sau 
alte necesit i m runte. Cu alte cuvinte, atunci cînd sunt orientate spre consum 
sau investi ii de minim profit, impactul lor la nivel macroeconomic este slab. 
Doar atunci cînd sunt investite în programe sau proiecte mai mari, într-o coope-
                                                
326 vezi de asemenea Page J., Plaza S. Migration, remittances and development: a review of glo-

bal evidence. Paper presented at the Plenary Session of the African Economic Research Con-
sortium, Nairobi, Kenya, 2005. 

327 Ratha D. Workers’ remittances: an important and stable source of external development finan-
ce. // World Bank, Global Development Finance. - Washington D.C., World Bank, 2003, 
pp.157-175. 

328 World Bank. Ed. Ansoor A., Uillin B. Migration and Remittances: Eastern Europe and the Fo-
rmer Soviet Union. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Develo-
pment / The World Bank, 2007, p.66. 
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rare eventual  cu organiza ii locale, regionale i na ionale, se poate ajunge la o 
exploatare efectiv  cu impact la nivel global în rile receptoare.  

În al doilea rînd, remiten ele contribuie la cre terea venitului familiilor mig-
rantului, dar pot contribui i la m rirea inegalit ii sociale. De fapt, adesea mig-
ran ii provin din familii mai înst rite, deoarece aceste familii au mai multe posi-
bilit i pentru a finan a procesul de migrare i au un acces mai vast la informa ii. 
Cu alte cuvinte, emigran ii nu fac parte din cele mai s race familii, în special în 
cazul imigr rii în ri mai îndep rtate, iar remiten ele nu ajut  întotdeauna fami-
liile defavorizate. 

În al  treilea rînd,  remiten ele pot  provoca o descre tere în  sfera privat  de 
produc ie stimulînd un comportament rentist i reducînd tentativele de munc  
ale familiei. Acest efect, cunoscut sub numele de problema moral  a întîmpl rii, 
poate contribui la descre terea produc iei economice. 

În al patrulea rînd, analizînd efectele multiplicatoare, acestea pot fi la un ni-
vel sc zut dac  infrastructura este slab . Cînd economia nu este preg tit  sau nu 
satisface condi iile necesare pentru a cataliza cîteva dintre efectele productive 
ale remiten elor, impactul lor poate fi mai slab. 

În al cincilea rînd, cre terea constant  a remiten elor poate genera o reziste-
 a ratei reale de schimb i poate contribui la reducerea competitivit ii expor-

turilor. Totu i, autori ca Rajan i Subramanian329 nu au g sit dovezi evidente c  
remiten ele reduc competitivitatea i încetinesc cre terea. În aceea i ordine de 
idei se înscriu argumente despre efectul Bolii Germane ce par mai pu in releva-
nte în cazul remiten elor în raport cu resursele naturale, dat fiind constan a lor 
de-a lungul timpului. FMIul admite de asemenea eficien a politicilor adecvate la 
men inerea nivelului ratei reale de schimb330. 

În al aselea rînd, remiten ele pot exercita presiuni infla ioniste cînd sunt 
destinate bunurilor necomerciale. Cazul cel mai exemplar este cel al p mînturi-
lor. Remiten ele sunt adesea utilizate pentru a cump ra p mînt, pentru scopuri 
patrimoniale i economice, provocînd astfel tendin e infla ioniste. 

În cele din urm , întrucît o mare parte din remiten e r mîn înafara sectorului 
oficial, ele ar putea s  nu influen eze semnificativ sectorul financiar. 
 

Remiten ele i dezvoltarea în Europa Central i de Est 
Num rul mic de eviden e pentru rile EAC influen eaz  impactul remiten-

elor asupra dezvolt rii. Indiferent de varia iile na ionale, sumele implicate sunt 
importante, întrucît remiten ele pot fi salvate, investite sau cheltuite pentru aco-
                                                
329 Rajan R., Subramanian A. What undermines aid’s impact on growth? // NBER Working Paper, 

#11657, 2005, May. 
330 World Bank Global Economic Prospects: Economic Implications of Remittances and Migrati-

on. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Development / The 
World Bank, 2006, p.104. 
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perirea consumului casnic. Fiecare mod de utilizare comport  consecin e diferi-
te. Spre exemplu, impactul investi iilor i al economiilor poate fi observat mai 
bine la nivel macro, în timp ce impactul asupra consumului este vizibil i la ni-
vel micro, toate acestea îns  implic  efecte multiplicatoare în economie. 

Conform B ncii Mondiale, cercet ri duse în ase state EAC (Bosnia i Her-
egovina, Bulgaria, Georgia, Republica Kârgâstan, România i Tadjikistan) au 

descoperit c  peste 30 procente din remiten e sunt cheltuite pentru produse ali-
mentare i articole vestimentare, în jur de 15 procente pentru educa ie i aproxi-
mativ 10 procente sunt depozitate sub form  de economii. Printre cei mai mari 
recipien i de remiten e ca parte a PIBului (Moldova, Bosnia i Her egovina i 
Albania), Moldova i Bosnia i Her egovina au cheltuit mai bine de 25 de pro-
cente din remiten e pentru asigurarea cheltuielilor casnice331. 

Din punct de vedere al tendin elor macroeconomice, remiten ele au exerci-
tat probabil „un impact u or pozitiv asupra modelelor de cre tere economic , de 
lung -durat ”332. Dup  cum s-a v zut remiten ele pot contribui la cre terea eco-
nomic  prin investi ii ori consum. Sporirea bugetului familial al migran ilor ge-
nereaz  multiple efecte pozitive333 iar utilizarea lui pentru educa ie constituie o 
investi ie în capital uman. O analiz  asupra economiei de tranzi ie din 11 ri 
din Europa de Est pe parcursul anilor 1990-1999, întocmit  de León Ledesma i 
Piracha334 vorbe te despre impactul pozitiv al remiten elor asupra productivit ii 
i a angaj rii, prin intermediul consecin elor directe i indirecte exercitate în in-

vesti ii.  
În ceea ce prive te impactul remiten elor asupra reducerii s ciei i al ine-

galit ii veniturilor, rezultatele nu sunt la fel de transparente. Se pare c  remiten-
ele exercit  un impact pozitiv asupra reducerii s ciei i unul mixt cînd vine 

vorba despre inegalitatea veniturilor. Studii efectuate în alte contexte au ar tat 
 cre terea num rului de migran i interna ionali într-o ar  duce la mic orarea 

                                                
331 World Bank. Ed. Ansoor A., Uillin B. Migration and Remittances: Eastern Europe and the Fo-

rmer Soviet Union. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Develo-
pment / The World Bank, 2007, pp.64-65. 

332 ibidem, p.61. 
333 Ratha D. Workers’ remittances: an important and stable source of external development finan-

ce. // World Bank, Global Development Finance. - Washington D.C., World Bank, 2003, 
pp.157-175. 

334 León-Ledesma M., Piracha M. International migration and the role of remittances in Eastern 
Europe. // University of Kent Discussion Paper, 2001, # 01/13, Canterbury, University of Kent.  
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num rului de persoane ce tr iesc cu mai pu in de un dolar pe zi335, dar la analiza 
inegalit ii venitului eviden ele sunt mixte336. 

Într-un studiu efectuat în cinci ri EAC (Albania, Armenia, Republica Kîr-
gîztan i Tadjikistan) s-a realizat c  familiile mai înst rite primesc mai multe re-
miten e din totalul tuturor remiten elor i c  aceast  tendin  prevaleaz  în toate 

rile expuse studiului. Aceast  situa ie este consecin a capacit ilor mai extinse 
a familiilor mai înst rite de-a trimite membri peste hotare. Astfel de familii au 
acces mai larg la informa ii, la capitalul necesar procesului de imigrare i la re-
la ii sociale care faciliteaz  procesul. În acela i timp, majoritatea familiilor emi-
tente locuiesc în regiuni urbane, prin urmare tot acestea sunt i marii destinatari 
ai remiten elor (cu excep ia Albaniei i a Tadjikistanului). Acest fapt se explic  
prin dificultatea sporit  migra iei interna ionale în zonele rurale i din cauz  c  
unele familii ce primesc remiten e pot migra în ora e337.  
 

Rolul institu iilor 
Din punct de vedere al rilor emitente de imigran i, un punct decisiv îl con-

stituie lipsa unor rela ii directe sau lineare între migra ie i dezvoltare sau între 
remiten e i dezvoltare. Majoritatea consecin elor depind de variabile contextua-
le, a a ca politicile publice, cadrul afacerilor private i regimul de lucru al agen-
ilor. Aceasta explic  de ce apar eviden e contradictorii la examinarea impactu-

lui. Rolul institu iilor, atît publice cît i private i al agen ilor individuali a fost 
acceptat în mai multe studii, dar este adesea tratat insuficient. Spre exemplu, 
Banca Mondial  î i descrie în felul urm tor dificult ile de care s-a ciocnit: „O 
parte din explica ie se g se te în faptul c  studiile efectuate sunt incomplete, 
anumite aspecte ca de exemplu, rolul institu iilor lipsind. Presupunem c  impac-
tul remiten elor asupra cre terii la nivel macroeconomic i asupra dezvolt rii, 
este condi ionat de calitatea politicilor economice i politice i de institu iile din 
ara destinatarului. Calitatea institu iilor ar putea juca un rol important în deter-

minarea consecin elor exacte a remiten elor asupra cre terii economice, deoare-
ce institu iile exercit  o influen  substan ial  asupra volumului i eficien ei in-
vesti iilor”338.  

Se poate polemiza asupra unei priorit i acordate studiilor curente despre re-
miten e i impactul lor asupra dezvolt rii. Aceasta ar fi urm rirea variabilelor 
                                                
335 Adams R.H. Page J. International migration, remittances and poverty in developing countries. 

// World Bank Policy Research Working Paper, #3179, Washington D.C., World Bank, 2003. 
336 Ratha D. Workers’ remittances: an important and stable source of external development finan-

ce. // World Bank, Global Development Finance. - Washington D.C., World Bank, 2003, 
pp.157-175. 

337 World Bank. Ed. Ansoor A., Uillin B. Migration and Remittances: Eastern Europe and the Fo-
rmer Soviet Union. - Washington D.C., The International Bank for Reconstruction and Develo-
pment / The World Bank, 2007, pp.70-71. 
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care pot fi modelate prin ac iuni institu ionale, cît i îmbun irea programelor 
institu ionale destinate s  maximalizeze beneficiile lor economice. În aceast  or-
dine de idei, anumite tipuri de institu ii ar putea fi considerate, inclusiv guverne-
le na ionale, regionale i locale, întreprinderile publice i private (inclusiv b nci 
i alte agen ii financiare), asocia ii pentru imigran i i alte organiza ii nonguver-

namentale (ONG-uri). 
Un prim obiectiv general al ac iunilor institu ionale este sporirea utiliz rii 

ilor oficiale de transfer a remiten elor. Folosirea serviciile operatorilor pentru 
transferuri b ne ti (MTO) sau a b ncilor comerciale ar duce la un control mai 
bun al  remiten elor.  Chiar  i  sub form  de capital  privat,  la  transferul  prin c i  
oficiale  cre te  num rul  beneficiilor.  Acestea  cuprind  o  mai  bun  evaluare  i  o  
cercetare mai performant  privind modul în care ele pot promova dezvoltarea i 
cre terea economic ; o direc ionare mai efectiv  a capitalului financiar – c tre 
investitori i proiecte na ionale; i posibilitatea pentru remiten i priva i de-a di-
minua riscurile i s i diversifice profiturile, indiferent dac  sunt furnizate pro-
duse financiare bune. 

Al doilea obiectiv este de a integra remiten ele într-un sistem financiar bine 
consolidat. Dac  remiten ele vor fi transferate i depozitate în b nci na ionale, 
regionale i locale sau alte tipuri de institu ii financiare, atunci i migran ii, fa-
miliile acestora cît i non-migran ii vor profita de mai multe privilegii. Spre 
exemplu, crearea conturilor speciale pentru economii vor atrage remiten e i vor 
îmbun i beneficiile pentru migran i. Accesul mai liber la credit i microcredit 
va constitui o realitate tangibil  atît pentru familiile migratoare cît i pentru cele 
sta ionare.  

Transferul remiten elor prin intermediul canalelor oficiale contribuie la dez-
voltarea sistemului financiar cît i la descre terea costurilor de transfer. Dac  in-
stitu iile financiare vor g si în acest proces o surs  bun  de profit, ele vor investi 
i vor promova astfel de canale, stimulînd competi ia i facilitînd accesul mai 

multor oameni. 
Al treilea obiectiv este maximalizarea beneficiilor colective a remiten elor, 

adic  sporirea num rului beneficiarilor. Acest lucru poate fi realizat prin direc i-
onarea remiten elor prin asocia iile de migran i, spre investi ii în infrastructuri 
din rile emitente (investi ii colective); sau prin crearea parteneriatelor între 
asocia iile de migran i, guverne i localit ile locale (municipalit i) atît din ri-
le de origine cît i din cele de destina ie. 

Rolul municipalit ilor, al ora elor de ba tin i al altor ONGuri este rele-
vant la dezvoltarea proiectelor cu comunit ile de migran i. Cele mai cunoscute 
exemple vin din Mexic. Unul dintre acestea este „Programul Padrino”, destinat 
oamenilor de afaceri mexicani-americani, care în colaborare cu comunit ile lo-
cale aleg s  investeasc  în unul sau mai multe dintre cele 1000 de proiecte. Mai 
exist  aloca iile minime, cea mai cunoscut  este programul Mexicului 3-pentru-
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1, în care guvernele locale, de stat i federale contribuie cu un dolar pentru fie-
care dolar de remiten , fiind trimi i unei comunit i pentru realizarea unui proi-
ect de dezvoltare. Se pune sub semnul întreb rii contribu ia acestor programe 
stimulative în direc ionarea banilor spre proiecte de maxim  prioritate; totu i ele 
satisfac unele din necesit ile comunit ii.  

Realizarea acestor obiective generale poate fi t duit  de anumite obstaco-
le, fie din partea rilor gazd  ori ba tin  ale migratorului. Din partea rii gazd  
a imigrantului principalele probleme sunt : costul remiten elor i accesul la ser-
viciu. Taxa pentru remiten e este complex i adeseori nu este suficient explica-

 remiten ilor. Pre ul unei tranzac ii de remitere include o tax  pentru conversie 
valutar , pentru livrarea valutei locale la un beneficiar în alt ar , i o tax  per-
ceput  de agentul de transfer. Prin urmare, taxele pot ajunge la 20 procente din 
volumul remiten ei, în dependen  de calea de transfer, coridor i tipul de tran-
zac ie339. 

Costul remiten elor tinde s  urce, în special cînd suma remis  este mai mi-
. Totu i, în ultimii ani, taxele de remitere au sc zut. Aceasta se datoreaz  cîto-

rva factori, resim i în special în coridoarele de transferuri voluminoase (a a ca 
USA - Mexic spre exemplu): intensificarea concuren ei între marii operatori pe-
ntru transferuri b ne ti (MTO) (precum Western Union i MoneyGram), atrage-
rea noilor clien i migran i de anumite b nci din rile gazd , cu taxe minime de 
transfer; îmbun irile tehnologice, ceea ce spore te o comunicare mai u oar ; 
i politicile guvernamentale care au sporit transparen a tranzac iilor de remitere. 

Accesul la servicii este adesea limitat. Imigran ii pot fi lipsi i de documenta-
ia necesar  (în special dac  se afl  ilegal), ei pot fi refuza i de sistemul bancar 
i ei pot fi ignoran i fa  de limba local . Aceasta duce la cîteva priorit i pentru 

ac iunile institu ionale: ele trebuie s  faciliteze accesul, transparen a i competi-
tivitatea remiten ilor de bani i a altor institu ii financiare; ele trebuie s  reduc  
costurile i trebuie s  g seasc  oportunit i pentru ulterioare parteneriate i afa-
ceri private. 

În acest ultim aspect, b nci publice i private din rile emitente pot stabili 
sau crea parteneriate cu institu ii locale din ara gazd , în proximitatea migran i-
lor lor. Un exemplu interesant este cel portughez în anii 1960-1970, cînd b ncile 
portugheze s-au deschis în regiunile cu cei mai mul i migratori, realizînd cu suc-
ces transferul economiilor migran ilor acas 340. Într-adev r c tarea încrederii 
imigran ilor de pe urma acestor transferuri, le-a crescut num rul în sistemul fi-
nanciar oficial i a sporit volumul remiten elor. De asemenea s-a înregistrat o 
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Inter-American Development Bank, 2006. 



 

 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ),  191 
nr.1 (XL), 2008                                                                 
   

cooperarea mai ampl  între institu iile financiare din ara gazd i institu ii simi-
lare în rile emitente creând condi ii pentru beneficii mai mari pentru to i agen-
ii implica i. 

Au fost realizate cîteva studii despre reducerea costurilor de transfer a remi-
ten elor i despre implicarea institu iilor financiare pe pia a remiten elor. Printre 
recomand rile frecvente se num  „promovarea competi iei la nivelul de expe-
diere al pie ii, consolidarea mediului financiar în rile receptoare de remiten e 
i intensificarea rela iilor între sistemele financiare ale rilor dezvoltate i siste-

mele financiare în rile în curs de dezvoltare”341. 
În prezent importan a remiten elor este într-atît de mare încît la finele anului 

2004, Banca Mondial i Banca pentru Comitetul Interna ional de Depuneri pe-
ntru Plat i Sisteme de Depuneri (CPSS) au c zut de acord s  formeze o echip  
pentru a face cunoscut  necesitatea unei coordon ri a politicii interna ionale în 
sistemele de remitere. Participan ii la aceast  ini iativ  sunt membri ai b ncilor 
centrale din ri emitente i receptoare, membri a institu ii financiare interna io-
nale i b nci pentru dezvoltare.  

Din cauza costurilor pentru transfer înalte în continuare sau din cauza acce-
sului inadecvat la servicii financiare, c ile neoficiale continu  s  fie exploatate 
pe larg. Agen ii neoficiale de transfer sunt adesea prieteni, rude sau MTO-uri 
neînregistrate, precum comercian ii hawala i companiile comerciale.  

Din partea rii gazd  a imigrantului pot ap rea anumite obstacole. Acestea 
includ: o infrastructur  financiar ubred  în rile în curs de dezvoltare (agen i 
financiari i produse); o încredere sc zut  în sistemele oficiale; condi ii proaste 
furnizate de agen iile locale i insuficien  de infrastructuri economice i pie e 
locale. 

Faptul c  infrastructura economic  în rile în curs de dezvoltare este slab , 
complic  procesul de receptarea al banilor trimi i i nu permite ob inerea mai 
multor beneficii din partea agen ilor locali. Iat  de ce aranjamentele speciale cu 
sistemele de po , ce se ocup  de distribu ie, constituie o solu ie bun  atunci 
cînd infrastructura financiar  sau sistemul financiar este pu in dezvoltat. Re ea-
ua po tal  asigur  de regul , o distribu ie extensiv  atît în rile emitente cît i-n 
cele receptoare, în special în regiunile rurale, facilitînd leg turile dintre cele do-

 p i.  O problem  particular  o constituie  operatorii  de transfer  b nesc care 
au acces exclusiv la o re ea extensiv  de distribu ie (ca oficiile po tale, spre exe-
mplu), excluzînd posibilit ile de competi ie în cadrul unui coridor. 

Pe de alt  parte, chiar dac  în ara gazd  exist  un num r considerabil de 
agen ii financiare, adesea remiten ii i familiile lor nu au încredere în aceste 
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agen ii, deoarece taxele i corup ia pot fi foarte ridicate. Prin urmare, se acord  
prioritate c ilor neoficiale. Acela i impact îl au i condi iile ineficiente promo-
vate de agen iile locale, a a ca lipsa de încredere, costurile locale, amînarea ter-
menului de primire a banilor, etc. 

În cele din urm , faptul c  economiile i pie ele rilor emitente nu sunt des-
tul de dezvoltate complic i mai mult utilizarea c ilor oficiale. Este necesar  
promovarea unui mediu financiar s tos, unor parteneriate financiare, a unui 
business i unui mediu politic stabil. În plus, to i ac ionarii implica i în acest 
proces trebuie s  afi eze o atitudine pro-activ  în vederea schimb rii i promo-

rii re elelor sigure, costurilor minime de tranzac ii i un acces mai bun la sis-
tem. 
 

Concluzii 
Migra ia economic , în fazele ei incipiente, reprezint  un e ec al dezvolt rii. 

Indivizii care migreaz i familiile lor consider  c  îmbun irea standardelor 
de via  nu pot fi realizate în ara lor de ba tin , luînd drumul migra iei. Leg tu-
rile dintre emigra ie i dezvoltarea rilor emitente, sunt ubrede. În ciuda volu-
mul impun tor de literatur  despre cuplu dezvoltare-migra ie, efectele pozitive 
ale emigra iei, re elele migratoare i tranzac iile economice, inclusiv remiten ele 
sunt adesea exagerate în documentele oficiale. 

Dup  cum demonstreaz rile cu „experien ” în domeniul emigra iei, di-
namica migra iei interna ionale nu este linear , iar consecin ele retroactive ale 
emigra iei, inclusiv remiten ele, nu sunt decisive pentru dezvoltare. Drept exem-
plu, poate fi luat cazul Portugaliei342. Pe de o parte, schimbarea migratoare înre-
gistrat  în Portugalia în anii 1980, adic  trecerea de la o emigrare curat  la o 
condi ie cert  de imigra ie, nu este clar . Fluxurile emigrante au sc zut pentru a 
se intensifica mai apoi (de i schimbîndu- i caracterul din unul permanent în 
unul temporar), în timp ce imigra ia accelerase pentru a regresa rapid. De fapt, 
ara a înregistrat la sfîr itul anilor 1990 puternice influxuri alc tuite în mare par-

te de imigran i din Europa de Est, cu preponderen  din Ucraina. La începutul 
anilor 2000, în urma crizei economice i a m ririi ratei omajului, mul i imig-
ran i au p sit ara (fiind întorcîndu-se acas  ori reemigrînd în alte ri). 

Pe de alt  parte, emigra ia i remiten ele au fost probabil importante pentru 
modernizarea rii, dar ele nu pot explica volumul evolu iei economice de mai 
apoi. Portugalia a fost martora unor uria e fluxuri de emigra ie în primele dece-
nii ale secolului 20 i în perioada anilor 1960, începutul anilor 1970. Aceste flu-
xuri au fost întotdeauna înso ite de un volum mare de remiten e, care persist i-

                                                
342 vezi Peixoto J. Dinâmicas e regimes migratórios: o caso das migrações internacionais em Po-

rtugal. // Análise Social, 2007, #42 (183), pp.445-469. 
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n prezent343. În ciuda importan ei remiten elor pentru balan a economic i a le-
turilor emigra iei cu modernizarea social i politic , nu se poate spune c  

acestea au avut un rol covîr itor. Modelele i tendin ele cre terii economice de-
pind de al i factori, ca aderarea la UE i politicile promulgate pentru a spori 
educa ia i tehnologia. Nici pîn  în prezent nu sunt sigure rezultatele unor astfel 
de m suri, întrucît Portugalia este departe de grupul celor mai bogate state din 
UE, ea fiind una din cele mai s race din grupul celor 15 la nivel migrator, osci-
lînd între imigra ie i emigra ie.  

Aceste calificative nu exclud rolul important pe care l-au avut emigra ia i 
remiten ele în rile emitente de emigran i, inclusiv foarte multe din Europa Ce-
ntral i  de  Est.  Pe  viitor,  migra ia  interna ional  va  men ine  un  ritm  alert  pe  
continentul european, în calitate de receptor al imigran ilor din alte ri ale lumii 
i prin intermediul schimburilor europene interne, în cadrul UE sau înafara aces-

tuia. Acest proces va c ta amploare c tre anul 2050, cînd popula ia b trînului 
continent va îmb trîni i ea considerabil, continuînd s  piard  din greutatea sa 
demografic  la nivel global. Prin urmare, statele emitente i receptoare încep s  
realizeze c  volumul de resurse direc ionate la moment prin intermediul comu-
nit ilor imigrante va continua s  creasc , iar politicile publice trebuie s  fie de-
zvoltate în comun pentru a spori impactul de dezvoltare al remiten elor generate 
de mi rile migratoare.  

Faptul c  emigra ia i remiten ele nu duc de la sine la dezvoltare, nu însea-
mn  c  într-o epoc  de vaste re ele transna ionale i de comunica ii, lipsesc efe-
ctele emigra iei i c  remiten ele nu pot fi modelate eficient de politic i alegeri 
institu ionale. Rolul decisiv al institu iilor în maximalizarea consecin elor pozi-
tive ale remiten elor a fost aspectul cel mai des abordat în aceast  lucrare. Privi-
te ca un tot întreg, remiten ele provoac  efecte mixte asupra dezvolt rii, fie ele 
pozitive, neutre sau negative. Institu iile eficiente i politicile temeinice pot cla-
rifica aceste consecin e, m rind num rul celor pozitive. Informa iile despre ex-
perien ele altor ri la acest capitol, cadrul transna ional actual i parteneriatele 
interna ionale pentru dezvoltare pot marca o schimbare în acest domeniu. 
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	Concluzii
	Analiza situaţiei permite să concluzionăm, că în domeniul comercial-economic, legăturile reciproce dintre Moldova şi Franţa devin mai puternice. În Franţa tot mai mulţi oameni de afaceri, economişti şi politicieni înţeleg, că dinamica pozitivă a economiei moldave are un caracter stabil şi de lungă durată. Din acest motiv, cercurile de afaceri franceze tot mai activ examinează piaţa moldavă. Anii 2005-2007 se caracterizează printr-o activizare a dispoziţiei comunităţilor de afaceri din ambele ţări. Această dinamică pozitivă serveşte ca un semnal energic pentru perfecţionarea în continuare a condiţiilor de dezvoltare reciprocă şi ca rezultat - intensificarea volumului comercial- economic dintre ţări.
	Acţiunile întreprinse constant la nivel de instituţii statale, parlamente, misiuni diplomatice, organizaţii ale oamenilor de afaceri au consolidat imaginea Moldovei în Franţa, au promovat relaţiile comercial-economice bilaterale, au stabilit contactele de colaborare cu diverse întreprinderi din unele regiuni ale Franţei.
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