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 COMPARTIMENTUL 
GUVERNAREA POLITIC   

I ADMINISTRAREA PUBLIC  
 

ASPECTE TEORETICO-EVOLUTIVE PRIVIND 
ADMINISTRA IA DE STAT TERITORIAL  

 
Viorica BURUIAN  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, catedra tiin e Admini-
strative 
Lector, doctorand  la catedra tiin e Politice 

 
Any state which proclaims the self-government and administrative decent-

ralization must set a segment of public administration authorities to connect the 
central and local level. The territorial state administration represents a totality 
of state authorities organized on the basis deconcentration principle, which 
protect national interests in a specific area. 

This article is related to the concepts of public administration and territori-
al state administration, underlying the nature of this segment of public adminis-
tration authorities, setting the correlation between these two phenomena, which 
are always mistaken.  

Since 1998, year when deconcentrated administration got legal bases for 
the first time, the state of Republic of Moldova has been looking for a new effec-
tive model of territorial state administration and many organization models of 
this administration have been tried. The present article reveals the evolution of 
territorial state administration in our country, as well as, some obstacles that 
have permitted to form a functional system of deconcentrated public service.  
 

În majoritatea statelor, administra ia public  central  î i aduce la îndeplinire 
obiectivele sale i realizeaz  interesele generale ale societ ii la nivelul comuni-

ilor locale prin plasarea i organizarea în cadrul acestora a propriilor structuri, 
care le reprezint . În unele ri aceste forma iuni se prezint  ca reprezentant al 
efului statului sau al guvernului în teritoriu, ca ansamblu de servicii desconcen-

trate ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate sau alte auto-
rit i publice. 

În acest context, apare, evident, necesitatea clarific rii no iunii i statutului 
acestei categorii de autorit i, abordat  atât de tiin a administra iei interna iona-

, cât i de cea autohton , c reia îns  nu i s-a statornicit deocamdat  o denumi-
re i apreciere generic . 
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Din aceste considerente, scopul pe care ni l-am stabilit în realizarea prezen-
tului studiu const  în clarificarea i delimitarea conceptelor de „administra ie 
public ”, „administra ie de stat”, „administra ie de stat teritorial ” i identifica-
rea con inutului i caracteristicilor lor.  

Din punct de vedere etimologic, termenul „administra ie” provine din limba 
latin , fiind compus din prepozi ia ad, însemnând la, tre, i minister, însem-
nând servitor, supus.  

Prin urmare, la origini, prin aceast  no iune s-a avut în vedere o activitate 
subordonat , la comand , pus  în slujba cuiva. [13, 4]  

În prezent, îns , termenul de administra ie public  este studiat sub dubl  
accep iune, i anume: 

- în accep iune organic  (formal ), prin administra ie public  se în elege 
totalitatea autorit ilor administra iei publice: eful statului, Guvernul, ministe-
rele i alte autorit i centrale de specialitate subordonate Guvernului, organe ce-
ntrale de specialitate autonome, institu ii subordonate ministerelor, organe teri-
toriale de specialitate subordonate ministerelor (administra ie de stat teritorial ), 
organe autonome locale (consiliul raional, pre edintele raionului, consiliul local, 
primarul) i institu ii subordonate acestora. 

- în accep iune func ional  (material ) prin administra ie public  se în ele-
ge activitatea desf urat  de autorit ile administra iei publice prin care se exe-
cut  legea, fie prin emiterea de norme subsecvente, fie prin organizarea sau pre-
starea direct  de servicii publice. 

Într-o formulare concentrat , administra ia public  poate fi definit  ca ansa-
mblul activit ilor efului statului, Guvernului, autorit ilor administrative auto-
nome centrale, autorit ilor administrative autonome locale i, dup  caz, structu-
rilor subordonate acestora, prin care în regim de putere public , se aduc la înde-
plinire legile sau, în limitele legii, se presteaz  servicii publice. [16, 70]  

Termenul de administra ie public  a fost utilizat cu preponderen  în legis-
la ia i doctrina din perioada interbelic i preluat mai târziu în etapa actual , 
post-sovietic . 

Pe perioada sovietic  sau postbelic , a fost utilizat  în mod exclusiv no iu-
nea de administra ie de stat, care desemna existen a unui organ de stat care co-
mand  întreaga organizare i func ionare a statului, sub conducerea i controlul 

ruia î i desf oar  activitatea toate celelalte organe ale statului. Dup  1990, în 
doctrin  a ap rut problema stabilirii dac  aceste dou  no iuni, cea de administra-
ie  public i  cea  de  administra ie  de  stat,  sunt  identice,  sau  din  contra,  difer  

una de cealalt .  
Din analiza conceptului de administra ie public  am reliefat c  aceast  acti-

vitate se îndepline te atât de administra ia public  central  sau statal , cât i de 
administra ia public  local , care este organizat i func ioneaz  în virtutea pri-
ncipiilor autonomiei locale i descentraliz rii administrative. Dup  cum afirm  



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.2 (XLIX) 
 

 

9 

i profesorul A.Iorgovan: „Administra ia local , în baza principiului autonomiei 
locale, este, ca esen , administra ie public i nu administra ie de stat” [16, 71] 
Prin urmare, aceste dou  no iuni nu se identific , sfera no iunii de administra ie 
public  este mai larg  decât cea a administra iei de stat, cuprinzând-o pe cea din 
urm . Între administra ia public i administra ia de stat exist  un raport de la 
întreg la parte, administra ia de stat reprezintând o component  a administra iei 
publice, al turi de administra ia local  [13, 4]. 

No iunea de administra ie de stat se utilizeaz i ast zi în terminiologia ad-
ministrativ , prin aceasta în elegându-se administra ia public  central , aprecia-

 cercet torii M.Orlov i .Belecciu [18, 13]. Prin aceast  afirma ie, suntem de 
rerea c , sfera no iunii de administra ie de stat a fost restrâns  exclusiv la au-

torit ile centrale, precum eful statului, Guvern, ministere i alte autorit i cen-
trale de specialitate subordonate Guvernului. 

Consider m, îns , c  no iunea de administra ie de stat, pe lâng  autorit ile 
administra iei publice enumerate, mai cuprinde i autorit ile administra iei pub-
lice aflate în subordinea acestor autorit i, întrucât i acestea sunt de origine sta-
tal i urm resc realizarea acelora i obiective ca i autoritatea în subordinea c -
reia se afl , îns  doar pe o por iune a teritoriului na ional. 

De aceea i p rere este i V.Zubco care afirm : „Administra ia public  nu 
mai este în exclusivitate o administra ie a statului, fiind divizat  în administra ie 
public  de stat i administra ie public  local ... Ele sunt dou  categorii întregite, 
în sensul c  administra ia public  a statului este încredin at  unor autorit i sta-
tale, respectiv administra iei publice centrale i serviciilor sale teritoriale, pre-
cum i autorit ilor administra iei publice locale ... care îndeplinesc rolul de ad-
ministrare a intereselor cet enilor din unitatea administrativ-teritorial  chiar i 
în cazul în care unele dintre ele realizeaz i atribu ii statale” [24, 22]. Anume 
aceste servicii teritoriale ale administra iei publice centrale, despre care se vor-
be te în citatul de mai sus formeaz  administra ia de stat teritorial .  

Literatura de specialitate opereaz  cu diverse no iuni pentru identificarea 
acestui segment de autorit i ale administra iei publice.   

Pentru desemnarea serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor i ce-
lorlalte autorit i centrale, A.Iorgovan în lucr rile sale opereaz  cu no iunile de 
„organe locale de specialitate ale administra iei de stat subordonate ministere-
lor” [16, 59], „administra ia de stat din teritoriu” sau „servicii publice statale din 
teritoriu” în care include autorit i precum prefectul, Comisia jude ean  consul-
tativ i serviciile ministerelor i ale celorlalte organe centrale [16, 263]. 

Luând în considera ie faptul c  în Constitu ia României se utilizeaz  no iu-
nea de „servicii publice descentralizate”, cu referire la administra ia de stat teri-
torial ,  o  parte  din teoreticienii  de peste  Prut  au preluat  aceast  denumire i  o  
utilizeaz  în lucr rile lor de specialitate, fapt care a generat confuzie în ceea ce 
prive te definirea i delimitarea serviciilor descentralizate i a celor desconcent-
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rate, precum i aprecierea unui anumit serviciu ca fiind descentralizat sau desco-
ncentrat.  

a de exemplu, M.Preda men ioneaz  c : „în jude e func ioneaz  în subor-
dinea ministerelor sau altor organe centrale, servicii publice descentralizate ale 
ministerelor, care, prin activitatea lor realizeaz  administra ia public  în unit i-
le administrativ-teritoriale, fiecare în domeniul propriu” [20, 71].  

De asemenea, un alt cercet tor precizeaz  c : „În cazul desconcentr rii, au-
toritatea public  local  r mâne parte integrant  în sistemul ierarhiei centrale. 
Deciziile date în competen a autorit ii publice locale sunt luate de aceasta sub 
puterea ierarhic  a autorit ilor centrale. Autoritatea central  poate s  dea celei 
locale ordine, instruc iuni, etc. cu privire la deciziile pe care s  le ia autoritatea 
local , având dreptul de control asupra deciziilor luate de aceasta” [15, 62], f  
a clarifica în con inut ce în elege i care sunt autorit ile publice locale, în con-
textul articolului s u.   

În ceea ce prive te legisla ia din Republica Moldova, administra ia de stat 
teritorial  nu dispune de reglamentare constitu ional , este îns  prev zut  la 
art.7 al Legii privind descentralizarea administrativ , întitulat „Serviciile publi-
ce desconcentrate”, care la alin.1 spune: „Autorit ile de specialitate ale admini-
stra iei publice centrale ofer  popula iei servicii publice de care sunt responsabi-
le, prin intermediul structurilor lor teritoriale, pe care le admininistreaz  în mod 
direct” [4]. 

Cercet torul în domeniul tiin ei administra iei A.Sîmboteanu precizeaz  
: „Aceste autorit i reprezint  autorit ile centrale ale statului, dar sunt desco-

ncentrate, adic  plasate în teritoriu. De aici i provine pentru acest tip de admi-
nistra ie denumirea de administra ie de stat teritorial ” [23, 77]. 

Anume aceast  denumire de administra ie de stat teritorial  consider m c  
este adecvat  pentru desemnarea acestor servicii teritoriale, întrucât reflect  cel 
mai bine natura, esen a i statutul acestor autorit i ale administra iei publice.  

Sintagma de stat ne sugereaz  originea acestor servicii, în sensul c  ele rep-
rezint  structuri desconcentrate ale autorit ilor administra iei publice centrale 
de specialitate, precum i rela ia de subordonare ierarhic  ce se stabile te între 
acestea, iar cuvântul teritorial, evident face referire la competen a teritorial  a 
acestor structuri, aceasta variind în func ie de raza teritorial  în limita c reia î i 
pot exercita atribu iile acestea. 

În acest context, în func ie de competen a teritorial , autorit ile administra-
iei de stat teritoriale se împart în: 

- autorit i desconcentrate în jurisdic ia c rora intr  câteva unit i administ-
rativ-teritoriale intermediare, raioane în cazul rii noastre. Exemplu de aseme-
nea unitate structural  poate servi Direc ia general  teritorial  a Centrului pentru 
Combaterea Crimelor Economice i Corup iei care- i are sediul în municipiul 

i i care în conformitate cu organigrama autorit ii deserve te urm toarele 
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raioane: Briceni, Ocni a, Dondu eni, Edine , Soroca, Drochia, Rî cani, Glodeni, 
le ti, Sîngerei, Flore ti, old ne ti, Rezina, B i 

- autorit i desconcentrate în jurisdic ia c rora intr  o singur  unitate admi-
nistrativ-teritorial  de nivelul doi. În asemenea situa ie, subdiviziunea desconce-
ntrat  î i are sediul în ora ul re edin  a raionului. A a este i cazul Inspectora-
telor Fiscale de Stat teritoriale. 

Autorit ile administra iei de stat teritoriale mai pot fi clasificate i dup  co-
mpeten a lor material  în: 

- autorit i desconcentrate competente într-un domeniu specializat, i ne re-
ferim în acest caz la serviciile exterioare ale ministerelor, responsabile de acee-

i sfer  de activitate ca i ministerul în subordinea c ruia au fost create i func-
ioneaz ; 

- autorit i desconcentrate cu competen  general , a a cum este cazul Ofi-
ciilor teritoriale ale Cancelariei de Stat. 

Pe marginea celor expuse, putem afirma c , în esen , administra ia de stat 
teritorial  reprezint  un ansamblu de autorit i ale statului, organizate în baza 
principiului desconcentr rii, care reprezint i ap  interesele na ionale într-un 
domeniu concret determinat i pe o por iune a teritoriului na ional.  
 

Scurt istoric privind constituirea administra iei de stat teritoriale  
în Republica Moldova 

Orice stat care garanteaz  autonomia local , principiu al statului de drept, 
impune neap rat i anumite limite de exercitare a ei. Printre acestea putem men-
iona cadrul legal în conformitate cu care subiec ii autonomiei locale trebuie s -
i desf oare activitatea, fapt care ar permite satisfacerea atât a intereselor ce 

privesc o anumit  colectivitate local , cât i a celor na ionale exprimate prin le-
ge. Anume din aceste considerente, în rile democratice, func ioneaz  în unit -
ile administrativ-teritoriale, pe lâng  autorit ile de guvernare local , cîte un re-

prezentant al Guvernului, care are responsabilitatea de a asigura aplicarea cores-
punz toare a legisla iei de c tre autorit ile publice locale.   

În ceea ce prive te ara noastr , putem spune c  pân  la adoptarea Legii 
privind administra ia public  local  din 1998, administra ia de stat teritorial  nu 
i-a g sit o consacrare expres  nici în Constitu ie, nici în legisla ia intern , care 

de fapt nu con ineau prevederi din care ar fi rezultat statutul reprezentantului ad-
ministra iei centrale în teritoriu. Începând cu 1999 i pân -n prezent, legiuitorul 
a oferit diverse solu ii în ceea ce prive te organizarea, conducerea i func iona-
rea administra iei de stat teritoriale. 

Practic putem afirma c  administra ia de stat teritorial  în Republica Moldo-
va ia na tere odat  cu adoptarea Legii privind administra ia public  local  din 6 
noiembrie 1998 [1] prin care au fost înfiin ate în fiecare jude , în unitatea terito-
rial autonom  cu statut special i în Municipiul Chi in u institu ia prefectului, 
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ca reprezentant al statului în teritoriu i a serviciilor publice desconcentrate ale 
ministerelor, departamentelor i ale altor organe centrale de specialitate. 

Literatura de specialitate a calificat crearea institu iei prefectului ca fiind 
extrem de important  pentru Republica Moldova, institu ie care urma s  fac  re-
al  descentralizarea administrativ , deoarece prefectul fusese înzestrat cu atribu-
ii de administrare a serviciilor publice jude ene, f  a interveni în sfera de acti-

vitate a autorit ilor reprezentative locale, legea atribuindu-i doar func ia de a 
veghea la respectarea legisla iei de c tre autorit ile administra iei publice loca-
le. 

Institu ionalizarea func iei de prefect prin Legea privind administra ia publi-
 local  s-a f cut, consider  A.Sîmboteanu, mai mult din motive de plasament 

teritorial, ceea ce nu schimb  natura statal  a acestei func ii i nici apartenen a 
sa la administra ia de stat... Natura statal  a acestei func ii mai reiese i din nu-
mirea i eliberarea din func ie a prefectului prin hot rârea Guvernului i confir-
marea de pre edintele Republicii Moldova [22, 107]. 

Serviciile publice desconcentrate ca servicii exterioare ale autorit ilor cent-
rale de specialitate au fost organizate în baza Hot rârii Guvernului nr.674 din 22 
iulie 1999 [6], având dubl  subordonare, i anume, pe vertical , se supuneau au-
torit ii centrale de specialitate care le-a înfiin at, i pe orizontal , prefectului, în 
calitatea sa conduc tor al serviciilor publice desconcentrate. 

Conducerea serviciilor publice ale ministerelor, departamentelor i ale celo-
rlalte autorit i centrale de specialitate, constituite în unit i administrativ-terito-
riale, de fapt era atribu ia de baz  a prefectului, chintesen a institu iei reprezen-
tantului Guvernului în teritoriu, ce asigura principiul autonomiei locale i desce-
ntraliz rii serviciilor publice ale autorit ilor locale i jude ene.  

În rezultatul alegerilor parlamentare din 2001, în ar  s-a declan at o campa-
nie de revenire la vechea structur  administrativ-teritorial i respectiv a siste-
mului de administrare local . Gra ie faptului c  noua reform  nu a fost preg tit , 
bine gândit i argumentat , s-a creat o situa ie confuz , care a durat aproape 
doi ani, timp în care func iile lichidate nu avea cine s  le exercite [19, 29].  

Ca urmare a modific rilor efectuate asupra cadrului normativ de reglemen-
tare a structurii i activitit ii sistemului de guvernare local  prin Legea nr.781 
din  28 decembrie 2001 [2], institu ia prefectului a fost desfiin at i odat  cu ea 
a disp rut i func ia de conducere a serviciilor publice desconcentrate în terito-
riu, precum i func ia de control al legalit ii actelor adoptate sau emise de auto-
rit ile publice locale. 

Din analiza atribu iilor ce-i reveneau pre edintelui comitetului executiv al 
consiliului raional în urma shimb rilor realizate, rezult  c  acestuia i-au fost 
acordate prerogativele care pân  atunci reveneau prefectului, printre care i cea 
de control al legalit ii actelor adoptate sau emise de autorit ile publice locale 
de nivelul întâi i al doilea.  
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În acest context, este fireasc  întrebarea: cât de obiectiv  poate fi verificarea 
legalit ii propriilor decizii i cât de ra ional  este aceast  dispozi ie? Concluzia 
care se impune este c  atât actele adoptate de consiliul raional, cât i cele adop-
tate de comitetul s u executiv r mâneau în afara oric rui control. Practic se exc-
lude controlul de „tutel  administrativ ” [17, 114]. 

Fiind atacate la Curtea Constitu ional , aceste prevederi au fost declarate ca 
fiind neconstitu ionale, func iile reprezentantului Guvernului în teritoriu, din 
nou, nefiind exercitate de vreo autoritate. 

Odat  cu adoptarea Legii cu privire la administra ia public  local  din 18 
martie 2003 [3] au fost create opt Oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat, sedii-
le acestora fiind plasate în ora ele re edin  în care î i desf urau activitatea, ca-
re îns  n-au fost alese în conformitate cu noua structur  administrativ-teritorial , 
ci s-au p strat acelea i centre regionale în care activaser  prefectul i aveau sub 
jurisdic ie câteva raioane. Serviciile publice desconcentrate i-au g sit regleme-
ntare în Hot rârea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 [7]. 

Luînd în considerare faptul c  subdiviziunea Guvernului, Cancelaria de 
Stat, nu era o autoritate public , prin urmare nici structurile subordonate aceste-
ia nu dispuneau de personalitate juridic i nici nu purtau r spundere pentru ac-
tivitatea sa. Apare întrebarea fireasc  dac  puteau sau nu aceste Oficii teritoriale 

 exercite controlul de legalitate i de oportunitate al actelor autorit ilor admi-
nistra iei locale. 

Dup  transformarea Cancelariei de Stat în Aparatul Guvernului prin Hot râ-
rea Guvernului nr.1315 din 26 noiembrie 2004 [9], respectiv i Oficiile teritoria-
le i-au schimbat titulatura în Oficii teritoriale ale Aparatului Guvernului, care 
erau organizate i func ionau în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Ho-

rârea Guvernului nr.992 din 12 august 2003 [8]. 
O problem  a fost  generat  de absen a unei  modalit i  de control  a  actelor  

autorit ilor administra iei publice din UTA G uzia. Pân  atunci actele emise 
de autorit ile din unitatea teritorial autonom  G uzia nu fuseser  supuse con-
trolului de legalitate din partea Guvernului, fapt care a condus la adoptarea de 

tre autorit ile autonomiei a unor acte ce contraveneau reglement rilor na io-
nale [14, 11]. 

Ca organ al administra iei publice centrale de specialitate,  în 2006, ia fiin , 
Ministerul Administra iei Publice Locale, iar Oficiile teritoriale ale Aparatului 
Guvernului sunt transmise în subordinea acestui minister cu numele de Direc ii 
teritoriale control administrativ ale Ministerului Administra iei Publice Locale 
i î i desf urau activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare i fu-

nc ionare aprobat prin Hot rârea Guvernului nr.1060 din 14 septembrie 2006 
[10]. În baza acestuia Direc iile teritoriale control administrativ reiau o parte din 
prerogativele exercitate de prefect, i anume, controlul legalit ii actelor adopta-
te sau emise de autorit ile publice locale i cea de coordonare a activit ii gene-
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rale a serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor i ale altor autorit i ad-
ministrative centrale. 

În prezent, dup  ultimele modific ri aduse Legii cu privire la Guvern [5], în 
componen a acestuia nu se mai reg se te Ministerul Administra iei Publice Lo-
cale, acesta fiind desfiin at, iar la stabilirea denumirii Direc iilor teritoriale cont-
rol administrativ s-a optat pentru revenirea la fosta titulatur , i anume cea de 
Oficii teritoriale ale Cancelariei de Stat, în subordinea c reia func ioneaz , cu 
men iunea c i Cancelaria de Stat a fost dotat  cu statut de autoritate public i 
creat  prin transformarea Aparatului Guvernului.  

Pe marginea celor expuse, putem afirma c  în Republica Moldova problema 
organiz rii, conducerii, func ion rii i controlului autorit ilor ce constituie ad-
ministra ia de stat teritorial  r mâne în continuare deschis i actual , fiind ne-
cesar  operarea anumitor modific ri în legisla ie menite s  constituie, dup  o 
perioad  îndelungat  de c ut ri, un eficient sistem de servicii publice care s  re-
prezinte Guvernul la nivel local. 

Necesitatea cre rii acestui subsistem al administra iei publice într-un stat de 
drept este induscutabil , întrucât în lipsa acestuia n-ar fi posibil  asigurarea au-
tonomiei locale i ob inerea unei reale descentraliz ri administrative. Tocmai 
pornind de la asemenea ra ionamente, Guvernul Republicii Moldova a conside-
rat important  prevederea expres , printre obiectivele prioritare ale reformei ad-
ministra iei publice centrale, desconcentrarea serviciilor publice i restabilirea 
oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, legiferând în a a mod institu ia repre-
zentantului Guvernului în teritoriu [13]. În acest sens, Guvernul urmeaz  s  pro-
pun i s  adopte unele acte normative cu privire la administra ia public  cent-
ral , elaborate în conformitate cu experien a statelor europene în domeniul des-
centraliz rii i desconcentr rii. 
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Cet article traite le concept de politiques sociales tout en partant des défini-

tions déjà existantes dans la littérature de spécialité. Les politiques publiques 
ont une histoire relativement courte, mais il y a de différentes perspectives de 
recherche du concept des politiques publiques. Plusieurs auteurs proposent et 
soulignent les aspects clefs de l’action publique, d’où la complexité de ce con-
cept. En même temps, l’approche théorique et pratique du concept des politiqu-
es publiques permettrait aux fonctionnaires de l’administration publique de co-
mprendre la complexité du processus de gouvernement et de trouver les soluti-
ons adéquates pour les problèmes publics. Dans ce contexte, la compréhension 
du concept des politiques publiques devient actuelle afin de moderniser et 
d’améliorer les pratiques démocratiques dans la République de Moldova, qui se 
trouve actuellement face aux provocations pour le processus de gouvernement 
démocratiques. 

 
Momente introductive 

Prezentul articol î i propune ca scop s  reflecteze asupra conceptului de po-
litici publice. În cadrul tiin elor politice i administrative, analiza i studiul po-
liticilor publice este unul destul de recent. Abordarea de baz  a „disciplinei” are 
cinci decenii abia de existen , dar în acela i timp dezvoltarea ulterioar  a fost 
una ampl , dac  ne referim la cantitatea bibliografie de specialitate existent , 
precum i la abord rile multiple prezentate în studiile efectuate.  

O  distinc ie primar  a conceptului de baz  este necesar  pentru a în elege 
esen a i natura politicilor publice. Pentru început s  constat m esen a etimolo-
gic  a cuvîntului. Astfel, limba român  nu permite a face diferen  între cele do-

 concepte de baz  introduse de anglosaxoni: politics i policy.  
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Prin politics putem traduce politica în eleas  ca lupta pentru putere. Prin ur-
mare, cînd dorim s  studiem politica în sensul de politics, obiectivile noastre de 
studiu sunt for ele politice, electorale, instu iile politice i parlamentare. Adic , 
activitatea ce are ca scop ob inerea i men inerea puterii politice. 

Prin policy, în elegem traducerea politicilor publice sau termenul de politic  
urmat de un adjectiv (social, economic, bugetar, etc.,) prin care facem referin  
la o ac iune public , la un aspect pragmatic a activit ii de guvernare. 

Din punct de vedere istoric, a fost H.Lasswell care a apelat la termenul de 
policy în 1951, ulterior prezentînd o serie de contribu ii importante pentru anali-
za politicilor publice. În primul rînd, a diferen iat dou  activit i complementare 
i interdependente pentru aceast  nou  sarcin : cunoa terea a (knowledge of) i 

cunoa terea pentru (knowledge in) ac iunea public  [8].  
Primul sens al knowledge of face referire la analiza i studiul procesului de 

politici, adic  abordeaz  aspectul cognitiv. Al doilea sens al knowledge in încea-
rc  s  încadreze date i teoreme în procesele deliberative i de decizie pentru a 
îmbun i activitatea public . În general, în timp ce una se refer  la partea teo-
retic , cealalt  are un caracter mai practic. Pentru H.Lasswell aceste activit i 
sunt îmbinate complex i implic  un caracter interdisciplinar. 

În continuare, discipolii s i au prezentat propriile lor abord ri a disciplinei, 
i de fapt, în realitate studiul politicilor publice s-a divizat în dou  mari curente. 

Care se poat schematic diferen ia în modul urm torul: cantitativ, unidisciplinar, 
normativ, aspect economic, axat pe con inutul cunoa terii a analizei politicilor i 
versus modul contextualizat, multidisciplinar, politico-administrativ, interesan i 
în analiza pentru politici. 

În literatura de specialitate existent  la momentul actual se consider  c  pro-
blema guvern rii (governance) implic  rela ii multiple dintre diverse subsisteme 
sociale i tendin e de reflectare a factorilor politici în studiul administra iei. Rei-

ind din aceste rela ii, persist  examinarea ac iunii administrative în cadrul po-
liticilor publice. Fiindc , o politic  public  reprezint  un fenomen complex ce 
rezid  în numeroase decizii luate de mai multe persoane i organiza ii publice. 
Deseori, aceasta este nuan at  de politicile anterioare i condi ionat  de alte de-
cizii care uneori nu au o leg tur  evident  cu o anumit  politic  promovat . 

În acest sens, politicile publice prezint  dificult i pentru speciali ti, care au 
conceput numeroase modalit i de abordare a fenomenului politicilor publice, 
cuprizind o întreag  gam  de variabile care influien eaz  procesul de luare a de-
ciziilor publice. 

Din perspectiva analizei, politicile publice se prezint  sub forma unui ansa-
mblu de practici i norme elaborate de unul sau mai mul i actori publici din ad-
ministra ia public  central i cea local . 

Cîmpul de studiu constituit de analiza politicilor publice cuprinde în acela i 
timp trei obiective: cunoa terea, ac iunea sau gestionarea i formularea politici-
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lor. Cuno tin ele generate pretind a fi adresate i aplicate la problemele concrete 
a ac iunii politice i administrative, care includ aspecte multiple i prin urmare 
foarte complexe, deoarece implic  valori, percep ii sociale, factori institu ionali, 
actori publici, conflicte i ideologii cu privire la solu ionarea problemelor publi-
ce. 

În  acest  context,  interesul  tiin ei  politice  fa  de  procesul  de  formulare  a  
politicilor publice a fost s  g seasc  r spunsuri pentru urm toarele întreb ri: 

 Care sunt ra iunile pentru care anumite probleme sunt calificate ca fiind 
publice, în timp ce altora li se refuz  acest statut? 

 Cum i pentru ce motive guvernele includ anumite probleme publice pe 
agenda lor, în timp ce pe altele le resping? 

 Ce defini ii primesc anumite probleme publice? 
 Cum i din care ra iuni guvernele tind s  aleag  anumite mijloace de ac i-

une, s  utilizeze anumite instrumente? 
 Cum guvernele aleg anumite modele de implementare i prefer  anumite 

criterii de evaluare? 
 De ce se men in anumite politici, în timp ce la altele se decide s  se renu-

e sau s  fie modificate [11, 27]? 
Aceste perspective tind s  r spund  în esen  unor preocup ri diverse ale 

administra iei publice, pentru optimizarea procesului de guvernare democratic  
i de a analiza efectele interven iei publice în transformarea acestor probleme.   

Astfel, o politic  public , ca studiu tiin ific cerceteaz  acele procese de for-
mulare i implementare a diferitelor interese publice, utilizate pentru a solu iona 
probleme specifice legate de via a societ ii [10, 19]. 

În acest context, analiza politicilor publice are scopul de a produce informa-
ii relavante pentru deciziile publice i s  constituie un suport practic i norma-

tiv pentru factorii decizionali în solu ionarea problemelor publice cu aspect so-
cial sau economic. 

Este fundamental s  explic m esen a politicilor în baza a dou  aspecte-
cheie: 

 - „analiza politicilor” care se bazeaz  pe elaborarea unor metodologii pent-
ru determinarea rezultatelor unei politici i pentru a realiza compara ii între po-
litici alternative în ceea ce prive te rezultatele lor. 

- „ciclul politicilor” care încearc  s  explice politicile ca pe o succesiune lo-
gic  de etape ca: stabilirea agendei ce se refer  la procesul prin care problemele 
ajung in aten ia publicului i a institu iilor administrative; formularea politicilor 
prive te procesul prin care sunt definite, evaluate, acceptate sau respinse politici 
alternative de solu ionare a unei probleme aflate pe agend ; urmeaz  luarea de-
ciziilor este procesul prin care institu iile guvernamentale adopt  o anumit  alte-
rnativ  pentru solu ionarea unei probleme; implementarea este procesul prin ca-
re institu iile guvernamentale aplic  în practic  politica adoptat ; i ultima este 
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evaluarea procesul prin care rezultatele politicilor sunt monitorizate i evaluate. 
Findc , rezultatele ob inute pot constata reconceptualizarea problemei i a solu-
iilor propuse [9, 25].  

Ast zi a devinit un imperativ necesitatea raport rii sau evalu rii din partea 
autorit ilor publice cu privire la ac iunea public . Momentul d rii de seam  a 
favorizat dezvoltarea evalu rii politicilor publice, a c rui obiectiv principal este 
de a determina eficien a acestora. Adic , const  în a compara rezultatele politi-
cilor publice cu obiectivele propuse i mijloacele utilizate pentru a fi realizate 
pîn  la final. În acela i timp, evaluarea const  într-o activitate tiin ific , i mai 
este o practic  profesional  în elaborarea unui ansamblu de mecanisme institu i-
onale.  

Actualmente, evaluarea este o activitate în dezvoltare, dar este important de 
ramarcat faptul c , frontierele între aceasta i a monitoriz rii, a controlul gestio-

rii, consult rii, a cercet rii aplicative i a auditului mai r mîne înc  a fi defini-
te.  

   
Defini ii a conceptului de politici publice 

Pentru a ne apropia de o definire a conceptului de politici publice, s  relu m 
unele defini ii din literatura de specialitate. Politicile publice se refer  la activi-

ile materiale sau simbolice pe care le gestioneaz  autorit ile publice. Aceast  
prim  defini ie se centreaz  pe dou  componente. Primul se raporteaz  la deter-
minarea principalilor actori a politicilor: autorit ile publice. A doua componen-

 ne aten ioneaz  faptul c  politicile publice sunt ac iuni concrete i elemente 
aparent simbolice a ac iunii publice. 

Pentru a întelege acest moment, propunem a doua definire reluat  de 
J.C.Thoenig si Y.Meny ce se refer  la „ceea ce guvernele decid s  realizeze sau 

 nu realizeze” [12, 18]. În acest context, trebuie clarificat urm torul momen-
tul, nu se afirm , faptul de a nu ac iona este o politic  public , ci dimpotriv  se 
dore te eviden ierea aspectului, c  decizia de a nu ac iona cu privire la o anumi-

 problem  confirm  în sine o politic  public . Prin urmare, exist  defini ii ce 
cuprind ambele aspecte i consider  c  o politic  public  nu este doar o ac iune 
concret , poate fi i o ac iune simbolic  sau o non-ac iune. 

Alt element cheie în defini ie se refer  la un ansamblu de decizii a c rui obi-
ectiv este distribuirea anumitor bunuri sau resurse. Aceast  abordare ne reamin-
te te c  o politic  public  nu este o ac iune izolat , o m sur  separat , ci repre-
zint  un complex sau o re ea de ac iuni care poate afecta sau priveligia anumi i 
indivizi sau grupuri din societate. 

Un alt cercet tor C.Larrue propune urm toarea defini ie a politicilor publi-
ce: „o juxtapunere de activit i, decisii sau m suri coherente i adoptate princi-
pal de c tre actorii sistemului politic-administrativ a unui stat cu scopul de a re-
zolva o problem  colectiv ” [7, 28]. Aceste decizii creaz  acte i documente de 
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politici formalizate, de natur  mai mult sau mai pu in coercitiv , cu obiectivul 
de a modifica comportamentul „grupurilor int ”, care se afl  desigur în centrul 
problemei ce solicit  solu ionare.  

O alt  perspectiv  de conceptualizare a politicilor publice este cea propus  
de W.Jenkins, care defini te politicile publice ca „un set de decizii interdepen-
dente luate de un actor politic sau de un grup de actori politici cu privire la sele-

ia scopurilor i la mijloacele de a atinge aceste scopuri într-o situa ie specific , 
în care ar trebui ca ace ti actori politici, s  poat  s  ia decizii” [4, 14].  

Meritul acestei defini ii const  în faptul c  consider  elaborarea politicilor 
publice un proces, unde autorit ile guvernamentale sunt supuse unor presiuni 
interne i externe, ce in de lipsa resurselor sau de rezisten a fa  de anumite al-
ternative de solu ionare a problemelor. 

În acela i timp autorul recunoa te c  politicile publice reprezint  o serie de 
decizii interdependente. De asemenea, Jenkins propune un standard de evaluare 
în analiza politicilor publice. Fiindc , procesul de elaborare a politicilor publice 
reprezint  un comportament al autorit ilor publice de a decide cu privire la 
anumite eluri i mijloace de a atinge aceste eluri într-o anumit  situa ie. Prin 
urmare, în opinia autorului, trebuie s  existe o coeren i concordan  între e-
luri i mijloace, chiar dac  nu explic  natura elurilor i mijloacelor implicate. 

La momentul actual, în literatura occidental , exist  un consens relativ a ce-
rcet torilor cu privire la caracteristicile conceptului de politici publice. În sensul 

 o politic  public  poate constitui în acela i timp: 
 un con inut – fiindc , activitatea public  se reprezint  sub forma unui co-

inut, produs ce reiese din mobilizarea resurselor. Anume aceste produse sunt 
rezultatul unor ac iuni a institu iilor administrative; 

 un program – în sensul c  politicile nu se reduc la un anumit punct de ac-
iune în mod izolat, ci la o re ea de leg turi între aceste ac iuni, formînd o struc-

tur  de referin  în orientarea acestor acte a guvern rii; 
 o orientare normativ  – se presupune c  ac iunea public  nu este rezulta-

tul unor r spunsuri haotice ci, din potriv  este expresia finalit ilor i preferin e-
lor pe care factorii decizionali, con tient sau nu, în mod for at sau voluntar, nu 
poate decît s  le accepte i pentru care este responsabil. Fiindc , ac iunile publi-
ce poart  anumite valori, norme ce servesc drept baz  pentru obiectivele guver-

rii; 
 un factor coercitiv – se explic  prin faptul c  activitatea public  reiese din 

autoritatea cu care sunt învesti i actorii guvernamentali. Adic , ace tea din urm  
au o legitimitate a autorit ii legale sau exercit  o coerci ie care se bazeaz  pe 
monopolul for ei. Actul public se impune prin fapul c  este abilitat ca expresie a 
puterii publice i prin urmare autoritatea se impune colectivit ii; 

 un resort social - prin faptul c  o politic  public  se define te prin resortul 
u, prin cet enii ale c ror situa ii, interese, comportamente sunt afectate de ac-
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iunea public . Analiza trebuie s  identifice publicul, indivizii, grupurile, insti-
tu iile care int  în arealul de ac iune guvernamental  [11, 19-20]. 

Aceste abord ri teoretice, de fapt reprezint  un ghid pentru analiza politici-
lor, care nu este totu i u or de respectat în practic , mai ales în situa ii publice 
concrete.   

În acest context, am propune i noi o viziune asupra conceptul de politici re-
ie ind din ansamblul defini iilor abordate în literatura de specialitate. Astfel, po-
liticile publice reprezint  o re ea de decizii interdependente, care se refer  la 
alegerea obiectivelor, priorit ilor, mijloacelor, resurselor alocate i punerea 
lor în practic  pentru a orienta realitatea economic i social  în direc ia dori-

, în vederea furniz rii bun st rii colective.  
La ora actual , aten ia i interesul care se acord  m sur rii preforman elor 

în politicile publice este încercarea de a ra ionaliza procesul elabor rii politici-
lor. Fiindc , cînd ne referim la elaborarea politicilor ca un proces politic trebuie 

 în elegem valorile, ideile, normele care se oglindesc în acest proces. În acela  
timp, diferite aspecte ce divizeaz  grupuri sociale i induc diferite percep ii asu-
pra elurilor publice, necesitatea de a rezolva problemele publice pe c ii de con-
sens i dialog i factorii critici influen eaz  dezvoltarea politicilor în fiecare eta-

 de înf ptuire a lor. 
În aceast  ordine de idei, am putea reliefa o în elegere a interac iunilor dint-

re analiza politicilor i politic i a circumstan elor prin care considera iile poli-
tice creeaz  cadrul pentru utilizarea analizei. Se presupune c  analiza este obiec-
tiv i denot  ra ionalitate. Fapt, ce semnific  utilizarea instrumentelor econo-
mice, statistice, de planificare, algoritmi matematici, i alte metode de cercetare 
pentru a ghida spre solu ii ra ionale pentru problemele existente, pentru a contri-
bui la cre terea produc ie i furniz rii de bunuri i servicii publice. 

Fiindc , este important s  distingem ceea ce reprezint  studiul politicilor 
publice i analiza politicilor, care are la baz  drept criteriu gradul de neutralitate 
i interesele politice ale anali tilor. Autorii Howlett i Ramesh sus in c  studiile 

asupra politicilor publice sunt examinate mai ales de mediul academic, se refer  
la metapolitic i sunt fixate pe în elegerea proceselor de constituire a politicii 
publice. În timp ce analiza politicilor sunt conduse de func ionarii publici sau de 
institu ii de tip „think-tank” fiind axate pe conceperea politicii reale. Prin urma-
re, primele au un caracter descreptiv i explicativ, în timp ce acestea din urm  
au o orientare prescreptiv  [4]. 

 
Analiza politicilor publice: modele 

Analiza politicilor publice reprezint  o preocupare relativ nou  pentru admi-
nistra ia public . De exemplu, pentru administra ia public  din Republica Mol-
dova analiza politicilor constuie o activitate destul de recent , chiar dac  guver-
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nele anterioare se confruntase i înainte cu probleme privind înf ptuirea politici-
lor publice.   

Diverse tipologii au fost dezvoltate pentru a analiza politicile publice. În 
acest efort, speciali tii în politici s-au bazat pe modele i instrumente propuse de 

tre tiin ele sociale. În continuare vom face referin  numai la unele din ele. 
Problema care apare aici este de urm torul caracter: care este influen a sta-

tului asupra înf ptuirii politicilor publice? Exist i al i factori în societate care 
influen eaz  acest proces? Dac  da, atunci cum se balanseaz  ace tia? Desigur, 
nu exist  un singur r spuns la aceste întreb ri. Din aceast  perspectiv  exist  cî-
teva modele sau abord ri de înf ptuire a politicilor publice.  

În linii generale, putem destinge trei mari abord ri teoretice de analiz  frec-
vent abordate în literatura occidental  de specialitate. Primul din ele, de natur  
func ionalist , consider  c  statul se potrive te unui „ghi eu” îns rcinat de a de-
servi toate cerin ele sociale. Astfel, politicile publice constituie r spunsurile 
acestor cerin e i sunt analizate într-o perspectiv  de optimizare a deciziilor co-
lective, a ra ionalit ii comportamentului birocra iilor. În acest model g sim i 
reflect m abordarea ra ionalit ii absolute, a ra ionalit ii limitate i a colii Pu-
blic Choise [2].  

Conform, celei de a doua abordare, statul se prezint  monopolizat de c tre o 
anumit  clas  social , a a precum o percepe abordarea marxist i neomarxi tii 
din anii ‘60 ai sec.XX. Ori, de c tre grupuri specifice potrivit teoriei elitelor i 
celei a organiza iilor. Prin urmare, statul are un spa iu de autonomie limitat în 
raport cu interesele unei clase sau unui grup i politicile publice constituie o ref-
lectare a intereselor grupurilor dominante [3]. 

A treia abordare se centreaz  pe distribuirea puterii i a interac iunilor între 
actorii publici prin intermediul reprezent rii i organiz rii intereselor sectoriale 
sau categoriale conform abord rii neocorporatiste [1]. Ori, manifest  interes fa  
de organizarea institu ional  ce marcheaz  aceste interac iuni, a a precum o pro-
pune modelul neo-institu ionalist. 

În plus, unele modele numite taxonomii se dedic  a clasifica politicile pub-
lice i a prezenta scheme a ciclului de politici. Astfel, g sim studii axate pe tipo-
logii, care se adreseaz  tipului de elaborare a politicilor publice i a consecin e-
lor sale. Al ii ofer  o analiz  a problemelor ce apar pe parcursul diferitor etape 
ce intervin în politicile publice. Exist  de asemenea contribu ii ce abordeaz  
analiza fenomenelor de distribuire a puterii între actorii politicilor publice pent-
ru a elabora tipologia lor. 

În acest sens, este important de semnalat c  numeroase analize a politicilor 
publice recurg la modelul sistemic. Pentru c , mediu politic formeaz  un subsis-
tem cu structuri, actori i reguli. În fa a presiunilor, solicit rilor i stimul rilor 
acest sistem reac ioneaz  cu un r spuns: politicile publice. Sistemul are proprii-
le sale caracteristici sau inputs i genereaz  ie iri, solu ii sau output. Modelul si-
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stemic reprezint  un cadru interpretativ de abordare destul de sugestiv pentru 
anali tii de politici publice [6, 4]. 

În acela i timp, se explic  modele politicilor sunt reprezent ri simplificatoa-
re ale unor anumite aspecte ale problemelor i construite cu scopuri precise. În 
acest context, un model poate avea forme foarte variate de la o imagine a prob-
lemei pîn  la concep ii exacte, diagrame, ecua ii sau scenarii programate la cal-
culator.  

 propunem un exemplu simplu, pentru a observa în ce m sur  modele 
sunt utile în analiza politicilor. S  presupunem c  legislativul are ini iativa de a 
modifica legisla ia cu privire la limita de vitez  pe drumuri. Se poate crea un 
model a problemei în modul urm tor: la început se vor selecta variabile semnifi-
cative a problemei, relevante pentru analiz . i acestea ar fi: timpul economisit 
de oferi în deplas ri; num rul accidentelor; i costul oper rii. Prin urmare, dac  
limita de vitez  cre te, atunci se economise te timp, fiindc  se reduce timpul de-
plas rilor, în schimb cre te probabilitatea num rului de accidente i pe de alt  
parte costul oper rii va cre te dac  ma inile circul  cu o vitez  mai mic  decît 
cea indicat .  

Astfel aspectele relevante a problemei ne permite o în elegere mai clar  a 
situa iei. Desigur, în acest sens se poate realiza o analiz  a impactului fiec rei 
variabile, de exemplu pentru a calcula timpul economisit sau costul oper rii. Se 
sus ine faptul c  modelele pot fi clasificate în mai multe moduri, inînd cont de 
scopurile pentru care au fost create, de func iile lor, de con inutul i forma pe 
care o pot lua.  

Modele descriptive i normative. Cele descriptive au func ia de a explica 
evolu ia problemelor publice i de a prezice scenariile sau consecin ele acestora. 
Modele descriptive pot fi utile pentru a monitoriza rezultatele politicilor. i de 
obicei apeleaz  la anumi i indicatori, cum ar fi cei macroeconomici (dinamica 
PIB, m rimea infla iei, deficitul bugetar, etc) sau cei sociali ca nivelul de alfa-
betizarea, accesul la servicii medicale, etc. În schimb, modele prescriptive nu au 
rolul de a explica sau precize anumite evolu ii, ci de a propune anumite reguli, 
norme sau recomand ri. Ele fac apel la anumite valori a c ror atingere este con-
siderat  dizerabil . Pentru o guvernare democratic  sunt esen iale valorile ca 
eficien a, dreptatea, respectarea drepturilor omului, conserv rii i protej rii me-
diului ambiant, etc.  

Modele verbale i simbolice. Aceste modele sunt descrise într-o form  sim-
bolic , de obicei utilizeaz  tehnici matematice, statistice, logice, baze de date 
sau programe informatice, etc. Deseori sunt greu de interpretat i mai dificil de 
explicat publicului sau factorilor de decizie, uneori chiar i speciali tilor, dar 
sunt de un mare ajutor la fundamentarea i îmbun irea deciziilor publice. Ce-
le mai cunoscute modele, probabil sunt cele care folosesc func iile liniare de ti-
pul algoritmului matematic, cind analistul de politici dore te modificarea unei 
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variabile a politicii. Modele verbale sunt utilizate frecvent, i devin folositoare, 
pentru c  permit formularea unor argumente, a unor puncte de vedere sau p reri 
generale, mai degrab  decît folosirea unor valori numerice exacte.   

Modele statice i dinamice. Modele statice se axeaz  pe analiza unei situa ie 
date i se concentreaz  asupra raporturilor dintre variabile problemei de politici. 
Îns  acestea pot fi analizate i dinamic pentru a ob ine simularea evolu iei viito-
are. Una din cele mai cunoscute i simple forme de model dinamic este cel a ar-
bolului de decizie, efectuat pentru proiec ia în viitor a deciziilor asupra politici-
lor publice i a consecin elor acestora. Un exemplu, în acest context ar fi politi-
cile privitor la problema polu rii, unde deciziile se ramifica i se pot cunoa te 
probabilitatea rezultatelor sau consecin elor [9, 55]. 

În final, am putea sus ine c  importan a modelelor const  în aceea c : simp-
lific  problemele de politici, ajutîndu-l pe analist s  gestioneze mai bine comp-
lexitatea problemei abordate; contribuie la distingerea variabilelor semnificate 
de cele nesemnificate; permite prezicerea consecin elor adopt rii unei politici; 
ajut  la ob inerea de informa ii relevante pentru deciden i; i în cele din urm  
contribuie la o mai bun  comunicare între actorii participan i la elaborarea unei 
politici; înlesne te procesul de realizare a politicilor publice. 

Desigur, realizarea acestor modele cere abilit i, cuno tin e i maestrie din 
partea speciali tilor de politici publice. Ast zi i pentru modernizarea administ-
ra iei publice din Republica Moldova devine un imperativ încadrarea analizei 
problemelor de politici în modele care s  corespund  adecvat complexit ii lor. 
În acest sens, conform strategiei de reform  a administra iei publice centrale în 
Republica Moldova a fost adoptat  Hot rîrea Guvernului nr.33 privitor la regu-
lile i cerin ele unificate fa  de documentele de politice [5]. Se poate afirma c  
este un pas bun în scopul perfec ion rii procesului decizional, îmbun irii cali-

ii documentelor de politici, asigurarea transparen ei i particip rii la formula-
rea i elaborarea politicilor publice în ara noastr . 
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Almost 1 million people have left the Republic of Moldova since 1991, 
according to other sources, about - 800,000. About 44% of the population aged 
between 18 and 40 years (both skilled and unskilled) have indicated serious 
plans to emigrate. This phenomenon affected as well the scientific community of 
the Republic of Moldova. Since the value of national scientific school is renown, 
the integration through special programs for Moldovan immigrant scientists is 
taking place in universities and research institutions abroad. Taking into 
account the differences between salaries of Moldova and the West, it is clear 
that policies to deal with migration and encouraging return migrants are for the 
moment at least inefficient. This is why Diaspora option can successfully 
mobilize the intellectual capacity that the scientific Diaspora owns, and can 
contribute to the development of the country of origin in various fields. These 
are the main subjects that are studied in the present scientific article. 

 
Contextul general 

Migra ia interna ional  cre te în complexitate i are un impact sesizabil – 
atît pozitiv, cît i negativ – asupra economiilor na ionale i societ ilor. Autori-

ile centrale depun eforturi considerabile pentru a administra fenomenul mig-
ra iei în contextul socio-economic interna ional complex, context caracterizat 
din ce în ce mai mult de un deficit al calific rii for ei de munc i de competi ie 
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pentru cei cu o înalt  calificare, în cadrul unui sistem economic din ce în ce mai 
globalizat i o popula ie ce îmb trîne te rapid în societ ile economic avansate 
[15]. În acela i timp, pentru a asigura lini tea i stabilitatea societ ilor sunt ne-
cesare eforturi care s  vizeze integrarea migran ilor în rile de destina ie, cît i 
eforturi pentru conectarea acestora la procesele de dezvoltare a rii de origine. 

În ciuda acestui fapt, se observ  o intensificare a fluxurilor migra ioniste tra-
nsna ionale a for ei de munc  înalt calificate [1], iar ca urmare a facilit rii acce-
sului la informa ii, la oportunit i privind locurile de munc  în str in tate, dar i 
ca rezultat al deficitului de oportunit i în rile de origine, exist  suficient temei 

 aceast  tendin  va continua. Dezbaterea actual  privind migra ia eviden ia-
, pe de o parte, faptul c  emigra ia for ei de munc  înalt calificat  reprezint  

un pericol pentru rile în curs de dezvoltare, care sunt în general societ i expo-
rtatoare de capitalul uman, iar pe de alt  parte, discu iile academice curente ide-
ntific  instrumente specifice care elucideaz  beneficiile poten iale ale acestei 
st ri de fapt pentru rile de origine ale migran ilor. Avînd în vedere c  resursele 
umane sunt considerate a fi un factor central în procesele de cercetare - inovare 
i dezvoltare tehnologic  [25], este firesc ca rile mai pu in dezvoltate s  fie 

alarmate fa  de exodul elitelor lor c tre rile dezvoltate, deoarece aceasta redu-
ce fatal propriul capital uman. Cu toate acestea, ini iativele recent lansate, de c -
tre rile ce se confrunt  cu aceste provoc ri, au ar tat cum contribu iile prove-
nite de la emigran ii califica i, sub forma de transfer a cuno tin elor, migra ie ci-
rcular , formarea re elei diasporei pot transforma fenomenul exodului de creieri 
(brain drain) în acumulare de capital uman (brain gain). 

Din aceast  perspectiv , mobilitate interna ional  a talentelor este esen ial  
pentru procesul de dezvoltare. Astfel, nu este absolut necesar ca expatria ii s  
fie investitori sau contribuabili financiari direc i pentru a exercita un impact po-
zitiv asupra rilor lor de origine. Ei pot servi în calitate de pun i de leg tur  
prin acordarea expertizei i a accesului la pie e i surse de investi ii. Membri in-
fluen i din diaspor  pot contribui la dezbateri publice i formarea de opinii, pot 
articula planuri de reform i ajuta la elaborarea i implementare noilor politici.  

Pentru a în elege amploarea i impactul migra iei for ei de munc  înalt cali-
ficate, inclusiv a „exodului de creieri”1, din rile în curs de dezvoltare, este ne-
cesar mai întîi s  identific m factorii ce provoac  acest fenomen. Ace tia pot fi 
clasifica i în factori interni (push factors)  i  externi  (pull factors). Factori ex-
terni sunt cei care atrag for a de munc  calificat  din rile în curs de dezvoltare 
i se refer , în principal, la condi iile net superioare de trai i munc  oferite de 
rile gazd . Acestea includ salarii mai mari, oportunit i de angajare, condi ii 

                                                
1 Conceptul “Exodul creierilor” a fost lansat pentru prima dat  în anii ’60, cu referire la emigra-

rea savan ilor i intelectualilor englezi spre SUA. Gary Becker a dezvoltat acest concept din pe-
rspectiva capitalului uman.  
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de lucru relativ bune, stabilitate politic , economic i social . Factorii interni 
ce favorizeaz  exodul includ: lipsa oportunit ilor de realizare a aspira iilor pro-
fesionale, nivelul sc zut de trai, instabilitate politic i social , lipsa oportunit -
ilor de a utilizare a competen elor, frecven a dezastrelor ecologice, etc [14]. 

Totodat , în secolul XXI aceste circumstan e favorabile migra iei for ei de 
munc  se extind, iar conform estim rilor exper ilor de la Banca Mondial  mig-
ra ia va continua s  creasc  datorit  urm toarele considerente:  

1. Intensificarea proceselor de globalizare cre te gradul de con tientizare a 
decalajului dintre nivelurile de trai i provoac  stimulente mai clare pentru deci-
zia de a emigra; 

2. Îmbun irea accesului la mijloacele de transport i de comunicare cre te 
gradul de mobilitate a persoanelor; 

3. Cre terea fluxurilor de informa ii reduce incertitudinea în perspectivele de 
migra ie; 

4. Persoanele apte de munc  din rile în curs de dezvoltare, care în mare pa-
rte au sub 30 de ani, repede con tientizeaz  avantajele emigra iei spre rile dez-
voltate; 

5. Consolidare diasporei în rile cu venituri mai mari contribuie la dezvolta-
rea re elelor sociale în domeniul migra iei [2]. 

Astfel, la nivel individual, decizia de migra ie este rezultatul unui proces 
prin care individul ra ional evalueaz  beneficiile migra iei interna ionale [4, 78]. 

a încît, num rul migran ilor de înalt  calificare este în continu  cre tere la ni-
vel mondial, acest fenomen fiind determinat, pe termen lung, de 3 tendin e fun-
damentale: 

• Dezvoltarea modern  const  în inovare; 
• Îmb trînirea popula iei statelor dezvoltate i presiunea asupra bugetelor 

na ionale cauzat  de aceasta determin  atragerea persoanelor cu o productivitate 
sporit  a muncii; 

• Pia a interna ional  a muncii tinde spre rela ionarea cu circula ia m rfuri-
lor i pia a interna ional  de capital, astfel decalajul socio-economic dintre rile 
bogate i cele s race creeaz  un decalaj în concentrarea capitalului uman. 

În cazul cercet torilor tiin ifici acestea sunt argumente suficiente pentru ac-
cederea fondurile de cercetare i emigrarea în ri care ofer  condi ii suficiente 
de realizare profesional . În aceste circumstan e de concuren  global , SUA, 
UE i Japonia au demarat o adev rat  competi ie în cursa de a deveni poli de at-
rac ie pentru tinerii cercet tori str ini, lansînd diverse programe de atragere i 
integrare a acestora.  
 

Migra ia i dezvoltarea rii de origine – contribu ii ale diasporei tiin ifice 
O serie de cercet ri elucideaz  impactul pozitiv pe care migra ia persoanelor 

înalt calificate îl poate genera prin intermediul remiten elor, repatrierea ulterioa-
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 în ara de origine, crearea unor re ele de încurajare a schimburilor, lansarea 
programelor de promovare a cooper rii i circula ie a cuno tin elor, rezultînd, în 
final, într-un un cî tig net pentru formarea capitalului uman în rile de origine 
[24]. Astfel, literatura de specialitate arat  importan a mobilit ii interna ionale 
a persoanelor calificate în ceea ce prive te consolidarea capacit ilor tiin ifice 
i tehnologice ale rii de origine. 

Impactul asupra dezvolt rii provenite din contribu ia expatria ilor a ob inut 
o aten ie semnificativ  atît din partea cercet torilor cît i din partea factorilor de 
decizie, mai ales începînd cu anii ’90 (Printre cei mai elocven i fiind J.-B. 
Meyer, R.Adams, Ch.Borders-Benayoun, J.-C.Bolay etc), astfel încît diaspora a 
început s  fie considerat  drept o surs  de cuno tin e i abilit i care circul  înt-
re ri, cu un grad înalt de dorin i capacitate de a contribui la dezvoltarea rii 
de origine. Aceste efecte de feed-back se afl  în centrul dezbaterii cu privire la 
ceea ce a fost denumit op iunea diasporei [11], viziune care încurajeaz  imple-
mentarea diferitor strategii i mecanisme pentru recuperarea resurselor capitalu-
lui uman emigrat care se afl  înc  în str in tate. 

Astfel, una dintre cele mai esen iale evolu ii cu privire la abordarea fenome-
nului migra ionist înregistrate în ultimii ani, a constat în schimbarea percep iei 
vis-a-vis de impactul poten ial negativ al migra iei spre recunoa terea posibile-
lor efecte pozitive asupra procesului de dezvoltare, în special, a rilor de origi-
ne. În acest context, migran ii califica i sunt considera i a fi agen i veritabili ai 
dezvolt rii în domeniul tiin ei, economiei i societ ii civile în ara lor de origi-
ne. De facto, ei sunt acei actori care de in poten ialul de a contribui la construi-
rea re elelor diasporei [12], la aprofundarea leg turile dintre rile de origine i 
cele de destina ie i contribuie în mod direct la eforturile de dezvoltare.  

Exemple ale acestui mecanism din multe ri au demonstrat cum migran ii 
califica i pot contribui, la dezvoltarea rii de origine, prin diverse practici de 
transfer ale cuno tin elor, resurselor i competen elor lor, fie direct – revenind 
temporar sau permanent în ara de origine, sau indirect (virtual) – prin utilizarea 
noilor tehnologii informa ionale i de comunicare. 

În condi iile în care, pentru Republica Moldova, capitalul uman este cea mai 
valoroas  resurs , fenomenul exodului de creieri reprezint  un impediment cru-
cial pentru cre terea economic , dezvoltare i reducerea s ciei. Pe de alt  par-
te, dac  for a de munc  înalt calificat  este important , atunci for a de munc  
din mediul academic are o valoare dubl  în aceast  privin , c ci ofer  o varieta-
te de func ii cruciale pentru dezvoltarea societ ii prin: 

1. Cercetare aplicativ i fundamental ; 
2. Inova ie; 
3. Transferul rezultatelor cercet rii-inov rii în idei comercial exploatabile, 

produse i servicii noi; 
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4. Consolidarea capacit ilor tinerii genera ii prin intermediul procesului de 
predare – înv are i respectiv formarea noilor speciali ti în domenii-cheie, inc-
lusiv cadre didactice i cei din sectorul medical. 

Aceste considerente ne dau temei s  consider m c  în timp ce pierderea for-
ei de munc  calificate, datorit  emigra iei, are un impact fundamental pentru 

poten ialul de dezvoltare a rilor în curs de dezvoltare, pierderea for ei de mun-
 academice este aproape catastrofal , c ci, pe termen scurt, este imposibil de 

înlocuit. Astfel, apare necesitatea coopt rii diasporei tiin ifice în procesul de 
cercetare, dezvoltare i educa ie în ara de origine. Men ion m c , în literatura 
recent , termenul diaspor tiin ific  a fost definit drept “o comunitate autoorga-
nizat  a oamenilor de tiin  afla i în str in tate care contribuie la dezvoltarea 

rii sau regiunii lor de origine, în principal în domeniul tiin ei, tehnologiei, 
educa iei i altor domenii conexe” [3]. 

Elitele intelectuale de la Chi in u sunt din ce în ce mai preocupate de identi-
ficarea unui mecanism durabil de implicare a capitalului uman emigrat în bene-
ficiul rii de origine.  

Programe care au drept scop crearea conexiunilor transna ionale dintre me-
mbrii unei diaspore înalt calificate au fost implementate cu succes în multe regi-
uni ale lumii. Aceste programe pot fi studiate, preluate, adaptate i implementa-
te în Moldova. În acest sens este deosebit de important a identifica: 

 Factorii interni i externi care au motivat i/sau determinat savan ii mol-
doveni s  p seasc ara; 

 rile gazd  unde exist  o concentrare înalt  a savan ilor moldoveni, do-
meniile lor de cercetare i profilul migra ional al acestora etc.  

 Statutul legal i condi iile de profesare; 
 Oportunit ile locale i interna ionale i politici relevante în privin a sus i-

nerii unui mecanism de implicare a membrilor diasporei tiin ifice în dezvolta-
rea rii de origine; 

 Oportunit ile de transfer tehnologic i practici inova ionale în Republica 
Moldova prin implicarea diasporei tiin ifice; 

 Instrumente stimulatorii pentru atragerea membrilor diasporei tiin ifice 
în procesul de dezvoltare a rii de origine; 

 Instrumentelor permanente pentru crearea unei platforme de interac iune 
dintre diaspora tiin ific i colegii lor din Republica Moldova; 

 Recomand ri de politici atît pentru rile de origine cît i pentru cele de 
destina ie în privin a utiliz rii eficiente a capitalului uman de inut de membrii 
diasporei tiin ifice.    

Un exemplu elocvent invocat în favoarea cre rii diasporilor tiin ifice este 
cel al Re elei stabilite între Valea Siliciului (Silicon Valley) din SUA i regiu-
nea Hsinchu din Taiwan. Studiile efectuate asupra acestei comunit i transna io-
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nale au ar tat c  o mare parte a succesului dezvolt rii sectorului de tehnologii 
informa ionale din Taiwan în anii ’80 i ’90 s-a datorat inginerilor americani de 
origine asiatic  care au constituit adev rate re ele socio-economice între Silicon 
Valley i Parcul tehnico- tiin ific Hsinchu [20]. 

Tot în acela i context, un set specific de circumstan e le-a permis cercet to-
rilor taiwanezi afla i în SUA s  contribuie la dezvoltarea rii de origine. Cre te-
rea rapid  a sectorului de noi tehnologii în Valea Siliciului, a contribuit la valo-
rificarea capacit ilor lor de cercetare, utilizate datorit  unui ir de circumstan e, 
precum un spirit înalt de antreprenoriat în cadrul comunit ii, o ini iativ  activ  
a guvernului taiwanez în promovarea sectorului de tehnologii informa ionale i 
o angajare pro-activ  a speciali tilor taiwanezi în IT afla i peste hotare la elabo-
rarea strategiilor de promovare a cre terii sectorului privat în regiunea Hsinchu. 
Aceste exemple demonstreaz  poten ialul cercet torilor afla i peste hotare în do-
meniul transferului de tehnologii, ei reu ind s  promoveze utilizarea în statul de 
origine a celor mai recente realiz ri. 

Schimbul de informa ii dintre diaspor i comunitatea tiin ific  din statul de 
origine în ambele direc ii reprezint  cea mai simpl  form  de interac iune. În 
vederea transmiterii în ara de origine a informa iei i abilit ilor ob inute peste 
hotare, reprezentan ii diasporei tiin ifice pot utiliza urm toarele metode: 

 Organizarea seminarelor anuale în colaborare cu institu iile tiin ifice res-
pective din ara de origine; 

 Oferirea serviciilor de consultan  autorit ilor guvernamentale din ara de 
origine; 

 Implicarea în preg tirea tinerilor cercet tori; 
 Transferul de tehnologii know-how; 
 Dezvoltarea re elei de afaceri în rîndul membrilor diasporei etc. 

Genul de evenimente care se petrec cu participarea membrilor diasporei i 
comunit ii tiin ifice na ionale (întruniri tiin ifice, schimb de informa ii prin 
intermediul po tei electronice, sesiuni de training) nu întotdeauna produc rezul-
tate vizibile, tangibile sau imediate i nu permit o analiz  statistic  a lor. În rea-
litate, pentru a genera proiecte comune între diaspor i ara de origine este ne-
cesar  asigurarea a 2 condi ii: dezvoltarea unui sistem informa ional i stabilirea 
unei scheme permanente de încurajare a contactelor. 

Un exemplu elocvent în acest sens este re eaua Colombian  Red Caldas, una 
dintre primele re ele care a evoluat în calitate de grup bine organizat i autonom 
format din oameni de tiin  columbieni afla i în str in tate. Misiunea re elei 
Red Caldas este de a consolida comunitatea tiin ific  columbian i de a o inte-
gra în comunitatea tiin ific  interna ional  prin intermediul stabilirii contactelor 
i parteneriatelor, organizarea conferin elor, seminarelor i altor modalit i de 

schimb de informa ii. Membrii re elei Red Caldas sunt încuraja i s  colaboreze 
prin intermediul proiectelor de cercetare, ace tea angajîndu-se în ac iuni i acti-
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vit i bine determinate pentru a contribui la progresul economic i social din a-
ra lor de origine [20]. 

De i exist  diaspore care au ap rut la ini iativa comunit ilor tiin ifice na i-
onale, unele state au con tientizat poten ialul de care pot beneficia în urma insti-
tu ionaliz rii re elelor stabilite între cercet torii afla i în ar i cei de peste hota-
re. Uneori, statele dezvoltate percep crearea pe teritoriul lor a diasporei tiin ifi-
ce a statelor în curs de dezvoltare drept parte a politicii de asisten  pentru dez-
voltare (cazul Fran ei). Un exemplu de politic  guvernamental  în domeniul uti-
liz rii poten ialului diasporei tiin ifice este modelul chinez “Serve te- i Na iu-
nea”. În cadrul acestuia, guvernul chinez i-a asumat angajamentul de a crea un 
website i un centru ce va oferi asisten  cercet torilor chinezi întor i definitiv 
sau temporar în patrie. Eforturile guvernului în acest sens au început la mijlocul 
anilor ’90 odat  cu proiectul Aer de Prim var . În 1996, în urma unei vizite de 
succes efectuate de c tre un grup de studen i chinezi ce î i f ceau studiile în Ge-
rmania, acest proiect a trecut într-o faz  experimental , iar în 1997 a fost lansat 
oficial. Acest proiect oferea suport financiar cet enilor reîntor i pe perioade 
scurte în ara de origine. Programul suport  costul biletului de avion pîn  în 
China, mizînd pe faptul c  cercet torii ar putea utiliza propriile resurse financia-
re provenite din granturile de cercetare pentru retur. 

În noiembrie 2000, Ministerul chinez al educa iei a lansat un program care 
ar stimula întoarcerea cercet torilor afla i peste hotare în timpul vacan ei de va-

 oferindu-le un salariu ce dep ea de 5 ori salariul pe care l-ar fi cî tigat pe pa-
rcursul acestei perioade în ara gazd . În 2001, un document guvernamental im-
portant, ce întrunea eforturile mai multor ministere, semnala cet enilor afla i 
peste hotare datoria de a- i servi na iunea, chiar dac  ace ti cet eni nu manifes-

 dorin a de a reveni pentru totdeauna în ar  [21]. 
O alt  component  a politicii guvernamentale chineze este Planul celor 100 

de savan i, menit s  atrag  100 de savan i cu renume afla i în str in tate pentru 
a activa în cadrul Academiei Na ionale de tiin e. Succesul politicii lansate la 
mijlocul anilor ’90 este demonstrat i de cele 1700 de afaceri ini iate numai în 
Shanghai de expatria i. 

Exemplul rilor din Europa este la fel de concludent. Astfel, la începutul 
anului 2006, în Croa ia a fost lansat un serviciu web – Portalul tiin ific Croat 
(www.znanstvenici.hr) pentru facilitarea interac iunii i cooper rii între cercet -
torii croa i, similar cu serviciul oferit de c tre Societatea pentru Popularizarea 
Public  a tiin ei – www.znanost.org, societate informal  a savan ilor, profeso-
rilor i studen ilor croa i afla i atît în Croa ia, cît i în str in tate. Printre ac iuni-
le directe întreprinse în vederea consolid rii diasporei tiin ifice se înscrie i pu-
blicarea de c tre Societatea Croato American  a 5 volume despre savan ii croa i 
din diaspor , inclusiv Savan i Croa i Eminen i în SUA i Savan i Croa i Emi-
nen i în Lume. În ultimii ani, mul i savan i croa i cunoscu i s-au reîntors în ara 

http://www.znanstvenici.hr/
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de origine prin intermediul programului de reîntoarcere a savan ilor croa i. Lo-
curile de munc  le-au fost asigurate de c tre Ministerul tiin ei, Educa iei i 
Sportului (MSES) în cooperare cu universit ile i institu iile tiin ifice din Cro-

ia. În 2005, Funda ia Na ional  Croat  pentru tiin , Educa ie i Dezvoltare 
Tehnologic  a lansat programul Brain Gain pentru facilitarea reîntoarcerii sava-

ilor. Programul este format din 4 subprograme: Visitor, Senior, Postdoc, Ho-
ming. Primele 3 programe sunt deschise pentru to i savan ii, pe cînd programul 
Homing e adresat sus inerii savan ilor croa i recunoscu i ce activeaz  peste ho-
tare în vederea instituirii unei infrastructuri de cercetare (cu o valoare de 100 
mii de euro) în Croa ia [16]. 

 
Eforturile de mobilizare a diasporei tiin ifice a Republicii Moldova 

În Republica Moldova circa 44% din popula ia cu vîrsta cuprins  între 18 i 
40 ani (atît califica i cît i necalifica i) au indicat faptul c  inten ioneaz  în mod 
serios s  emigreze [13]. Tranzi ia continu  a statului nostru, ignorarea sectorului 
de cercetare-inovare în calitate de prioritate pentru dezvoltare, degradarea infra-
structurii tiin ifice, lipsa oportunit ilor pentru afirmare profesional , de comun 
cu atractivitatea material i moral  a centrelor tiin ifice din statele dezvoltate, 
sunt doar cî iva dintre factorii care au favorizat, în istoria contemporan  a Repu-
blicii Moldova, emigra ia din rîndul poten ialului tiin ific autohton. Insuficien a 
i instabilitatea financiar , lipsa experien ei de gestionare a tiin ei în condi iile 

dificile ale economiei de pia a în curs de constituire din anii ’90 au impus apli-
carea unui mod neadecvat de utilizare a resurselor materiale i financiare, au 
provocat fenomene negative care au afectat poten ialul tiin ific existent: deteri-
orarea bazei materiale i tehnico- tiin ifice; exodul competen elor din sfera de 
cercetare-dezvoltare i reducerea fluxului cadrelor tinere; dezintegrarea unit ii 
tehnologice a lan ului cercet ri tiin ifice – aplicarea inova iilor tehnico- tiin ifi-
ce în produc ie etc. Astfel, efectivul cercet torilor tiin ifici, inclusiv al celor cu 
grad tiin ific din cadrul Academiei de tiin e s-a redus, respectiv, cu 83,4% 
(anexa 1).  

Pe de alt  parte, dorim s  men ion m c  nu exist  în prezent date statistice 
oficial documentate care ar indica num rul i/sau destina ia (nici pe domenii de 
activitate, nici pe ri) savan ilor emigran i din tiin a moldoveneasc . Sursele 
neoficiale indic  faptul c  comunitatea tiin ific  din Moldova s-a confruntat în 
primii ani de independen , cu migra ia în mas  a profesorilor i cercet torilor 
preferen ial spre Israel, Germania, SUA i Rusia, ceea ce a cauzat un deficit ma-
jor al profesioni tilor din domeniul educa ie i cercetare în Republica Moldova, 
sectoare esen iale pentru dezvoltarea capitalului uman.  

Reiter m i faptul c  acest proces a fost sus inut i de programele statelor de 
destina ie, care sunt interesate în atragerea personalului înalt calificat, în special 
a tinerilor [18; 19]. Valoarea colilor tiin ifice autohtone, în pofida restric iilor 
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de comunicare impuse în perioada sovietic , era recunoscut  departe peste hota-
rele  rii.  Astfel,  prin  intermediul  programele  de  integrare  speciale  pentru  oa-
meni de tiin  imigran i din spa iul post sovietic, mul i dintre cercet torii mol-
dovenii i-au continuat carierele lor academice în universit i i institu iile de 
cercetare din str in tate. Iar luînd în considera ie diferen ele substan iale dintre 
salariile din Moldova i cele din Occident, cît i condi iile de cercetare, este evi-
dent c  politicile de contracarare a migra iei i încurajarea reîntoarcerii emigran-
ilor sunt pentru moment cel pu in ineficiente. Din aceast  cauz  op iunea dias-

porei, prin mobilizarea eficient  a capacit ii intelectuale pe care o de in memb-
rii diasporei intelectuale, poate contribui la dezvoltarea rii de origine în diver-
se domenii. 

 
Anexa 1. Dinamica poten ialului tiin ific (1990-2004) [22] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anul 2004 reprezint  un an de transformare în dezvoltarea tiin ei în Repub-
lica Moldova. O dat  cu adoptarea Codului cu privire la tiin  si inovare s-a 
modificat esen ial paradigma func ional i institu ional  a Academiei de tiin e 
a Moldovei (ASM) prin delegarea c tre aceasta a competentelor Guvernului în 
vederea realiz rii politicii de stat în sfera tiin ei i inov rii i a rolului de coor-
donator în promovarea inova iilor i transferului tehnologic, atribuirea statutului 
de institu ie public  de interes na ional în sfera tiin ei i inov rii, diversificarea 
statutului organiza iilor din sfera tiin ei i inov rii ca membri ai A M, implica-
rea mai larga a comunit ii tiin ifice în activit ile de organizare i dirijare a ti-
in ei din ar , p strarea i promovarea libert ilor academice. 
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Anexa 2. Finan area sferei tiin ei i inov rii (% din PIB) [22] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A sporit substan ial finan area de la bugetul de stat a sferei tiin ei i inov rii 

(anexa 2), ceea ce a creat premise reale pentru renovarea bazei tehnico-materia-
le i experimentale, reutilarea laboratoarelor cu echipament tiin ific modern, 
înviorarea i mobilizarea activit ilor de inovare si transfer tehnologic, îmbun -

irea condi iilor de munc i de retribuire a muncii cercet torilor tiin ifici. În 
acela i context, autorit ile de la Chi in u au elaborat ini iative în scopul de a 
crea un cadru legal pentru emigran ii moldoveni care doresc s  se reîntoarc  în 
ara de origine, precum i au contribuit la crearea premiselor de repatriere i re-

integrare a expatria ilor moldoveni. 
Pe de alt  parte, priorit ile de politici ale Republicii Moldova privind mig-

ra ia, promoveaz  reîntoarcerea for ei de munc  pierdute, îmbun irea gestiu-
nii migra iei i sporirea impactului de dezvoltare a capitalului i deprinderilor 
ob inute de c tre cet enii moldoveni peste hotare. Aceste obiective na ionale de 
politici sunt dovedite, printre altele, prin: 

 Strategia Na ional  de Dezvoltare pentru anii 2008-2011, care indic  ne-
cesitatea de a reglementa fluxurile migra ionale i de a consolida gestionarea 
frontierelor; 

 Planul de ac iuni pentru stimularea reîntoarcerii muncitorilor migran i 
moldoveni de peste hotare; 

 Programul de Ac iuni pentru sprijinirea persoanelor n scute în Republica 
Moldova care locuiesc peste hotare (diaspora moldoveneasc ); 

 Planul na ional de ac iuni privind protejarea cet enilor Republicii Moldo-
va care locuiesc peste hotare; 

 Planul de ac iuni privind promovarea intereselor cet enilor moldoveni 
din Italia i leg tura lor cu Moldova; 

 Regulamentul privind suportul financiar destinat pentru activit i în leg -
tur  cu p strarea identit ii na ional-culturale a persoanelor care provin din Re-
publica Moldova i locuiesc peste hotare (diaspora moldoveneasc );  
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 Programul de stat de sus inere a dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlo-
cii pentru anii 2009-2011;  

 Strategia na ional  privind politicile de angajare în cîmpul muncii pentru 
anii 2007-2015; 

 Programul Na ional pentru dezvoltarea unui sistem integrat de servicii so-
ciale pentru anii 2008-2012; 

 Planul Na ional privind prevenirea i combaterea traficului de fiin e uma-
ne pentru anii 2008-2009; 

 Strategia Sistemului Na ional de Referire pentru protec ia i asisten a vic-
timelor i poten ialelor victime ale traficului de fiin e umane pentru anii 2008-
2016 i Planul de ac iuni privind punerea în aplicare a strategiei pentru perioada 
2008-2011;  

 Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor i adul ilor – vic-
time ale traficului de persoane, traficului de migran i ilegali, precum i a copii-
lor neînso i. 

Cu toate acestea, se atest  lipsa unei abord ri sistemice privind reîntoarcerea 
imigran ilor califica i. Astfel, conform studiului Organiza iei Interna ionale pen-
tru Migra ie [23], deoarece migra ia spre rile UE reprezint  o investi ie finan-
ciar , aceasta deseori este întreprins  de cet eni califica i i se asociaz  cu pla-
nurile de edere de lung  durat i posibil stabilirea cu traiul permanent peste 
hotare. În aceste circumstan e, autorit ile de la Chi in u duc lipsa de capacit i 
suficiente pentru a men ine contactele cu moldovenii de peste hotare i pentru a-
i sus ine, se pierd ‘cei mai buni’ oameni i nu se reu te utilizarea la maximum 
a resurselor diasporei. În ciuda acestui fapt, Guvernul a purces la cartografierea 
diasporei, a elaborat un cadru institu ional pentru men inerea dialogului între di-
aspora i ar  de ba tin , a aprobat un Plan Na ional de Ac iuni pentru diaspora 
i alte documente de politici care se axeaz  pe diaspor . 

eful Misiunii OIM în Moldova, M.A.Wyss, eviden ia faptul c  Guvernul 
Moldovei este preocupat de asimilarea unor bune practici, înt rirea capacit ii 
de abordare a programelor diasporei i consolidarea coeren ei dintre agendele 
migra iei i dezvolt rii. Acestea pot fi atinse prin intermediul unei colabor ri în 
ascensiune i a unor abord ri eficiente de antrenare a diasporei în calitate de ac-
tor pentru dezvoltarea rii de ba tin i creare a unor sisteme de leg turi cu co-
na ionalii de peste hotare. Politicile i programele orientate spre diaspor  în ve-
derea dezvolt rii rii de origine s-au extins în ultimii zece ani. Guvernul Mol-
dovei încearc  s  introduc  o varietate de instrumente i m suri politice pentru a 
încuraja migran ii, în mod permanent sau temporar stabili i peste hotare, s  con-
tribuie la dezvoltarea rii lor de ba tin  [23]. În aceast  ordine de idei, manage-
mentul diasporei i protejarea cet enilor moldoveni peste hotare au fost identi-
ficate drept priorit ile cheie ale Planului na ional de ac iuni pentru anul 2008 cu 
privire la protejarea cet enilor moldoveni afla i peste hotare i ale Programului 
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de ac iuni pentru anii 2006-2009 cu privire la sprijinul persoanelor n scute în 
Republica Moldova aflate peste hotare. 

Astfel, informa iile disponibile din investiga iile sociologice i din sursele 
neoficiale indic  faptul c  majoritatea emigran i care au plecat în anii ’90, inten-
ioneaz , în cele din urm , s  se întoarc  în Moldova2.  Cu toate  acestea,  mul i  

dintre ei, în special cei înalt califica i, se pare c  ar fi p sit ara pe o baz  mai 
permanent , iar estim rile indic  faptul c  migra ia devine o decizie calculat i 
se poate transforma într-un fenomen permanent creînd un grad înalt de risc pen-
tru aprofundarea fenomenului „exodului de creieri” [27].  

Atît timp cît exist  o cerere crescînd  pentru for  de munc  calificat  în -
rile dezvoltate i are loc promovarea intens  a politicilor de atragere a capitalu-
lui uman calificat din zonele în curs de dezvoltare spre zonele dezvoltate, emig-
ra ia din Moldova nu poate fi evitat , îns  impactul ei negativ asupra dezvolt rii 
poate i trebuie atenuat prin identificarea i elaborarea m surilor specifice care 

 conecteze emigran ii moldoveni înalt califica i la procesele de dezvoltare în 
domeniile cercet rii i inov rii din Republica Moldova.   

În perspectiva de durat  medie i lung , reîntoarcerea cercet torilor afla i 
peste hotare ar presupune costuri enorme ce in de modernizarea infrastructurii 
de cercetare-inovare, în scopul cre rii de condi ii similare celor din Occident, 
reducerea diferen ei salariale, asigurarea cu pozi ii privilegiate în ierarhia insti-
tu ional . Nu trebuie diminuat, de asemenea, rolul factorilor personali în fiecare 
caz în parte, care pot fi atît pro, cît i contra reîntoarcerii. Totu i, o alternativ  a 
acestui proces de lung  durat  ar fi crearea în str in tate a diasporelor tiin ifice, 
care s-ar putea constitui într-o etap  intermediar  a procesului de reîntoarcere în 
ara de origine. Fenomenul diasporei tiin ifice este considerat ca fiind un proi-

ect inovativ în domeniul politicilor publice. 
Luînd în considera ie aceste circumstan e i con tientizînd necesitatea de 

implicare a diasporei tiin ifice a Republicii Moldova în dezvoltarea rii de ori-
gine, Academia de tiin e a Moldovei a lansat în 2008 ini iativa "Dezvoltarea 
cooper rii în cadrul diasporei tiin ifice a Republicii Moldova". Ini iativa are 
drept scop primordial crearea unei platforme de interac iune între diaspora tiin-
ific i comunitatea tiin ifica din Moldova prin crearea etapizat  a Re elei Dia-

sporei tiin ifice a Republicii Moldova (RDSRM). 
Obiectivele RDSRM constau în sus inerea comunic rii i colabor rii între 

cercet torii din Republica Moldova i cei din afara; oferirea mecanismelor de 
sprijinire a savan ilor afla i peste hotare în dorin a lor de implicare în procesul 
de inovare din Moldova; sprijinirea institu iilor de cercetare din Moldova în ve-
derea implic rii lor în proiecte ini iate de institu iile de cercetare-gazd  a cerce-

                                                
2 Aproximativ 70% din emigran ii moldoveni inten ioneaz  s  se întoarc  pe o baz  permanent  

în Moldova [6]   
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torilor originari din Republica Moldova. Pentru realizarea acestor obiective, la 
prima etap  se inten ioneaz  crearea unei baze de date electronice a cercet tori-
lor originari din Moldova afla i peste hotare, cît i lansarea unui forum de discu-
ii care ar înlesni colaborarea i schimbul de idei între to i savan ii originari din 

Moldova în elaborarea RDSRM. Astfel, prin implementarea acestui proiect, se 
preconizeaz  atingerea urm toarelor rezultate: 

 cre terea nivelului de cooperare în domeniul tiin ei i inov rii între sava-
ii din Republica Moldova i colegii acestora ce î i desf oar  activitatea de 

cercetare peste hotarele rii; 
 sporirea calit ii desf ur rii procesului de expertizare a proiectelor în do-

meniul cercetare-inovare finan ate în baz  de concurs din bugetul de stat; 
 informarea corect  a opiniei publice interna ionale despre activit ile de 

cercetare desf urate de savan ii moldoveni în Republica Moldova; 
 stabilirea unor contacte de durat  între savan ii din Republica Moldova i 

colegii lor din centrele de cercetare din str in tate; 
 rirea gradului de cointeresare a investitorilor str ini în sectorul de cer-

cetare i inovare din Republica Moldova; 
 cre terea num rului savan ilor originari din Republica Moldova ce pro-

moveaz  constant imaginea tiin ei autohtone pe arena interna ional ; 
 amplificarea rolului pe care îl au savan ii în promovarea imaginii Repub-

licii Moldova peste hotare; 
 crearea unui cadru mai favorabil pentru reîntoarcerea celor mai notorii sa-

van i moldoveni în Republica Moldova; 
 cooptarea cercet torilor afla i peste hotare în calitate de surse de informa-

re pentru comunitatea tiin ific  din ar ; 
 sporirea num rului de lucr ri academice publicate în Republica Moldova 

i semnate de savan i moldoveni emigran i; 
 cre terea num rului de publica ii editate de membrii Diasporei tiin ifice 

în cooperare cu cercet tori din Republica Moldova; 
 contribu ia cercet rii-inov rii la dezvoltarea socio-economic  a Republicii 

Moldova, în general. 
În acest context, continuînd eforturile de consolidare a diasporei tiin ifice a 

originarilor din Republica Moldova, A M a demarat cîteva activit i orientate 
spre conturarea unui cadru politic, teoretic i practic, care vizeaz  în principal, 
sus inerea comunic rii i colabor rii cu cercet torii originari din Republica Mo-
ldova ce activeaz  în str in tate, crearea mecanismelor de implicare a acestora 
în sfera tiin ei i inov rii din Moldova, inclusiv prin accesarea în comun a fon-
durilor europene i interna ionale, expertizarea proiectelor na ionale, implicarea 
în procesul de preg tire a cadrelor tiin ifice etc.  



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.2 (XLIX) 
 

 

39 

Relevant în acest sens este proiectul „Conectarea diasporei tiin ifice a Re-
publicii Moldova la dezvoltarea tiin ific i economic  a rii de origine”, dez-
voltat în comun cu coala Politehnica Federal  din Lausanne (EPFL). Partenerii 
elve ieni antrena i în acest proiect au coordonat anterior procesul de formare a 
diasporilor tiin ifice în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv America Latin . 
Astfel, proiectul va crea o baz  teoretico-metodologic  solid  pentru elaborarea 
unui mecanism de durat  care va contribui la identificarea c ilor de implicare a 
savan ilor expatria i originari din Moldova în procesul de dezvoltare tiin ific  
i economic  a rii lor de origine. Se vor studia, în acest context, experien a al-

tor  state  în  domeniul  de referin e,  se  va realiza o cercetare sociologic  care va 
pune în eviden  atît viziunea membrilor diasporei tiin ifice, cît i a colegilor 
lor din Moldova, referitor la cele mai eficiente c i de intensificare a colabor rii 
reciproce pentru contribuirea la dezvoltarea rii de origine, iar rezultatele inve-
stiga iilor vor constitui baza unui studiu complex ce va propune recomand ri 
specifice autorit ilor Republicii Moldova, autorit ilor rilor gazde, savan ilor 
moldoveni, organiza iilor interna ionale în privin a optimiz rii colabor rii dintre 
diaspora tiin ific i ara de origine. 

O ini iativ  practic  în acest sens este lansarea recent , sub egida Organiza-
iei Interna ionale pentru Migra ie din Moldova (OIM), a unui proiect de anver-

gur  na ional  menit s  foloseasc  fenomenul migra iei drept factor de dezvolta-
re. În cadrul acestui proiect A M î i propune s  consolideze rolul Moldovei ca 
platform  de cercetare i dezvoltare prin revenirea temporar  în Republica Mol-
dova a oamenilor de tiin  expatria i. Totodat , misiunile de scurt  durat  a ex-
per ilor moldoveni ce activeaz  în centrele de cercetare de peste hotare vor avea 
i o însemn tate simbolic  c ci, pe lîng  activit ile de cercetare în domeniilor 

lor de competen , savan ii i colegii lor vor fi antrena i într-o campanie de sen-
sibilizare public , cu promovarea mesajului de existen  a oportunit ilor de rea-
lizare profesional  în Moldova.  

În acela i context, pentru reliefarea unui cadru politic eficient de promovare 
a ini iativelor practice ale A M, în data de 31 ianuarie 2010, acad. Gh.Duca – 
pre edintele Academiei de tiin e a Moldovei, prof. E.Constantinescu – pre edi-
ntele Forului tiin ific Academic, pre edinte al României (1996-2000), i acad. 
E.Doga, compozitor, artist al poporului, membru titular al Academiei de tiin e 
a Moldovei, au elaborat i semnat Declara ia de la Chi in u. Astfel, oamenii de 
tiin i cultur , n scu i pe teritoriul actualului stat Republica Moldova, cu sta-

tut reprezentativ în comunit ile stiin ifice i culturale din Republica Moldova i 
România, reuni i la Chi in u, au decis s  fondeze, sub auspiciile Academiei de 

tiin e a Moldovei, Sfatul Oamenilor de tiin i Cultur  Originari de pe terito-
riul actualului stat Republica Moldova [7].  

Sensibilizarea i mobilizarea personalit ilor noastre notorii din diaspora ti-
in ific i cultural  în vederea acceler rii procesului de aderare a Republicii Mo-
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ldova la Uniunea European  este obiectivul prioritar al Sfatului instituit de cele 
trei personalit i.  

Totodat , pentru a stimula i promova implicarea membrilor diasporei tiin-
ifice în dezvoltarea Republicii Moldova, A M a lansat o nou  ini iativ  care 

const  în aprecierea rezultatelor deosebite în sfera tiin ei i inov rii ob inute de 
cona ionalii no tri în str in tate. În acest context, la 29 decembrie 2009, în pre-
mier , în cadrul edin ei festive a Consiliului Suprem pentru tiin i Dezvolta-
re Tehnologic , Diploma de Merit a A M i-a fost conferit  cercet toarei S.Ghe-
rvas, istoric originar din Republica Moldova, directoare de studii la Institut 
d'Etudes Avancées din Paris i la Maison des Sciences de l'Homme din Paris, 
pentru promovarea peste hotare a patrimoniului istoric i cultural na ional al -
rii noastre3.  

Totodat , atragerea pe o baz  permanent i reintegrarea în sistemul autoh-
ton de cercetare a savan ilor moldoveni expatria i, constituie o prioritate pentru 
mediul academic din Republica Moldova. Acest proces a debutat deja, iar rezul-
tatele sunt vizibile. Astfel, A.Sidorenco, doctor habilitat în tiin e fizico-mate-
matice, profesor universitar, dup  10 ani de activitate tiin ific  fructuoas  în 
Republica Federal  Germania, a revenit în 2008 în Moldova i a fost ales în ca-
litate de director al Institutului de Inginerie Electronic i Nanotehnologii al 

M. În acela i context, doctorul în istorie V.Kavruk, director al Muzeului Na-
ional al Carpa ilor R riteni din Sfîntu Gheorghe (1998-2009), România, a re-

venit în Republica Moldova la invita ia A M i a fost numit în calitate de direc-
tor al Institutului Patrimoniului Cultural al A M.  

Aceste personalit i doresc s  reproduc  în Moldova mecanismele institu io-
nale performante din universit ile europene unde au studiat i lucrat [8]. Mai 
mult, rela iile profesionale formate în timpul profes rii peste hotare, permit cre-
area mai facil  a parteneriatelor interna ionale de cercetare între organiza iile 
din sfera cercetare i inovare din Republica Moldova i cele europene, în special 
pentru depunerea în comun a proiectelor de cercetare tiin ific  pentru finan are 
din granturi interna ionale, publicarea studiilor tiin ifice în reviste cu impact in-
terna ional, organizarea i participarea la conferin e, workshop-uri i simpozioa-
ne importante, toate acestea facilitînd i încurajînd integrarea stemului autohton 
de cercetare în Spa iul European de Cercetare.  

 
Concluzii finale 

Ini iativele care î i propune s  stimuleze implicarea de la distan  a diaspo-
rei tiin ifice în dezvoltarea rii de origine, cît i reîntoarcerea cercet torilor af-

                                                
3 Men ion m c  Academia Francez  i-a acordat în 2009 S.Ghervas prestigiosul Premiu de Istorie 

– Guizot-2009 pentru cartea sa „Réinventer la tradition. Alexandre Stourdza et l'Europe de la 
Sainte-Alliance” (Reinventarea tradi iei: Alexandru Sturdza i Europa Sfintei Alian e), ap rut  
la Paris, ed. Honoré Champion. 
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la i peste hotare au la baz  urm toarele instrumente: (a) oferirea granturilor de 
reîntoarcere temporar   în ar  a diasporei tiin ifice, oferite de Organiza ia Inte-
rna ional  pentru Migra ie, Misiunea din Republica Moldova, (b) premierea 
anual  a membrilor diasporei pentru activit i de promovare a patrimoniului tii-

ific i cultural al rii noastre, peste hotare, (c) elaborarea modelului autohton 
de implicare a diasporei tiin ifice în dezvoltarea rii de origine, (d) elaborarea 
bazei de date electronice a membrilor diasporei tiin ifice. 

În acela i timp, pentru a progresa în continuare în aceast  direc ie, este nece-
sar de: 

 a coopta membri ai diasporei în colegiile de redac ie ale revistelor tiin-
ifice autohtone; 

 a coopta membri ai diasporei în expertizarea proiectelor tiin ifice na io-
nale; 

 a înfiin a un Fond special pentru proiecte de cercetare comune i pentru 
granturi speciale de reîntoarcere temporar  a diasporei tiin ifice; 

 a coopta membrilor remarcabili ai diasporei în calitate de profesori aso-
cia i în cadrul universit ilor din Moldova; 

 a garanta condi ii de munc  stimulatorii în cadrul sistemului de cercetare 
autohton pentru membrii diasporei tiin ifice ce inten ioneaz  s  se întoarc ; 

 a sprijini comunicarea i colaborarea dintre cercet torii moldoveni din 
str in tate i cei din ar ; 

 a elabora un portal electronic, o baz  de date electronic i un forum on-
line de discu ii i interac iune dintre savan ii pleca i i colegii lor din ar . 
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In article results taken place in Ukraine in 2010 of democratic presidential 
election are analyzed. Features of a course of election campaign are conside-
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1  10,97 3 
2  13,42 3 
3  21,13 2 
4  15,50 3 
5 .  15,12 2 

 
 8.  « »  « »  

  
» * » ** 

 2006 2007 2010  
 

 

-
  

8.02 

2006 2007 2010  
 

-
 

2010  
 
-

 

-
  

8.02 

 46,38 45,62 40,31 45,47 39,74 43,94 52,72 39,66 48,96 

 16,27 15,24 16,27 17,32 70,21 74,60 78,04 67,07 78,25 

 72,40 69,03 62,22 71,10 13,49 20,35 30,19 18,99 24,26 

 78,68 79,03 68,53 81,85 7,72 11,46 22,73 12,58 14,01 

-
. 

25,92 27,52 24,42 29,13 54,92 58,53 69,37 46,89 62,70 

 8,29 5,53 8,32 6,45 84,80 89,21 88,29 81,08 90,44 

-
 

54,69 52,51 45,94 57,50 25,53 31,11 42,15 28,67 36,70 

-
 

54,54 60,50 44,81 51,66 21,78 25,24 42,56 32,56 41,55 

-
 

21,19 19,59 19,72 22,22 64,72 67,73 74,62 56,94 71,50 

-
 

88,20 90,86 84,16 88,89 2,94 4,59 10,31 5,95 7.02 

 71,87 69,16 57,33 69,71 13,56 18,52 33,52 18,17 23,61 

. 
51,61 49,49 44,11 54,66 28,10 36,84 46,50 32,00 39,61 

 7,61 6,90 10,12 7,72 85,46 86,09 86,10 76,64 88,96 

 85,53 89,45 84,09 86,20 4,40 5,84 11,31 6,54 8,60 

- 23,64 22,63 21,93 22,95 61,92 65,66 70,66 57,24 71,53 
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 24,59 20,38 17,19 19,52 56,88 66,92 75,51 54,38 74,14 

 56,70 52,56 46,81 54,20 27,88 34,72 43,54 31,29 38,99 

 74,84 72,87 62,75 76,24 10,28 15,01 25,47 14,79 18,91 

 67,67 64,46 50,56 62,89 18,85 25,25 40,06 25,59 30,04 

-
 

87,81 91,29 78,87 88,39 2,93 4,80 15,63 10,83 7,92 

-
 

23,01 24,67 19,58 22,43 61,68 63,09 74,78 55,96 71,35 

 34,15 31,96 28,99 33,73 50,01 56,84 64,12 48,62 59,98 

-
 

69,04 66,98 58,66 69,74 14,84 20,10 31,91 18,69 24,94 

 68,85 62,28 56,18 65,37 17,01 25,20 34,80 21,92 28,84 

-
 

67,41 67,25 61,89 66,47 16,49 23,13 30,23 21,38 27,64 

-
 

61,33 57,03 53,37 63,63 23,63 31,15 38,29 24,94 30,95 

 66,30 63,17 53,52 65,34 17,65 21,81 37,39 18,44 25,72 

-
 

9,06 7,40 10,08 10,38 80,72 84,19 83,62 68,50 84,35 

. 
 

66,60 60,93 52,58 60,57 24,68 30,36 42,24 31,08 33,96 

 « » : 2006 . — , , ,  — 
, « », « », . ; 2007 . — , 

 « »; 2010 . — , , , , -
. 

**  « » : 2006 . — , -
, « !»; 2007 . — , ; 2010 . — , -

, ,  (  ) . 
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 3. -
 17.01.2010 .  ( ). 

 
 

 2. : « ,  
, , , , 

?» ( . , n = 3200). 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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16.8
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53.1

56

45.8

48.2

19.2

6.2

3.9
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 49.4 0.8 45.8 3.9 

 34.3 3.5 56 6.2 

 10.9 16.8 53.1 19.2 

 2.4 13.5 35.9 48.2 
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 3.  :  « ,   

, ?» 
. , n = 1000). 

 

30.5

11.5

6.7

4.9

51.7

55.9

55.1

43.9

14.5

25.3

11.4

1.9

3.3

7.3

26.8

49.2

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  

 
  

 
 

 
 49.2 1.9 43.9 4.9 

 
 26.8 11.4 55.1 6.7 

 
 7.3 25.3 55.9 11.5 

 
 3.3 14.5 51.7 30.5 
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Emerit»  
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,  « » 

, ,  
 

 
, ,  

, ,  
 

In this article the influence on terminal and tool values of social memory of 
value of the Moldavian voters is examined. Terminal concern is considered to 
be from an ideological level, while at an ordinary level the consciousness of the 
individual defines their final correlation to such terms as kindness, justice, 
truth, etc. Tool values at this level get lines of traditional reproduction of life 
during this concrete time and in this concrete place. 

The analysis shows that the "Soviet" tool values of the Moldavian voters, 
under the influence of social memory, are estimated positively in comparison 
with the "Post-Soviet" ones. At the same time the "Soviet" terminal values, un-
der the influence of social memory, are estimated negatively in comparison with 
the "Post-Soviet" ones. Thus the social memory of the Moldavian voters as a 
whole leads to nostalgia on the Soviet past of most of the Moldavian electors. 

 
,  

, -
,  

                                                
4 09.820.07.05 UF « -
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: 1)  60 ; 2) 59-45 ; 3) 44-
30  4) 29-18 . , ,  -

-
, -

, -
, . , -

, 
,  
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-

. . 
, -
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,  

 ( ). -
 

-
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 (60 ) ,  

 « » 
.  
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» .  

, -
. 

 (30-44 ),  
 « » . -

. 
 (18-29 ) -

 « », -
.  
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 « » -

                                                
10 , .143 
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. ,  18-29 -
 « » . 

 « »  « -
» 11 : 

,  ,   
, …»  

. 
 

.  
,  « » , -

 « », , -
 «  « » . 

 
 1.  « » 

 « »  (  
%): 

1 2 3 4 5 6 
1. ? 42.1 12.0 23.2 17.2 5.5 
2. ? 37.3 10.0 34.0 13.8 4.9 
3.     ? 23.9 14.6 36.5 19.9 5.1 
4.     ? 44.6 11.7 19.9 19.9 6.0 
5.   ? 46.5 14.1 17.3 16.0 6.1 

: 1 -  
 1991 , ,  
) ...; 2 – ; 3 – ; 4 -  1991 ; 5 - -

; 6 - . 
 

 « » -
 « ».  

 
 2.  « » 

 « » -
 (  %): 

                                                
11  1118  18 . : -

, , . : 12 -
,  ( ),  ( , 

. :  
 

.  +-3%. -
 16-30  2009  CBS AXA ( , 

)  
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1 2 3 4 5 6 
1. ? 18.8 8.8 56.9 12.5 3.0 
2. ? 18.7 15.0 51.1 11.6 3.0 
3. ?  21.9 10.6 53.2 10.7 3.6 
4. ? 17.9 10.5 55.0 12.8 3.8 
5. ? 18.8 10.7 52.1 14.1 4.3 
6. ? 12.0 8.5 55.4 19.2 4.9 
7. ? 10.1 11.6 50.0 23.3 5.0 
8. ? 9.9 6.9 68.0 11.4 3.8 
9. ? 7.9 8.3 59.6 12.7 11.5 
10.  

? 
15.2 17.8 50.0 12.2 4.7 

: 1 -  
1991 , ,  ( ) -

...; 2 – ; 3 – ;  4 -  1991 ; 5 - ; 6 -  
. 

 
, , -

.   
, -

.  
 « » « » - 68%  « -

» - 7,9%, « » -  68,0%  9,9%, 
» -  56.9%  18.8%. , -

 « »  
: « » - 42,1% -

 « » 23,2%, « » - 19,9%  « -
» -  46,5%  19,9%. 
, , -

-
,  .  ,   

 6,9%  17,8%.  
-

,  « »,  « -
» .   -
.  11,4%  23,3%.  
, , ,  

.  
, , -

-
  .  
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, -
-
-

.  
 (  3) -

: , -
, .  

,  
, . -

  , -
, -

. 
 

  3.  
12) 

 ( ): ,  
 1991 : 1 2 3 4 5 6 

1.  0,40 0,36 0,30 0,09 0,29 1 
2.  0,49 0,31 0,24 -0,04 0,25 2 
3.    0,13 -0,06 -0,23 -0,04 -0,13 5 
4.  0,25 0,11 -0,01 -0,24 0,03 4 
5.  0,39 0,29 0,16 -0,11 0,19 3 

: 1 - 18-29 ; 2 - 30-44 ; 3 - 45-59 ; 4 -  60 ; 
5 – ; 6 -  
 

,  18-29 
 « » -

 « ». -
 « » . , , ,  

-
, -

.  
,  -

 « » -
. , , -

, -

                                                
12 : =(+)-(-)/ : , 

, .  
 «+1»,  «-1».  «0» – : -

. 
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,  « »  « -
». 

.  
 « -

»  « ». 
,  

 1991  (  4). 
 

 4. -
 ( ) 

 ( ): ,  
 1991 : 1 2 3 4 5 6 

1.  
 

-0,04 -0,33 -0,47 -0,55 -0,35 4 

2.  -0,17 -0,30 -0,45 -0,56 -0,37 5-6 
3.  -0,33 -0,53 -0,71 -0,73 -0,58 10 
4.  -0,14 -0,38 -0,51 -0,57 -0,40 8 
5.  -0,14 0,38 -0,55 -0,66 -0,43 9 
6.  -0,06 -0,27 -0,46 -0,54 -0,33 2-3 
7.  -0,01 -0,31 -0,54 -0,66 -0,37 5-6 
8.    -0,04 -0,26 -0,45 -0,55 -0,33 2-3 
9.  -0,03 -0,32 -0,54 -0,63 -0,38 7 
10.  0,01 -0,20 -0,46 -0,60 -0,31 1 

: 1 - 18-29 ; 2 - 30-44 ; 3 - 45-59 ; 4 -  60 ; 
5 – ; 6 -  
 

, ,  
 (30-44- , 45-59-  60+)  

 
     (  5).  

. 
, -

 18-29-  
 
 

 (  -0,17  -0,18). 
-
 

 -0,02  18-29-  -0,45  60 ). 
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 5. -
 ( ): 

 : 
1 2 3 4 5 6 

1. 18-29 -0,17 -0,18 -0,02 0,06 -0,17 
2. 30-44  0,13 0,06 -0,33 -0,63 0,14 
3. 45-59 0,21 0,14 -0,40 -0,31 0,29 
4. 60+  0,38 0,32 -0,45 -0,42 0,39 

 0,18 0,08 -0,21 -0,21 0,16 
: 1 -  ( ); 2 - -

; 3 - ; 4 -  
; 5 -  

;  6 -  
 

, -
,  18-29- -

.  
: , -

 « » « » -
 « » « »  

. , -
  -

. , -
 « -

» . 
, ,   

-
.  « » -

. « » -
-

. 
 « -

»  « »,  « »  « ».  
 « »  « » . , 

,  
. .  

 
. ,  

. -
,  

, . -
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UZII DIN REPUBLICA MOLDOVA:  
ASPECTE ALE EVOLU IEI ETNOPOLITICE 

 
Natalia PUTIN  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice 
Lector, doctorand 

 
The Gagauz are a Cristian-Ortodox Turk people lived in Moldova. Smaller 

Gagauz can also be found in Ukraine, Romania, Bulgaria and Greece. But  the 
Republic of Moldova is as much their homeland, when they have achieved the 
autonomy statute. Gagauz-Yeri, the land of Gagauz, is relativily a young auto-
nomous terotorial unit in Moldova and was served a model for the solution of 
the conflict with separatist mouvement in Moldova. 

The main aim of this article is to analise the etnopoliticlal evolution of Ga-
gauz people lacated primarily in the soutern part of what is today the Republic 
of Moldova. To achieve this aim, the study consist of several parts: the subject 
of Gagauz ethnogenesis; the socio-historical background of the Gagauz locati-
on in the Moldovian area; the Gagauz conflict and its solution trought the Auto-
nomie Statute. Finnaly, different options will be discussed for addressing cur-
rent issues in the function of the Gagauz Autonomy and his legal basic. 

 
Datorit  trecutului istoric vertiginos al statului moldovensc, la etapa actual , 

pe teritoriul lui s-au stabilit cu traiul, al turi de moldoveni, reprezentan i ai dife-
ritor etnii. Una dintre acestea sînt g uzii, care au populat teritoriul basarabean 
la începutul secolului XIX, din decizia autorit ilor imperiale ruse. Astfel, c  
mai bine de dou  secole aceast  etnie populeaz  teritoriul din sudul Basarabiei. 
Ast zi, minoritatea g uz  în Republica Moldova dispune de autonomie terito-
rial . Aceast  autonomie i-a fost atribuit , prin “Legea Republicii Moldova pri-
vind statutul juridic special al G uziei”, adoptat  de Parlament la 23 decemb-
rie 1994 i intrat  în vigoare la 1 ianuarie 1996. Din luna iulie 1995, G uzia 
este condus  de un guvernator (ba can), are un parlament propriu (Adunarea 
Popular ), iar din 1998 are i o constitu ie proprie, adic  dispune de propriile or-
gane de conducere. De i, U.T.A. G uzia r mîne s  fie o parte component  a 
Republicii Moldova, totu i, segmentul ei de popula ie reprezint  o categorie de-
osebit  de  popula ie, inînd cont de interesele lor etnice, politice, culturale. 

Structura etnic  a oric rei ri cu importante grupuri de minorit i, precum 
i încerc rile de evaluare a raporturilor dintre popula ia titular i minorit i au 

fost considerate dintodteauna, drept o problem  dificil i delicat , deoarece „la 
matiere est mouvante”, dat fiind faptul c  regimul juridic al minorit ilor na io-
nale este într-o permanent  elaborare i perfec ionare. G uzii, datorit  statutu-
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lui special pe care l-au ob inut pe teritoriul Republicii Moldova, a teritoriului 
compact pe care îl locuiesc, a contextului istoric i politic de populare a teritori-
ului statului nostru, prezint  un vast interes tiin ific de cercetare. Studiind aspe-
ctele vie ii social-politice ale g uuzilor din Moldova, cosider m oportun i 
necesar i o analiz  raportat i la unele probleme ce in de originia etnic , pre-
cum i a contextului socio-politic de stabilire a lor în arealul statului moldove-
nesc.  

Problema originii etnice a g uzilor la anumite etape istorice a cunoscut 
un diferit grad de interes cercetare. Astfel c , dac  în perioada sovietic  aceasta 
a fost abordat  destul de exhausiv i subiectiv, autorii sub presiunea sistemului 
evitînd s  trateze teme referitor la elementul etnic. Începînd cu anii ’90, intere-
sul fa  de etnicitate cre te atît la reprezentan ii etniei g uze, cît i la autorii 
autohtoni i din exterior. Originea incert  a g uzilor a stîrnit controverse înc  
de la primele încerc ri istoriografice din veacul trecut de a explica existen a lor 
ca popula ie de limb  turc i de credin  cre tin  (ortodox ). Atît autorii autoh-
toni, cît i din exterior s-au preocupat de cercetarea etnogenezei g uzilor i ca 
rezultat în literatura de specialitate putem întîlni multiple ipoteze i teorii de ex-
plicare a acestei problemei. La începutul secolului XX istoricul bulgar  G.Dmi-
trov a enum rat circa optsprezece diverse ipoteze referitor la privenien a popo-
rului g uz, precum i a denumirii etnice a lui [3].  

În pubica iile sovietice, istoriografia acestei probleme nu i-a g sit reflecta-
re cu excep ia unor relat ri scunde a cecet torului rus N.Derjavin într-un articol 
de-al  s u  [3,  159],  în  care  face  o  scurt  trecere  în  revist  a  opiniilor  existente  
referitor la etnogeneza g uzilor i a bibliografiei existente, f  îns  a supune 
oarec rei critici sau a exprim rii punctului s u de vedere. Înc  la mijlocul seco-
lului XIX, practic simultan, au fost lansate dou  teorii contradictorii, cea slavo-

i cea turanic , acestea avînd cei mai mul i adep i. Dar pîn  la analiza detali-
at  a lor, propunem s  examin m i alte ipoteze existente pîn  la acel moment, 
nu atît de argumentate, dar nu lipsite de interes tiin ific, sus inute i de autori i 
din Romania, Bulgaria, din fosta URSS, cît i din Occident.  

adar, cunoscutul istoriograf român N.Iorga, într-o recenzie de-a sa, la 
lucrarea cercet torului bulgar V.Zlatovskii „Cartea etnografic  a Dobrogei”, ex-
prim  teza despre „originea greac ” a g uzilor. Conform ei, g uzii sînt co-
nsidera i urma ii grecilor, locuitori ai ora elor distruse de triburile barbare înc  
în secolele III-IV, dar care au uitat limba greac , p strîndu- i doar religia orto-
dox . Al i autori, deasemenea români, I.Botn rescu i A.Ha deu îi numeau pe 

uzi „locuitori neromaniza i b tina i ai peninsulei Balcanice”, iar Z.Arbore 
– valahi de origine macedon . St.Clair i C.A.Brophy, cercet tori din Occident 
vorbesc despre g uzi ca fiiind un mix între valahi, greci, italieni i bulgari 
ap rut în perioada republicii vene iene [3]. 
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În anul 1896, arheologii de origine bulgar , fra ii K. i H.Scorpil au lansat 
teoria ce se refer  la originea protogulgar  – g uzi i gadjaliii aveau origini 
comune, fiind considera i urma i ai bulgarilor ai lui Asparuh, stabili i la sud de 
Dun re în 679 e.n., o parte dinte ei cre tinizîndu-se i formînd g uzii de azi. 
O alt  ipotez  ce are la baz  originea slavon , a fost lansat  înc  la mijlocul se-
colului XIX, avînd la baz  argumentul c , g uzii, salvîndu-se de invazia tur-
ceasc i str mutîntu-se din Bulgaria prin Rusia pe teritoriul actual al Republicii 
Moldova, inten ionat speculau cu ipoteza originii lor slavone.  

Teoria „originii slavone” în argumentarea sa cunoa te mai multe perioade 
de ascensiune i regres, determinate în special de interesul statului bulgar fa  
de popula ia migrat  în sudul Basarabiei. Spre exemplu în anii 1850 în Bulgaria 
apar o serie de publica ii care abordeaz  problema etnicilor bulgari i g uzi 
din sudul Basarabiei, axate pe istoricul i circumstantele str mut rii lor. Mai tîr-
ziu în anii 1870-1880 se lanseaz  polemici pe marginea ideilor na ionale i a 
apartenen ei etnice a g uzilor. Toate acestea au ap rut ca consecin  a unui 
raport efectuat de profesorul V.Grigorovici de la Departamentul de Educa ie din 
regiunea Odesa, referitor la limba de studiu pentru etnicii bulgari i g uzi de 
la colegiul din Comrat. În concluzie s-a decis înlocuirea limbii bulgare cu cea 
rus , în mod obligatoriu pentru studii. Aceast  decizie a fost criticat  atît de au-
torit i, cît i de unele grup ri cu caracter na ional din Bulgaria. S-a început un 
adev rat r zboi literar, ce critica cu vehemen  asimilarea bulgarilor i g uzi-
lor din Basarabia, mul i autori fiind adep i ai originii lor comune. 

Abia la începutul secolului XX, cînd interesul fa  de aceast  problem  pra-
ctic a disp rut, unii cercet tori lanseaz  teoria „originii turanice” a g uzilor. 
Aceasta stipuleaz  c  originea g uzilor este str ns legat  de istoria neamurilor 
(triburilor) turanice, care populau stepele Nord-Pontice. Din aceste triburi fac 
parte pecenegii, neamurile turanice ale oguzilor (cunoscu i, de asemenea, ca „ti-
chiile negre”), polove ii .a. Între teoriile expuse cu privire la trecutul g uzilor 
i  mai  ales  n leg tur  cu obîr ia  lor  exist  una ce se apropie cel  mai  mult  de 

adev rul istoric [13]. În opinia unor cercet tori [15] un rol decisiv în geneza po-
porului g uz la jucat elementul „oguz”. Limba g uzilor este turc , ca i ori-
ginea lor. De altfel, ei în i, o numesc „turkcea”. Prin caracteristicile sale, g -

uza se înscrie în grupul uguz de limbi turcice în privin a tr turilor comune, 
deosebindu-se de limbile peceneg i cuman , ast zi, disp rute. În evolu ia sa 
separat , de la sfîr itul secolului XI, a ob inut i unele tr turi specifice care o 
deosebesc de celelalte limbi oguze, chiar i de turca osman .  

Mergîndu-se pe linia apartenen ei oguze a limbii g uzilor, s-a încercat i 
explicarea denumirii lor etnice. V.Radlov a ar tat c  termenul de „g uz” pro-
vine de la Gag-Oguz. S-a admis c  „gag” ar proveni din „gôk”, ceea ce înseam-

 „albastru”, dar i „cerul albastru”, deci g uzii ar însemna uzii cele ti. S-a 
emis  i  o  alt  interpretare  conform c reia  gagauz  ar  în  semna  „uz  cre tin”,  în  
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opozi ie cu cei necredincio i, p gîni. Ceea ce ni se pare esen ial  este c  ambele 
elemente  ale  termenului  sînt  turce  [13].  Un  alt  argument  important  ce  vine  s  
sus in  teoria turanic  este factorul antropologic. Cercet rile privind structura 
antropologic  a g uzilor efectuate înainte de r zboi în România pe o serie de 
subiec i g uzi din satele Satalîc-Hagi, Cimi lia, Ceadîr-Lunga, Cobei i Dimi-
trovca din Republica Moldova au ar tat clar c  g uzii se apropie cel mai mult 
de turci prin caracteristicile antropometrice i somatice. S-a apreciat, pe bun  
dreptate, c  ei sînt urma ii unor neamuri turce migratoare tîrzii venite în Europa,  
printre care este men ionat i cel al uzilor. 

  
Contextul istoric de stabilire a g uzilor pe teritoriul actual  

al Republicii Moldova. 
Istoria g uzilor este legat  de perioada marilor migra ii. Atunci, începînd 

cu secolul al X-lea, din Asia Mijlocie au început s  vin  triburi de popula ie tur-
cic , adic  palov i, oguzi i pecinegi, ajungînd în peninsula Balcanic i în teri-
toriul actual al Dobrogei. Astfel, pe aceste p mînturi noi din aceast  parte a r -

ritului Europei s-a produs etnogeneza poporului g uz. Istoricii amintesc de-
spre existen a în Balcani, în secolele al XIV-lea i al XV-lea a unei ri a oguzi-
lor, ei fiind considera i str buni ai g uzilor de azi. Migra ia g uzilor din 
Balcani i Dobrogea în Basarabia a început la sfîr itul secolului al XVIII-lea i 
jum tatea secolului al XIX-lea. În secolul XIX g uzii locuiau, în cea mai ma-
re parte, pe rmul vest-pontic, în Varna- abla, un num r mai mic, în partea su-
dic  a Moldovei între Prut i Nistru. Prezen a lor la nord de Dun re, în Basara-
bia, este, dup  cum se tie, de dat  relativ recent , a ezarea lor aici fiind rezulta-
tul coloniz rii întreprinse de imperiul Rusieiîn prima jum tate a secolului trecut 
în urma ocup rii (1806) i apoi a ruperii teritoriului dintre Prut i Nistru de la 
Principatul Moldovei (1812). 

Ei s-au a ezat în localit i din sudul Basarabiei, ocupîndu-se cu cre terea vi-
telor. Rusia arist , care din 1812 a luat în st pînire aceste p mînturi, a acordat 
celor noi veni i, g uzi, scutiri de impozite i serviciu militar, ceea ce a creat 
condi ii pentru dezvoltarea acestor localit i i cre terea num rului popula iei. 
Au urmat evenimentele cunoscute din anii 1917-1918, cînd Basarabia a intrat în 
componen a României regale, apoi în cea a URSS. La sfîr itul anilor '80, pe va-
lul evenimentelor care s-au produs în Uniunea Sovietic  (Perestroika i Glas-
nosti), în sudul Republicii Moldova a început o mi care popular  pentru realiza-
rea autonomiei administrativ-teritoriale a g uzilor. Procesul a continuat pîn  
în 1994, cînd, pe 27 decembrie, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Le-
gea cu privire la statutul juridic special al G uziei. 

Secolele IX-XIII sînt etapa de formare a etnosului, întrerupt de invazia în 
stepele Nord-Pontice a tataro-mongolilor i, ca rezultat, retragerea neamurilor 
autohtone în Balcani. Ca popora ie g uzii s-au format în partea de Nord-Est a 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.2 (XLIX) 
 

 

96 

peninsulei Balcanice, pe teritoriul Dobrogei. Aici s-a sfîr it procesul trecerii lor 
la  via a  sedentar i  a  cre tiniz rii  lor,  care  a  început  înc  de  la  contactele  cu  
Rusia Kievian . Secolele XIII-XVII – perioada balcanic  a etnosului g uz, 
care, la rîndul s u, de asemenea a fost violent întrerupt, dar de data aceasta de 

tre veneticii de la Sud – turcii, care, în pofida originii comune turcice, perce-
peau g uzii- cre tini ca pe du mani de alt  credin  [2].  

La sfîr itul sec.XVI în Bulgaria s-a instalat domina ia osman . Mul i locui-
tori ai inutului p seau aceste teritorii i c utau azil pe teritoriile între Prut i 
Nistru.  Num rul  refuga ilor  de  peste  Dun re  a  sporit  în  sec.XVIII.  Aceasta  se  
explic  prin nenorocirile care le suferea popula ia b tina  în urma ocupa iei ei 
de c tre imperiul rus cre tin. Anume dup  aceste evenimente num rul str muta-
ilor de peste Dun re a crescut pîn  la 27 mii oameni. De la început ei locuiau în 

ora e i mo ii boiere ti, dar treptat au început s  se a eze pe p mînturile libere 
din zona bugeacului. Anume în ace ti ani au ap rut primele localit i gulgaro-

uze: Caragaci, Cubei, Enichioi, Vulc ne ti, Cii ia, Tabachi, Ceadîr-Lunga, 
Comrat, Satalic-Hadji [15]. Spre anii ’50 ai sec.XIX popula ia bulgaro-g uz  
în inut constituia deja circa 60 mii oameni.  

Guvernul rus permitea bulgarilor i g uzilor colonizarea p mînturilor pu-
stii, avînd ca scop valorificarea economic  a regiunilor sudice ale Basarabiei. 
Bulgarii i g uzii s-au aflat în condi ii deosebite de cele din întregul imperiu: 
ei au avut posibilitatea s  dezvolte formele capitaliste de gospod rire – ca baz  
erau conace rurale prospere. În anii ’80 ai secolul trecut regiunile Basarabiei au 
ie it pe locul I între guberniile ruse sudice specializate în agricultura de comer  
[7]. Aceast  situa ie de prosperitate economic  relativ  a inutului nu putea s  
determine i situa ia social  a popula iei. Conform rencens mîntului din 1897, 

uzii erau unii dintre cei mai analfabe i din toate popoarele ce locuiau în 
gubernia Basarabiei. Procesul de înv mînt se efectua în limba rus . 

Gospod ria capitalist  prevedea i o form  destul de perfect  de administra-
re a acestui inut. Aici din prima jum tate a secolului XIX se practica autoadmi-
nistrarea la diferite nivele. Cînd puterile din Peterburg i cele guberniale încer-
cau s  limiteze împuternicirile locale, s  centralizeze administrarea, aceasta 
imediat provoca o reac ie de rezisten  din partea popula iei. De exemplu, r -
scoala din Comrat i satele din apropiere din 6 ianuarie 1906. Atunci ranii au 
arestat reprezentan ii puterii locale i au ales un comitet pentru administrarea sa-
tului i a întregii regiuni. Comitetul a anulat toate impozitele, a oprit recrutarea, 
a început confiscarea p mînturilor mo iere ti. Numai cu aplicarea for ei militare 

scoala a putut fi oprit . Din cele expuse mai sus, din istoria presovietic  a g -
uzilor i bulgarilor putem face urm toarele concluzii: 

- Sub semnul disputei dintre cele dou  imperii, rus i turc, o parte din popu-
la iei g uz  a fost str mutat i colonizat  de generalii ari ti peste Dun re. 
Cu locuitorii b tina i din Basarabia au convie uit totdeauna pa nic. Opera iu-
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nea de colonizare s-a fî f cut cu scopul v dit de a se modifica aspectul etnic al 
Basarabiei, prin  plantarea de coloni ti de alt neam, în special g uzi i bulgari. 
Privit  retrospectiv, str mutarea a fost o lovitur  dat  unit ii etno-ligvistice g -

uze, ce a înlesnit, la sud i la nord de Dun re, dezna ionalizarea unui num r 
important dintre ei. 

- La sudul moldovei nu puteau i nici nu pot ap rea elemente de rusofobie, 
în virtutea faptului, c  pîn  nu demult aspira iile g uzilor erau legate de Rusia 
sub orice ipostaz  a ei. Aceasta are loc nu din cauza unei simpatii „inerente” fa-

 de ru i, ci datorit  memoriei istorice despre bun starea str mo ilor pe aceste 
mînturi în perioada existen ei Imperiului Rus (acest fenomen poate fi urm rit 

i la nem ii de pe Volga, la dunganii din Kazahstan .a.). 
- Obi nuin ele de existen , acumulate în trecut pot fi manifestatate atît sub 

form  de „suferin e comparative”, cît i în form  de revitalizare a unor construc-
ii  sociale,  ce permiteau prosperarea str mo ilor  i,  în  primul  rînd,  a  ideilor  de 

autoap rare i autoreglare. 
În perioada sovietic  domina ia sistemului administrativ de comand  a adus 

etnosul g uz la o stare deplorabil  prin deprivarea poporului de a determina 
de sinest tor soarta sa pe teritoriul s u etnic în aspect economic i ecologic, 
determinat  de inposibilitatea utiliz rii rezultate lor muncii sale, pierderea tradi-
iilor seculare agricole i a multor obicee i tradi ii str mo ti. Aceste aspecte 

au afectat procesul de formare a calit ilor civice, etico-morale i de antrepreno-
riat la noile genera ii de g uzi. 

 
Perioada post-sovietic . 

uzii au locuit cu b tina ii în pace i bun  în elegere pe parcursul a do-
 sute de ani, îns  o dat  cu n zuin ele Republicii Moldova manifestate în peri-

oada destr rii URSS pentru a se afirma ca stat independent, precum i tenta-
tivele insistente de a ie i de sub controlul metropolei sovietice, au provocat ne-
mul umirea centrului fostului imperiu, care, reac ionînd la evenimentele ce au 
avut loc în republic , a contribuit la crearea unor situa ii generatoare de proble-
me i conflicte interne [10]. 

adar, în 1990, un conflict, în care a fost antrenat  popula ia g uz , pla-
sat  preponderent i relativ compact în localit ile din raioanele de sud ale Re-
publicii Moldova. În teritoriul respectiv s-au creat anumite grup ri care au înai-
ntat cerin e privind autonomia teritorial i care urm reau scopul de federalizare 
a republicii, cerin e v dit inacceptabile pentru Republica Moldova. Pe teritoriul 
fostelor raioane Vulc ne ti, Comrat i Ciadîr-Lunga (situate în sudul republicii), 
s-a creat mi carea popular  Gagauz-halcî13 care organiza i promova activit i 
prin care [10]: 
                                                
13 Mi carea popular  Gagauz-halcî a fost înregistrat  prin Hot rîrea nr.255 a Consiluiului 

nr.285 din 22 august 1990. Inregistrarea a fost anulata din cauza submin rii orînduirii de stat 
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- erau înc lcate prevederile constitu iei i ale legilor statului; erau desconsi-
derate hot rîrile Sovietului; erau propagate adun ri i idei antistatale la diferite 
i congrese organizate în acest scop; se atî a discordia i vrajba na ional ; oame-

nii erau instiga i la nerespectarea legilor. Astfel, au fost atrase într-o confruntare 
periculoas  p turi tot mai largi ale popula iei, atît din rîndul locuitorilor zonei 
din sud, cît i din partea teritoriilor populate compact de g uzi, care a adoptat 
un ir de hot rîri ilegale privind [1]: 

- formarea republicii g uze i stabilirea hotarelor acesteia; 
- constituirea unor organe anticonstitu ionale ale puterii i administra iei; 
- suspendarea ac iunilor legii Republicii Moldova; 
- crearea de forma iuni armate, precum i alte hot rîri, orientate spre schim-

barea prin violen  a orînduirii de stat. 
Ca o reac ie de r spuns la cele întîmplate i în scopul prevenirii ciocnirilor 

interetnice, al elimin rii pericolului dezordenilor în mas , al ap rii securit ii 
i vie ii cet enilor au fost întreprinse m suri necesare pentru asigurarea ordinii 

de drept. Prin Hot rîrea Sovietului Suprem nr.325-XII din 26 octombrie 1990 s-
a decretat starea excep ional i au fost introduse forme speciale de administra-
re. În consecin , for ele separatiste au opus rezisten , fapt ce a condus la apa-
ri ia unei situa ii tensionate în raioanele de sud ale republicii. Pentru a face pre-
siuni asupra separati tilor, autorit ile legale de la Chi in u au întreprins un 
mar  al voluntarilor în apropierea imediat  a zonei. 

Sus inînd ac iunile for elor politice din sudul republicii, Moscova a recurs la 
toate metodele, inclusiv la cele de constrîngere i intimidare, demonstrîndu- i 
astfel for a prin introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a unor for e arma-
te ale Rusiei (URSS). Astfel, conducerea de la Kremlin a dispus dislocarea tru-
pelor militare sovietice în acest teritoriu (în raioanele de sud au fost dislocate 
unit i ruse ti ale trupelor de desant, încartiruite în or.Bolgrad din Ucraina), mo-
tivîndu- i ac iunile prin necesitatea de a ap ra popula ia g uz  de b tina i 
[10]. De i s-au depus anumite eforturi politice i diplomatice pentru a stopa co-
nflictul declan at (care urma s  se transforme într-un conflict militar cu urm ri 
imprevizibile), precum i pentru a nu permite apari ia altor focare de separatism 
teritorial i na ional, s-a decis c , pentru moment, ar putea fi acceptate unele ce-

ri de ordin politic, deloc dorite de statul i cet enii Republicii Moldova [1]. 
Situa ia de criz  în localit ile din sudul republicii a durat pîn  la 23 decembrie 
1994, cînd Parlamentul a adoptat Legea nr.344-XIII privind statutul juridic spe-
cial al G uziei, act prin care localit ilor cu popula ie preponderent g uz  

                                                                                                                   
i orînduirii de stat i ob te ti din republic i a pereclit rii integrit ii ei teritoriale. 

Dizolvarea a avut loc dup  dou  zile de la desf urarea a a-numitului Congres I al deputa ilor 
de toate nuvelurile din localit ile compact populate de g uzi.  
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din raioanele de sud ale republicii li s-a atribuit o larg  autonomie de reglemen-
tare a problemelor regiunii, dar i atribu ii ce dep eau la moment cadrul consti-
tu ional.  

 
Fundamentarea constitu ional  a Autonomiei G uze. 

În perioada “perestroicii” în sudul Republicii Sovietic  Socialist  Moldove-
neasc  s-a format Mi carea popular  G uz-halcî. Ea a ap rut ca o reac ie la 
mi rile de eliberare na ional  pro-române ti. Astfel, în noiembrie 1989 Mi ca-
rea “Gagauz-Halcî”, îngrijorat  de soarta poporului s u i de frica realipirii sta-
tului moldovenesc nou creat la Rom nia, a declarat formarea Republicii Auto-
nome G uze în componen a Moldovei. Sovietul Suprem, Guvernul RSSM au 
ignorat apari ia problemei g uze. La congresul deputa ilor g uzi de toate 
nivelurile în ora ul Comrat (19 august 1990) s-a declarat despre crearea Repub-
licii G uze în afara Moldovei (Declara ia “Despre libertatea i independen a 
poporului g uz de Republica Moldova”). Aceasta, bineîn eles, a provocat os-
tilitate din partea autorit ilor republicane i prin dispozi ia Primului ministru 
M.Druc “Gagauz-Halcî” a fost interzis . A adar, a fost înl turat instrumentul 
propagandistic al separ rii. Activi tii “Gagauz-Halcî” în acela i timp au trecut 
în structurile administrative [10]. 

Evenimentele din Moldova au provocat alarm  în unele structuri ale autori-
ilor puterii superioare din fosta URSS. Unele for e politice din Centru se str -

duiau s  solu ioneze nu atît problemele ap rii intereselor popula iei ne autoh-
tone în Moldova cît i folosind amenin area împ irii teritoriale, s-o sileasc  pe 
republica “fugar ” s  se reîntoarc  în componen a URSS. Practica a ar tat c  
majoritatea covîr itoare a popula iei autohtone din republic  se pronun  împot-
riva alipirii imediate la România. Îns  ruptura în rela iile na ionale, neîncrederea 
fa  de deputa ii de alte na ionalit i n-au admis concilierea între deputa i. Fieca-
re dintre p i cauta de sine st tor ie irea din situa ie, neîn elegînd c  cea mai 
bun  rezolvare poate fi g sit  numai de comun acord. În aceast  situa ie compli-
cat  n-a fost în stare s  se orienteze i conducerea Moldovei. În loc s in  cont 
de opinia poporului, de dolean ele lui, ele stînd la baza constituirii unui stat in-
dependent, conducerea impune poporului idealurile i opiniile proprii despre bi-
nele poporului, hot te pentru el [8]. 

Ceea ce a început ca un r zboi civil etnic s-a încheiat, dup  un proces înde-
lungat de tratative, cu un compromis între conducerea g uz i Guvernul Re-
publicii Moldova, care î i declarase de curînd independen a. La 23 decembrie 
1994, în capitala rii, Chi in u, dup  dezbateri îndelungate i intense, Parlame-
ntul adopt  “Legea despre statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri) în 
Republica Moldova”. Esen a acestei legi o constituie acordarea g uzilor din 
Moldova a dreptului de autodeterminare intern  în baza constituirii G uziei 
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ca “unitate teritorial autonom  cu un statut juridic special, care ca form  de au-
todeterminare a g uzilor este o parte component  a Republicii Moldova”. 

Odat  cu adoptarea Constitu iei Republicii Moldova  de la 29 iulie 1994 se 
observ  abateri radicale în politica statului referitor la minorit ile na ionale, 
aceste schimb ri fiind realizate chiar în defavoarea statalit ii i independen ei 

rii. Este vorba de articolul 111 al Constitu iei (statutul special de autonomie), 
care prevede c  “Localit ilor din stînga Nistrului, precum i unor localit i din 
sudul Republicii Moldova le pot fi atribuite forme i condi ii speciale de autono-
mie, dup  statute speciale adoptate prin legi organice”. 

Concretizarea prevederilor art.111 din Constitu ia Republicii Moldova i-a 
sit reflectarea în “Legea organic  cu privire la statutul juridic special al G -

uziei (Gagauz-Yeri)” (nr.344-XIII, 23 decembrie 1994), definit prin art.111 
drept “forma iune teritorial  autonom  cu statut special” i “form  de autodeter-
minare a g uzilor”. Aceast  solu ionare a conflictului etnopolitic a motivat 
apari ia unor avertiz ri venite din partea Consiliului Europei prin care Chi in ul 
a fost preîntîmpinat c  s-a mers prea departe în satisfacerea cererilor de separa-
tism ale minorit ilor i c  aceste ac iuni ar putea servi drept un precedent peri-
culos pentru alte areale minoritare din Europa [6]. O alt  avertizare venit  la 1 
august 1994 din partea Guvernului României, care a dat o Declara ie cu privire 
la votarea în Parlamentul Moldovei i promulgarea prin decret preziden ial, la 
29 iulie, a noii Constitu ii a statului moldovean, în care se exprim  îngrijorarea 
fa  de “declararea unei zone cu statut special, în locul aplic rii practicilor acce-
ptate pe plan interna ional privind asigurarea “unei ample descentraliz ri admi-
nistrativ-teritoriale”, considerîndu-se, c  acest fapt reprezint  în esen  premize-
le atomiz rii statului, ale unei posibile federaliz ri, cu consecin e grave asupra 
independen ei Republicii Moldova” [6]. 

În comentariul lui E.Petra , care împ rt te punctul de vedere al Guvernu-
lui României, este pus  în discu ie forma de autonomie (statutul special) de care 
beneficiaz  g uzii din Republica Moldova. Autorul este îngrijorat, c  o astfel 
de form  de autonomie este acordat  unei minorit i, care reprezint  doar 3,5% 
din popula ia Moldovei; întrebîndu-se dac  nu cumva faptul c  aceast  popula-
ie ”de ine 11% din teritoriul republicii poate constitui în perspectiv  un serios 

motiv de instabilitate interetnic ” [7]. El consider  c  aceast  autonomie terito-
rial  în interiorul Republicii Moldova în practic  nu înseamn  altceva decît o fe-
deralizare, ceea ce în viziunea sa vine în contradic ie cu prevederile art.1 al Co-
nstitu iei Republicii Moldova, potrivit c ruia “Republica Moldova este un stat 
suveran i independent, unitar i indivizibil”. Autorul specific , c  prin “Legea 
privind statutul special al G uziei”, se transmite de facto o parte din suverani-
tatea Republicii Moldova c tre nou  forma iune autonom  teritorial .  

Contrar acestei p reri apare articolul R.Weber în care se men ioneaz  c  
“îns i Constitu ia Republicii Moldova este cea care prevede posibilitatea acor-
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rii statutului special, iar legea privind G uzia nef cînd decînd s  aplice pre-
vederile legii fundamentale a statului moldovean” [16]. În acest context R.We-
ber aminte te Declara ia Congresului Puterilor Locale i Regionale a Consiliului 
Europei din 26 octombrie 1996 în care se preciza acordarea autoguvern rii loca-
le sau regionale minorit ilor nu trebuie s  fie limitat  de statele, care au o struc-
tur  federal  sau regional , ci este de asemenea posibil i de dorit în statele 
unitare, mai mult, ea nu pune în pericol suveranitatea statului i nici integritatea 
teritorial . Totodat , în preambulul “Legii cu privre la statutul juridic special al 

uziei (Gagauz-Yeri)” stipuleaz  c  legea men ionat  a fost adoptat  c u-
zindu-se de principiile Constitu iei Republicii Moldova, în scopul satisfacerii 
necesit ilor na ionale a g uzilor, dezvolt rii lor plenare i multilaterale, pros-
per rii limbii i culturii regionale, asigurînd egalitatea în drepturi a tuturor cet -
enilor care locuiesc în unitatea teritorial  autonom  ce se formeaz  indiferent 

de na ionalitate i de alte indicii. 
Legea privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri) enumer  

27 articole în care se prevede în linii generale: statutul juridic al regiunii autono-
me; limbile oficiale func ionabile pe teritoriul autonomiei; modul de intrare i 
ie ire din componen a G uziei a localit ilor, modul de formare, de func iona-
re i competen ele organului reprezentativ al G uziei, adic  a Adun rii Popu-
lare (Gagauz Toplu u), cît i a Guvernatorului G uziei (Ba kanul). De aseme-
nea, legea sus-numit  mai reglementeaz : modul de adoptare, intrare în vigoare 
i abrogare a actelor normative locale; ordinea de func ionare a organului exe-

cutiv permanent al G uziei – Comitetul Executiv; modalitatea de formare i 
dirijare a bugetului G uziei; con ine prevederi cu privire la organele de justi-
ie i securitate na ional . 

Conform acestui act normativ Republica Moldova este garantul realiz rii 
depline i necondi ionate a împuternicirilor G uziei stabilite de prezenta lege, 
iar G uzia solu ioneaz  de sinest tor, în limitele competen ei sale, în intere-
sul întregii popula ii, problemele dezvolt rii politice, economice i culturale [5]. 

Autonomia Teritorial  a fost acordat  acelor teritorii din sudul rii (30 de 
comune), care în referendumul din luna martie au votat în majoritate pentru apa-
rtenen a la o nou  G uzie. La 1 ianuarie 1996 aceast  decizie a intrat în vigo-
are. Atunci, G uzia cuprindea 1.831,5 km patrati, ce constituia 5,4% din teri-
toriul  Republicii Moldova. Pe acest teritoriu locuiau 171.500 de oameni , dintre 
care 78,7% g uzi, 5,5% bulgari, 5,4% moldoveni, 5,0% ru i, 4,0% ucraineni 
i 1,3% reprezentan i ai altor etnii. Datele ultimului rences mînt (cel din 2004) 

atest  o mic  sc dere a etniei g uze pîn  la 147.500 persoane i constituie 
4,4% din numarul total al popula iei. Conform legii [5] în componen a G uzi-
ei intr  localit ile în care g uzii constituie mai mult de 50 procente din popu-
la ie. Localit ile unde g uzii constituie mai pu in de 50 de procente din po-
pula ie pot fi incluse în componen a G uziei în baza voin ei majorit ii aleg -
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torilor, exprimate în cadrul referendumului local, efectuat din ini iativa a cel pu-
in o treime din aleg torii localit ii respective. Localit ile care au intrat în co-

mponen a G uziei p streaz  dreptul de a ie i din componen a ei printr-un re-
ferendum efectuat din ini iativa a cel pu in o treime din aleg tori, îns  nu mai 
devreme de un an din momentul intr rii în componen a G uziei. 

“Legea privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri)” adoptat  
de Parlamentul Republicii Moldova con ine prevederi care au atras multe critici 
(for ele politice de dreapta). În primul rînd art.1 al acestei legi, stipul rile c ruia 
mai tîrziu au fost preluate i de Regulamentul G uziei, în care se sus ine drep-
tul g uzilor la “autodeterminare extern ” în cazul în care Republica Moldova 
va refuza la statutul s u de stat independent. De i unii cercet tori consider  c  
articolul sus-men ionat contravine prevederilor Constitu iei Republicii Moldo-
va, totu i Curtea Constitu ional  a declarat constitu ional acest articol [12; 1]. 

Posibilitatea de ie ire a G uziei din componen a Republicii Moldova este 
tratat  de cercet tori sud aspecte bivalente. Astfel, cercet torul O.Serebrean ma-
nifest  p rerea c  “chiar dac  aparent atît problema g uz , cît i cea a minori-

ilor bulgare a fost aplanat , totu i, acest nod conflictual este complex i com-
port  multe pericole”. Acest pericol îl vede în faptul c  cele dou  comunit i 
sînt unicele comunit í etnice din Republica Moldova ce locuiesc într-o arie co-
mpact . Din perspectiva geopolitic , prezen a unei minorit i care locuie te într-
un  spa iu  compact  sau  relativ  compact,  se  afl  la  periferia  unui  stat  i  are  un  
stat-protector în exterior, poate crea posibilit i reale de separare [12]. 

Dac  O.Serebrean admite posibilitatea determin rii externe a G uziei, 
atunci politologii V.Mo neaga, D.Ila ciuc, T.Spinei, A.Zavtur exprim  o opinie 
mai optimist . Autonomia G uz  nu putea i nici nu poate s  ias  din compo-
nen a Republicii Moldova. Aproape 160 mii de g uzi tr iesc la sud, în cinci 
raioane din sudul Moldovei. În dou  din aceste raioane g uzii alc tuiesc apro-
ape 2/3 din popula ie, iar în celelalte trei num rul lor constituie aproape 1/3. 
Deci, popula ia lor este multina ional . Mai mult decît atît, localit ile g uze 
împreun  cu p mînturile din jur nu alc tuiesc un teritoriu compact. Între ele sînt 
sate de bulgari, moldoveni, ucraineni, popula ia c rora este împotriva intr rii lor 
în componen a G uziei. În realitate statalitatea g uz  poate fi alc tuit  nu-
mai din teritoriul unei p i mai mari a raioanelor Comrat, Cimi lia i trei sate 
din raionul Basarabeasca. Alte sate g uze i localitatea de tip or enesc Vul-

ne ti nu au hotare comune. În afar  de aceasta mai este înc  o nuan : G u-
zia nu are ie ire din Moldova. Ea este înconjurat  de sate moldovene ti i bulga-
re [8]. 

Din punct de vedere al g uzilor dou  hot rîri din legea amintit  au fost de 
o importan  deosebit , nu atît din punct de vedere practic i politic, ci mai mult 
simbolic: pe de o parte popula ia g uz , pu in  la num r, tr ie te compact pe 
teritoriul Republicii Moldova, a fost în acest  lege numit  “popor” i nu doar o 
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“minoritate” sau “etnie”. Îns , formularea “popor” în legile sus-men ionate unii 
autori v d o eroare juridic  [1]. Aducînd argumentul c  pe teritoriul Republicii 
Moldova locuie te un singur popor – poporul moldovean de rînd cu multe etnii. 
Alt fapt este c  Parlamentul Republicii Moldova adoptînd “Legea privind statu-
tul  jurdic  special  al  G uziei  (Gagauz-Yeri)”  art.1,  alin  4,  cît  i  ulterior  prin  
adoptarea Regulamentului G uziei de c tre Adunarea Popular  a G uziei, 
art.7 i s-a acordat dreptul la autodeterminare extern  poporului G uziei, în ca-
zul schimb rii statutului Republicii Moldova ca stat independent [5; 11]. 

Începînd cu iunie 1995, G uzia este condus  de un guvernator (ba kan), 
are un parlament propriu, iar din 1998 are i o constitu ie proprie. La 14 mai 
1998 Adunarea Popular  a G uziei a adoptat “Regulamentul G uziei (Ga-
gauz-Yeri)”, adic  un fel de constitu ie a acestei regiuni autonome. Regulamen-
tul G uziei este structurat în 9 titluri i 101 articole: 

Titlul I – Statutul juridic al G uziei în componen a Republicii Moldova; 
Titlul II – Drepturile, libert ile i obliga iile omului i cet eanului; 
Titlul III – Organizarea i atribu iile autorit ilor publice ale G uziei. Tit-

lul respectiv se mai clasific  în trei capitole: Capitolul 1 - Adunarea Popular  a 
uziei; Capitolul 2 - Guvernatorul G uziei; Capitolul 3 - Comitetul Exe-

cutiv al G uziei. 
Titlul IV – Economia i finan ele G uziei; Titlul V – Autorit ile publice 

locale; Titlul VI – Instan ele de judedcat ; Titlul VII – Procuratura;  Titlul VIII 
– Legalitate i ordinea de drept; Titlul IX – Modificare Regulamentului G u-
ziei. 

Art.1, alin.1 al prezentului Regulament stipuleaz  c  “G uzia este o uni-
tate teritorial  autonom  în componen a Republicii Moldova cu statut juridic 
special ce exprim  autodeterminarea poporului g uz care î i desf oar  acti-
vitatea în conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova, cu Legea Republicii 
Moldova “Privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-Yeri)” i cu pre-
zentul Regulament” [11]. În G uzia, limbile oficiale sînt limbile g uz , 
moldoveneasc i  rus  G uzia are  simbolurile  sale  – drapel,  stem i imn – 
care se folosesc paralel cu simbolurile de stat ale Republicii Moldova. Centrul 
administrativ al unit ii teritoriale autonome G uzia este ora ul Comrat. Dup  
cum am mai men ionat, teritoriul autonomiei nu este compact, ci este format din 
mai multe p i: por iunea de teritoriu din jurul ora ului Comrat, la sud-est teri-
toriul din jurul ora ului Ceadîr-Lunga, în sud avem ”insula” ora ului Vulc ne ti 
i teritoriile din jurul satului Copceac i Carbolia. 

uzia îndepline te func ia principal  de custode al culturii na ionale, al 
patrimoniului istoric i cultural al poporului g uz, garanteaz  p strarea i dez-
voltatea lor pentru genera iile actuale i viiitoare. Totodat , rena terea, p stra-
rea, dezvoltatea i l rgirea sferei de utilizare a limbii g uze sînt sarcinile prio-
ritare ale autorit ilor publice ale G uziei. Deasemenea, G uzia recunoa te 
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i garantea  drepturi egale la p strarea i dezvoltarea limbilor i culturilor tutu-
ror na ionalit ilor care locuiesc pe teritoriul ei, creeaz  posibilit i pentru dez-
voltarea lor liber . Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova  s-a format o regiune 
autonom  (mini-republic ), care dispune de autorit ile sale publice proprii: 

Adunarea Popular  a G uziei (Gagauzianin Halk Toplu u) – adic , auto-
ritatea reprezentativ i legislativ ; - Guvernatorul (Ba kanul) Gagauz-Yeri, ca-
re este persoana oficial  suprem . Lui i se subordoneaz  toate autorit ile admi-
nistra iei publice ale G uziei; - Comitetul Executiv al G uziei (Bakannik 
Komiteti) – organul executiv permanent, care este format de c tre Adunarea Po-
pular  a G uziei. Adunarea popular  a G uziei este compus  din 35 de de-
puta i ale i prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat pentru un ma-
ndat de 4 ani.  

Guvernatorul (Ba kanul) G uziei este garantul execut rii regulamentului 
uziei, al asigur rii drepturilor i libert ilor omului i cet eanului; asigur  

men inerea statutului G uziei, func ionarea coordonat i interac iunea autori-
ilor publice ale ei; reprezint  autonomia pe teritoriul Republicii Moldova i în 

rela iile interna ionale. El este ales prin vot universal, egal, direct, secret i liber 
exprimat pentru un mandat de 4 ani, pe baz  alternativ . 

Comitetul Executiv este format de Adunarea Popular . Aceasta la propune-
rea Guvernatorului G uziei, cu votul majorit ii deputa ilor aprob  compone-

a Comitetului  Executiv al  G uziei  pe durata  mandatului  s u.  în  termen de 
15 zile dup  confirmarea Comitetului Executiv al G uziei, Guvernatorul pre-
zint  Adun rii Poplare programul de activitate al Comitetului Executiv. În acti-
vitatea sa este r spunz tor în fa a Adun rii Populare a G uziei. El î i exercit  
atribu iile din ziua depunerii jur mîntului de c tre membrii lui în fa a Guver-
natorului G uziei. Încetarea mandatului Guvernatorului atrage dup  sine de-
misia Comitetului Executiv al G uziei. Dar, totodat , el continu  s i exerci-
te mandatul pîn  la formarea noii componen e [11]. Dup  cum vedem, Regula-
mentul G uziei se bazeaz  în totalitate pe “Legea privind statutul juridic spe-
cial al G uziei (Gagauz-Yeri)” i preia majoritate prevederilor sus-men iona-
te, dar face stipul ri mai complete i dezvolt  mai pe larg prevederile sale. Ado-
ptarea Legii privind statutul juridic special al G uziei, a fost efectuat  îns  
far  o baz  constitu ional , a a c  doar în 2001 autori ile Republicii Moldova 
de rînd cu cele de la Comrat au creat o Comisie Parlamentar  care avea menirea 

 elaboreze baza juridic  de modificare a Constitu iei Republicii Moldova i 
încadrarea prevederilor legii sus-men ionate în cîmpul legal constitu ional (aces-
tor aspecte autorul urmeaz  s  fac  o analiz  mai detaliat  într-un articol urm -
tor). 

Opinii separate din exterior consider  c  legea de autonomie a G uziei, 
pe fundalul situa iei extrem de încordate, de atunci, din Republica Moldova, a 
ap rut ca o victorie rar  în spa iul post-sovietic, care a contribuit i la atenuarea 
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conflictului transnistrean [14]. În acest se aducea ca exemplu experien a unor 
state din Europa, precum Spania, Marea Britanie, Italia, Fran a unde conflictele 
etno-politice au fost solu ionate, nu rareori, prin acordarea de autonomie terito-
rial . Dar f  a ine seama de „reu ita” tratativelor din 1994, elitele politice din 
Republica Moldova nu nutreau o simpatie pentru modelul unei autonomii terito-
riale, ci optau pentru concepte postmoderne precum ar fi dezetnizarea societ ii 
civile. Acest  tactic  se motiva prin faptul c  regulamentul de autonomie ar pu-
tea fi un precedent care ar provoca i alte minorit i na ionale din sudul rii s  
înainteze preten ii similare  Îns  la început  chiar Consiliul Europei i OSCE, au 
încercat s  abat  ambele p i implicate în conflict de la autonomie, propunînd 
Chi in ului i Comratului o legisla ie a minorit ilor mai general . Per ansamb-
lu transform rile democratice ce au avut loc în Republica Moldova în primul 
deceniu de independen , demonstreaz  c  guvernarea statului promoveaz  o 
politic  tolerant  fa  de minorit ile na ionale i aceasta se exprim , în special,  
prin politica etnic i sistemul actelor normative din domeniul minorit ilor.  
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The deontology of the political actors in any society is influenced by diffe-
rent subjective and objective factors. It is especially affected by the political sy-
stem, state, regime and civil society. The causal link between actions, which is 
directly connected to the subjective element of ethic obligation, constitutes its 
conceiving object. That is why political deontology is defined in specialty litera-
ture as a specific way of taking action, of behaving in different activities and si-
tuations depending on the political actors’ condition and social role, on their 
interests, on the system of attitudes and opinions which the latter express, as 
well as on the concrete situations which they are confronted with.  

The essential peculiarity of the political deontology consists in the moral-
aesthetic evaluation of individuals’ participation in exercising the power, which 
also includes the participation in formal organizations and mass movements, in-
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clusion in different state structures or conscious exclusion from the latter, pub-
lic expression of social opinion and of the governing political groups. Political 
deontology points out the morality and ethic obligation of the behaviour, deeds 
and political activity. 

 
Deontologia, normele de conduit , obliga iunile etice ale actorilor politici 

prezint  unul din importantele i constantele puncte ini iale ale politicii, care 
evalueaz  inten iile, ideile, metodele, func ionarea puterii i activitatea partici-
pan ilor procesului politic. Cadrul etic al politicii are o leg tur  direct  cu fun-
damentele ei morale, dar nu de întotdeauna coincid cu acestea. No iunea de eti-

i moral  adesea sunt utilizate ca sinonime, îns  nu totdeauna îndrept it. Co-
inutul deontologic al eticului i moralului în politic  pot s  nu coincid , uneori 

chiar pot fi diametral opuse. Caracterul complicat i contradictoriu al rela iilor 
dintre etic , moral i politic  contribuie la un interes permanent exprimat de 
ele din partea tiin elor i deontologiei politice. Astfel deontologia politic , con-
tradic iile con tiin ei personale i sociale, realizeaz  tentativa de a evalua politi-
ca din punct de vedere moral i etic. 

Deontologia provine de la cuvintele grece ti: deontos (obligativitate, dato-
rie) i logos ( tiin , teorie), ea este un compartiment al eticii, care se preocup  
cu normele de conduit  uman i de problemele obligativit ii etice. Acest ter-
men este introdus în circuitul tiin ific  de filosoful-utilatarist englez J.Bentham, 
care la folosit pentru marcarea teoriei moralit ii. 

Aspectele etice ale deontologiei politice ocup  un loc important în con tiin-
a politic i moral , în activitatea politic  practic , prin etic i moralitate se de-

osebesc inten iile, obiectivele, orientarea, determinarea con inutului politicii, 
scopurile i sarcinilor ei i, ca sens moral, cod deontologic al ac iunii actorului 
politic sau imaginii liderului, conduc torului, executorului politic, grupului, cla-
sei, partidului, asocia iei, institu iei politice, etc. În acest mod rela ia deontologi-
ei i politicii se complic  prin raporturile: politic -etic i politic -moral . A a 
se observ  deosebirea în deontologie a eticii i moralei, care poate p rea destul 
de radical . 

Nihilismului normativist, for ei motrice efective de ra ionalizare a lumii, int-
rodus de tiin ele Timpurilor Noi cu neputin a lor de a fundamenta coeren a uni-
versal  a cerin elor morale, M.Weber contrapune antidotul în distingerea eticii 
responsabilit ii (la M.Sheler etica convingerii i etica succesului). Ambele po-
zi ii sunt construc ii tipic ideale. Ele desemneaz  un câmp a contradic iilor, în 
hotarele c ruia M.Weber formuleaz  no iunea de etic  protestant . Convingerea 
i responsabilitatea sunt principii a în elegerii ac iunii (se exclude mistica i su-

punerea oarb ), unde se poate alege din mai multe posibilit i, principiul respo-
nsabilit ii atribuie actorului politic calitate de autor pentru schimb rile, care el 
le introduce prin activit ile sale. Principiul convingerii presupune inten ie în în-
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elesul lui interior, prin care se deduce ac iunea. Ambele principii creeaz  posi-
bilit i suplimentare de a deosebi ac iunile i cercetarea (prec utarea) lor izolat  
tinde c tre unele construc ii abstracte. 

Ac iunea politic  e inadmisibil de separat de urm rile, care apar ca rezultat 
în alegerea scopului i sarcinilor atingerii lor: ac iunea politic  se înf ptuie te în 
baza deontologiei responsabilit ii etice. M.Weber destul de precis interpreteaz  
politica în contextul statalit ii ca un mijloc specific de dominare legitim . În 
comunit ile umane se eviden iaz  ce condi ioneaz  (determin ) particularit ile 
etice ale deontologiei politice. Considera iile lui M.Weber marcheaz  etica con-
vingerii, care e gata de a lua asupra sa responsabilitatea total  de interioritate a 
viitorului lumii. Eticul, care urmeaz  principiul convingerii dup  M.Weber este 
un ra ionalism etico-cosmic. El argumenteaz  faptele reie ind din autoevaluarea 
ac iunii etice ne inând cont de caracterul mijloacelor folosite i posibilele ur-

ri. 
Începuturile deontologice, etice a politicii i a puterii, a tept rile rezultatelor 

scopurilor lor, sensul i formele ac iunii politice, con inutul ideilor, concep iilor 
i teoriilor politice pot consta în tendin a de a s vâr i orice ac iune (a eticii inte-
ionate), sau în con tientizarea unei sau altei obligativit i (etica obligativit -

ii), sau determinarea i func ionarea oric rei norme (etica normativ ) etc. 
Politica direc ionat  spre stimularea dezvolt rii sociale inspirat  cu inten ia 

transform rii, restructur rii economiei (etica industrializ rii, de pild ), pafosul 
realiz rii, progresului voin ei f uririi, sunt doar unele din irul infinit de modele 
a eticii politice de industrializare; formele ei concrete sunt diverse, i de aceia  e 
posibil i etica acumul rii capitalului, i etica muncii, i etica planific rii etc. 
Deontologia eticii obligativit ii poate s  se exprime prin formula eticii respon-
sabilit ii, îndeplinirii menirii, împ rii (concilierii) i multe altele. Deontolo-
gia politic  normativ , care marcheaz  grani ele unui comportament demn al ac-
torului politic, confirm  valorile politice (libertatea, egalitatea, responsabilita-
tea, democra ia etc.). Acestea i asemenea genuri de etic  se formeaz , cum se 
observ , în corespundere cu con inutul de baz  a deontologiei politice, orientate 
la hot rârea diverselor probleme politice de importan  social . În limita urzelei 
deontologiei politice analogice sunt posibile manifest ri ale deontologiei politi-
ce individuale i colective (de mas , de grup, de clas  etc.), altfel spus în depen-
den  de purt torii ei – deontologia individualismului, deontologia altruist  sau 
deontologia egoist . 

Deontologia politic  este intelectual i emo ional i deseori în mod dra-
matic constituie (organizeaz ) emo ionalul în via a politic : c ut torii adev ru-
lui, creatorii proiectelor politice, profe ii se includ în ea de rând cu politicienii, 
liderii i ei însu i dobândesc particularit i carismatice de st pânitori ai gânduri-
lor, de idoli politici. Deontologia eticii carismatice individuale e înrudit  cu eti-
ca de grup a convingerii, care se argumenteaz  prin necesitate politic . Con inu-
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tul acestei necesit i i a a deontologie etic  e neunivoc , cum nu este univoc  
i moralitatea ei. Argumentul deontologiei etice este unul din cele mai puternice 

în procedura legitim rii politicii (puterii), apelând de obicei c tre una sau alt  
necesitate. Iat  de ce evaluarea moral  a argument rii etico-deontologice a poli-
ticii impune o verificare permanent . Îns  exist  o clas  de particularit i etico-
deontologice orientate irepro abil c tre începuturile ei morale. În aceasta const  
deontologia politic  a eticii responsabilit ii individuale i de grup: con tiin a 
responsabilit ii, care nu apar ine i nu se supune nici unei necesit i exterioare, 
dar care de sinest tor devine necesitate pentru om i colectiv. Deontologia ob-
ligativit ii întruchipat  în deontologia responsabilit ii ob ine cea mai reu it i 
deplin  întruchipare. Dar chiar i aceasta, pare c  moral irepro abil  poate s  se 
pomeneasc  suspect , dac , de pild , responsabilitatea înseamn  în mod impe-
cabil înf ptuirea unei politici vicioase, când deontologia obligativit ii nu inclu-
de evalu rile ei substan iale. Judec ile moral-deontologice, în mod obi nuit 
sunt destul de generale i apriori responsabile. Orientarea judec ilor moral-deo-
ntologice c tre valorile absolute (ipoteza de sprijin, din care purcede valoarea 
moral ) devine opera ional  numai când e destul de v dit  evaluarea moral  a 
politicii. Discu iile despre inten iile, sensul politicii, despre scopurile i sarcinile 
ei e fenomen func ional obi nuit i caracteristic. Exist i reprezent ri despre 
deontologicul etic al ac iunii politice sau inten iei mai clare i de aceia mai ap-
roape de evaluarea moral . Împreun  cu con tientizarea limitei posibilului i în 
corespundere cu fapta actorului politic recunoscut  ca norm  de cutum  cultura-

, conceptul deontologic a eticit ii include i o clar  caracteristic  moral . 
Fundamentele etico-deontologice ale politicii se manifest  ca un atribut ob-

ligatoriu, dar expresia lor este nemijlocit i temporal . Schimbarea politicii at-
rage dup  sine i modificarea ideilor, care o inspir , a dispozi iilor i impulsuri-
lor de voin . Deontologia stabilit ii poate s  se modifice în deontologia etic  a 
înnoirii, care la rândul ei se transform  în deontologicul etic al supravie uirii, 
cum s-a întâmplat la începutul anilor 90 al secolului XX în Republica Moldova. 
Cerin ele deontologice c tre politic  sunt constante, fie ca principii absolute a 
moralit ii unei sau altei culturi politice, fie ca forme concrete, adaptate în dife-
rite situa ii reale de c tre cerin e separate, deseori elementare, de c tre un politi-
cian sau un oricare alt participant al vie ii politice a societ ii i nu pot fi întru-
chipate cu o moral  înalt . Permanent ac ioneaz i tendin ele, însu irile deose-
bite ale politicii i moralei, care sau le apropie, sau le separ . 

În deontologia politic  specificul moral radical se deosebe te de cel etic. 
Dac  morala într-un mod sau altul poate s  caracterizeze ac iunea politic , care 
se afl  în afara ei i numai intr  cu ea în unele sau alte rela ii, etica este prezent  
în politic , fiindu-i indispensabil  ca una din începuturile ei direc ionale. De 
aceia filosofia politic i teoria normativist  tandent  sferei politice, într-un mod 
sau altul, e legat  cu c utarea r spunsurilor la întreb rile legate de deontologia 
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politic . Înc  arta Greciei Antice cerceta problema fundamental  a deontologiei 
politice. Cerin ele imperativului etic al polisului fa  de cet eni, pe de o parte, 
i obliga iunile general-umane a unui om aparte, sunt legate cu poruncile mora-

lit ii, pe de alt  parte. A a apare antinomia moralit ii autonomiei omului i 
preten iile c tre universalitate a oric rui gen de forma iune politic . 

Echitatea judec ii i ac iunii este recunoscut  ca unul din criteriile centrale 
a  deontologiei politice tradi ionale. În filosofia cre tin  medieval  echitatea se 
precaut  ca fundament i criteriu al deontologiei politice. Textele clasice disting 
asocia ii politice i ac iunile lor, folosindu-se de criteriul prezen ei sau lipsei în 
ele a echit ii. 

La etapa contemporan  se eviden iaz  tradi ia intelectual i instrumental  
de a prec uta drepturile omului, în calitatea de fundament universal de rela ii re-
ciproce dintre deontologia politic i moral . Drepturile omului constituie acea 
limit , care poate spulbera orice atentat a diverselor for e politice. La nivelul 
dreptului interna ional principiile de baz  a lor sunt expuse în Declara ia Unive-
rsal  a Drepturilor Omului, primit  de ONU la 10 decembrie 1948 i codificate 
mai târziu într-un ir de conven ii legislative. Dificult ile realiz rii sunt legate 
de efectivitatea activit ii ONU. Îns  importan a moral  a documentelor enume-
rate e greu de reevaluat. Din punct de vedere a dialecticii interconexiunile, rep-
rezint  r spândirea i recunoa terea drepturilor omului ca valoare universal i 
consim mântul de a le urma în politica practic . Pozi ia cerin ei despre dreptu-
rile omului î i are originea în tradi ia Iluminismului European i de la început 
cuprinde spa iul sociocultural european. Este necesar s  deosebim drepturile 
omului ca drept de protec ie de la revendic rile statului (drepturile omului) i ca 
dreptul particip rii în procesul politic (drepturile civile). În cadrul forma iunii 
politice ele devin eficiente i reale numai în acel caz, când sunt fixate institu io-
nal i, corespunz tor, înc lcarea lor este înso it  de o sanc ionare f  întârziere. 

Ambigue i contradictorii sunt orient rile deontologice i normele obligati-
vit ii etice i reprezent rile despre obligativitate în politic . În sfera moralei ur-
marea obligativit ii reprezint  corespunderea politicii anumitelor criterii, în pri-
ncipiu criteriilor superioare ale moralit ii. Obliga iunea în politic  prezint  rea-
lizarea rezultatelor dorite. Apare dilema „Machiavelli”: alegerea dintre atinge-
rea scopurilor politice prin orice mijloace, chiar i imorale, a adar prezen a da-
toriei politice sau respectarea obligativit ii etice, cu pre ul rezultatelor politice. 
Politica nu devine în mod impecabil moral , dac  obligativitatea se m rgine te 
numai la corespunderea ei normelor moralit ii, dar realizarea ei nu ofer  rezul-
tate politice, mai precis, nu realizeaz  obligativitatea politic  fiindc  în politic  
în acela i timp exist  dou  obligativit i: moral i de interes. Prin realizarea ob-
ligativit ii morale nu se ob ine politic , prin realizarea celei de interes nu r mâ-
ne loc pentru moralitate. i, dac  urmarea ambelor obligativit i în acela i timp 
e imposibil , atunci e inevitabil de ales dintre ele, i actorul politic, fire te, alege 
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obligativitatea de interes, care este fundamentat  etic. Din cele cunoscute aceas-
 concluzie deonto-politic  o face Machiavelli. 

Pentru a nu îndemna actorul politic c tre astfel de concluzii, de a-l izb vi de 
ele, în deontologia politic  e necesar  ie irea din limitele rela iilor moralii i in-
teresului,  altfel  spus,  este  impus  introducerea  în  aceste  rela ii  a  factorilor  ne-
morali i ne politici, f cându-i mai pu in contradictorii. Mai întâi vom prec uta 
mai am nunt, cum se aranjeaz  astfel de rela ii. Apare întrebarea inspirat  de 
autonomia relativ  a moralei i politicii i posibilit ii alegerii dintre ele: e real  
separarea liber  a politicii i moralei? Morala limiteaz  politica, libertatea ac iu-
nii politice necontrolabile. Or deontologia politic  se str duie s  se elibereze de 
moral . Ob inerea rezultatului serve te argument conving tor pentru asemenea 
emancip ri. Comunitatea func iilor reglementare, de control totu i leag  morala 
i politica, ca i un ir de al i factori, rolul c rora, într-adev r, nu e constant, dar 

din perspectiv  istoric  continuu spore te. Ac iunea afec iunilor (sentimentelor) 
a ca responsabilitatea, obligativitatea, datoria, veridicitatea, credin a, încrede-

rea, prestigiu (puterii), binele omului i societ ii etc., care alc tuiesc fundamen-
tul cultural, social, dar i emo ional al moralit ii politice se amplific : prin cris-
talizarea în societate a sistemului de norme culturale, reguli, tradi ii, dispozi ii, 
complexul vie ii emo ionale a societ ii; prin cerin ele actuale a societ ii, care 
sunt legate cu procesele renov rii i necesit  evalu ri morale înnoite. Eliminarea 
din politic  a aprecierilor morale este o anumit  orientare moralist , de i negati-

, iluzorie dup  esen a sa i o direc ie în temei gre it  în autonomia deplin  a 
politicii. Încerc rile separ rii eviden ierii autonomiei politicii de la alte sisteme 
sociale s-au dovedit a fi neconving toare. Dup  cum politica e legat  de ideolo-
gie, drept, economie, cultur , tiin , ea nu poate evita contactele cu domeniul 
moral. Moralitatea este locul slab în deontologia politicii i puterii, de aici reiese 
încerc rile de deviere de la moral i de la evalu rile ei. 

Apare o problem  destul de morbid  (boln vicioas ) a relativit ii moralei 
în deontologia politic , mai precis, este vorba despre relativitatea ei dubl  adre-
sat  criteriilor superioare general-umane. Morala i adev rurile, în acest context, 
sunt foarte aproape, i nu întâmpl tor adev rurile moralei se descoper  tot des-
tul de complicat ca i oricare alte adev ruri. Morala i adev rul sunt egal conc-
rete în deontologia politic , i tot a a, cum poate fi pus  întrebarea despre veri-
dicitatea unui sau altui eveniment politic, c utând justific ri pentru abateri de la 
criteriile (principiile) moralit ii veritabile. A a îndrept ire, cu atât mai mult, 
este important  pentru c  argumentul moral, a a ca i cel etic, servesc ca unul 
din cei mai importan i legislatori ai argumentelor politicii i puterii. Dar, un ir 
de circumstan e i mai mult complic  în deontologia politic  rela iile cu morala. 

Mai întâi de toate în structura ac iunii politice actorii sunt diferi i i nu coin-
cid ca reprezentan i ai moralit ii politice. Morala grupului (partidului) i rela ii-
le în forma iunea politic  sunt mai complicate decât cele ale individului. Un in-
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divid f  cusur poate s  participe într-o grup  politic  imoral : institu ie politi-
, organiza ie de partid, organ al puterii etc. De aici i coliziunea moralei duble 

– de grup i individual , i a crizelor destul de dese, uneori foarte dificile, a con-
tiin ei individuale i colective, în deosebit în timpul crizelor sociale i politice. 

E posibil i inversul: un actor politic vicios poate fi capabil s in  sub control o 
grup  cu moral  perfect  sau s  arunce umbr  asupra reputa iei morale a ei. În 
acela i timp trebuie de spus c  morala individului nu întotdeauna concureaz  cu 
politica, pentru c  nu orice individ este politician sau participant activ în via a 
politic . Dar, rela iile în grup i între grupe – aceasta de acum e politic i pen-
tru a o numi deontologic  e necesar s  se fundamenteze pe o obligativitate eti-
co-moral . 

De aceia i apar paradoxe deontologice politico-morale: sus inerea în mas  
a liderilor imorali (vicio i) i participarea maselor în activitatea organiza iilor pe 
departe ne irepro abile, uneori chiar criminale. 

Particularitatea esen ial  a deontologiei politice const  în evaluarea etico-
moral  a particip rii indivizilor la realizarea puterii, cuprinzând i participarea 
în organiza iile formale i mi rile de mas , includerea în diferite structuri ale 
statului, ori înl turarea con tient  de la acestea, manifestarea public  a opiniei 
sociale i asupra grup rilor politice guvernatoare. Deontologia politic  eviden i-
az  moralitatea i obligativitatea etic  a comportamentului, faptelor, ac iunilor 
i activit ii politice. 

Deontologia actorilor politici în orice societate este influen at  de diver i fa-
ctori subiectivi i obiectivi, îndeosebi este afectat  de sistemul politic, stat, re-
gim i societatea civil . În ea obiectul de concepere îl constituie leg tura cauza-

 dintre ac iuni, care este nemijlocit legat  de elementul subiectiv al obligativi-
ii etice. Iat  de ce deontologia politic  este definit  în literatura de specialitate 

ca mod specific de a ac iona, de comportare a actorilor politici în diferite activi-
i i situa ii, în func ie de condi ia i rolul lor social, de interesele lor, de siste-

mul de atitudini i opinii pe care ace tia le exprim , precum i de situa iile conc-
rete cu care se confrunt . 
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This article is about negotiation as an important tool for democratic politi-

cal culture development in Russia. Different approaches to the characteristics 
of negotiation, its types and negotiation culture specifics are reviewed. It is also 
shown that negotiation can foster and is strongly related to various political 
and socio-cultural indicators (tolerance, social structure model, civil society, 
democracy, cultural milieu, etc.). Negotiation culture is also a necessary part of 
political culture whereas the type of political culture may influence the negotia-
tion process. More negotiation skill training courses, media programs, publica-
tions and conferences on negotiation and negotiation culture are required for 
further democratization and civil society formation in Russia. 

 
One of the priorities of the modern civil society formation and democratic 

transformation of Russia is the development of negotiation culture.  
In literature and practice different approaches to the characteristics of the 

‘negotiation’ term can be found. In many works there is an idea of the everyday 
participation in the negotiations of any individual, great extent of negotiations is 
pointed out. For example, R.Fisher and W.Ury define negotiations as a ‘fact of 
life’ [4, 18], as communication aimed at reaching the common ground [5, 49]. 

A similar point of view is expressed by W.Mastenbroek, who considers ne-
gotiation not only as a technique applied during the official negotiations but as a 
type of behavior used every day; as part of any meeting and discussion [9]. 
A.Stross sees negotiations not as the processes of interaction between individu-
als and groups but as the fundamental process that greatly influences the change 
and development of public life [16, 68]. Such approach is called ‘negotiated or-
der’ [16, 68]. 

During our whole life we conduct negotiations [7] and depending on the 
sphere involved (management, diplomacy, trade, everyday life, other social 
spheres), different types of negotiations can be distinguished, such as:  

 Diplomatic procedure [18] while diplomacy itself can be defined as ‘the 
management of international affairs usually through negotiation’ [20]. 

 Bargaining process. 
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 Structural (usually in the direct communication between the subjects) 
process used for the exchange of information, ideas, views and assumptions 
aimed at the reconciliation of the opposing views [14].  

 ‘The act of conferring with others in order to reach an agreement or co-
mpromise’ [20]. 

Negotiation types can be distinguished by such criteria as the social sphere, 
their functions, form, level, subject of the discussion, negotiation participants, 
degree of their cohesion, negotiation formality level, socio-cultural conditions, 
outcomes (win/win vs. win/lose), objectives, methods, participant interests, con-
flict type when negotiations are aimed at conflict diagnostics, prevention or re-
solution.  

Success of negotiations depends much on the negotiation culture. ‘Negotia-
tion culture’ as a term is used by M.Lebedeva. The author points out that if it is 
typical of the society to strive for high level of agreement through peaceful con-
flict resolution, then it is necessary to develop negotiation culture. In this case it 
is presupposed that: 

 Non-violent conflict resolution norms exist in the society; 
 The large group of the population knows the principles of conducting 

negotiations and has necessary skills; 
 Professional negotiation participant training and studies in the field of 

negotiations are carried out [8, 255]; 
 Negotiation skills are being further implemented in practice [8].  

In my opinion, negotiation culture involves norms, behavioral models, tra-
ditions, values of conducting negotiation. Apart from that, specific characteris-
tics of negotiation culture include rationality, clear structure, pragmatic nature 
and a number of techniques.  

Development of negotiation culture is strongly connected with an individu-
al’s behavioural changes. On the contrary, further implementation of negotiati-
on will facilitate negotiation culture development. 

Negotiation can foster and at the same time is strongly related to the degree 
of development of various political and sociocultural indicators. They include 
degree of tolerance, civil society development, cultural milieu (e.g., established 
traditions, customs, views, predominance of certain stereotypes and values in 
the society), conflict or partnership relations. It is also important to clarify what 
the dominant factors are, whether there is an aspiration to continue confrontati-
on or there is willing to find common ground for consensus. Success of the ne-
gotiations also depends much on the communication skills of the participants, 
previous experience of conducting negotiations, understanding of the positions, 
interests, psychological specifics and points of view of another party.   
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Negotiation is a very significant tool of conflict diagnostics, prevention and 
resolution. Different types of conflicts are identified in various social spheres of 
the contemporary society.  

Conflicts can be distinguished by 
  the number and staff of the participants (e.g., local, inter-State and regi-

onnnal conflicts); 
 intensity and nature of conflict relations; 
 nature of the disagreement (ethnic, religious, ideological, etc.); 
 conflict subject (territory, resources, sphere of influence, etc.) [8, 32]. 

Conflicts can be: 
 open and latent; 
 asymmetrical and symmetrical [6, 76]; 
 zero-sum (with the completely opposing interests of the parties) vs non-

zero sum [8, 33];  
 Relationship conflicts; 
 Data conflicts; 
 Interest conflicts; 
 Structural conflicts; 
 Value conflicts [12]. 

Conflict  specifics  can  be  determined  by  the  social  sphere.  For  example,  
A.Glukhova [2, 6] outlines the following political conflicts: 

 Conflicts related to the State and legal systems (in this case classification 
is based on the State and legal spheres as well the ‘political regime’ [2, 6]. 

 Status and role conflicts (based on the government-public relations). 
 Conflicts between the political cultures (this classification is based on 

the values) [2]. 
Political conflicts can also be: 
 External and internal; 
 (fully or partly) institutionalized and non-institutionalized depending on 

the conflict normative regulation [17, 466]; 
 Other types. 

Negotiation culture is also a necessary part of political culture whereas the 
type of political culture may influence the negotiation process. A.Panarin defi-
nes political culture as a symbolic system that covers political traditions, norms 
and values as well as political ideals [13, 327]. 

Negotiation culture involves knowledge and practicing of consensus techni-
ques of problem solving and conflict resolution. These techniques should beco-
me the key components of the democratic political culture in Russia. It is evi-
dent that further implementation of such techniques will be fostered by negotia-
tion culture formation. As a result, development of such techniques will lead to 
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raising the level of democratic political culture. 
Negotiations and social structure models are also strongly interrelated. On 

the one hand, models of social structure might greatly influence the way negoti-
ations are conducted. On the other hand, negotiation itself may lead to the deve-
lopment of a society. According to A.Glukhova, societies can be:  

 Democratic and non-democratic; 
 Constitution-pluralistic and monocratic (totalitarian and authoritarian); 
 Pluralistic and monistic; 
 Open and closed [2, 11-12]. 

A. Glukhova writes that ‘different types of societies generate different types 
of political conflicts’ [2, 8]. We can also say that type of the society also deter-
mines the predominance of the type(s) of negotiation and negotiation culture. It 
seems to me, that typical features of the democratic society include well-develo-
ped elements of negotiation culture, opinion pluralism, taking into consideration 
different points of view during negotiation. On the contrary, authoritarian nego-
tiation type prevails in the authoritarian society. In the second case, opinion of 
the negotiator with a higher status is more likely to be regarded as more impor-
tant than other negotiators’ opinions. Generally, negotiation is not a priority tec-
hnique of decision-making in the authoritarian society.  

Negotiation and negotiation culture may also promote civil society develop-
ment whereas civil society plays a tremendous role for the way negotiations are 
conducted.  

There  are  different  approaches  to  the  characteristics  of  the  ‘civil  society’  
term. Civil society is a system of economic, social, political, religious, spiritual, 
moral, family, cultural and other public relations that influence social policy fo-
rmation with respect to public will [3, 24]. 

The issue of the civil society was raised by T.Hobbes, J.Locke, Ch.-L.Mon-
tesquieu, J.-J.Rousseau, W. von Humboldt, G.W.F.Hegel, K.Marx, A.Gramsci 
and other philosophers. 

Interpretations of the ‘civil society’ term can also be found in the works of 
the modern scholars. For example, according to D.Mathews, the President of the 
Kettering Foundation, ‘a civil society is that part of society that lies between the 
private work of family and friends, on the one hand, and the world of govern-
ments and “official” institutions on the other’ [10, 2]. .Soloviev defines civil 
society as the whole complex of various forms of social activity of the populati-
on which is not influenced by public authorities and represents the real level of 
public self-organization [17, 278]. Among the factors that foster involvement of 
the Non-Governmental organizations A.Soloviev distinguishes ‘development of 
public communications’ [10, 280]. Negotiation is one of the forms of public co-
mmunications. Hence, we can say that negotiation culture development may al-
so lead to more active participation of different social groups in solving diffe-
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rent social problems. Analysis of different approaches to the characteristics of 
civil society also suggests that existence of this type of society should be consi-
dered as one of the most significant conditions for conducting successful negoti-
ations.   

Negotiation can also stimulate the public democratization process in Russia.  
High democratization degree also provides more opportunities for conducting 
negotiations and also determines negotiation form. 

It should be taken into account that there are different types of democracy 
and some of them appear to be more favorable for conducting negotiations than 
others.  

Democracy can be: 
 Direct; 
 Representative; 
 Participatory. A.Panarin shows that for participatory democracy decisi-

ons correspondence is made with the model of negotiation process when inte-
rests of all participants are taken into consideration [13, 180]; 

 Deliberative democracy that is based on public discourse [11]. 
 Plebiscitary (when the citizens have the right to vote for or against the 

draft law or another decision that has been made by the President, government, 
party or an initiative group [1, 65]; 

 liberal; 
 socialist; 
 totalitarian [1]. 

So, which types of democracy are the most favorable for conducting succes-
sful negotiations? In my opinion, these are participatory and deliberative demo-
cracies as they involve great public involvement.  

Negotiating can also lead to a higher degree of tolerance in the society 
which is one of the most topical issues nowadays. Tolerance is defined as ‘res-
pect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, 
our forms of expression and ways of being human’, as ‘harmony in difference’ 
[19]. Indicators of tolerance can be equal social opportunities, mutual respect of 
human dignity of all members of the society and respect of the human rights, 
equal opportunities for political participation, “possibility for joint participation 
of the majority and minority representatives in different types of activity”, follo-
wing the traditions and customs of any culture, “freedom of religion”, participa-
tion of all social groups in solving common problems [15, 22-23]. Tolerance in-
dicators can also be stereotypes. Depending on the sphere of application tole-
rance can have a number of specifics. Development of tolerance can be signifi-
cantly facilitated by the development of negotiation culture as communication 
will allow to learn more about different ethnic cultures, destroy some stereoty-
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pes, identify problems and areas of disagreement and probably let us become 
more tolerant to each other.  

Tolerance may also greatly influence general possibility and success of ne-
gotiations. A very low degree of tolerance may be a barrier to conducting nego-
tiations and even become a determinant of lack of communication.  

Negotiation can also be regarded as the means of reaching sociocultural co-
nsensus (this term is used by A.Panarin [13, 176]. On the contrary, following 
the principle of sociocultural consensus will undoubtedly facilitate successful 
negotiations. 

Analysis of negotiation and political as well as sociocultural factors shows 
their interconnectedness. Negotiation is a very significant tool of development 
of the democratic political culture, social structure model, elements of the civil 
society, conflict prevention and resolution, tolerance, etc. It should also be ad-
mitted that high degree of tolerance is impossible without well-developed de-
mocratic values while high level of democracy is strongly interrelated with the 
civil society. On the other hand, all these sociocultural conditions are necessary 
for conducting successful negotiations. In order for a greater development of 
these  political  and  sociocultural  indicators  a  number  of  actions  are  required.  
They include negotiation skill training courses, media programs, new publicati-
ons and conferences dedicated to this issue.  
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The article aims to provide the reader with the general characteristics of 
the actual foreign policy of the Republic of Moldova, its trends and problems; 
the place of the Republic of Moldova in the modern Eurasian geopolitical archi-
tecture. Much attention is given to the concept of neutrality, its germ and evolu-
tion from the origin to the present; the concept and trend of the perpetual neut-
rality. The article acquaints the reader with the thorough review of the aspects 
of acquisition of the perpetual neutrality status by the Republic of Moldova; the 
advantages it gives in the military end, the home and foreign political ends; the 
problems of the perpetual neutrality in connection with the processes of the 
European integration. 
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Becoming a member of the Council of Europe in 1995, Republic of Moldova 

has begun to align its legislative framework at European level, including the 
cross-border cooperation. The article highlights the most important aspects of 
the European legislative framework, in terms of legal regulations of the Council 
of Europe and European Union as the main European institutions which pro-
mote cross-border cooperation, achievements and objectives of Moldova to ad-
just its legislative framework to European standards. Cross-border cooperation 
is a particularly important area for strengthening relations with neighboring 
states, depending largely on legal mechanisms and political will of national and 
local authorities. Improving the legal framework and the relations with neigh-
boring countries will contribute to a better use of EU financial assistance under 
the European Neighborhood Policy focused on cross-border impact projects, 
which would support the European integration process of Moldova. 
 

În contextul realiz rii dezideratului na ional de integrare european , analiza 
i identificarea m surilor care ar putea sprijini i facilita acest proces, atît în pla-

nul politicii interne, cît i celei externe, devine indispensabil . Din 2007, Repu-
blica Moldova are frontier  direct  cu Uniunea European  prin cei  cca 684 de 
km de frontier  cu România i 8 puncte de trecere a frontierei moldo-române. 
Uniunea European  este interesat  s  sus in  statele din vecin tatea sa direct  
pentru a promova i implementa reforme care ar apropia standardele din aceste 
state de cele existente în UE. Dezvoltarea cooper rii transfrontaliere între statele 
membre UE i cele de la frontiera sa extern  devine astfel unul din mecanismele 
de colaborare de interes reciproc cu efecte pe termen mediu i lung pentru apro-
pierea comunit ilor, oamenilor i standardelor de via  din Republica Moldova 
de cele din UE i invers. Cele mai importante programe de sus inere a cooper -
rii transfrontaliere în cadrul UE sunt INTERREG i PHARE iar la frontierele 
sale  externe au fost  TACIS i  CARDS. Din 1996,  cînd a  fost  creat  Programul 
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TACIS, Republica Moldova a beneficiat de asisten a financiar  european  în 
implementarea mai multor proiecte transfrontaliere i de realizare a reformelor 
democratice în cadrul Acordului de Parteneriat i Cooperare dintre Republica 
Moldova i UE intrat în vigoare în 1998. Odat  devenit  membr  a Consiliului 
Europei în 1995, Republica Moldova a început alinierea cadrului s u legislativ 
la cel european, inclusiv în domeniul cooper rii transfrontaliere. Consider m 
deosebit de important de a eviden ia cele mai importante aspecte ale cadrului le-
gislativ european la nivelul Consiliului Europei i Uniunii Europene, obiectivele 
i realiz rile Republicii Moldova în vederea ajust rii cadrului s u normativ la 

standardele europene, inînd cont de faptul c  „atît UE cît i Consiliul Europei 
urm resc s  construiasc  prin cooperarea transfrontalier  o Europ  integr i 
stabil ” [29, 7]. Vom preciza c  de i în afara Consiliului Europei i UE mai sunt 
i  alte  organiza ii,  în  special  regionale,  care  promoveaz i  sus in  cooperarea  

transfrontalier , datorit  rolului lor mai pu in important, în studiul de fa  doar 
le vom men iona. 
 

1. Consiliul Europei i cooperarea transfrontalier  
Cel mai important document european privind cooperarea transfrontalier  

care se aplic  în cele mai multe state europene r mîne a fi Conven ia-cadru cu 
privire la cooperarea transfrontalier  între colectivit ile sau autorit ile teritori-
ale de la Madrid din 21 mai 1980, adoptat  de Consiliul Europei. În conformita-
te cu art.2 alin.1, al acestui document „este considerat  ca fiind “cooperare tran-
sfrontalier ” în sensul prezentei Conven ii, orice concertare a ac iunilor care vi-
zeaz  înt rirea i dezvoltarea raporturilor de vecin tate între colectivit ile sau 
autorit ile teritoriale care depind de dou  sau mai multe P i Contractante, pre-
cum i încheierea de acorduri i de aranjamente utile în acest scop. Cooperarea 
transfrontalier   se va exercita în cadrul competen elor colectivit ilor sau auto-
rit ilor teritoriale, a a cum au fost ele definite de dreptul intern. Sfera i natura 
acestor competen e nu sunt afectate de prezenta Conven ie”. La ora actual , din 
cele 47 de state membre a Consiliului Europei, au ratificat i aplic  Conven ia 
de la Madrid 33 de state. La 9 noiembrie 1995 la Strasbourg, statele membre „ i-
nînd s  elimine progresiv obstacolele de orice ordin - administrative, juridice, 
politice sau psihologice - care ar putea frîna dezvoltarea proiectelor transfronta-
liere”, au semnat un Protocol adi ional la Conven ia-cadru compus din 14 arti-
cole, f  a se admite rezerve, prin care fiecare stat semnatar „recunoa te i res-
pect  dreptul colectivit ilor sau autorit ilor teritoriale aflate sub jurisdic ia sa 
i men ionate în articolele 1 i 2 ale Conven iei-cadru de a semna acorduri de 

cooperare transfrontalier  cu colectivit ile sau autorit ile teritoriale ale altor 
State în domeniile de competen  comun , conform procedurii prev zute în sta-
tutul lor, în conformitate cu legisla ia na ional i întru respectarea angajamen-
telor interna ionale asumate de c tre Partea respectiv ”. Complementar, la 5 mai 
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1998 statele membre ale Consiliului Europei au semnat Protocolul Nr.2 la Con-
ven ia-cadru european  cu privire la cooperarea transfrontalier  între colectivi-

ile sau autorit ile teritoriale, compus din 12 articole f  a se admite rezerve. 
Acest Protocol completeaz  documentele anterioare cu înc  o no iune - „coope-
rarea interteriorial ”, definit  în art.1 a acestui document ca fiind „orice acord 
vizînd stabilirea raporturilor între colectivit i sau autorit i teritoriale a dou  
sau mai multe P i contractante, altele decît raporturile de cooperare transfron-
talier  ale colectivit ilor vecine, inclusiv încheierea acordurilor de cooperare cu 
colectivit i sau autorit i teritoriale ale altor State”. Nu putem vorbi de aplica-
rea Conven iei cu cele dou  Protocoale f  a men iona c  o condi ie inerent  
aplic rii lor este aplicarea unuia din cele mai importante documente ale Consili-
ului Europei privind democra ia local  – Carta European  “Exerci iul autonom 
al puterii locale” adoptat  la Strasbourg în octombrie 1985, completat  recent cu 
un protocol adi ional. Anume acest document presupune respectarea principiu-
lui autonomiei locale i a subsidiarit ii de c tre autorit ile centrale ale statelor 
membre a Consiliului Europei, care reprezint  condi ii de baz  pentru promova-
rea, stabilirea i dezvoltarea de c tre colectivit ile locale a rela iilor de coopera-
re transfrontalier i interteritorial . Art.10 al Cartei Europene privind autono-
mia local , prevede dreptul de asociere al autorit ilor administra iei publice lo-
cale: 

1. Autorit ile administra iei publice locale au dreptul, în exercitarea com-
peten elor lor, de a coopera i de a se asocia, în condi iile legii, cu alte autorit i 
ale administra iei publice locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.  

2. Dreptul autorit ilor administra iei publice locale de a adera la o asocia ie 
pentru  protec ia  i  promovarea  intereselor  lor  comune  i  acela  de  a  adera  la  o  
asocia ie interna ional  de autorit i administrative publice locale trebuie s  fie 
recunoscut în fiecare stat.  

3. Autorit ile administra iei publice locale pot s  coopereze, în condi iile 
prev zute de lege, cu autorit ile administra iei publice locale ale altor state. 

Sunt relevante în acest sens, unele prevederi ale Declara iei de la Viena a 
Consiliului Europei din 9 octombrie 1993, în care se afirm  c  „Crearea unei 
Europe tolerante i prospere nu depinde numai de cooperarea între state. Ea pre-
supune, de asemenea, o cooperare transfrontalier  între colectivit i locale i re-
gionale, f  a se prejudicia constitu ia i integritatea teritorial  a fiec rui stat” 
[31]. Art.14 al Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptat  la 
Strasbourg la 5 noiembrie 1992 (a intrat în vigoare la 1 martie 1998) se refer  la 
schimburile transfrontaliere prin care statele semnatare se anagajeaz  “în intere-
sul limbilor regionale sau minoritare, s  faciliteze i/sau s  promoveze coopera-
rea transfrontalier , mai ales între autorit ile regionale sau locale din zonele în 
care accea i limb  este folosit  într-o form  identic  sau apropiat ”. Partea I, 
Art.17 a Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale care pentru 
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Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 februarie 1998, stipuleaz  c : „1) P -
ile se angajeaz  s  nu aduc  atingere dreptului persoanelor apar inînd minori-
ilor na ionale de a stabili i men ine contacte libere i pa nice peste frontiere 

cu persoane care se afl  în mod legal în alte state, îndeosebi cu celea cu care au 
în comun identitatea etnic , cultural , lingvistic  sau religioas  ori patrimoniul 
cultural”, iar Art.18 al aceluia i document: „1) p ile vor depune eforturi pentru 
a încheia, dac  este necesar, acorduri bilaterale i multilaterale cu alte state, în-
deosebi cu statele vecine, pentru a asigura protec ia persoanelor apar inînd mi-
norit ilor na ionale respective”. Politica Consiliului Europei în domeniul coo-
per rii transfrontaliere „r spunde unui dublu obiectiv: instaurarea încrederii i 
stabilirea unor rela ii de bun  vecin tate cît i îndep rtarea obstacolelor, în spe-
cial juridice, care împiedic  unele colectivit i teritoriale s  coopereze” [4, 46] 
dar i „promovarea cooper rii transfrontaliere între colectivit ile teritoriale, pu-
nerea în valoare a diversit ii culturale i lingvistice a regiunilor” [4, 45]. În ca-
drul Consiliului Europei sub auspiciile Comitetului de Mini tri activeaz  Comi-
tetul director pentru Democra ie Local i Regional  (CDLR) în responsabilit -
ile c ruia revin implementarea proiectelor care promoveaz  democra ia la nivel 

regional i local. Acest Comitet este asistat de un alt Comitet de exper i în do-
meniul cooper rii transfrontaliere (LR-CT) care este responsabil de monitoriza-
rea implement rii Conven iei-cadru de la Madrid i protocoalele sale. Fiind un 
comitet de exper i în domeniu, asigur  schimbul de informa ii i experien , ide-
ntific  de asemenea problemele relevante care împiedic  dezvoltarea cooper rii 
transfrontaliere, în special cele ce in de cadrul legal i propun solu ii legale ade-
cvate pentru rezolvarea acestora la nivel interguvernamental. Comitetul de con-
sultan i pentru dezvoltarea cooper rii transfrontaliere în Europa Central i de 
Est este o alt  structur  din domeniu care a fost înfiin at în urma unor modific ri 
substan iale ale sistemelor politice în Europa Central i de Est. Comitetul ofer  
sprijin pentru ini iativele transfrontaliere a rilor din regiune i promoveaz  ra-
tificarea conven iilor europene din acest domeniu. Un actor important al Consi-
liului Europei care promoveaz  cooperarea transfrontalier  este Congresul Pute-
rilor Locale i Regionale (CPLR) constituit din delega iile autorit ilor locale i 
regionale din statele membre. Unul din obiectivele de baz  a acestei structuri es-
te „încurajarea cooper rii regionale i transfrontaliere în favoarea p cii, toleran-
ei i a dezvolt rii durabile pentru salvgardarea regiunilor noastre în interesul 

genera iilor viitoare ... încurajarea cre rii de euroregiuni” [4, 22].  
Toate structurile i institu iile Consiliului Europei de la momentul constitui-

rii lor au adoptat o serie de documente (conven ii, protocoale, rapoarte, recoma-
nd ri, rezolu ii, declara ii) privind cooperarea transfrontalier , care se adreseaz  
statelor membre, pentru a- i îmbun i dialogul politic i cadrul legal na ional, 
care ar permite dezvoltarea cooper rii bilaterale sau multilaterale între colectivi-

ile locale i regionale din diferite state, ar promova ideea de cooperare transf-
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rontalier , ar crea o baz  de date în domeniu, ar acorda asisten  în instruire i 
consultan  structurilor transfrontaliere create [29, 5-6]. Amintim aici doar une-
le declara ii i recomand ri cum ar fi: Declara ia de la Vilnius [35] i Declara ia 
de la Helsinki din 2002 [10], Declara ia politic  de la Chi in u din 2003 [30], 
Rec(2000)1 din 12 ianuarie 2000, Rec(2002)3 din 6 martie 2002, Rec(2005)2E 
din 19 ianuarie 2005, Rec(2005)3E din 2 februarie 2005, CM/Rec(2007)5, etc, 
care reafirm  domeniul democra iei locale i cooper rii transfrontaliere ca prio-
rit i de baz  ale Consiliului Europei i care solicit  de asemenea statelor mem-
bre s  depun  eforturi pentru a crea structuri de cooperare transfrontalier  cum 
ar fi euroregiunile [28]. Timp de mai mul i ani, structurile de lucru ale Consiliu-
lui Europei au lucrat la elaborarea unui al 3-lea Protocol la Conven ia – cadru de 
la Madrid care ar crea i îmbun i cadrul legal european privind euroregiunile. 
Proiectul acestui Protocol a fost adoptat de Comitetul de Mini tri la 9 septemb-
rie 2009 i va fi deschis pentru semnare la sesiunea a 16-a a Conferin ei Consili-
ului Europei la nivelul mini trilor responsabili de administra ia local i regio-
nal  care a avut loc la Utrecht (Olanda) la 16-17 noiembrie 2009. Consiliul Eu-
ropei de-a lungul a celor 60 de ani de la constituirea sa a editat o mul ime de pu-
blica ii i studii care vizeaz  cooperarea transfrontalier i de mare utilitate teo-
retico-practic  (ca exemplu: Ghidul practic de cooperare transfrontalier  reeditat 
în februarie 2006) [14]. Consiliul Europei conlucreaz  cu Uniunea European  în 
diferite domenii inclusiv prin programe i proiecte care contribuie la consolida-
rea cooper rii transfrontaliere la nivel european.  
 

2. Uniunea European i cooperarea transfrontalier  
Uniunea European  reprezint  o comunitate de 27 de state unde frontiera di-

ntre ele are din ce în ce mai mult o semnifica ie doar simbolic , unde cet enii 
statelor membre circul  f  viz , iar cooperarea dintre colectivit ile locale din 
zonele de frontier  este îndreptat  spre asigurarea bun st rii cet enilor lor. Una 
din priorit ile de ac iune ale UE înc  de la constituirea sa în anii ’50 a fost dez-
voltarea socio-economic  echilibrat  a tuturor regiunilor i de asemenea coope-
rarea transfrontalier  la frontierele sale. Dezvoltarea rela iilor de colaborare din-
tre regiuni i mai ales cele de o parte i de alt  a frontierelor UE viza asigurarea 
unei zone de securitate i prosperitate în imediata sa vecin tate, mai ales în con-
textul extinderii UE i aspira iilor statelor vecine de a adera la Comunitatea Eu-
ropean . Ora ele i regiunile de frontier  cît i colaborarea cu cele de pe cealalt  
parte a frontierei, trebuiau privite ca laboratoare la scar  mic  a unei Uniuni Eu-
ropene extinse [6, 103]. Dezvoltarea cooper rii transfrontaliere a cunoscut o no-

 etap  de la începutul anilor ’90 într-un nou context geopolitic regional, odat  
cu transform rile politice i constituirea sistemelor politice democratice din Eu-
ropa Central i de Est [29, 5-8]. Practic, din 1990 UE a demarat sus inerea sa 
financiar  pentru cooperarea transfrontalier  prin programe (INTERREG, PHA-
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RE, TACIS), dar i proiectele LACE (Linkage, Assistance and Cooperation for 
the European Border Regions) i RCBI (Regional Capacity Building Initiative) 
[24, 15]. Dac  Consiliul Europei are mai mult o influien  institu ional  asupra 
dezvolt rii cooper rii transfrontaliere pentru statele europene, atît pentru statele 
membre UE, cît i pentru cele care nu sunt membre UE, instrumentele de asiste-

i contribu ia financiar  a Uniunii Europene sunt mult mai substan iale în 
acest domeniu. Baza legal  pentru ac iunile Uniunii Europene în domeniul coo-
per rii transfrontaliere este asigurat  de trei politici: Politica de Coeziune, Poli-
tica de Pre-Aderare i Politica European  de Vecin tate, fiecare politic  avînd 
strategii i mecanisme specifice de implementare. La nivelul Comisiei Europene 
func ioneaz  Directoratul General Politic  Regional  (DG Regio) care este res-
ponsabil de implementarea politicii de dezvoltare regional , inclusiv de coope-
rarea transfrontalier  în interiorul Uniunii Europene, iar cooperarea transfronta-
lier  la frontierele externe ale UE ine de competen a Directoratului General Re-
la ii Externe i de Directoratul General Extindere. Un rol important în crearea 
cadrului legal i a implement rii mai multor ini iative în domeniul cooper rii 
transfrontaliere îi revine organului consultativ al Comisiei Europene, Consiliu-
lui UE i Parlamentului European - Comitetul Regiunilor creat în 1994 i în a 

rui componen  intr  reprezentan ii autorit ilor locale i regionale din statele 
membre UE. Cînd Tratatul privind constituirea Comunit ii Europene i Tratatul 
privind Uniunea European  au fost rev zute la Amsterdam s-a ad ugat un frag-
ment de text în art.198 (c) (actualmente art.265, sau art.307 în Tratatul de la Li-
sabona care înc  nu a intrat în vigoare) prin care este obligatorie consultarea 
Comitetului Regiunilor de c tre Consiliu sau de Comisie, în special pe subiecte-
le de cooperare transfrontalier . Regulamentul privind Fondul European de De-
zvoltare Regional  stipuleaz  în domeniile de sus inere financiar i „suport pe-
ntru cooperarea transfrontalier , transna ional i interregional  ... dezvoltarea 
activit ilor transfrontaliere economice, sociale i de mediu prin strategii comu-
ne pentru dezvoltare teritorial  durabil ” [25]. Majoritatea statelor membre UE 
fiind i membre ale Consiliului Europei aplic  Conven ia-cadru de la Madrid 
privind cooperarea transfrontalier i Protocoalele acesteia. Cu toate acestea, 
dup  analiza diferitor proiecte i ini iative privind cadrul legal al cooper rii tra-
nsfrontaliere la nivelul UE, s-a propus în 2004 adoptarea Regulamentului pri-
vind Gruparea European  de Cooperare Transfrontalier  (GECT, în englez  - 
EGCC) [20], iar i dup  modificarea acestei propuneri, inclusiv a titlului docu-
mentului i entit ii, UE a adoptat noul instrument legal pentru statele membre 
UE în domeniul cooper rii transfrontaliere i anume Gruparea European  pent-
ru Cooperare Teritorial  (GECT, în englez  -  EGTC) prin Regulamentul din 
2006 [26], care spre deosebire de documentele Consiliului Europei formate mai 
mult din principii decît din drept aplicabil, noul instrument GECT ofer  pentru 
prima dat  statelor membre UE un cadru legal multilateral pentru cooperarea te-
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ritorial . D.Hübner, fostul Comisar responsabil de Politica regional  a UE dec-
lara: „GECT reprezint  un important pas înainte în punerea în practic  a coope-

rii transfrontaliere. GECT le ofer  autorit ilor locale i regionale op iunea de 
a crea grupuri transfrontaliere cu personalitate juridic ”. În cadrul unui studiu 
publicat cu privire la noul instrument juridic GECT, autorii eviden iaz  7 carac-
teristici ale acestei entit i: 1) Formatul s-au natura sa transfrontalier ; 2) Exis-
ten a personalit ii juridice; 3) Înregistrarea persoanei juridice la un singur ofi-
ciu, care trebuie s  fie situat pe teritoriul UE; 4) Recunoa terea capacit ii legale 
extensive în sistemele legale na ionale implicate; 5) Posibilitatea pentru memb-
rii GECT de a- i defini prin documente i statut caracteristicile i sarcinile 
GECT-ului; 6) Existen a organelor care reprezint  dorin a noii entit i legale i 
ac ioneaz  în numele acesteia; 7) Dispune de buget [33]. 

Noul instrument al UE – GECT, nu va veni în contradic ie cu documentele 
Consiliului  Europei  privind cooperarea transfrontalier i  mai  ales  cu cel  de al  
3-lea Protocol privind euroregiunile al Conven iei-cadru de la Madrid din 1980, 
ci mai degrab  vor fi instrumente legale complementare, deoarece grupurile de 
lucru ale celor dou  institu ii au conlucrat în procesul elabor rii lor. Pentru sta-
tele vecine UE cum este Republica Moldova care este parte a Politicii Europene 
de Vecin tate, Uniunea European  a oferit asisten  financiar  pentru coopera-
rea transfrontalier  prin Programele de Vecin tate 2004-2006 i actualmente 
prin Instrumentul European de Vecin tate i Parteneriat 2007-2013. 

În afara celor dou  institu ii majore cum e Consiliul Europei la care Repub-
lica Moldova este membr  din 1995 i Uniunea European  la care aspir ara 
noastr , participarea în cadrul unor organiza ii regionale sau re ele europene ne 
ofer  de asemenea un imbold i suport pentru consolidarea cooper rii transfron-
taliere i interregionale. Procesul de la Royaumont privind stabilitatea i buna 
vecin tate  în  Europa de Sud-Est  exist  în  paralel  cu o alt  form  de cooperare 
subregional  SECI – Ini iativa de Cooperare Sud-Est European  [34, 90-91]. 
Ini iativa Central European  a creat în 2002 un grup specializat pe cooperarea 
transfrontalier  – CEI Working group on Interregional and Cross-Border Coo-
peration menit s  sus in  proiecte în stabilirea rela iilor de bun  vecin tate. Co-
operarea transfrontalier i interregional  fiind de asemenea o prioritate impor-
tant  în Planurile de Ac iune ale ICE [3]. Organiza ia pentru Cooperarea Econo-
mic  a M rii Negre î i propune de asemenea s  consolideze rela iile de colabo-
rare dintre statele membre la diferite niveluri. Prin Carta organiza iei membrii 

i propun: 
- de a activa în spiritul prieteniei i bunei vecin i i în scopul sporirii res-

pectului i încrederii reciproce, a dialogului i cooper rii între Statele Membre; 
- de a dezvolta i diversifica în continuare cooperarea bilateral i multilate-

ral  în baza principiilor i reglement rilor dreptului interna ional; 
- colaborare între autorit ile vamale i alte autorit i de frontier  [2]. 
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3. Republica Moldova i cadrul s u legal privind cooperarea transfrontalier  

Aspira iile Republicii Moldova de a adera la Uniunea European  presupune 
i ajustarea gradual  a cadrului legal na ional la acquis-ul comunitar. Ratificarea 

dar i aplicarea cu succes a diferitor conven ii sau tratate în calitate de membru 
a Consiliului Europei reprezint  un factor premerg tor procesului de integrare 
european  a Republicii Moldova. Republica Moldova are 2 state vecine – Ro-
mânia  i  Ucraina  cu  care  are  frontier  de  cca  684  de  km i  respectiv 1222 de 
km. Lungimea total  a frontierei de stat a Republicii Moldova este de 1906 km, 
dintre care pe uscat 955 km, i pe ap  951 km. Atunci cînd vorbim de coopera-
rea transfrontalier  a Republicii Moldova, ne referim la rela iile de cooperare în 
regiunile de frontier  dintre colectivit ile locale i regionale la nivel bilateral 
sau trilateral. Aceast  cooperare la nivel local i regional poate fi facilitat  sau 
împiedicat  în func ie de cadrul legal i rela iile politice existente la nivel de 
stat, i respectiv cele trei state în raport cu statutul i rela iile lor cu institu iile 
europene (Consiliul Europei, Uniunea European , etc). Aceasta nu înseamn  c  
voin a colectivit ilor locale este mai pu in important  în procesul de cooperare 
transfrontalier . Primele m suri întreprinse de autorit ile Republicii Moldova 
privind ajustarea cadrului normativ na ional la cel european în domeniul coope-

rii transfrontaliere, odat  devenit  membr  a Consiliului Europei [7], a fost ra-
tificarea în iulie 1997 a Cartei Europene “Exerci iul autonom al puterii locale” 
adoptat  la Strasbourg la 15 octombrie 1985 [8]. Acest document stabile te pri-
ncipiile autonomiei locale, care trebuie s  se reflecte în legisla ia na ional  pri-
vind administra ia public  local i inclusiv ofer  prin prevederile art.10, a a 
cum am ar tat mai sus, dreptul autorit ilor locale de a se asocia i a coopera cu 
autorit i similare din alte state. Astfel, putem eviden ia acest aspect i în legis-
la ia na ional , deoarece Legea privind administra ia public  local  din decemb-
rie 2006 [15] care este acum în vigoare, prevede la art.14 competen ele de baz  
ale consiliilor locale, iar în lista de atribu ii sunt i urm toarele: 

j) decide, în condi iile legii, asocierea cu alte autorit i ale administra iei pu-
blice locale, inclusiv din str in tate, pentru realizarea unor lucr ri i servicii de 
interes public, pentru promovarea i protejarea intereselor autorit ilor administ-
ra iei publice locale, precum i colaborarea cu agen i economici i asocia ii ob -
te ti din ar i din str in tate în scopul realiz rii unor ac iuni sau lucr ri de inte-
res comun;  

k) decide stabilirea de leg turi de colaborare, cooperare, inclusiv transfron-
talier , i de înfr ire cu localit i din str in tate. 

În planul rela iilor bilaterale, Republica Moldova a semnat la 23 octombrie 
1992 Tratatul de bun  vecin tate, prietenie i colaborare între Republica Moldo-
va i Ucraina, care a intrat în vigoare la 5 ianuarie 1997 [9]. La 2 iunie 1997 la 
Constan a a fost semnat Tratatul cu privire la rela iile de bun  vecin tate i coo-
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perare între România i Ucraina, ratificat de Parlamentul României în iulie 
1997, document care preconiza i crearea Euroregiunilor „Dun rea de Jos” i 
„Prutul de Sus”. Un Tratat politic de baz  dintre Republica Moldova i România 
nu a fost semnat. Un document important în domeniul cooper rii transfrontalie-
re între cele trei state, a fost Declara ia din 3-4 iulie 1997 de la Ismail a pre edi-

ilor Republicii Moldova, României i Ucrainei i Protocolul de colaborare tri-
lateral  între guvernele acestor state [19], punînd astfel i bazele procesului de 
constituire a euroregiunilor între aceste state. Deoarece în Declara ia pre edin i-
lor un punct se refer  expres la euroregiuni: „S  sprijine ini iativele i proiectele 
care implic  participarea celor trei state, inclusiv cooperarea transfrontalier , le-

turile directe între forma iunile administrativ-teritoriale i crearea euroregiu-
nilor „Dun rea de  Jos”, „Prutul Superior”, precum i a zonei economice libere 
Gala i-Giurgiule ti-Reni”. Cu referin  la cooperarea transfrontalier , Protocolul 
prevedea:  

1. Încurajarea stabilirii i dezvolt rii unor leg turi directe între autorit ile 
locale, în special din zonele adiacente din cele trei state, în vederea dezvolt rii 
cooper rii dintre unit ile teritorial-administrative, conform conceptului eurore-
giunilor. 

2. Dezvoltarea contactelor directe cu caracter economic, cultural-educa io-
nal, tiin ific, sportiv, între cet enii statelor lor, precum i între organiza iile ne-
guvernamentale care î i propun asemenea scopuri. 

3. Asigurarea implement rii treptate, în zonele convenite, a standardelor eu-
ropene general-acceptate în domeniul ecologic. 

4. În scopul cre rii condi iilor corespunz toare pentru circula ia persoanelor 
i a traficului de bunuri i servicii între cele trei state, vor  fi deschise noi puncte 

interna ionale de trecere a frontierei, vor fi facilitate condi iile pentru micul co-
mer  de frontier  în zonele adiacente i vor fi simplificate procedurile de acces 
pentru locuitorii regiunilor limitrofe, în conformitate cu reglement rile interna i-
onale în domeniu. 

5. Crearea unor mecanisme comune de informare reciproc i conlucrare în 
domeniul protec iei persoanelor apar inînd minorit ilor na ionale, etnice sau  
religioase, în conformitate cu standardele europene în materie i cu acordurile 
interna ionale la care cele  trei state sunt p i. 

6. Armonizarea legisla iilor na ionale ale celor trei state pentru combaterea 
crimei organizate transna ionale i a terorismului, inclusiv a traficului ilegal de  
arme, droguri, substan e interzise i precursorilor, substan e explozive i a altor 
materiale periculoase, furtului de mijloace auto, falsific rii i sp rii banilor 
ob inu i pe c i ilicite, criminalit ii în activit ile din domeniile de comer  exte-
rior,  bancar i fiscal, precum i a imigra iei ilegale i trecerii ilicite a frontiere-
lor. Pentru îndeplinirea scopurilor legate de combaterea criminalit ii, vor cont-
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ribui la crearea unor mecanisme de conlucrare corespunz toare între organisme-
le specializate la nivel central i local”.  

La 11 martie 1997 a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldo-
va i Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat mol-
do-ucrainene i simplificarea formalit ilor de trecere a frontierei de c tre cet -
enii care locuiesc în raioanele de frontier . În document se argumenta necesita-

tea semn rii acestuia din „dorin a de a dezvolta rela iile bilaterale politice, eco-
nomice, comerciale, culturale i de alt  natur , în spiritul bunei vecin i, n zu-
ind spre crearea condi iilor prielnice pentru traficul de pasageri i înc rc turi la  
trecerea frontierei, pentru ridicarea eficacit ii activit ii punctelor de trecere” 
[1]. La 24-25 februarie 1998 la Ismail în vederea constituirii Euroregiunii „Du-

rea de Jos” a avut loc reuniunea sub egida Consiliului Europei unde s-a con-
venit asupra semn rii Declara iei cu privire la promovarea cooper rii transfron-
taliere între autorit ile locale i regionale din România, Republica Moldova i 
Ucraina. Cel mai important document european în domeniul cooper rii transfro-
ntaliere, Conven ia-cadru european  cu privire la cooperarea transfrontalier  în-
tre colectivit ile sau autorit ile teritoriale, adoptat  la Madrid în 1980 a fost ra-
tificat  de Republica Moldova la 24 septembrie 1999, dar a intrat în vigoare la 1 
februarie 2001 [27]. România a adoptat acest document în 1998 iar Ucraina în 
1993. Protocolul adi ional din 9 noiembrie 1995 la Conven ia-cadru a fost adop-
tat de Republica Moldova în 2001, Ucraina în 2004, iar România de i la semnat 
în 1998 înc  nu l-a ratificat. Pentru Republica Moldova ambele Protocoale, cel 
din 9 noiembrie 1995 i al II-lea din 5 mai 1998 au intrat în vigoare la 28 septe-
mbrie 2001. La 18 mai 2001, ca urmare a unei întrevederi, a fost semnat  la Ki-
ev o Declara ie comun  a Pre edintelui Republicii Moldova i Pre edintelui Uc-
rainei unde efii statelor „au discutat problemele actuale ale raporturilor bilate-
rale, au efectuat un schimb de informa ii asupra proceselor social-economice i 
politice care se desf oar  în ambele ri, au trasat direc iile prioritare de cola-
borare în continuare între Republica  Moldova i Ucraina bazate pe principiile 
rela iilor de bun  vecin tate i cooperare” [5]. În anul 2000, cînd perspectivele 
de aderare a României deveniser  mai clare, a început procesul de securizare a 
frontierelor sale, investindu-se în punctele de trecere a frontierei i infrastructu-
ra de frontier . Cooperarea transfrontalier  este strîns legat  cu regimul de cir-
cula ie a persoanelor. Din 2001, România a introdus regimul de traversare a fro-
ntierei în baz  de pa apoarte pentru cet enii moldoveni, din 2004 a introdus re-
gimul de vize pentru Ucraina iar din 2007 a introdus i regimul de vize pentru 
cet enii Republicii Moldova (Acordul între Guvernul Românei i Guvernul Re-
publicii Moldova privind regimul c toriilor cet enilor, semnat la Bucure ti, 
20 octombrie 2006). În 2002, Republica Moldova a ratificat i Conven ia euro-
pean  cu privire la televiziunea transfrontalier  încheiat  la Strasbourg la 5 mai 
1989, îns  cu unele rezerve: “În conformitate cu art.31 din conven ie, pîn  la re-
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stabilirea deplin  a integrit ii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile ace-
steia se aplic  doar pe teritoriul controlat de autorit ile Republicii Moldova.” i 
„În conformitate cu prevederile art.32 din conven ie, Republica Moldova î i re-
zerv  dreptul de a impune restric ii asupra retransmisiei pe teritoriul s u a prog-
ramelor ce fac publicitate b uturilor alcoolice” [16]. Deoarece, în 1998 s-a con-
stituit Euroregiunea „Dun rea de Jos”, în 2000 s-a constituit Euroregiunea „Pru-
tul de Sus” iar în 2002 s-a constituit Euroregiunea „Siret-Prut-Nistru”, Guvernul 
Republicii Moldova a adoptat la 11 martie 2003 o Hot rîre privind dezvoltarea 
colabor rii transfrontaliere în cadrul euroregiunilor [11] pentru a analiza proble-
mele i a propune idei de dezvoltare a acestei cooper ri. La 4 februarie 2004, 
Guvernul Republicii Moldova a instituit Grupul de lucru i componen a nomi-
nal  a acestuia, pentru elaborarea Programului de Vecin tate România – Repub-
lica Moldova pentru perioada 2004-2006 planificate în cadrul Politicii Europene 
de Vecin tate i Regulamentul de activitate a acestui Grup de lucru. Grupul de 
lucru a fost creat cu urm toarele scopuri: 

a) evaluarea situa iei existente în domeniul cooper rii transfrontaliere i în 
cadrul euroregiunilor între Republica Moldova i România;  

b) identificarea obiectivelor de colaborare în cadrul viitorului program;  
c) elaborarea Programului de Vecin tate România - Republica Moldova pe-

ntru perioada 2004-2006;  
d) monitorizarea i gestionarea cursului de implementare a programului 

[12].  
În scopul consolid rii capacit ilor institu ionale na ionale de participare la 

activit ile de cooperare transfrontalier , promovate în cadrul Programului de 
Vecin tate România - Republica Moldova pentru perioada 2004-2006, prin Dis-
pozi ie de Guvern, la 31 ianuarie 2005 a fost instituit Comitetul Mixt de Coope-
rare i Comitetul Mixt de Gestionare (sau coordonare) cât i componen a nomi-
nal  a p ii moldave în aceste comitete în cadrul Programului. În vederea core-

rii obiectivelor Programului de Vecin tate (2004-2006), cu priorit ile coope-
rii transfrontaliere în cadrul Euroregiunilor, Republica Moldova a aprobat prin 

Hot rârea Guvernului nr.1069 din 8 octombrie 2004, Concep ia cooper rii tra-
nsfrontaliere a Republicii Moldova i un plan de ac iuni privind implementarea 
acesteia pentru anii 2004-2006 [13]. De i, aceast  Hot râre de Guvern, fixa pri-
orit i i ac iuni concrete pentru fiecare din cele trei Euroregiuni, în marea lor 
majoritate, acestea nu au putut fi realizate, datorit  lipsei resurselor financiare 
substan iale, care se solicit  pentru aceste ac iuni. Proiectele implementate în 
cadrul celor trei Euroregiuni, la care particip  Republica Moldova (Euroregiu-
nea „Dun rea de Jos”, Euroregiunea „Prutul de Sus” i Euroregiunea „Prut-Si-
ret-Nistru”) prin Programul de Vecin tate cu România pe 2004-2006 contribuie 
chiar i par ial la realizarea unor obiective stabilite de Concep ia i Planul de ac-
iuni adoptate de Guvern în 2004. Participarea raionului Cahul ca fondator în 
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2008 al Euroregiunii „Marea Neagr ” ofer  noi oportunit i pentru Republica 
Moldova de a- i consolida rela iile de colaborare cu statele din bazinul M rii 
Negre. În cadrul Cooper rii transfrontaliere pentru 2007-2013, România i Re-
publica Moldova sunt partenere în 2 programe care primesc finan are europea-

: Programul Opera ional Comun România-Ucraina-Republica Moldova cu un 
buget de cca 126 mil. Euro i programul de cooperare în bazinul M rii Negre cu 
un buget de cca 17 mil. Euro.  

Punctul 79 al Planului de Ac iuni Republica Moldova - UE [21] prevede ca 
Moldova s  atrag  o aten ie special  la „implementarea noilor Programe de Ve-
cin tate i sus inerea dezvolt rii acestora prin implicarea activ  la nivelurile lo-
cale i regionale”. Programul de Vecin tate România - Republica Moldova 
(2004-2006) este unul din cele 24 de Programe de Vecin tate în conformitate cu 
lista propus  de Comisia European  în 2003. Uniunea European  a adoptat în 
2006 un Regulament cadru privind traficul local de frontier  între statele memb-
re UE de la frontiera sa extern i statele vecine. La 13 noiembrie 2009 a fost 
semnat la Bucure ti Acordul între Guvernul României i Guvernul Republicii 
Moldova privind micul trafic de frontier 14, document care a intrat în vigoare la 
26 februarie 2010. Acordul de mic trafic de frontier  cu Republica Moldova 
reprezint  o derogare de la regimul trecerii frontierelor externe ale Uniunii 
Europene de c tre cet enii unui stat ter , supu i obligativit ii vizei. Permisele 
de mic trafic de frontier  cu perioada de valabilitate între 2 i 5 ani, d  dreptul 
reziden ilor în zona de frontier  s  treac  frontiera statelor P ilor contractante 
în regim de mic trafic de frontier . Aceste permise eliberate de România cores-
pund normelor de siguran i specifica iilor stabilite prin Regulamentul (CE) 
nr.380/2008 al Consiliului din 18 aprilie 2008 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr.1030/2002 privind instituirea unui model uniform de permis de edere 
pentru resortisan ii rilor ter e. Sub inciden a Acordului cad circa 1.250.000 de 
cet eni ai Republicii Moldova din zona de frontier .  

Conform Acordului, prin zon  de frontier  se în elege „teritoriul statelor 
ilor contractante, care nu dep te 30 de km de la frontiera de stat, i se af-

 de o parte i de alta a frontierei de stat dintre România i Republica Moldova. 

                                                
14 Mic trafic de frontier  înseamn  trecerea frecvent  a frontierei comune a statelor P ilor co-

ntractante de c tre reziden ii în zona de frontier  a statului unei P i contractante i care in-
ten ioneaz  s  r mân  în zona de frontier  a statului celeilalte P i contractante, în special 
din motive de ordin social, cultural, familial sau întemeiate economic, pentru o perioad  care 

 nu dep easc  3 luni de edere neîntrerupt  calculat  de la data trecerii frontierei. 
(Hot rîrea Guvernului Nr.698 din 20 noiembrie 2009 pentru aprobarea Acordului între 
Guvernul Republicii Moldova i Guvernul României privind micul trafic de frontier , semnat la 
Bucure ti la 13 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr.169-170 din 24 
noiembrie 2009) i Legea nr.10/2010 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României i 
Guvernul Republicii Moldova privind micul trafic de frontier , semnat la Bucure ti, la 13 
noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al României nr.52 din 22 ianuarie 2010).  
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Unit ile administrativ-teritoriale care sunt situate par ial în zona de 30 de km i 
par ial în zona cuprins  între 30 i 50 de km de la frontiera comun , vor fi con-
siderate ca apar inând zonei de frontier ”. În Anexa nr.1 a Acordului sunt men-
ionate unit ile administrativ-teritoriale din Republica Moldova i România cu-

prinse în zona de frontier . Persoanele care locuiesc în mod legal, de cel pu in 1 
an, în zona de frontier  a statului unei P i contractante i în cazuri excep iona-
le i temeinic justificate - c torii, na teri sau adop ii (pentru membrii de fami-
lie poate fi considerat  adecvat  o perioad  de re edin  mai mic  de un an) sunt 
reziden i în zona de frontier . Din p cate pentru cet enii Republicii Moldova, 
acest document a întîrziat mai mult timp, datorit  fostei guvern ri comuniste ca-
re refuza semnarea lui. Aplicarea Acordului privind micul trafic de frontier  re-
prezint  un mecanism de facilitare a travers rii frontierei de c tre cet enii mol-
doveni pentru dezvoltarea rela iilor transfrontaliere, de i procedurile birocratice 
de demonstrare a motivelor de trecere frecvent  a frontierei reprezint  adev rate 
obstacole în realizarea acestui obiectiv. La acestea se adaug  faptul c  consula-
tele de la Cahul i B i înc  nu sunt func ionale, iar perspectiva ader rii Româ-
niei la spa iul Schengen în prim vara anului 2011 ridic  alte întreb ri privind 
func ionalitatea acestui mecanism privind micul trafic de frontier . 

În ultimii ani, au fost adoptate mai multe acte normative care vizeaz  coo-
perarea transfrontalier , contribuind la completarea acestui cadru legal cu tange-

e în diferite domenii15. Strategia Na ional  de Dezvoltare pe anii 2008-2011 
i propune unele obiective i privind cooperarea transfrontalier : 

- În identificarea priorit ilor regiunile se vor axa pe utilizarea maxim  a 
oportunit ilor de cooperare interregional i transfrontalier ; 

- Planificarea comun  coordonat  (între regiuni i transfrontalier ) a infras-
tructurii fizice, economice, sociale i de mediu; 

- Îmbun irea conectivit ii cu regiunile de frontier  (ajustarea c ii ferate 
la hotarul cu România); 

- Promovarea schimbului cultural cu rile vecine i crearea ofertelor turis-
tice comune [17]. 

Regimul de circula ie a persoanelor i eliminarea barierelor comerciale tran-
sfrontaliere reprezint  factori cheie în apropierea comunit ilor de pe o parte i 
de alta a frontierei. La capitolul libertatea de circula ie a persoanelor sunt nece-
sare rela ii bune bilaterale între Republica Moldova i Ucraina pe frontiera esti-

                                                
15 Vom men iona aici unele din ele: Acord de cooperare pentru prevenirea i combaterea infrac-

ionalit ii transfrontaliere Nr.2605 din 26 mai 1999; Hot rîrea Guvernului Republicii Moldo-
va privind controlul transport rii transfrontiere a de eurilor i elimin rii acestora Nr.637 din 
27 mai 2003; Lege pentru ratificarea Conven iei privind protec ia i promovarea diversit ii de 
expresii culturale (adoptat  la Paris la 20 octombrie 2005) Nr.258 din 27 iulie 2006; Hot rî-
rea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului Na ional de asigura-
re a securit ii ecologice pentru anii 2007-2015, Nr.304 din 17 martie 2007, etc. 
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, i avansarea rela iilor de colaborare la un alt nivel Republica Moldova – UE 
pe frontiera vestic  a rii noastre pentru liberalizarea gradual  a regimului de 
vize. Rela iile comerciale transfrontaliere sunt condi ionate în mare parte de 
aceia i factori, fiind necesar  “o revizuire complet  a legisla iei na ionale de c -
tre Republica Moldova în scopul identific rii barierelor în prestarea serviciilor 
transfrontaliere (sub aspect economic)” [22, 21]. În prim vara lui 2009, fostul 
Minister al Administra iei Publice Locale a Republicii Moldova publicase pent-
ru consult ri pîn  pe 7 mai 2009 pe pagina sa Web un proiect de Lege privind 
statutul legal al euroregiunilor. Protocolul nr.3 al Conven iei de la Madrid pri-
vind cadrul legal al euroregiunilor a fost adoptat în septembrie 2009 de Consili-
ul Europei iar în noiembrie 2009 a fost deschis pentru semnare i ar fi bine de 
luat ca baz  pentru elaborarea unui astfel de act normativ, s  se semneze i rati-
fice de Moldova i apoi de adoptat legea Republicii Moldova în acest domeniu, 
în baza acestui Protocol. Este o ini iativ  important  în procesul de creare a cad-
rului legal na ional în domeniul cooper rii transfrontaliere, îns  în proiectul de 
lege respectiv erau mai multe aspecte problematice, eviden iem doar cîteva din 
ele: 

- Proiectul de lege anun  facilit i fiscale pentru euroregiuni f  a spune 
clar care sunt ele; 

- Reie ind din faptul c  Moldova deja este membr  la 4 euroregiuni, cu per-
sonalitate juridic i cu sediul peste hotare, este pu in probabil ca alte euroregi-
uni se vor înregistra în Republica Moldova, poate Euroregiunea „Nistru” cu su-
portul Uniunii Europene, iar  în lege nu se men ioneaz  rolul Euroregiunilor i 
cooper rii transfrontaliere în procesul de integrare european  a Republicii Mol-
dova ca prioritate na ional ; 

- Trebuie de prev zut un articol aparte despre dreptul euroregiunilor i a 
membrilor lor: care ar prevedea i dreptul de a se asocia la structuri europene a 
euroregiunilor, posibilitatea de a participa în Grup rile europene de cooperare 
teritorial  GECT-uri create în baza Regulamentului UE 1082/2006 unde se per-
mite participarea statelor ter e dac  este prev zut expres în legisla ia na ional , 
care va permite particparea autorit ilor locale s  participe la aceste structuri îm-
preun  cu România i alte state membre UE; 

- Nu e clar ce fel de întreprinderi pot crea euroregiunile, ce fel de organe de 
conducere î i creeaz  ele? Care este statutul fondatorilor în raport cu membrii 
care se asociaz  pe parcurs? Euroregiunile prin Adunarea General  a membrilor 
trebuie s  decid  cine devine membru, nu o autoritate central  ca fostul Minister 
al Administra iei Publice Locale; 

- Cine sunt institu iile centrale de resort i în ce va consta avizul lor i care 
este puterea lui pentru euroregiune? Dac  se va înc lca legisla ia sau altceva in-
stitu ia care înregistreaz  entitatea se poate pronun a; 
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- Esen a prevederilor Art.10 al Cartei europene privind autonomia local  nu 
se reg se te în acest proiect de lege; 

- Nu sunt clare mecanismele de cooperare cu organiza iile europene i inte-
rna ionale i chiar cu statele vecine pentru a se promova proiecte comune; 

- Acordurile de colaborare cu statele vecine în domenul cooper rii transfro-
ntaliere trebuie s  fie o prioritate a autorit ilor centrale, inclusiv privind regi-
mul de circula ie a cet enilor, etc.; 

- Nu este men ionat nici un obiectiv care ar eviden ia importan a euroregiu-
nilor i cooper rii transfrontaliere în procesul dezvolt rii regionale în Moldova, 
programe i asisten a financiar  european  în contextul IEVP 2007-2013, etc,  

- Chiar la începutul legii trebuie s  se fac  men iune la rela iile de bun  ve-
cin tate i parteneriat privilegiat cu România i Ucraina în contextul eforturilor 
de integrare european , toate documentele europene men ioneaz  euroregiunea 
ca cea mai important  form  organiza ional i de cooperare între statele vecine; 

- Adoptarea acestei legi nu va influen a în perioada urm toare capacitatea 
de absorb ie a fondurilor europene din partea administra iei publice locale, euro-
regiunile existente s-au constituit ca asocia ii cu sediul în România stat membru 
UE, i ele vor fi aplican i pentru rundele de finan ri anume în acest format sau 
vor participa ca unit i teritorial administrative aparte; 

- Este nevoie ca astfel de proiect de lege s  fie consultat i cu autorit ile 
competente ale României i Ucrainei, nu mai vorbesc despre consultarea cu ex-
per ii Consiliului Europei i UE. El trebuie s  fie nu doar afi at pentru consult ri 
pe site ci i expediat autorit ilor locale (accesul la internet înc  este un lux pen-
tru unele autorit i locale) care deja sunt membre la careva Euroregiuni, eventu-
al acestea ar organiza o edin  a consiliilor euroregiunilor sau adun rile genera-
le a membrilor s  se expun  vizavi de viitorul act normativ, pîn  a fi prezentat 
în Guvern.  

În concluzie vom men iona c  Republica Moldova de i a adoptat o serie de 
documente europene care s  fie reflectate i în cadrul legal na ional aplicarea 
acestora este pu in func ionabil . Este necesar  o mai bun  conlucrare cu exper-
ii în cooperare transfrontalier  a Consiliului Europei i ai UE privind perfecta-

rea legisla iei na ionale în domeniu sau crearea mecanismelor legale care ar face 
aplicabile unele acte normative. Dialogul politic i calitatea reformelor care vi-
zeaz  rela iile cu statele vecine r mîn a fi factorii determinan i în diminuarea 
sau eliminarea impedimentelor create comunit ilor din regiunile de frontier . 
„Construc ia european , cu atît mai mult integrarea european , are, în mod fun-
damental, nevoie de spa iile transfrontaliere pentru a- i demonstra viabilitatea, 
autenticitatea i legitimitatea” [23, 41]. Un factor important este de asemenea ca 
autorit ile locale s  aib  resurse pentru a se angaja în cooperarea transfrontalie-

 deoarece exist  o leg tur  puternic  între succesul reformelor finan elor loca-
le i cooperarea transfrontalier  [32], fapt care necesit i îmbun irea cadrului 
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legal privind finan ele publice locale. Eficien a programelor sau proiectelor tra-
nsfrontaliere i a structurilor euroregionale se m soar  în rezultate concrete pen-
tru comunit ile de pe ambele p i ale frontierei i nu doar în num rul de „oca-
zii de c torii a autorit ilor publice locale” [34, 92]. Suntem de acord c  politi-
ca de cooperare transfrontalier  este „un instrument de reducere a inegalit ilor, 
de integrare a comunit ilor separate de o frontier , .... un stimulent pentru dez-
voltare, dar i o contribu ie distinct  la integrarea multor ri în UE” [18]. Pent-
ru aceasta, avem nevoie de un cadru legal bine gîndit în toate domeniile, de au-
torit i centrale i locale competente cu voin  politic i viziune de a contribui 
la asigurarea prosperit ii i securit ii cet enilor în bune rela ii de vecin tate i 
prietenie cu toate statele, mai ales cu cele vecine. 
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The Republic of Moldova needs a sustainable Transnistrian settlement. The 
achievement of this objective largely depends on the geopolitical relations of 
the Great Powers based on their geostrategic interests in this area. The asses-
sment of the threats and risks that are generated by Transnistrian conflict and 
that jeopardize both Moldova's political security and the regional one should be 
tackled in geopolitical terms. Also a substantial role in solving the Transnist-
rian conflict will be played undoubtedly by the place Moldova will have in the 
regional security paradigm that would also contribute ultimately to change Mo-
ldova’s status of regional security consumer into a provider's status. 
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Pentru abordarea securita ii politice a Republicii Moldova sub aspect geo-
politic este necesar de analizat evenimentele care s-au produs în ultimii zece ani 
în rela iile dintre Centrele mari de putere în contextul politicii mondiale. Ac iu-
nile cele mai remarcabile i semnificative atît pentru întregul sistem al rela iilor 
interna ionale cît i pentru Republica Moldova au fost: declararea r zboi teroris-
mului interna ional, trasarea liniei de demarca ie între Europa de Vest i Europa 
de Est, recunoa terea independen ei regiunii Kosovo, conflictul armat între  Ru-
sia i Georgia fapt ce s-a soldat cu recunoa terea de c tre prima a independen ei 
Osetiei de Sud i Abhaziei, sus inerea de c tre SUA a politicii de integrare în 
UE i NATO a Georgiei i Ucrainei, confruntarea latent  dintre SUA i Rusia.  

Actualmente SUA se confrunt  cu diverse probleme ca: criza financiar , 
imaginea negativ  a SUA peste hotare, r zboiul din Irak i cel din Afganistan 
etc. În opinia noastr , miza solu ion rii acestor probleme este de a i p stra statu-
tul de supraputere. Politica imprevizibil  a Federa iei Ruse, eventualul „OPEC 
al gazelor naturale”, instaurarea unei domina ii a Iranului în Orientul Mijlociu 
drept urmare a retragerii for elor militare din Irak, iner ia periculoas  a actualei 
crize financiare, vor limita spa iul de manevr  a SUA. În aceast  situa ie, Euro-
pa de Est ar putea deveni o zon  a disputei dintre UE i Federa ia Rus , mai ales 
dac  SUA va accepta formarea unei lumi multipolare cu mai mul i actori regio-
nali influen i. Sub aceast  inciden  cu siguran  va c dea i Republica Moldo-
va, care va deveni i mai vulnerabil  la ac iunile întreprinse de Federa ia Rus  
în zona sa de interes prioritar (cu ajutorul diferendului transnistrean). 

Debutul crizei, dintre Federa ia Rus i restul lumii, a fost ca urmare ie irea 
unilateral  din Tratatul privind Fortele Armate Conven ionale în Europa (FA-
CE), document considerat piatra unghiular  a sistemului de securitate european 
de dup  cel de-al Doilea R zboi Mondial. SUA i UE au anun at c  nu vor rati-
fica o versiune adaptat  a Tratatului, pîn  cînd Federa ia Rus  nu î i va respecta 
angajamentele de evacuare integral i necondi ionat  a trupelor i muni iilor de 
pe teritoriul Republicii Moldova i Georgiei. Urmarea a fost c  la Maastricht nu 
s-a reu it adoptarea vreunei declara ii a mini trilor OSCE, iar Rusia, a refuzat, 
în cadrul consiliului ministerial al OSCE de la Sofia, din decembrie 2004 sem-
narea „Declara iei de Stabilitate i Securitate pentru Moldova” i totodat  a re-
fuzat i confirmarea angajamentului de retragere a trupelor sale de pe teritoriul 
Moldovei. Promovarea intereselor geopolitice ale SUA în Europa de Est prin re-
alizarea pe teritoriul României celei de-a doua etap  din cadrul proiectului de 
scut american de ap rarea antirachet  pîn  în 2015 privind amplasarea în baze 
terestre a unei noi genera ii de interceptoare (SM-3), modernizarea sistemului 
de ap rare antiaerian  în Polonia, men inerea contingentului militar în regiunea 
balcanic , perpetuarea procesului de extindere a NATO spre est (aderarea în 
2009 a Croa iei i Albaniei) treze te indubitabil reac ie simetric  din partea Ru-
siei pentru a- i reitera pozi ia sa în raport cu SUA. Astfel, în urma confrunt rii 
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geopolitice dintre SUA i Rusia pentru sfera de influen  din Europa de Est, se 
constat  existen a de repercusiuni directe asupra evolu iei securit ii politice a 
Republicii Moldova. 

Pe de alt  part , concentrarea SUA pe problemele enun ate mai sus va crea 
premise favorabile pentru consolidarea UE în calitate de actor autonom în rela i-
ile interna ionale. Prin urmare, ultima va fi capabil  sa solu ioneze mai eficient 
i în termene rezonabile chestiunile interne, ceea ce concomitent va însemna fo-

rtificarea Politicii de Securitate i Ap rare a UE, dar i a politicilor în domeniul 
extinderii. Acest lucru va spori ansele Republicii Moldova de a se integra în 
spa iul european. 

Noua ahitectur  de securitatea pan-european  în care î i va g si locul i Ru-
sia este o idee respins  de c tre statele member NATO care vine s  sfideze con-
ceptual de securitate euro-atlantic. Acest proiect geopolitic face parte din politi-
ca extern  neoimperial  a Federa iei Ruse de a se afirma ca superputere pe ma-
pamond. Realizarea acestui proiect va avea un impact negativ asupra integr rii 
europene a Republicii Moldova, Ucrainei i Georgiei, care vor trena în timp, p -
strînd întreaga zon  în sfera de influen  rus  (este pu in probabil c  UE va reu i 

 integreze efectiv aceste state în afara mecanismelor preconizate de NATO, 
chiar dac  va pune în aplicare Parteneriatul Estic sau alte politici specifice ale 
procesului de integrare european ). În cele din urm , Europa de Est ar risc  s  
se transforme într-o Uniune a Europei de Est la care deja viseaz  unii ideologi 
ru i sus in tori ai politicii lui V.Putin i D.Medvedev. 

În opinia noastr  consecin ele acestor disensiuni geopolitice dintre centrele 
mari de putere se reg sesc sau eventual se vor reg si ca urmare în implementa-
rea securit ii politice a Republicii Moldova. Pornind de la prevederile Concep-
iei securit ii na ionale a Republicii Moldova, întregul ansamblu de ac iuni ori-

entate spre asigurarea securit ii na ionale are la baz  statutul de neutralitate pe-
rmanent  a Moldovei. Totodat , ac iunile prev zute de proiectul de Strategie a 
securit ii na ionale vor fi subordonate obiectivelor securit ii na ionale a Repu-
blicii Moldova, precum urmeaz : asigurarea i ap rarea independen ei, suvera-
nit ii, integrit ii teritoriale, ordinii constitu ionale, dezvolt rii democratice, se-
curit ii societ ii i a cet enilor moldoveni, atît pe teritoriul statului moldav, 
cît i peste hotarele ei, consolidarea statalit ii Republicii Moldova, ap rarea i 
promovarea valorilor na ionale. Cea mai grav  amenin are care poate fi adus  
acestor priorit i în opinia noastr  este conflictul transnistrean. De aceea i p re-
re este i O.Serebrian care sus ine c , conflictul transnistrean este problema cea 
mai grav  cu care se confrunt  Moldova. Nici problemele economice, nici prob-
lemele sociale i nici cele politice nu se pot compara ca dimensiune cu gravita-
tea efectelor generate de conflictul transnistrean [8, 146]. 

N.Popescu atribuie acestui conflict aspect interna ional prin extinderea UE 
i a NATO ce  constituie un context favorabil redefinirii geopoliticii regionale i 
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reconsider rii atitudinilor Occidentului asupra problemei transnistrene. În con-
di iile în care Republica Moldova se afl  la hotarele UE i NATO, pe o frontier  
de 684 km, ea este o ar  care mai r mîne un factor de instabilitate regional , 
problemele interne c reia sunt legate de existen a regiunii secesioniste din est 
care amenin i securitatea politic , cap  o nou  dimensiune international . 
Institu iile europene nu mai percep conflictul transnistrean conform vechii para-
digme în care Federa iei Ruse i se recuno teau anumite “drepturi speciale” în 
gestionarea crizelor din CSI. Acest lucru este valabil în special în cazul conflic-
tului transnistrean, care afecteaz  mai mult securitatea UE l rgite, decît securita-
tea Federa iei Ruse. Procesul de reglementare transnistrean  cunoa te un trans-
fer din categoria unui conflict post-sovietic “eurasiatic” în care Rusia ar avea un 
rol special, într-un conflict “european” în care UE ar trebui s  joace un rol mai 
activ pentru c  interesele sale sunt afectate direct [7, 10]. 

Conflictul transnistrean reprezinta un conflict doar geopolitic, i ideologia 
sau regimul politic în cazul de fa a nu au nici o importan , consider  O.Serebri-
an. De altfel, nici chiar observatorii occidentali nu se prea gr besc cu astfel de 
calificative. Vorbind despre valoarea geopolitic  si geostrategic  a conflictului, 
unii anali ti politici de la Chi in u îi atribuie totu i o dimensiune exagerat , atît 
în cazul cînd se spune c  transnistria ar fi un “cu it rusesc înfipt în spatele Ucra-
inei”, cît i atunci cînd se spune c  transnistria ar reprezenta o baz  a Federa iei 
Ruse pentru “direc ia” balcanic . Dac  e sa vorbim de Balcani i de “por ile” sa-
le, s  nu uit m c  vechiul i metaforicul calificativ al Basarabiei de “poarta a 
Balcanilor” era valabil pentru Federa ia Rus  în configura ia sa geografic  de la 
vremea respectiv . Dac  vom compara harta Rusiei i Basarabiei în 1812 i res-
pectiv în 1992, vom vedea c  ceva s-a modificat. Ast zi Federa ia Rus  intra în 
Balcani mai curind prin Ucraina, or sudul Basarabiei nu mai este în componen a 
Moldovei [9, 119-120]. 

Ideea cu “transnistria - un cu it rusesc în spatele Ucrainei” e i mai inconsis-
tent  sus ine în continuare analistul. Transnistria ar putea avea o valoare geost-
rategic  pentru ru i, în cazul unor disensiuni cu Ucraina, doar dac  Republica 
Moldova i România ar fi de partea Federa iei Ruse. Altfel cum ar putea accede 
ru ii spre transnistria care este o enclav  continental  a ezat  între Ucraina i 
Republica Moldova, avînd i configura ia unei benzi late de cca. 20 km? Trans-
nistria nu este nici Gibraltarul i nici Konigsbergul, care sunt i ele reduse ca su-
prafa , dar deschise spre mare; or, în geostrategie enclavele au valoare strategi-

 doar atunci cînd comunicarea cu ele poate fi efectuat  în caz de criza milita-
. De regul , Fortele Militare Maritime sunt cele care fac jonc iunea între mai 

multe enclave dispersate [9,120]. 
Transnistria are, evident, o valoare geopolitic , sus ine pe bun  dreptate 

O.Serebrian, altfel n-ar fi insistat de la bun început asupra originii geopolitice a 
conflictului. Dar valoarea geopolitic  a transnistriei este una ce prevede nu cont-
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rolul Balcanilor i nici amenin area Ucrainei, ci doar controlul Moldovei. În 
mod paradoxal, Moldova î i datoreaz  existen a în mare parte problemei trans-
nistrene i aceasta nu doar din cauza c  legal statalitatea moldoveneasc  conte-
mporan  î i are originea în transnistria anului 1924, ci i din cauza c  dac  acest 
conflict nu ar fi existat, atunci povestea independen ei Republicii Moldova, cu 
starea dominant  în elita politic  chi in uiana din decembrie 1991, s-ar fi termi-
nat o data cu coborîrea drapelului sovietic de pe Kremlin i prin reunirea Basa-
rabiei  cu  România.  Conflictul  transnistrean  este  cel  ce  a  men inut  Republica  
Moldova ca stat independent, a inspirat unele puncte din noua Constitu ie i a 
obligat Chi in ul s  adere la CSI. Analistul men ioneaz  c , pentru Moldova re-
giunea respectiv  este chiar un factor de geopolitic  dominant , dar anume ace-
ast  “valoare geopolitic ” a transnistriei trece neobservat , c utîndu-se misterio-
ase împletiri de interese geopolitice a centrelor mari de putere cu impact dac  
nu global, cel pu in regional. Faptul c  transnistria, spre deosebire de Bosnia, 
Kosovo, problema cipriot  sau chiar Karabah, a generat un interes foarte super-
ficial al Occidentului vorbe te i el despre adevarata valoare geopolitic  a Tran-
snistriei. Americanii i europenii manifest  sporadic sclipiri de interes, dar aces-
ta e generat nu de conflictul în sine, ci de stocurile de armament i de caile pe 
care armamentul respectiv ajunge în mod surprinz tor prin cele mai nedorite 
col uri ale Terrei [9, 120-121]. 

În opinia lui O.Tomescu-Hatto conflictul înghe at din transnistria i prezen-
a trupelor i arsenalului Federa iei Ruse pe teritoriul regiunii separatiste consti-

tuie o amenin are nu numai la adresa securit ii politice a Republicii Moldova 
(integritatea, suveranitatea), dar i la adresa întregii regiuni. Regiunea a devenit 
o int  a trafican ilor de arme, droguri, fiin e umane fiind destinate Europei de 
Sud-Est. Mul i cet eni în situa ie ilegal  provenind din Asia i din fostele repu-
blici sovietice tranziteaz  România în scopul de a ajunge în Europa de Vest. Ri-
scurile de securitate la frontiera moldo-român , la care comunitatea interna io-
nal  a f cut aluzie sunt pe deplin întemeiate [4, 272]. 

În accep ia lui N.Popescu conflictul transnistrean i problemele de securita-
te asimetrice (de la corup ie pîn  la trafic de fiin e umane i armament) sunt as-
pecte interconectate la interesele de securitate ale UE i NATO pentru Moldova. 
UE a reiterat de mai multe ori pozi ia conform c reia stabilitatea Republicii Mo-
ldovei conteaz  pentru UE [6, 18]. Anume din aceste considerente un loc aparte 
în rela iile dintre UE i Moldova îl are conflictul transnistrean domeniu care, 
tradi ional, a fost sfera de competen  a OSCE consider  V.Gheorghiu. În con-
di iile în care mediatorii OSCE, Rusia i Ucraina n-au reu it s  aduc  o contri-
bu ie decisiv  la solu ionarea conflictului, UE a început s  manifeste un interes 
tot mai mare fa  de solu ionarea conflictului. 

Schimb rile de atitudine ale UE s-au relevat începînd cu anul 2002. De la 
sfîr itul acelui an i pe parcursul anului 2003, UE a adoptat o serie f  prece-
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dent de declara ii cu privire la conflictul transnistrean. În februarie 2003, UE a 
interzis perfectarea vizelor de intrare în rile UE pentru liderii transnistreni, in-
terdic ie care a fost extins  ulterior. În martie 2003, la ini iativa Comisiei Euro-
pene, la Bruxelles au avut loc consult ri trilaterale UE – Republica Moldova – 
Ucraina cu privire la instituirea controlului comun pe sectorul transnistrean al 
frontierei moldo-ucrainene.  

Dup   lansarea Politicii Europene de Vecin tate, în Planul de Ac iuni Repu-
blica Moldova – UE a fost inclus  prevederea cu privire la sus inerea Moldovei 
în solu ionarea conflictului transnistrean. Astfel, în document se men ioneaz , 

 unul din obiectivele cheie ale Planului de Ac iuni este sus inerea în continua-
re a unei solu ii viabile de solu ionare a conflictului transnistrean. Schimb rile 
de conjunctur  interna ional  au adus la o nou  modificare i revizuire a intere-
selor geopolitice ale UE în urma c rora atît Moldova, cît i Rusia au fost incluse 
în cadrul comun al Politicii Europene de Vecin tate. În consecin , rela iile mol-
do-ruse pot fi influen ate de UE, i rela iile dintre Republica Moldova i UE pot 
fi influen ate de Federa ia Rus , conchide expertul [4, 63]. K.Mizsei a confirmat 
interesele geopolitice ale UE în solu ionarea conflictului transnistrean prin argu-
mentarea precum c  “noi avem de a face cu o împletire complicata de diverse 
interese” [5]. 

Pozi ia tran ant  a UE precum c  Moldova, Ucraina i Georgia pot conta pe 
sprijinul institu iilor comunitare în ceea ce prive te inviolabilitatea teritorial i 
suveranitatea lor a fost expus  de c tre B.Ferrero-Waldner în cadrul summit-ul 
UE din 2008, dedicat conflictului georgian. Ea a precizat c  obliga iile asumate 
privind dezvoltarea Parteneriatului Estic i Politica European  de Vecin tate 
arat  interesul logic al UE în aceast  regiune. UE nu poate permite noi linii de 
demarca ie în Europa, iar partenerii UE, precum Moldova, Georgia i Ucraina 
pot conta pe sprijinul blocului comunitar în ceea ce prive te inviolabilitatea teri-
torial i suveranitatea lor. Ex-Comisarul european pentru Rela ii Externe a mai 
afirmat c  “UE este preg tit  s  depun  toate eforturile pentru a aprofunda Par-
teneriatul Estic, cu scopul de a adopta decizii cît mai curînd posibil” [1]. Astfel, 
la 7 mai 2009 la Summit-ul care a avut loc la Praga a fost lansat programul Par-
teneriatul Estic la care au aderat: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Uc-
raina i Belarus. 

 A.U.Gabany exprim  opinia c  ast zi, Moldova “este un actor cheie într-un 
nou joc geopolitic”. În accep ia expertului german, problema fundamental  pe 
dimensiunea securit ii politice a Republicii Moldova este conflictul transnistre-
an. Considerînd c , în acest moment, problema transnistrean  este legat  de cea 
a dezarm rii din Europa, A.U.Gabany a inut s  abordeze o alta idee precum c  
“conflictul transnistrean, prin faptul c  r mîne nesolutionat, se transform  într-
un status-quo, iar Rusia este interesat  în p strarea acestui status-quo”, afirm  
expertul. Aducînd în discu ie posibilitatea ca transnistria s  doreasc  desprinde-

http://ro.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Azerbaidjan
http://ro.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Moldova
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Belarus
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rea de Moldova, A.U.Gabany a ar tat c , în acest caz, Chi in ul nu ar avea ni-
mic de pierdut prin faptul c  “Moldova nu ar pierde nimic din ceea ce, de fapt, 
nici nu mai poseda”. În schimb, Moldova ar putea astfel s  se apropie lini tit  
de UE, conchide expertul [2]. 

De aceea i opinie este i A.Severin, care sus ine c  problema transnistrean  
este un conflict între Chi in u i Moscova, generat de dorin a a Federa iei Ruse 
de a- i g si un rol post-sovietic. În acela i timp, îns , trebuie de evaluat în mod 
corect i interesele Rusiei în regiune. Politica extern  a Rusiei este ra ional i 
în baza acestor interese ra ionale poate fi constituit un dialog. Transnistria este 
doar o parte a unei probleme care mai include Abhazia i Osetia de Sud. Solu ia 
ar putea fi identificat  la intersec ia intereselor Federa iei Ruse, Republicii Mol-
dova i ale UE, sus ine autorul. În rela iile interna ionale legitimitatea nu exist , 
ea se negociaz  la intersec ia jocului de interese. Alternativele pentru Moldova 
nu sunt unificarea cu România sau independen a sa, ci integrarea în UE sau 

mînerea în afar . Moldova trebuie ancorat  în valorilor europene, iar proble-
ma transnistrean  are particularit ile ei fa  de problemele restului rii, astfel 

 o decuplare între cele dou  entit i, dup  modelul Ciprului, ar putea fi bine-
venit  [10, 2-3]. 

Consider m o astfel de abordare a diferendului transnistrean ca fiind una în 
detrimentul interesului na ional al Republicii Moldova care sfideaz  securitatea 
politic i contravine principiilor i normelor Politicii Europene de Vecin tate 
avînd drept scop sus inerea Moldovei în procesul de stabilizare i modernizare 
sprijinind integritatea teritorial  a acesteia. Un alt actor geopolitic care are o po-
ndere semnificativ  în aceast  regiune este Federa ia Rus , care continu-
 s  aib  o influen  constant  asupra fostelor state sovietice. M.Vahl consider  
, aceast  influen  trebuie analizat  din mai multe puncte de vedere: rela iile 

Rusiei cu Moldova, dezvoltarea rela iilor dintre UE i Federa ia Rus i dialogul 
dintre Rusia i România. Analistul afirm  c  dorin a UE de a se implica în solu-
ionarea conflictului transnistrean risc  s  provoace tensiuni între for ele suscep-

tibile de europeanizarea conflictului i prezen a permanent  a Federa iei Ruse în 
regiune [11]. Analiza lui M.Vahl este de mare actualitate mai ales în momentul 
cînd Moldova se afl  la hotarul cu UE, regimul secesionist din transnistria pre-
fer , în urma referendumului din 17 octombrie 2006, s  fac  parte din Federa ia 
Rus i nicidecum s  se reintegreze în Moldova. 

adar, este incontestabil faptul exercit rii presiunilor din partea marile pu-
teri asupra statelor aflate în zona de interes geopolitic/geostrategic, care se afl  
la hotarele acestor entit i în “zona tampon”. Rela iile concuren iale dintre UE i 
Federa ia Rus  de a influen a procesele de europenizare i euroatlantizare din 
Moldova au aspecte atît positive cît i negative. La cele positive putem atribui: 
participarea Republicii Moldova la programul “Parteneriatul Estic” din cadrul 
politicii de vecin tate a UE, monitorizarea de c tre misiunea EUBAM a frontie-
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rii moldo-ucrainean  pe perimetrul transnistrean, demararea negocierilor pe ma-
rginea Acordului de Asociere la UE, consolidarea rela iilor Republica Moldova 
– NATO prin prisma implement rii planului IPAP. Din cele negative fac parte: 
sus inerea politic , financiar i militar  a regimului secesionist din zona de Est 
a Moldovei, perpetuarea procesului de solu ionare a diferendului transnistrean, 
tergiversarea procesului de evacuare a armelor, muni iilor i contingentului mi-
litar din zon , toate acestea ac iuni au un singur scop, men inerea Republicii 
Moldova în sfera de influen  a Federa iei Ruse pentru a compromite procesele 
integra ioniste promovare de UE i NATO. 
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The present article analyzes the process of negociations for solving the Tra-

nsnistrean conflict starting with 1992, stressing namely the negociations in the 
format „5+2” 

After signing the plan of Actions – the European Union – Republic of Mol-
dova, the EU and USA agreed to participate at the negociations as observers, 
by undertaking the new format „5+2”. 

The negociations  format „5+2” includes 2 parts – Republic of Moldova 
and Transnistria, two mediators  - OSCE, the Russian Federation, Ukraine, and 
observers – US and the European Union. Due to the lack of a politic will of the-
se two sides implied in the conflict, and first of all from Russian Federation, the 
conflict is still not being solved untill present times.  

Once EU and USA started to take part at the process of negociations, the 
positions of Republic of Moldova has Strengthened. There have been created 
some real premises for the definite reglementation of the Transnistrean differe-
ndum. 
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Moldova became a full-fledged member of the Council of Europe on 13 July 
1995. The same day Moldova signed the Statute of the Council of Europe. At 
present, our country is in full process of implementing reforms that will bring it 
closer to the European Union. Reference is made here to implementation of the 
European Union´s Copenhagen criteria which coincide with the Council of Eu-
rope fundamental values of observing and promoting human rights and funda-
mental freedoms.  

It is emphasised the assistance provided by the Council of Europe and Eu-
ropean Union to our country by means of so called Joint Programmes in sup-
port of democratic reforms in the Republic of Moldova. A new element of co-
operation perspectives between Council of Europe and European Union is the 
adoption of an Agreement Memorandum between these two organisations, 
which provides, inter alia, for joint efforts towards combating contemporary de-
fiance of the democratic security on the continent.  

 
În prezent, Consiliul Europei conform voca iei sale de organiza ie pan-euro-

pean  include 47 de State membre cu drepturi depline – practic toate rile de pe 
continentul european. Rolul Consiliului Europei a fost consolidat cu ocazia Co-
nferin ei de la Viena din 1993, Summit-urile de la Strasbourg din 1997, Var o-
via în 2005. Consiliul sus ine activ procesele tranzi iei democratice i a definiti-
vat un mecanism complex i eficient de urm rire a modului în care statele mem-
bre î i respect  angajamentele asumate. Pe parcursul ultimului deceniu rela iile 
dintre Consiliul Europei i rile membre au evoluat considerabil, astfel încît de-
mocra ia i func ionarea normal  a institu iilor a devenit o permanent  provoca-
re. Astfel, numeroase mecanisme de control au fost puse în ac iune la nivel inte-
rguvernamental (Comitetul Ministrilor), parlamentar (Adunarea parlamentara a 
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Consiliului Europei i jurisdic ional (Curtea Europeana pentru Drepturile Omu-
lui) pentru facilitarea unei conlucr ri fructuoase dintre Organiza ie i membrii 

i. Nivelul dialogului i parteneriatul instituit de c tre fiecare stat membru cu 
aceast  institu ie european , reflect  m sura în care fiecare stat este realmente 
disponibil s  se alinieze la valorile i standardele europene, pentru a deveni un 
stat cu adev rat european.  

Aderarea la Consiliul Europei constituie un proces care, formal, porne te de 
la statutul de invitat special acordat legislativului na ional. Delega ia Parlamen-
tului moldovean a ob inut aceast  calitate la 5 februarie 1993, iar câteva luni 
mai târziu, la 20 aprilie 1993 a fost depus  cererea de aderare la Consiliul Euro-
pei.  

Din start, trebuie s  men ion m c  deja la etapa de pre-aderare o serie de re-
forme au fost  ini iate  sau efectuate  cu contribu ia esen ial  a  Consiliului  Euro-
pei, de exemplu elaborarea Constitu iei (adoptat  de Parlamentul Republicii Mo-
ldova la 29 iulie 1994), a legii cu privire la statutul juridic special al G uziei 
(adoptat  de Parlament la 23 decembrie 1994), a legisla iei privind organizarea 
judec toreasc i a celei referitoare la minorit ile na ionale [9, 101]. Calea spre 
aderare i angajamentele asumate de legislativul na ional se con in în Avizul 
APCE nr.188 (1995) din 27 iulie 1995 cu privire la cererea de aderare a Moldo-
vei la Consiliul Europei, care a recomandat Comitetului de Mini tri „s  invite 
Moldova s  devin  membru al Consiliului Europei”, concomitent atribuindu-i 
delega iei na ionale 5 locuri în cadrul APCE. Ulterior, Biroul APCE a aprobat la 
20 octombrie 1995 studiul de compatibilitate a legisla iei moldovene ti cu prin-
cipiile Consiliului Europei. 

Astfel, dup  ratificarea formal  de c tre Parlamentul na ional, instrumentul 
de  ratificare  a  Statutului  Consiliului  Europei  a  fost  depus  la  data  de  13  iulie  
1995, prin care au fost asumate formal o serie de obliga iuni de ordin general i 
speciale, i anume: 

a) Angajamente generale, în mare parte presupun aderarea la conven ii (se-
mnarea i ratificarea) gestionate de CoE, ab inerea de la unele ac iuni interna io-
nale, precum i respectarea unor principii universale de drept:  

 semnarea la momentul ader rii a Conven iei europene a drepturilor omu-
lui (CEDO);  

 ratificarea, într-un an de la aderare, a Conven iei europene i a Protocoa-
lelor adi ionale nr.1, 2, 4, 7, 11;  

 semnarea i ratificarea Protocolului 6 la CEDO privind abolirea pedepsei 
cu moartea pe timp de pace, în 3 ani de la aderare i men inerea moratoriului la 
aplicarea pedepsei capitale pân  la abolirea complet ;  

  recunoasc , potrivit Protocolului nr.11, dreptul individual de recurs i 
jurisdic ia obligatorie a CEDO;  
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  se ab in  de la ratificarea Conven iei CSI privind drepturile omului i 
 se ab in  de la ratificarea Conven iei CSI f  acordul prealabil al Consiliului 

Europei. În cadrul CSI fusese elaborat un instrument regional concurent care 
i propunea crearea unei jurisdic ii paralele cu standarde proprii privind 

nivelul i con inutul protec iei drepturilor omului, aplicabil rilor din CSI. 
  semneze i s  ratifice Conven ia european  pentru preven ia torturii, în 

decurs de 1 an de la aderare;  
  semneze i s  ratifice Conven ia-cadru pentru protec ia minorit ilor 

na ionale, în termen de 1 an de la aderare, iar politicile s  fie conduse conform 
Recomand rii APCE 120 (1993);  

  semneze i s  ratifice Conven ia european  a autonomiei locale, în de-
curs  de  1  an  de  la  aderare,  precum  i  s  examineze  ratificarea  Cartei  sociale  
europene i a Conven iei europene a limbilor minoritare i regionale;  

  examineze posibilitatea ratific rii Conven iei europene privind extr da-
rea, asisten a reciproc  în materie penal , transferul persoanelor condamnate;  

  semneze i s  ratifice Acordul general privind privilegiile i imunit ile 
Consiliului Europei, în decurs de 1 an de la aderare;  

 solu ionarea pe cale pa nic  a diferendelor interna ionale i interne;  
 libertatea confesiunilor, f  discriminare i solu ionarea pa nic  a dispu-

tei între Mitropolia Moldovei i Mitropolia Basarabiei;  
  coopereze cu procedura APCE de monitorizare stabilite de Declara ia 

Comitetului de Mini tri din 10 noiembrie 1994. 
b) Obliga iunile speciale se refer  la o serie de m suri legislative de ordin 

intern, care prev d în particular urm toarele:  
 aplicarea f  restric ii pentru drepturile omului a articolelor 54 i 55 din 

Constitu ie;  
  fie schimbat rolul i func iile Procuraturii, transformând aceast  institu-

ie într-un organ care s  fie în concordan  cu statul de drept i standardele CoE;  
  fie create condi ii pentru func ionarea i studierea limbii de stat;  
 transferarea responsabilit ilor penitenciarelor de la MAI la Ministerul Ju-

sti iei, pân  în toamna anului 1995;  
 adoptarea unui nou Cod Penal i a unui nou Cod de Procedur  Penal , înt-

r-un an de la aderare;  
 modificarea art.116 §2 din Constitu ie pentru a asigura independen a jus-

ti iei în conformitate cu standardele CoE, într-un an de la aderare;  
 legea i practicile privind autoadministrarea local  s  fie reformate con-

form Conven iei europene a autonomiei locale.  
În a a fel, Republica Moldova devenise în 1995 una din primele ri ex-

URSS care au aderat la Consiliul Europei, dup rile baltice i prima dintre -
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rile CSI. În cei 15 ani de participare în organiza ie, Republica Moldova a deve-
nit parte sau a semnat peste 70 conven ii gestionate de CoE.  

Ratificarea CEDO a fost precedat  de realizarea unui studiu de compatibili-
tate a legisla iei i elaborarea unor modific ri în legisla ie pentru a exclude o pa-
rte esen ial  a normelor contradictorii, susceptibile de a genera condamn ri din 
partea Cur ii de la Strasbourg. În contextul ader rii la CEDO, a fost instituit un 
oficiu nou, necunoscut pân  atunci, biroul Agentului Guvernamental, care rep-
rezint  interesele Guvernului în fa a Cur ii de la Strasbourg.  

În anul 1998, diploma ia moldoveneasc , într-o competi ie regional , a reu-
it s  atrag  la Chi in u deschiderea Biroului de Informare al Consiliului Euro-

pei (BICE), pentru a sprijini eforturile Guvernului de r spândire a cuno tin elor 
despre drepturile omului i mecanismele lor de protec ie, procesele i standarde-
le democratice. Acest oficiu nu este o misiune diplomatic i nu îndepline te fu-
nc ii politice. Ca instrument documentar, Biroul are urm toarele func ii: promo-
varea informa iei i documentelor cu privire la activitatea Consiliului Europei; 
stimularea i sus inerea activit ilor publice orientate spre promovarea ac iunilor 
Consiliului Europei; consultarea documentelor în bibliotec ; traducerea i publi-
carea documentelor Consiliului Europei; diseminarea selectiv  a documentelor; 
editarea unor publica ii specifice, realizate de c tre Birou asupra temelor de inte-
res pentru Consiliul Europei [1].  

Fostul secretar general, Daniel Tarschys, î i aminteste despre vizitele pe ca-
re le-a efectuat în 1994 în Albania, Belarus, Moldova, Federa ia Rusa i Ucraina 
– toate pe atunci ri candidate la aderare [10, p. 50]. În urma întrevederilor avute 
cu presedin ii, prim-mini trii, pre edin ii parlamentelor, mini trii afacerilor exter-
ne din aceste ri, oficialul european a r mas impresionat de interesul manifestat 
în aceast  parte a Europei fa  de Organizatie. Adaptând modelul evolu iei per-
cep iei calit ii de membru al organiza iei, acesta a identificat patru faze de per-
cepere a Consiliului Europei de c tre rile candidate:  

• „ignoran ” – care caracterizeaz  primii ani de suveranitate i independen-
, 1990-1992;  

• „prestigiu i importan  pentru confirmarea suveranit ii noilor state” – ca-
re se refer  la procesul de aderare, înso it de reforme fundamentale pentru cons-
truc ia statal , demarate conven ional cu procesul reformei organiz rii judiciare, 
încetarea r zboiului de pe Nistru, aderarea la ONU i ob inerea calit ii de me-
mbru CoE, care au marcat perioada 1992-1995;  

• „descoperirea avantajelor, în special pentru colectarea i schimbul de ex-
perien  politic ”, care a început dup  aderare în 1996 i redescoperit  în 2001-
2003 în contextul crizei politice i protestelor stradale;  

 „angajarea în cooperare i coeziune, perspective europene” presupune re-
forme încheiate, institu ii democratice stabile, ap rarea efectiv  a drepturilor 
omului.  
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În acest context, conteaz  mai mult eficien a utiliz rii avantajelor oferite de 
Consiliul Europei pentru angajarea în perspectiva european . Astfel, în ultimii 
ani Republica Moldova a promovat constant câteva obiective:  

- confirmarea i înt rirea suveranit ii Republicii Moldova asupra întregului 
teritoriu, prin interna ionalizarea conflictului transnistrean i atragerea sprijinu-
lui comunit ii interna ionale, în special al UE;  

- încheierea monitoriz rii APCE a îndeplinirii obliga iunilor i angajamen-
telor de aderare; 

- atragerea asisten ei CoE i statelor membre pentru avansarea reformelor 
democratice, statului de drept i drepturilor omului.  

Aderînd la Consiliul Europei, Republica Moldova a trecut gradual, în doar 
cî iva ani, prin toate aceste faze. Apartenen a la Consiliul Europei implic  respe-
ctarea scrupuloas i permanent  a acestui “contract” cu Organiza ia, care se ba-
zeaz  pe trei piloni: pluralismul politic, drepturile omului i statul de drept. Toate 
aceste valori au trebuit sa fie verificate i atestate în Republica Moldova, pentru 
ca aceasta s i primeasc  “certificatul” de confirmare interna ional  a tinerei de-
mocra ii.  

Prin urmare, pe de o parte, deschizîndu-se noilor state membre, Consiliul Eu-
ropei a definit noi criterii de admisibilitate, care au generat schimb ri importante 
în toate rile candidate. Toate aceste cerin e îns  nu au speriat Republica Moldo-
va în dorin a sa de a deveni membru cu drepturi depline ale Organiza iei pan-eu-
ropene, aceasta fiind prea mare i promi toare pentru a renun a la ea. Întelegerea 
avantajelor pe care le poate oferi apartenen a la Consiliul Europei este identifica-

 în chiar expunerea de motive cu privire la aderarea la Statutul Consiliului Eu-
ropei, care implic  îns i aderarea la Organiza ie, eveniment care vizeaz  urm -
toarele  aspecte:  “Aderarea rii  noastre  la  Consiliul  Europei  va avea o serie  de 
implica ii fundamentale de lung  durat . Sprijinul nemijlocit al Consiliului Euro-
pei va ajuta Republica Moldova s  continue procesul de edificare a statului de 
drept, a unei societ i democratice, s  duc  la bun sfîr it reforma sistemului juri-
dic i s i racordeze legisla ia la standardele europene, s  constituie un sistem 
de protec ie a drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, s  avanseze spre 
o economie de pia . Avînd calitatea de membru cu drepturi depline al Consiliu-
lui Europei, ara noastr  va putea beneficia de multiple programe de asisten  în 
domeniile de care se ocup  aceast  organiza ie: justi ie, drepturile omului, demo-
cra ie local , protec ia mediului, cultur , s tate public , sport, tineret, mass-
media etc. În plus, calitatea de membru al Consiliului Europei va conferi rii no-
astre o imagine favorabil  pe plan interna ional, în rela iile cu alte state” [1, 2].  

Era incontestabil i speran a i încrederea europenilor în dorin a acestei ri 
tinere, confruntate cu numeroase dificult i, în primul rînd, cu prezen a for elor 
armate str ine pe o parte a teritoriului s u care nu este controlat de autorit ile le-
gitime, de a se angaja ferm pe calea reformelor democratice i a cooper rii euro-
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pene. Pentru Republica Moldova, ca de altfel pentru orice alt stat, calitatea de 
membru impune continuarea edific rii unei societ i fondate pe un num r definit 
de valori i principii pe care le împ rt esc pluralismul politic, drepturile funda-
mentale ale omului, respectarea absolut  a normelor de drept i acceptarea comu-

 a unui control colectiv (juridic i politic) a respect rii lor de c tre to i i în ori-
ce împrejur ri. Aceste valori i principii pe care se fundamenteaz  atît Consiliul 
Europei, cît i Uniunea European , nu sunt nici de dreapta, nici de stinga, ele nu 
sunt nici conservatoare, nici progresiste. Ele sunt însu i fundamentul oric rui 
proiect european. În 1995, prin aderarea sa la Consiliul Europei, Moldova i-a 
afirmat încrederea în acest proiect.  

Descriind procesul de aderare i de participare cu drepturi depline a Republi-
cii Moldova în cadrul Consiliului Europei, relev m formarea democratic  a rii 
noastre, dat fiind faptul c  calitatea de membru al Consiliului Europei este, frec-
vent, echivalat  cu aprecierea statului membru ca fiind democratic. Privit  în an-
samblu, calea parcurs  de c tre Republica Moldova este, bineînteles, una progre-
siv : începînd de la rena terea statului i acceptarea acestuia în cadrul Organiza-
iei, apoi evolut ia lui în paralel cu ceilal i membri europeni, de la care a preluat 

practicile utile i cuno tin ele istorice, pîn  la preluarea conducerii institu iei eu-
ropene pentru o perioad  de jum tate de an pe timpul Pre edin iei la Comitetul 
de Mini tri i, în fine, participarea de rînd cu celelalte state la construc ia europe-
an . Astfel, de i procesul reformelor ghidate de c tre Consiliul Europei sunt înc  
în curs în Republica Moldova, credem ca ara noastr , de asemenea, ar putea im-

rt i o experien  în anumite domenii celorlal i colegi ai s i. În aceast  perspe-
ctiv , Republica Moldova ar avea de jucat un rol important, avînd în vedere spe-
cificul s u determinat de un sir de factori politici, geopolitici, sociali i demogra-
fici i, de ce nu, culturali i economici.  

Deocamdat  îns , sunt un ir de beneficii care pot fi sesizate deja din coope-
rarea Republicii Moldova cu Consiliul Europei, de care ara noastra poate s  pro-
fite i în continuare:  

1) Lansarea Republicii Moldova pe arena european  ca stat independent i 
democratic;  

2) Modelarea imaginii externe a Republicii Moldova i atragerea aten iei co-
munit ii interna ionale asupra realiz rilor i problemelor sale;  

3) Catalizarea reformelor politice, legislative, administrative i socio-econo-
mice pe plan intern urmare a ratific rii tratatelor Consiliului Europei, exercit rii 
diferitor proceduri de monitorizare i prin intermediul numeroaselor programe de 
asisten  ale Organiza iei;  

4) Garantarea drepturilor omului i oferirea cet enilor Republicii Moldova a 
unui recurs european contra înc lc rilor drepturilor i libert ilor fundamentale;  

5) Accelerarea stabilirii contactelor diplomatice cu un ir de parteneri euro-
peni într-un cadru multilateral care înlocuie te i faciliteaz  numeroase negocieri 
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bilaterale;  
6) Participarea la stabilirea comun  a priorit ilor pe termen lung pentru Eu-

ropa i construirea viitorului european.  
În legatur  cu cele expuse, putem afirma c  calitatea de membru al Consili-

ului Europei a devenit pentru Republica Moldova un prim pas spre integrarea 
european . Consiliul Europei, împreun  cu OSCE, trebuie s  joace un rol sem-
nificativ, astfel încît procesul de integrare s  poat  cuprinde, la timpul potrivit, 
i  celelalte  state  care nu sunt  printre  cele  27.  De i  Comunit ile  europene sunt  

ast zi, cu certitudine, for a motivatoare a procesului de integrare european , is-
toria a demonstrat c  Consiliului Europei îi revine un rol complementar i const-
ructiv în acest proces [2, 90], creînd calea, prin intermediul lucr rilor sale axate 
pe formarea legilor i practicilor democratice în rile din Europa Central i de 
Est, spre Uniunea European  pentru rile din aceast  regiune. Astfel, dezbateri-
le care au avut loc în cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei cont-
ribuie la crearea “unei noi arhitecturi europene” i crearea unei Europe pe baza 
men inerii comune a valorilor democratice, printre care libertatea de exprimare, 
libertatea de informare, f  îndeplinirea acestor criterii, dup  cum este cerut de 

tre Consiliul Europei, rile din Europa Central i de Est vor fi în incapacita-
te de a ob ine calitatea de membru al UE. Astfel, guvernarea democratic  solid  
i armonizarea juridic , pentru care militeaz  Consiliul Europei, este, de aseme-

nea, relevant  pentru “strategia de pre-aderare” a Uniunii Europene. Ea permite 
rilor interesate, printre care se num ra i Republica Moldova, s  accelereze re-

formele  i  s i  m reasc ansele  de  aderare.  UE  confirm  acest  concept  prin  
contribu ia sa la co-finan area Consiliului Europei. Pîn  acum aceste ac iuni co-
mune s-au aplicat mai multor state, printre care i statelor baltice, care de la 1 
mai 2004 au devenit membri ai UE. 

Actuala pre edin ie elve ian  a Consiliului de Mini tri al CoE accentueaz  
pe de o parte procesul de unificare politic  a unei Europe Extinse i pe de alt  
parte înt rirea dimensiunilor cultural i social  a integr rii europene la scar  
continental . Nu este o sarcin  u oar  s  une ti toate na iunile europene într-o 
familie de na iuni democrate. Totu i, Strasbourg-ul este pe cale s  împlineasc  
acest vis pan-european. Extinderea, pe de alt  parte, nu este v zut  ca un scop în 
sine. Noilor state membre li se cere s  adere la un set comun de valori europene 
i s  sprijine implementarea unui sistem coerent de protec ie a drepturilor omu-

lui în Europa. Faptul c  un num r tot mai mare de cazuri care ajung în fa a Cur-
ii Europene a Drepturilor Omului provin din Balcani este un semn al con tienti-

rii de c tre cet eni a drepturilor pe care le au, îns  este i un semn de îngrijo-
rare legat de calitatea sistemului juridic din aceste state. 

Pentru a men ine imaginea favorabil  a Republicii Moldova, autorit ile tre-
buie s  depun i în continuare toate eforturile în vederea avans rii pe calea refo-
rmelor democratice i conform rii normelor i standardelor Consiliului Europei, 
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acesta fiind cel mai sigur, eficient i rapid instrument de atingere a obiectivului 
de integrare european . Prin conformarea normelor i standardelor Consiliului 
Europei, beneficiind de asisten a Organiza iei în acest sens, Republica Moldova 
are ocazia de a- i crea un fundament pentru aliniere la acquis-ul comunitar, ajus-
tare la valorile politico-economice ale UE. Profitînd de participarea sa pe picior 
de egalitate în cadrul Consiliului Europei, ara noastr  are oportunitatea de a lan-
sa concomitent statelor membre ale UE mesajul cu privire la principala prioritate 
a politicii sale interne i externe – integrarea în Uniunea European  [3, 39], info-
rmîndu-le i solicitîndu-le concursul în realizarea obiectivelor strategice ale Gu-
vernului Republicii Moldova, solu ionarea problemei transnistrene, asigurarea 
respect rii drepturilor omului.  

Rela ia dintre calitatea de membru al Consiliului Europei i integrarea în UE 
poate fi demonstrat  pentru Republica Moldova i prin examinarea criteriilor ob-
ligatorii de aderare la UE [5, 21], adoptate de Summitul de la Copenhaga (Trata-
tul asupra UE, art.49), i anume:  

1) Criteriul politic: existen a unor institu ii stabile care ar fi garante ale de-
mocra iei, suprema iei legii, drepturile omului i protec ia minorit ilor. Acest 
criteriu a fost desf urat mai tîrziu în Acordul de la Amsterdam, declarîndu-se c  
“Uniunea este fondat  în baza condi iilor de libertate, democra ie, respectarea 
drepturilor omului i a libert ilor fundamentale, a suprema iei legii, principii ca-
re sunt comune pentru toate statele membre (art.6). Orice stat european care res-
pect  aceste principii poate deveni membru al Uniunii Europene“. Prin urmare, 
fiind acceptat  ca membru al Consiliului Europei, Republica Moldova, în princi-
piu, a îndeplinit acest criteriu.  

2) Capacitatea de adoptare integral  a acquis-ului comunitar; aderarea la obi-
ectivele politice, economice i monetare ale UE, precum i existen a unor struc-
turi administrative i judiciare care vor permite adoptarea i aplicarea acquis-ului 
comunitar.  

În cadrul cercet rii domeniilor de activitate ale Consiliului Europei, men io-
m c  opera normativ  a Consiliului Europei a inspirat i a creat baza pentru ac-

quis-ul UE, în special în ceea ce prive te drepturile fundamentale ale omului, 
protec ia social , minorit ile na ionale i alte sfere de competen  exclusiv  a 
Consiliului Europei. În special, Tratatul asupra Uniunii Europene (art.6, p.2) sta-
bile te cele trei principii ale Consiliului Europei i CEDO drept adev rate princi-
pii constitu ionale ale Uniunii Europene i face trimitere în mod formal la CEDO 
(art.6, p.2). Curtea European  de Justi ie aplic  tot mai frecvent Conven ia astfel 
dup  cum este  interpretat  de c tre  Curtea European  a Drepturilor  Omului.  În 
fine, Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, adoptat  la Nisa la 7 
decembrie 2000, face referin  la CEDO i stipuleaz  c  nivelul de protec ie pe 
care îl ofer  nu poate fi inferior celui al Conven iei, transformat  într-un mini-
mum de standarde. Prin urmare, o implementare eficient i corect  a tratatelor 
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Consiliului Europei, ar permite Republicii Moldova s i niveleze ordinea sa ju-
ridic  intern  pentru recep ionarea acquis-ului comunitar. Aceast  capacitate este 
completat  prin procesul de expertizare a legisla iei moldovene ti de c tre Consi-
liul Europei, inclusiv în baza programelor comune Consiliul Europei - Uniunea 
European , ceea ce contribuie la ajustarea legilor Republicii Moldova la normele 
europene generale i perfec ionarea acesteia.  

3) Criteriul economic: existen a unei economii de pia  func ionale, capabile 
 fac  for a presiunilor competitive i for elor de pia  din cadrul UE.  

La acest capitol, influen a Consiliului Europei este mai pu in sesizabil , ea 
fiind una indirect , spre exemplu: descentralizarea economiei prin crearea statu-
lui de drept, cre terea economic  prin asigurarea drepturilor sociale, elaborarea 
unei legisla ii favorabile investi iilor etc. Chiar i în ipoteza în care am admite 
imposibilitatea ac iunii Consiliului Europei în baza acestui criteriu, îndeplinirea 
celorlalte dou  prime criterii printr-o cooperare constructiv  cu Consiliul Europei 
i îndeplinirea adecvat i de durat  a angajamentelor pe care le atrage calitatea 

de membru al lui, ar l sa Republicii Moldova s  negocieze cu UE doar criteriul 
economic, ceea ce ar reduce volumul i timpul negocierilor i ar gr bi integrarea 
sa european .  

Întru confirmarea celor expuse, vin Programele comune ale Consiliului Eu-
ropei i Comisiei Europene pentru Republica Moldova. De asemenea, Planul de 
Ac iuni Republica Moldova – Uniunea European , în special capitolul ce se refe-

 la legisla ie, vizeaz  un ir de domenii care sunt deja abordate în cadrul coope-
rii Republicii Moldova cu Consiliul Europei i pot fi consolidate i prin inter-

mediul diverselor programe ale acestuia. Prin intermediul aceluia i for – Consili-
ul Europei, Republica Moldova are prilejul de a identifica i alte modalit i de 
cooperare care ar apropia-o mai mult de Uniunea European , inclusiv prin spriji-
nul  activ  (politic,  tehnic  i  financiar)  din  partea  statelor  comunitare,  a  celor  în  
curs  de aderare i  a  celor  candidate.  Cu toate  acestea,  s  nu uit m c  Consiliul  
Europei i Uniunea European  sunt totu i dou  organiza ii distincte, fiecare imp-
licînd calitatea de membru distinct  pentru state. Utilizîndu- i capacitatea politi-

i diplomatic  în cadrul Consiliului Europei prin includerea i men inerea pe 
agenda Organiza iei a problemei transnistrene, Republica Moldova va atrage ate-

ia general  a comunit ii europene asupra subiectului, determinînd organiza ii-
le i statele competente s  se implice mai activ în solu ionarea acestui conflict. 
Consider m c  Consiliul Europei ar putea juca un rol important, spre exemplu, 
reforma administrativ i consolidarea autonomiei locale, eficientizarea sistemu-
lui judiciar, legea cu privire la traficul de fiin e umane i altele. al turi de OSCE 
i UE, în procesul de solu ionare politic  definitiv  a conflictului din regiunea de 

Est a rii noastre.  
În fine, Consiliul Europei este la moment unicul for pan-european în care 

Republica Moldova, pe picior de egalitate, are oportunitatea de a- i urm ri prop-
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riile interese i pentru a- i exterioriza problemele interne.  
Calea integr rii europene este invocat  cu diferite ocazii de conducerea sta-

tului, începând cu 1998. Chiar i în perioada de orientare unilateral  spre Est a 
vectorului politicii externe, 2001-2003, retorica pro-european  a fost p strat  în 
comunicarea cu Occidentul. Ulterior, autorit ile prezentau CoE în societatea 
moldoveneasc  drept „anticamera” UE. Acela i lucru îl confirm  APCE prin 
Rezolu ia 1515 (2002), unde se noteaz  cu satisfac ie faptul c  Comisia Europe-
an  face trimitere sistematic  la îndeplinirea obliga iilor i angajamentelor în ca-
drul CoE atunci când întocme te rapoartele sale de progres în procedurile de 
aderare i pre-aderare. De asemenea, referindu-se la Politica European  de Ve-
cin tate [7] (PEV), Adunarea Parlamentar  aminte te c  respectarea obliga iilor 
i angajamentelor fa  de Consiliul Europei este „o condi ie prealabil  pentru 

orice integrare european  mai avansat  [8] ”. Planul de ac iuni Republica Mol-
dova – Uniunea European  semnat în februarie 2005, la rândul s u, con ine re-
ferin e multiple la angajamente i domenii de ac iune direct  a Consiliului Eu-
ropei.  

Rezolu ia APCE 1572 (2007) încurajeaz  din nou în mod expres autorit ile 
na ionale s  duc  la bun sfâr it reformele pentru a executa în întregime angaja-
mentele asumate. Îndeplinirea acestei condi ii este necesar  pentru a încheia 
procedura de monitorizare i a lansa dialogul post-aderare [6]. Vizita pre edin-
telui Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Luis Maria de Puig, 
efectuat  la Chi in u în iulie 2008, a precedat încheierea sesiunii de var  a legi-
slativului moldovean. În cadrul sesiunii de var  a APCE, la 25 iunie, a fost ado-
ptat  Rezolu ia nr.1619 privind func ionarea institu iilor democratice în Europa, 
care face referin e exprese i la starea de lucruri din Moldova. Aceasta evaluea-

 situa ia de la ultima Rezolu ie din octombrie 2007. A fost înc  o ocazie de a 
transmite direct conducerii de la Chi in u, partidelor politice i societ ii în an-
samblu mesajul privind starea de spirit în Consiliul Europei referitoare la respe-
ctarea angajamentelor i progresele realizate. Aceast  pozi ie a APCE a fost rei-
terat  public în discursul pe care Luis Maria de Puig l-a inut în fa a legislativu-
lui moldovean.  

În primul rând, pre edintele APCE a inut s  sublinieze c  reformele promi-
se la momentul ader rii trebuie accelerate, pentru c  monitorizarea respect rii 
angajamentelor de aderare a Moldovei dureaz  prea mult – 13 ani! Este nevoit 

 spun  c  esen a lucrurilor nu s-a schimbat spre o stabilitate democratic i e 
departe de îndeplinirea angajamentelor asumate. Din nou, de rând cu mici prog-
rese, sunt constatate nereguli: - stagnare în adoptarea legisla iei, cea mai strig -
toare fiind reforma procuraturii, care nu progreseaz  (anumite evolu ii au fost 
înregistrate la sfâr itul anului 2008, i în prezent); - regrese, inclusiv în legisla ia 
electoral , încetarea transmisiunilor directe a edin elor legislativului etc.  
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Domeniile problematice constituie deja un fel de “pachet standard moldove-
nesc”: justi ia, libertatea de exprimare, combaterea corup iei, reforma admini-st-
rativ i condi iile de activitate a municipalit ilor, aspectele electorale, reforma 
procuraturii. Altfel zis, Strasbourgul a teapt  solu ii definitive i nu doar o dina-
mi-c . O nou  condi ie introdus  în Rezolu ia nr.1619 se refer  la observarea 
preg tirii i desf ur rii alegerilor parlamentare din 2009.  

Evenimentele care au avut loc în aprilie, 2009 au generat o aten ie sporit i 
au solicitat o abordare mai exhaustiv  a monitoriz rii Republicii Moldova, care 
este supus  monitoriz rii de c tre Consiliul Europei prin intermediul Comitetu-
lui de Mini tri, Adun rii Parlamentare i Congresului European al Puterilor Lo-
cale i Regionale. În acest context, în perioada 16-19 martie 2010, delega ia Co-
nsiliului Europei, condus  de dl Jean-Louis Laurens, Director General al Direc-
toratului General pentru Democra ie i Afaceri Politice a întreprins la Chi in u 
o misiune similar  pentru evaluarea situa iei din Republica Moldova. Au fost di-
scutate punctele cheie ale programului de asisten  „Pachetul pentru Democra-
ie”, pe care l-a format Consiliul Europei în parteneriat cu Uniunea European  

pentru Republica Moldova cu scopul de a sprijini ac iunile de consolidare a de-
mocra iei i statului de drept în ara noastr  [11]. 

În prezent, pe segmentul justi ie, în vizorul Consiliului Europei r mân anga-
jamentele  Republicii  Moldova de a  respecta cerin elor  minime de deten ie i  a  
asigur rii condi iilor adecvate de deten ie în izolatoarele de deten ie provizorie. 
Un alt angajament al Republicii Moldova r mâne reforma procuraturii, în con-
formitate cu standardele europene i recomand rile Consiliului Europei. O im-
portan  deosebit  revine reformei constitu ionale în Republica Moldova, inclu-
siv prin prisma recomand rilor formulate de Comisia de la Vene ia pe marginea 
acestui subiect.  

Cointeresarea în vederea realiz rii proceselor democratice în Republica Mo-
ldova din partea Consiliului Europei denot i vizita oficial  în perioada 23-25 
martie 2010 a Pre edintelui Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei (AP 
CoE), Mevlut Cavusoglu i Bonnie Theophilova eful adjunct al Cabinetului 
Pre edintelui AP CoE. 

În aria întrevederilor comune a oficialit ilor de la Chi in u cu reprezentan-
ii UE i a Consiliului Europei se înscrie i vizita recent  la Bruxelles a liderului 

democrat Marian Lupu, înso it de Igor Corman, Pre edintele Comisiei pentru 
Politic  Extern i Integrare European  în vederea abord rii pa ilor pe care tre-
buie s -i întreprind  Republica Moldova în vederea apropierii de Uniunea Euro-
pean ; a metodei potrivite situa iei rii noastre de a ie i din criza politic i 
constitu ional  precum i a imaginii Republicii Moldova în rile europene. Te-
mele au fost discutate în cadrul unui ir de întrevederi cu reprezentan ii Comi-
siei Europene precum: Stefan Füle – Comisar European pentru Extindere i Po-
litica de Vecin tate i Hugues Mingarelli – Director General adjunct pentru Re-
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la ii Externe. Acelea i teme au fost abordate la Consiliul Europei, unde s-a orga-
nizat o mas  rotund  cu Helga Schmidt – Director al Unit ii Politice a Secreta-
riatului General [4]. 

În ultimii ani autorit ile Republicii Moldova i-au reafirmat angajamentul 
politic de dezvoltare a rela iilor cu Consiliul Europei, anticamera Uniunii Euro-
pene, reiterînd drept prioritate strategic  apropierea de Uniunea European . Prin 
programele de cooperare, si anume Demo-Droit i Themis, Consiliul Europei a 
înso it Moldova în efectuarea reformelor pîn  la i dup  aderare. Unele proiecte 
au fost elaborate împreun  cu Uniunea European   (Joint Programs) [12]. În ca-
litate de concluzie, men ion m faptul c  dezvoltarea rela iilor de colaborare cu 
Consiliul Europei contribuie la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Eu-
ropean . Implementarea rezultatelor programelor sus inute de acest for europe-
an consolideaz  reformele în contextul democratiz rii societ ii moldovene ti. 
De nivelul monitoriz rii din partea Consiliului Europei i implement rii refor-
melor în procesele tranzi ionale de democratizare depinde gradul de preg tire i 
deschidere al Republicii Moldova fa  de procesele politice din Uniunea Euro-
pean . 
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Sustainable Development ( SD) is considered to be a strategy of surviving, 
innovate and stable development for both one certain country and the civiliza-
tion in general in conditions of  preserving  environment and first of all - the bi-
osphere. The final result of the transition to the SD should be creating Noos-
phere as a socio-natural system where priorities of moral mind will be protec-
ted and guaranteed as well as intellectual and information values, and harmony 
of the Man, Society and Nature, their safe and long-term co-evolution  will be 
realized. 

 
În ultimul timp, se creeaz  impresia c , în toat  lumea, s-a diminuat esen ial 

interesul pentru problemele dezvolt rii durabile (DD). S-a schimbat i Secreta-
rul General al ONU; actualul, spre deosebire de predecesor, nu prea încurajeaz  
activitatea acestei organiza ii mondiale în sensul propuls rii de mai departe a 
comunit ii interna ionale pe calea dezvolt rii durabile. Poate c  activitatea 
ONU, ca i a altor organiza ii, dar mai ales a statelor suverane, intr  în stagnare, 
i omenirea a hot rât s  uite o utopie inventat i deja larg mediatizat ? 

Putem considera, desigur, c  tranzi ia la DD s-a dovedit un proces enorm de 
complex i dificil, or, prin semnifica ia sa pentru istoria umanit ii, o asemenea 
tranzi ie este comparabil , posibil, doar cu transformarea neolitic  de la gospo-

ria de apropiere la cea produc toare, care a început acum aproximativ 12 mii 

http://www.unimedia.md/?mod=news&id=17606
http://www.jp.coe.int/inc/


MOLDOSCOPIE, 2010, nr.2 (XLIX) 
 

 

187 

de ani i s-a extins în timp pe câteva milenii, pe întreg spa iul planetei. Tranzi ia 
la DD nu este o simpl  revolu ie social  într-o ar  luat  aparte sau într-un  grup 
de ri, ea este o mi care mondial  pentru supravie uirea întregii specii umane, 
este o cerin  obiectiv  a timpului, i în acest sens întârzierea este egal  cu alu-
necarea în continuare spre catastrofa antropologic . De aceea, în ciuda baterii 
pasului pe loc i a primelor nereu ite în tranzi ia c tre un viitor durabil, aceast  
cale, fiind o strategie adoptat  pe plan mondial, r mâne deocamdat  singura va-
labil  pentru salvarea omenirii i a biosferei. 

O oarecare acalmie sau încetinire în planul tranzi iei la DD este determi-
nat , în opinia noastr , de nevoia de a con tientiza i în elege ce reprezint  con-
cep ia i strategia DD propus  de ONU. Exist  o mul ime enorm  de interpret ri 
ale acestei concep ii i, a a cum s-a mai men ionat în repetate rânduri, una dint-
re cele dominante este versiunea „ecologic ”. Se consider  c , dac  la actuala 
dezvoltare social-economic  vom lua i vom ad uga cerin a de a nu distruge 
mediul natural înconjur tor, vom c ta, iat , o DD a comunit ii mondiale. 

i e clar de ce a ap rut un asemenea punct de vedere: ideea DD a luat na te-
re din necesitatea rezolv rii problemelor mediului înconjur tor, ceea ce se poate 

or urm ri dup  forurile ONU, începând de la Stockholm (1972), trecând prin 
Rio de Janeiro (1992) i terminând cu Johannesburg (2002). i, de i a devenit 
clar c  trebuie s  rezolv m în comun problemele social-economice, ecologice 
etc., totu i accentul ecologic în strategia DD este prezent, i aceast  interpretare  
a noii concep ii a civiliza iei este cea mai r spândit . În aceea i cheie i-au scris 
pân  odinioar  studiile tiin ifice i materialele didactice i continu  s  scrie 
mul i autori. Bun oar , în recent ap rutul „material universitar clasic” al lui 
N.N.Marfenin, „Dezvoltarea durabil  a omenirii”, se afirm : „Dezvoltarea dura-
bil  a omenirii este o orientare fundamental  spre dezvoltarea comunit ii mon-
diale într-o direc ie determinat  de necesitatea ecologic  de salvgardare a dura-
bilit ii biosferei i a unui mediu favorabil stabil pentru întreaga popula ie a pla-
netei noastre [4, 596]. 

Imperativele ecologice într-adev r sunt prioritare în crearea i în elegerea 
concep iei DD (mai ales dac  aceast  afirma ie apar ine ecologilor). Îns  în pro-
cesul cercet rilor teoretico-metodologice s-a elucidat c  DD nu este doar adi io-
narea ecologiei la dezvoltarea tradi ional , ci reprezint  transform ri principal 
noi pe toate direc iile de dezvoltare a omenirii, adic  o „revolu ie înnoitoare” 
calitativ altfel la scara întregii lumi. Unde mai pui c , implicându-se în tranzi ia 
sistemic  la DD, chiar ecologia i întreaga activitate ecologic  cap  tr turi 
principial noi. Vom men iona doar unele dintre acestea. 

În primul rând, este vorba de caracterul sistemic deja amintit, adic  include-
rea exigen elor ecologice în domeniile social, politic, economic .a.m.d. de dez-
voltare, în scopul form rii unui sistem unitar al dezvolt rii umane i, mai larg, 
socio-naturale. În al doilea rând, au prioritate imperativele globale i, desigur, 
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rela ionarea acestora - evident armonioas  – cu obiectivele locale, regionale, na-
ionale i cu alte scopuri „mai pu in globale” ale activit ii novatoare ecologice. 

Este important ca orice m sur  ecologic  întreprins  s  nu înr ut easc  situa ia 
ecologic  global , care, din p cate, continu  s  se agraveze. În al treilea rând, 
solu ionarea problemelor ecologice trebuie s  aib  caracter anticipativ, pentru a 
se evita situa ii excep ionale, crize i catastrofe. Este evident c  o catastrof  eco-
logic  global  nu poate fi decât prevenit , deoarece nu va avea elementar cine 

 lichideze consecin ele ei negative. 
Îns  înnoiri de acest gen, în procesul tranzi iei la DD, se a teapt i în alte 

sfere ale activit ii umane, i înainte de toate în economie, lucru despre care în-
cep a- i da seama economi tii-ecologi ti care scriu pe aceste teme, de i nu e vo-
rba numai de transform rile ecologice ale activit ii economice. Scopul princi-
pal al trecerii la DD este, desigur, supravie uirea omenirii i salvgardarea bios-
ferei ca temelie natural  a activit ii vitale a tuturor organismelor vii. 

În principiu, se consider  c  tranzi ia la DD poate asigura o asemenea secu-
ritate ecologic  global , de i acest lucru este deocamdat  o ipotez  sau o dolea-

 a elitei comunit ii mondiale. Asta fiindc  salvgardarea simultan  a omenirii 
i a biosferei, de pe pozi iile sinergeticii, este foarte problematic , deoarece 

omenirea tr ie te i se dezvolt  pe seama  naturii. De aceea conservarea biosfe-
rei impune reducerea substan ial  a presiunii antropogene asupra biosferei sau, 
deja în perspectiv , modelarea economic  a proceselor i ciclurilor biosferice 
prin activit i antropice, care deocamdat  vin în contradic ie cu procesele bios-
ferice naturale. Mai este, adev rat, înc  o cale – transferarea în cosmos a produ-

iei industriale, în timp ce produc ia agrar  va r mâne pe planet  urmând s  fie 
trecut  la strategia adaptiv  de intensificare. 

Calea cosmic  a DD, propus  înc  de K. iolkovski, deschide noi posibilit i 
de valorificare a resurselor naturale extraterestre, de creare pe baza acestora, în 
etape, a produselor necesare cu grad redus de entropie. Anume datorit  ie irii în 
cosmos i valorific rii industriale a spa iilor extraterestre se va produce tranzi ia 
la DD dup  tipul asigur rii securit ii ecologice globale, când vor începe s  se 
realizeze supravie uirea i dezvoltarea indefinit de îndelungat  a civiliza iei, co-
nservarea biosferei planetei, continuarea evolu iei ei naturale. Dorim noi sau nu, 
principiile i legile sinergeticii impun o tot mai ampl  valorificare a mediului 
natural înconjur tor, pe seama c ruia se va i produce fie dezvoltarea progresiv  
fie orice alt fel de dezvoltare neregresiv  (neutr ) a civiliza iei. 

i în acest sens noi plec m de la percep ia prin excelen  ecologic  a derul -
rii procesului de tranzi ie la DD i începem a-i în elege esen a socionatural . 
DD nu poate fi decât socionatural , când evolu ia membrului (subiectului) cent-
ral al ecosistemului se asigur  pe seama mediului s u natural, care, lucru firesc, 
se va degrada într-o anumit  m sur , se va dezvolta represiv. În acest caz trece-
rea la DD permite s  se diminueze esen ial aceast  degradare, iar dezvoltarea 
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membrului central al ecosistemului trebuie s  se produc  în cadrul capacit ii 
portante a acestuia. 

Noi definim deja DD ca o dezvoltare care satisface necesit ile timpului 
prezent, dar nu pune în pericol capacitatea genera iilor viitoare de a- i satisface 
propriile necesit i [5, 59]. Aceast  defini ie a ajuns s  fie una dintre cele mai 

spândite dup  adoptarea ei efectiv  la Conferin a ONU pentru mediul înconju-
tor i dezvoltare din 1992, Rio de Janeiro (UNICEF). O asemenea defini ie 

exprim  esen a noului model al dezvolt rii umanit ii, care, dup  p rerea autori-
lor ei, nu trebuie s  fie curmat  de o oarecare catastrof  global  de origine ant-
ropic .   

În acest fel de defini ie a DD se pune pe prim-plan no iunea de necesitate, 
care exprim  rela ia subiectului, adic  a unei fiin e vii ra ionale, cu mediul care 
o înconjoar  – atât cel natural, cât i cel social. Deoarece îns  în cazul DD este 
vorba practic despre întreaga omenire, se are în vedere necesitatea unor condi ii 
i resurse naturale terestre i cosmice din spa iul care înconjoar  civiliza ia uma-

. 
Deoarece în modelul dezvolt rii industriale este cu neputin  s  fie satisf -

cute în m sur  egal  atât genera iile actuale de oameni, cât i cele viitoare, acest  
model de dezvoltare presupune un final dramatic destul de rapid al risipitoarei 
dezvolt ri economocentrice de pia  a omenirii. Acest sfâr it tragic al „omenirii 
de pia ” (dac  poate fi numit  astfel de orientarea economocentric  modern ) 
este determinat de catastrofa antropoecologic , înainte de toate de degradarea 
mediului natural înconjur tor i de epuizarea resurselor naturale. Anume de ace-
ea satisfacerea necesit ilor genera iilor viitoare exprim  o necesitate uman  in-
existent  în momentul dat de timp, ci viitoare – un fel de necesitate anticipat  a 
întregii specii umane de propria  supravie uire i  perpetuare în timp. 

Majoritatea locuitorilor planetei nu simt aceast   necesitate „aici i acum”, 
dac  e s  privim dezvoltarea omenirii în coordonatele actualei stihii economoce-
ntrice de pia . Or o asemenea  necesitate de continuare a speciei umane apare 
dac  se con tientizeaz  necesitatea i importan a asigur rii supravie uirii i per-
petu rii existen ei pe un viitor indefinit de îndelungat. În felul acesta apare ne-
cesitatea poten ial  de apari ia i existen a unor genera ii viitoare, care în princi-
piu trebuie s  existe vreme indefinit de îndelungat . Aceast  necesitate se afl  în 
afara „orizontului de pia ” momentan al gândirii, ea este orientat  spre un vii-
tor umanistic foarte îndep rtat, are un caracter în principiu virtual-strategic. 
Aceast  necesitate devastatoare de supravie uire i perpetuare a speciei umane 
va influen a necesit ile actuale, transformându-le mai ra ional în sensul realiz -
rii lor în viitor. Se isc  o contradic ie între cerin ele v dit excedentare ale gene-
ra iilor actuale, pe de o parte, i posibilit ile de satisfacere a propriilor necesi-

i de c tre genera iile viitoare, pe de alt  parte. Cre terea trebuin elor genera i-
ilor actuale, în special a celor ira ionale i patologice, duce la diminuarea esen i-
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al  a posibilit ilor i mijloacelor de satisfacere a necesarului de resurse naturale 
i condi ii ecologice al genera iilor viitoare, inclusiv pân  la dispari ia omenirii 

în urma, de exemplu, a unei catastrofe antropologice. 
O asemenea perspectiv  impune schimbarea modelului modern de dezvolta-

re a civiliza iei în scopul realiz rii treptate a necesit ii con tientizate anticipate 
de „continuarea temporal  a umanit ii”. Cum aceast  necesitate a fost deja con-
tientizat , ea reprezint  un interes uman. i înc  unul de natur  strategic  de lu-

ng  durat , care trebuie s  fie luat în considera ie tot mai mult, pe m sura tranzi-
iei la un viitor durabil. Contradic ia care s-a iscat între necesit ile actuale i ce-

le viitoare se poate rezolva doar printr-un singur mijloc – cre terea posibilit i-
lor de satisfacere a necesit ilor de c tre genera iile viitoare pe seama limit rii 
ra ionale (f  afectarea necesit ilor vitale) a satisfacerii cerin elor genera iilor 
actuale. C ci, în condi iile limit rii resurselor planetare, genera iile actuale tr i-
esc ca i cum cu datoria pe contul genera iilor viitoare, irosind realmente ira io-
nal resursele naturale i creând pentru ele condi ii tot mai proaste de existen  în 
biosfer , ceea ce este v dit antiuman, dac  e s  privim lucrurile din perspectiv  
strategic . 

Referitor la procesul satisfacerii tot mai depline a necesit ilor devansatoare 
con tientizate ce ies din cadrul „orizontului de pia ” de scurt  durat , este opo-
rtun s -l definim drept proces de futurizare a necesit ilor ( i intereselor). i tra-
nzi ia la DD presupune un sistem unic de lung  durat  de m suri care realizeaz  
procesul de futurizare i, astfel, de ra ionalizare i „umanizare strategic ” a ne-
cesit ilor. Or acest lucru presupune o renun are treptat  la societatea contempo-
ran  de consum i trecerea la o satisfacere mai ra ional  a necesit ilor sau, cum 
se mai spune, a necesit ilor ra ionale coevolutive, ceea ce i presupune tranzi ia 
la DD, care prelunge te existen a în timp a omenirii. În acest caz se va produce 
o oportunizare temporal  a necesit ilor genera iilor  actuale i viitoare, ce se va 
manifesta în futurizarea i ra ionalizarea necesit ilor omenirii, care trebuie v -
zut  nu doar ca un tot unitar în accep ie spa ial , ci i ca un tot unitar în dimen-
siune temporal . Pu in probabil ca procesul globaliz rii s  aib  drept scop reali-
zarea doar a integrit ii spa iale în modelul DD, pe care mai devreme sau mai 
târziu îl va distruge catastrofa antropoecologic . E clar c  un astfel de scop, în 
perspectiv  strategic , pare antiuman. 

Tranzi ia la DD presupune nu numai formarea integrit ii global-spa iale, ci 
i declan area unui proces mai sistemic – realizarea integrit ii sistemice-tempo-

rale a omenirii. Ceea ce înseamn  c  omenirea î i va dobândi propriul viitor ra-
ional uman, pe care risc  s -l piard  actualul model de dezvoltare social-econo-

mic . C tarea de c tre omenire a integrit ii temporale a civiliza iei se poate 
întâmpla numai în procesul optimiz rii i futuriz rii necesit ilor genera iilor ac-
tuale i viitoare de oameni. În acest sens putem fi de acord cu N.M.Marfenin, i 
anume c  „ideologiile moderne trebuie s  se bazeze pe a alege între avantajul pe 
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termen scurt i avantajul pe termen lung în utilizarea resurselor naturale” [4, 
599]. i, cu toate c  cele spuse se refer  la utilizarea  resurselor naturale, anume 
ra ionalizarea acesteia st  la baza viitoarei DD, ca i sinonim, propriu-zis, al no-
iunii de DD, ceea ce accentueaz  V.I.Danilov-Danilian [2, 123-124, 126-128] 
i despre ce s-a scris deja mul i ani în urm  [3]. Evident, este vorba, în principal, 

de interpretarea ra ional , de pe pozi iile bunului-sim , a modului civiliza ional 
anume ca model de supravie uire a omenirii, ca un fel de „invariant  terestr ” a  
etapei sociale a evolu iei, care a luat na tere pe planeta noastr . 

Necesitatea trecerii la DD este condi ionat  tocmai de continuarea tempora-
 a existen ei speciei umane, de în elegerea caracterului inuman al finalului is-

toriei umane pe care îl preg te te actuala form  economocentric  de pia  a dez-
volt rii contemporane. Istoria umanit ii nu trebuie s  se limiteze numai la tre-
cut, prezent i un viitor foarte limitat în timp. Cea mai uman  continuare a exis-
ten ei omenirii pare s  fie continuarea pân  în epoci infinit de îndep rtate în vii-
tor, a a cum a visat K. iolkovski [10]. i tranzi ia la DD este, realmente, tranzi-
ia de la actuala form  de dezvoltare antropofob , la o form  mai uman , care 

poate exclude, din istoria viitoare a civiliza iei, finalul tragic al acesteia. 
Necesitatea unei astfel de tranzi ii poate fi explicat i de pe pozi ii mai 

largi, de exemplu de pe pozi iile evolu ionismului universal i ale principiului 
integrit ii temporale legat de acesta. Concep ia evolu iei universale (evolu ioni-
smul universal), care reflect  evolu ia progresiv  permanent  în Universul nost-
ru vizibil, relev  necesitatea apari iei continue a unor elemente noi în procesele  
dezvolt rii. Evolu ia universal  este un proces înnoitor permanent, în care, dato-
rit  introducerii noului în sistemul evolutiv, cre te gradul acestuia de complexi-
tate i simultan de rezistent  fa  de factorii nefavorabili ai mediului înconjur -
tor.  

Sistemele care în procesul existen ei lor nu sunt supuse proceselor novatoa-
re, care nu- i ridic  gradul de complexitate i organizare, nu ajung pe linia prog-
resiv  principal  a evolu iei (a a-numita ultramagistral  a evolu iei universale) 
i, în cele din urm , intr  pe linia regresiv  a evolu iei, încheindu- i, întru-un fel 

sau altul, existen a. De aceea, pentru o existen  infinit , sau, mai bine zis, înde-
lungat  a oric rui sistem evolutiv, este necesar s  se genereze elemente noi i s  
creasc  gradul propriei organiz ri, implicit al durabilit ii. Sistemele tentate s  
acumuleze excesiv trecutul, adic  inert-conservative, chiar i în cazul asigur rii 
relative a integrit ii (securit ii), mai devreme sau mai târziu se degradeaz i 

i pierd identitatea (calitatea), sfâr indu- i istoria. Primesc „permisul” în viitor 
doar acele sisteme evolutive pentru care procesul de evolu ie reprezint  un pro-
ces novator permanent, având o orientare predominant progresiv . 

În activitatea social  procesele novatoare urm resc scopul înnoirii con inu-
tului sistemelor aflate în evolu ie, i în contextul temei examinate toate procese-
le novatoare pot fi împ ite în procese de modernizare i de futurizare. Moder-
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nizarea î i propune drept scop dezvoltarea proceselor novatoare pentru confor-
mare la cerin ele epocii moderne, în timp ce futurizarea reprezint  de felul s u 
un proces „postmodern”. Nu e vorba îns  de postmodernismul i futurismul deja 
cunoscute i interpretate în filosofie i culturologie, ci despre un proces novator 
principial nou. Futurizarea procesului novator const  în  transformarea acestuia 
în conformitate cu scopurile i cu strategia unui viitor mai uman, când înnoirile 
urm resc scopul adapt rii sistemului la viitor, ceea ce asigur  nu numai o exis-
ten  durabil  în continuare, ci i o dezvoltare progresiv  permanent . 

Tranzi ia la DD ca proces novator-progresiv nu se raporteaz  doar la un do-
meniu de activitate sau la o regiune oarecare, ci este o mi care mondial  spre o 
calitate nou  a întregii omeniri, f  de care supravie uirea ultimei pur i simplu 
nu se va produce. Societatea viitoare, numit  uneori societate durabil , va fi tot-
odat  o societate în care toate sferele de activitate vor „lucra” pentru DD. Unde 
mai pui c , în anumit  m sur , aceast  calitate nou  a civiliza iei trebuie s  apa-

 înc  în modelul  dezvolt rii industriale, altfel nu se va realiza tranzi ia c tre 
un viitor durabil. 

Termenul „inova ie”, de la latinescul „innovatios”, înseamn  „noutate, schi-
mbare, înnoire”. No iunea „inova ie” se define te drept un proces complex de 
creare, difuzare, implementare i utilizare a unui nou mijloc practic, a unei noi 
metode, concep ii etc. – pentru satisfacerea necesit ilor umane [6]. 

Aceast  defini ie este caracteristic  pentru etapa contemporan  a activit ii 
novatoare în toate sferele de existen  a civiliza iei noastre. Deoarece îns  în ca-
zul dat este vorba despre trecerea la o societate durabil , vom avea în vedere nu-
mai astfel de necesit i care nu poart  un caracter haotic, ci unul orientat spre 
tranzi ia amintit . B.N.Kuzâk i Iu.V.Iakov  în eleg prin inova ii utilizarea rea-
liz rilor umane pentru  cre terea eficien ei într-un domeniu sau altul [3, 45]. 

Procesele novatoare, în dezvoltarea istoric , nu au ap rut în secolul al XX-
lea, cum uneori se poate întâlni în literatur . Ele au înso it întreaga istorie uma-

, de i, în zorii istoriei umane, înnoirile se produceau la intervale de timp mai 
mari, a a cum o cereau necesit ile dezvolt rii omenirii. Procesul novator cel 
mai radical se relateaz  la epoca în care s-a sfâr it revolu ia neolitic , a luat na -
tere un nou mijloc de interac iune a naturii i societ ii, care a trecut de la cules 
poame i vân toare la cultivarea p mântului i cre terea animalelor. Odat  cu 
trecerea timpului îns , dinamismul procesului novator s-a  accelerat i deja în 
secolul XX a devenit evident c  omenirea i-a câ tigat bunurile pe cale revolu i-
onar  [8]. 

O inova ie este identificat , de cele mai dese ori, cu o înnoire (noutate) ad-
ministrativ  în produc ie, care este eficient  din punct de vedere economic. În 
plan sociocultural, inova iile sunt legate de progresul tehnico- tiin ific, care co-
ntribuie la dezvoltarea societ ii nu doar sub aspect economic. Treptat îns  ino-
va iile au început a fi interpretare mai larg, drept un gen aparte de activitate cre-
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ativ , care genereaz  înainte de toate o nou  cunoa tere i alte înnoiri, datorit  
rora devine novatoare întreaga societate, nu doar sistemul de produc ie i eco-

nomia. De studierea diverselor inova ii se ocup  o ramur  nou  a tiin elor soci-
al-umanitare, care i-a c tat numele de inovatic  [7]. 

Pân  ast zi procesele novatoare în societate erau orientate în principal (în 
cadrul conceptului de modernizare) spre ameliorarea proceselor tradi ionale de 
dezvoltare social-economic i, implicit sub aspect temporal, spre realizarea în 
prezent. Apari ia proceselor inovatoare în societate i plasarea accentului pe de-
zvoltarea lor planic  au reflectat dinamizarea dezvolt rii social-economice i, 
dac  e s  ne referim la Rusia, trebuie s  spunem c , de i apari ia acestor procese 
ine înc  de perioada sovietic , totu i dezvoltarea lor principal i mai masiv  se 

atribuie epocii tranzi iei la rela iile de pia . Iar acest lucru a limitat univoc pro-
cesele novatoare la o perioad  destul de îngust  din timpul prezent (moderniza-
rea), or procesele novatoare de importan  strategic  au r mas, plastic vorbind, 
neobservate atât în societate, cât i în sferele ei fundamentale de activitate. În 
acela i  timp,  tranzi ia  la  DD,  ca  proces  novator,  este  orientat  nu  numai  i  nu  
atât spre prezent, cât spre viitor (adic  este tratat  nu sub aspectul moderniz rii, 
ci sub cel al futuriz rii). 

Amplificarea i accelerarea proceselor novatoare în societate nu reflect  nu-
mai o dinamic  mai intens  a dezvolt rii moderne, ci i propria necesitate a ace-
stei dezvolt ri de a se debarasa de toate lucrurile perimate i ineficiente. A a ori 
altfel, procesele i tehnologiile dep ite ale ori ic rui gen de activitate devin o 
frân  în calea moderniz rii generale, drept pentru care ele orienteaz  orice  pro-
ces de activitate nu atât spre prezent i viitor, cât spre trecutul omenirii. De ace-
ea noul val de modernizare, care se deruleaz  acum în Rusia i care a intrat deja 
în stadiul s u destabilizator, este orientat tocmai spre schimbarea acestui proces 
în conformitate cu cerin ele i necesit ile contemporaneit ii (modernizarea), 
adic  este de asemenea un proces novator în form  integral , dar, în esen  li-
mitat de „imperativele modernului” din modelul dezvolt rii indurabile. Or tran-
zi ia la DD înseamn  suplimentarea acestui proces de „modernizare inovativ ” 
cu înc  un proces inovativ orientat spre viitor, adic  spre „futurizarea inovati-

”, care include de asemenea unele procese devansatoare inovative ale activit -
ii teoretice i practice.  

În principiu, inova ia este un fenomen nu doar al  prezentului, ci i al viito-
rului, numai nu al trecutului. Bineîn eles, dac  e s  ne referim la tiin a istoric , 
noi afl m ceva nou despre trecut deja de pe pozi iile viziunii actuale, care îns  
nu mai este generat  de trecut, ci este relevat  în lumile temporale care îi urme-
az . Inova ia în sens larg este ceea ce ia na tere în procesul dezvolt rii i contri-
buie la progresul de mai departe al societ ii i la asigurarea securit ii ei. Din 
punct de vedere sinergetic, inova ia este un produs hipoentropic ob inând în pro-
cesul organiz rii sau autoorganiz rii, generat de activitatea creativ-f uritoare 



MOLDOSCOPIE, 2010, nr.2 (XLIX) 
 

 

194 

(atât teoretic , cât i practic ), care se încadreaz  în schimb rile progresive ale 
evolu iei sociale i socionaturale (în cel mai larg sens al cuvântului). Activitatea 
uman  canalizat  în sensul gener rii i realiz rii inova iilor poate fi numit  acti-
vitate novatoare. 

Spiritul novator, într-un fel sau altul, înso te întreaga istorie a omenirii, 
îns  în m sur  considerabil  ea caracterizeaz  perioada civilizat  a acestei isto-
rii, remarcându-se mai evident în cultura vest-european . Cu trecerea timpului, 
activitatea novatoare se intensific , astfel încât, din a doua jum tate a secolului 
XX, principalul spor al produsului global se realizeaz  pe contul inova iilor, iar 
societatea, în m sur  tot mai mare, devine una inovatoare, i acest lucru se dato-
reaz  în principal apari iei a noi tehnologii informa ionale i revolu iei tehnico-
tiin ifice, iar acum i revolu iei tiin ifico-instructive derivate din aceste tehno-

logii. Gra ie informatiz rii, ca proces globalist impetuos, se intensific  fluxul 
inova iilor de natur  informa ional  (de i exist  inova ii de tip material-energe-
tic), care încep a prevala asupra procesului de globalizare. Este de remarcat c  
unii dintre cei mai importan i factori orienta i asupra viitorului inova iilor infor-
ma ionale sunt fenomene virtuale, adic  procesul virtualiz rii se manifest  ca un 
proces novator principal, care creeaz  o alt  realitate (o realitate virtual ). Acest 
lucru se produce prin imitarea i simularea imaginilor informa ionale i transfe-
rul activit ii din practicile reale în sferele virtual-informa ionale. 

Mai sus men ionam c  inova iile determin  eficien a unei sau altei activit i, 
practic a ori ic rei activit i. Respectiv, se poate considera c  inova ia reprezin-

 o înnoire în orice sfer  de activitate, având drept scop cre terea eficien ei i 
contribuirea  la evolu ia progresiv   a societ ii. 

Este evident îns  c  nu toate inova iile contribuie la dezvoltarea progresiv  
i, cu atât mai mult, la asigurarea securit ii. Al turi de inova ii care ajut  la cre-
terea eficien ei, dezvolt  progresul, î i au locul i a a-numitele „patologii ino-

vative”, sau pseudoinova ii, sau chiar „antiinova ii”, care, în esen , sunt mai re-
le decât situa ia existent  (domina ia schimb rilor insignifiante etc.). De aceea 
se consider  c  inova ia în activitatea uman  este o înnoire util , care îmbun -

te calit ile productive sau de consum ale produc iei [7, 53-54]. Este, desigur, 
o interpretare lapidat  a inova iilor, or tranzi ia la DD necesit  o viziune mai sis-
temic  asupra lor, de natur  s  rezolve cel pu in o sarcin  trinitar  - asigurarea 
eficien ei economice, a echit ii sociale i securit ii ecologice. 

Implementarea inova iilor provoac  anumite contradic ii în sistemul de acti-
vitate. Asta fiindc , dup  cum arat  A.I.Prigojin, „înnoirile dezechilibreaz  sis-
temul. Acesta, dac  î i modific  o calitate, trebuie s i le modifice i pe celelal-
te, de obicei fundamentale. De unde rezult  una dintre liniile de „înstr inare a 
noului în sistemele de organizare i în alte sisteme” [7, 74]. Dup  cum remarc  
autorul citat, pentru controlul proceselor novatoare este important s  se tie c  
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un sistem va fi deschis înnoirilor numai atunci când valorificarea acestora va de-
veni o condi ie a conserv rii sistemului” [7, 74].   

Vorbind despre caracterul înnoitor al DD, trebuie s  con tientiz m necesita-
tea unei în elegeri mai  largi a no iunii de inova ie. Aceast  no iune î i pierde 
sensul s u pur social i devine o no iune principial socionatural , care arat  c  
înnoirea nu se manifest  ca atare doar în sistemul social de coordonate, ci în sis-
temul socionatural, adic  în socioecosistem. Cu alte cuvinte, înnoirea (inova ia) 
se aplic  de c tre om nu numai în sistemul social (economie, societate etc.)., ci 
i în natur . Acest lucru rezult  din îns i în elegerea DD ca proces socionatu-

ral, din faptul c  înnoirea se furnizeaz  nu numai din con tiin a uman , ci i din 
natur  (din contul c reia tr ie te omul i omenirea) i în natur . Apari ia eleme-
ntelor noi în societate i natur  este un proces evolutiv i inova iile trebuie trata-
te anume în sistemul „societatea - natura”, i nu doar în societate, a a la tot pa-
sul v d cum autorii care scriu pe temele „inova iei”. O asemenea viziune a ino-
va iilor, socionatural , este dictat  de sinergetic i ecologie, deoarece un sistem 
de dezvoltare elementar este anume ecosistemul, în cazul dat socioecosistemul, 
i nu societatea izolat  de natur . Viziunea socionatural  a proceselor novatoare 

reprezint  o particularitate a interpret rii problemei DD pe care o lu m în dez-
batere în prezenta lucrare. 

S-au men ionat deja, mai sus, cele dou  caractere principale ale no iunii de 
dezvoltare durabil  – antropocentric i biosferocentric. Propriu-zis, era vorba c , 
în urma trecerii la DD, se realizeaz  dou  scopuri interdependente – supravie ui-
rea (conservarea) omenirii i conservarea biosferei, a durabilit ii acesteia. Cu 
alte cuvinte, caracterele (criteriile) DD corespund scopurilor strategice ale DD, 
drept pentru care orice defini ie a no iunii este una special i, în contextul nost-
ru, o defini ie futurologic , care reflect   o stare viitoare a civiliza iei i a rela iei 
acesteia cu natura. Acest fel de ra ionare asupra defini iei no iunii DD a fost su-

inut de V.I.Danilov-Danilian, care a definit caracterul biosferocentric drept 
ecologic, iar în ce prive te caracterul antropocentric, l-a divizat în dou  segmen-
te, numite sociosanitar i, respectiv, socioumanitar, ceea ce, evident, este legat 
de esen a biosocial  a omului. 

De aceea el consider  c  durabilitatea trebuie asigurat  sub trei aspecte: pro-
tec ia mediului înconjur tor (nedep irea, garantat  prin ac iuni antropice, a ca-
pacit ii economice a biosferei); protec ia genomului uman i a s ii popula-
iei pentru prevenirea degener rii biologice; formarea mecanismelor (sociale, 

economice, politice etc.) care ar asigura realizarea sarcinilor primelor dou  as-
pecte i ar garanta de distrugere structurile de importan   vital  ale civiliza iei. 

Cel dintâi aspect este, evident, cel ecologic, al doilea poate fi numit sociosa-
nitar (el vizeaz  s tatea popula ional  a speciei Homo sapiens), al treilea – 
„s -l numim aspectul socioumanitar poate întruni toate celelalte subaspecte ale  
dezvolt rii durabile, foarte strâns împletite” [2, 126]. 
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Al turi de aceste aspecte, în literatura consacrat  problemei DD cea mai fre-
cvent  clasificare a durabilit ii cuprinde alte trei aspecte – economic, social i 
ecologic (ceea ce de asemenea deriv  din dihotomia amintit  mai sus – antropo-
centrism i biosferocentrism). 

Am dori s  atragem aten ia i asupra faptului c  V.I.Danilov-Danilian, în 
defini ia sa dat  no iunii DD, a sus inut ideea c  DD este, în linii mari, o dezvol-
tare inofensiv , sau o form  inofensiv  de dezvoltare - defini ie intrat  deja, de 
mai mult  vreme, în literatura tiin ific . Savantul consider  c  „dezvoltarea du-
rabil  este o dezvoltare social  în procesul c reia nu se distruge baza ei natural , 
condi iile de via  care se creeaz  nu conduc la degradarea omului i procesele 
social-distructive nu se dezvolt  pân  la propor ii amenin toare pentru securita-
tea societ ii”.  

Un scurt comentariu. În primul rând, defini ia se extinde asupra tuturor sfe-
relor  vie ii  sociale,  f  nici  un fel  de restric ii  în  acest  sens,  ea cuprinde toate  
domeniile consecin elor despre care tim ast zi i în care se pot forma amenin-

ri pentru existen a civiliza iei. În al treilea, forma negativ  de formulare a defi-
ni iei (nu se distruge, nu conduc, nu se dezvolt ) poart  un caracter for at, ceea 
ce e pu in probabil s  fie o caren : forma negativ  reflect  orientarea ideii dez-
volt rii durabile spre asigurarea supravie uirii omenirii, adic  spre prevenirea 
pericolelor care amenin  aceast  supravie uire, spre re inerea acestora în limite-
le necesare” [2, 128]. 

Este absolut evident c  toate aceste propuneri sunt pe deplin acceptabile i 
deriv  din con tientizarea c , la etapa actual , în dezvoltarea omenirii se impune 
pe prim-plan problema supravie uirii acesteia ca form  de asigurare a securit ii 
globale. Anume din aceste considerente problema securit ii este tratat  cu ma-
xim  aten ie. Cu titlu de dezvoltare durabil , în sens larg, poate fi definit  orice 
dezvoltare care are loc în form  inofensiv , care nu genereaz  regres, care este 
orientat  spre dezvoltarea progresiv i nu afecteaz  mecanismele de stabiliza-
toare (asigurarea securit ii) ale existen ei civiliza iei.  

Deoarece îns  supravie uirea omenirii este dependent  de contracararea 
amenin rilor, înainte de toate a catastrofelor globale, orice forme de asigurare a 
securit ii  asigur  o mi care nu împotriva,  ci  pe calea DD. Iat  de ce se poate 
considera c  DD poate fi definit  drept o dezvoltare inovativ-inofensiv  în cea 
mai larg  accep ie (iar DD ecologic , drept accep ia sa particular i primar ). 

Reprezentarea dezvolt rii durabile drept o form  nepericuloas  de dezvolta-
re alege din toate formele i tipurile de dezvoltare toate formele neregresive. 
Din rândul acestora fac parte forma progresiv i forma neutr  (cu un singur 
plan) de dezvoltare, în cadrul c rora se p streaz   sistemul evolutiv i, înainte de 
toate, calitatea i identitatea genetic  a acestuia. O interpretare atât de larg  a 
DD înseamn  c  la acest tip de dezvoltare poate fi raportat  nu numai dezvolta-
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rea ecologic orientat , ci i toate tipurile de dezvoltare în cadrul c rora nu se re-
duce nivelul de complexitate i de organizare al sistemului. 

Evident, din rândul formelor neregresive de dezvoltare, cea mai valoroas , 
inclusiv din punctul de vedere al sistemului evolutiv, pare a fi dezvoltarea prog-
resiv , în procesul c reia se produce o cre tere a gradului de complexitate i de 
organizare al sistemului. De pe pozi iile sinergeticii, o asemenea cre tere duce 
concomitent i la cre terea „rezervei de durabilitate” a sistemului, întrucât în si-
stemele cu dezvoltare progresiv  are loc atât dezvoltarea prin complexitate, cât 
i asigurarea concomitent  a securit ii. În cazul unui asemenea tip de dezvolta-

re, îns , exist  o anumit  corela ie optim  (m sur ) între progresul (schimbarea) 
i asigurarea securit ii (conservarea) sistemului. O complexificare prea rapid  a 

sistemului nu las  posibilit i (energie) pentru asigurarea securit ii, iar sustra-
gerea eforturilor (mijloacelor, energiei etc.) pentru asigurarea securit ii înceti-
ne te dezvoltarea progresiv . Corela ia optim  dintre asigurarea securit ii i 
progres se determin  pentru fiecare sistem evolutiv în parte, în func ie de speci-
ficul i condi iile acestuia.  

Pe când în cazul altui tip de dezvoltare inofensiv  – neutru, cu un singur 
plan – în procesul transform rilor se p streaz  gradul de complexitate i nivelul 
de organizare al sistemului, respectiv calitatea i identitatea acestuia. În plan te-
mporal îns , acest tip de dezvoltare, de i se va considera i el durabil, nu poate 
exista îndelung, în virtutea fluctua iilor i atrac iilor mediului extern în m sur  

 încalce aceast  durabilitate „fragil ”. Perpetuarea unuia i aceluia i nivel de 
complexitate poate duce, în cele din urm , fie la complexificarea de mai depar-
te, fie, mai des, la degradarea sistemului. De aceea în natur , chiar dac  exist   
acest tip de dezvoltare, el este relativ rar i îndurabil. Prevaleaz  îns  alte forme 
(direc ii) de dezvoltare – progresiv i regresiv , strâns împletite între ele în vir-
tutea principiilor sinergetice (principiul entropiei dispropor ionalit ii)” [1]. 

adar, drept DD în sensul larg al cuvântului vor fi considerate formele ino-
fensive, adic  neregresive de dezvoltare, i acest lucru este principala concluzie 
conceptual-metodologic  dedus  în urma cercet rilor de ultim  or  privind noua 
paradigm  al civiliza iei. 

Or, interpretarea larg  a DD cuprinde aspecte legate de rolul elementelor 
vechi (tradi ionale) i noi (novatoare). Procesul evolutiv propriu-zis, pe linia sa 
principal  – supermagistrala evolu iei universale – poate fi reprezentat în calita-
te de dou  procese reciproc complementare, exprimate în principiul conservatis-
mului evolutiv i principiul schimb rilor evolutive (inova iilor), pe care unii îl 
definesc drept complexificare, cre terea nivelului de organizare etc. Principiul 
conservatismului evolutiv const  în faptul c  în procesele dezvolt rii progresive, 
dac  acestea - ca evolu ie universal  - dureaz  un timp îndelungat (sau foarte în-
delungat), ac ioneaz  continuitatea. Continuitatea (conservatismul evolutiv) se 
exprim  în faptul c  fondul (înainte de toate cel informa ional), acumulat de sis-
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tem, se include în structuri noi, cu un nivel mai ridicat de dezvoltare, astfel ca-
nalizându- i procesul evolutiv. Acest lucru face procesul evolutiv real în mai 
mare m sur  combinatoriu-ghidat, decât întâmpl tor. 

Principiul novator exprim  inevitabilitatea apari iei unor elemente noi în si-
stemul evolutiv, cre terea con inutului informa ional al sistemului, complexifi-
carea diversit ii cuprinse în acesta. Sistemul se completeaz  cu elemente noi, i 
aceste elemente îl fac mai complex, mai organizat dac  apar leg turi între ele-
mentele i p ile vechi i noi. Completarea sistemului evolutiv cu elemente noi 
duce la cre terea diversit ii i, conform legii diversit ii necesare a lui E.R.Ash-
by (formulat  de el pentru sistemele cibernetice), la cre terea durabilit ii respe-
ctivului sistem, mai complex. Cre terea durabilit ii, în acest caz, se produce pe 
seama cre terii complexit ii, a nivelului de organizare sau, dac  e s  urm m ve-
ctorul informa ional al evolu iei, pe seama cre terii con inutului informa ional al 
sistemului. 

Îmbinarea conservatismului evolutiv i a complexit ii novatoare în proce-
sul dezvolt rii progresive creeaz  posibilitatea unei evolu ii ascendente perma-
nente i a cre terii gradului de durabilitate al sistemului, mai ales c  eficien a 
maxim  se realizeaz  pe contul corela iei optime (m surii) dintre principiile (ca-
racteristicile) amintite ale evolu iei universale, care concomitent se manifest  ca 
principii periferice ale DD. 

Prezen a acestor principii în procesul realiz rii DD în sens larg explic  de 
ce se d  prioritate evolutiv  realiz rii durabilit ii sistemelor prin dezvoltarea lor 
progresiv  ca proces novator. Dezvoltarea progresiv  câ tig  fa  de cea neutr  
(cu un singur plan), care face parte, în calitate de component , din DD. Acest 
avantaj „concuren ial” se rezum  la faptul c  dezvoltarea progresiv  este un 
proces novator mult mai puternic decât cel lalt tip de dezvoltare (neutru). Aces-
ta din urm  se caracterizeaz  prin permanen a componen ei sale, iar gradul de 
complexitate, dup  cum se vede, este de asemenea la unul i acela i nivel, deoa-
rece în cazul tipului neutru de dezvoltare se produc doar mi ri interne i se 
schimb  unele raporturi în interiorul sistemului, f  o valorificare esen ial  a 
resurselor mediului înconjur tor. Se poate spune chiar c  dezvoltarea neutr  este 
un fel de analiz  a sistemului, care tinde s  se men in  f  activitatea sa esen i-
al i cu minimum de cheltuieli de energie pentru mi rile sale combinatorii in-
terne. Dezvoltarea neutr  este o component  mai pu in esen ial  în con inutul 
DD, iar con inutul de baz  al acestui tip de dezvoltare „cade” pe componenta 
evolutiv  inovativ-progresiv , care se afl  în zona „traiectoriilor inofensive”. 
Anume de aceea procesele novatoare, în coridorul securit ii, prezint  un interes 
primordial, i nu întâmpl tor ast zi se acord  o aten ie sporit  anume acestui tip 
de dezvoltare progresiv i, în acela i timp, durabil  (cu condi ia unui grad core-
spunz tor de asigurare a securit ii). 
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În schi a de fa  sunt date unele ra ionamente în favoarea unei interpret ri 
mai largi a DD, care ne permite de pe acum s  consider m c  trecerea la noua 
strategie a civiliza iei nu este o perspectiv  chiar atât de îndep rtat  în timp, ci 
este o sarcin  care poate i trebuie s  se rezolve deja în prezent. Ar fi gre it s  
evit m îmbinarea de cuvinte „dezvoltare durabil ” numai pentru faptul c  cine-
va îi atribuie doar un imperativ strict ecologic. Devine din ce în ce mai clar c  
chiar i durabilitatea în sensul cel mai obi nuit este - dac  nu o DD în accep ie 
mai strict tiin ific  - atunci cel pu in o tr tur  (caracteristic ) a ei, care împre-
un  cu altele poate alc tui temelia acelui viitor durabil spre care tinde omenirea 
în transformare. 

Aceast  nou  interpretare, mai larg , a durabilit ii poate însemna o contri-
bu ie la fel de important  în tranzi ia la DD ca i mul i al i pa i concre i care s-
au f cut i se fac în planul în elegerii ei mai înguste. Acum aceast  inova ie con-
ceptual  în interpretarea DD se va r spândi inevitabil în c ut rile tiin ifice co-
respunz toare, în activitatea de instruire i, cel mai important, în deciziile admi-
nistrative, mai ales la nivel de stat.  În principiu, tranzi ia la DD, iar ulterior i la 
noosfer  depinde în primul rând de minimizarea (iar unde e posibil, i de elimi-
narea anticipat ) a fenomenelor negative, degradante, precum i de sus inerea i 
realizarea creativ  a tendin elor pozitive în dezvoltarea social i socionatural .  
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	Интерес к голосованию граждан Украины за рубежом обусловлен сильнейшим влиянием на внутриполитическую ситуацию в Украине геополитической ситуации и геополитических ориентаций избирателей. Значительная часть из них возлагает свои надежды на улучшение ситуации в Украине на внешнеполитические союзы своей страны, они хотят вхождения Украины в состав Евросоюза или Российской Федерации. Важно также, что численность украинцев, проживающих за рубежом, составляет более 20 млн. чел., что составляет значительный человеческий, экономический и политический ресурс [31].
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