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COMPARTIMENTUL  

ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI 
 

:  
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Ideologeme of myth consciousness, characteristic to all cultures, contains 
emerging elements of humanism, archaic and primitive, but from this point 
starts the evolution of humanitarian ideas. First they have been embodied in 
antique model of a citizen and more specific in medieval model of a subject. 
Christianity appealing to the inner man, to the opportunity to choose values 
facilitated the individual development and personality starting. These humani-
tarian ideas being moral regulators found legal forms in New Time. At present 
the model of social state is the highest form in actual realization of humanism 
and social defence of a citizen. 

 
 – , , -

, ,  
. -

, , -
. :  

,  
;  -
.  
, , -

, -
, -
, -

, .  
, ,  

, . 
 

,  « »  « -
», . -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

8 

,  
, , ,  

.   -
, -

, -
, -

. , -
. 

. 
 – , -

,  « » -
.  

,  ,   
, , -

, -
, -

. , -
-
 

, -
, , . -

 « »  « », -
 « » , , - .  

, ,  
.  

, , -
, , . 

-
, ,  

, -
. -

, ,  « » –  
, . , -

 «  – , .  
. , -

, , -
.  

,  – ,  
, » [1, 

400-401; 2].     



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

9 

 –  
, . 

  
 

,  « » (VIII-II . 
.).  « »  

, « », -
. -

 « »  « », . -
,  

. -
:  

, -
,  

,  
, . -

. , -
, -

. 
 « » -

,  
, .  

,  « ,  
… -

. , -
» [3, 34].  

-
-

. -
, , , -
, ,  

. , , -
.  

: « ». 
: , -

.  
 « » XV-

XVI . 
, -

 
.  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

10 

 – -
;  
.  

, ,  
-

: . , , - -
,  

, ,  – . -
, -

, -
, , -

, . 
. -

:  
-

 – . 
. 
-

, . 
, . -

  . , , -
, ,  – , -

, ,  
.  

,  
,  – .  XIII -

,  ,  -
, -

: . -
, -

. 
,  ,   XIII-XIV .,   

 – -
,  

,   
.  1215 , -

 
. , , , 

. 
 XVI-XVII . .  

 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

11 

. -
, ,  

. -
-

, -
. -

, . -
 

, , .  
, , , ,  

,  – -
, .  

 
 XVII , -

, -
 « » ,  

. 
-

,   XVI  
,  XVII -

. 
, ,  – , -

. 
-

 ( ), -
-

,  
. 

, ,  
. , -

, -
,  

.  -
, , , -

,  
. -

, , , -
. « »  

 XIX . -
, -

, .  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

12 

 ( , , )  
. -

,  ,   
, ,  

, .  
 

 , -
, . , -

. 
-
 

. , -
, -

,   –  ,  -
. 

, ,  
.   

 – ,  
, ,  

, - . . 
 

 
. . // . . – 

, 1990. 
.  , , . . . – , 1996. 
. . // .  

. – , 1991. 
. : -

. – , 2009.  
 

  
27  2011  

 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

13 

COMPARTIMENTUL 
GUVERNAREA POLITIC  SI ADMINISTRAREA PUBLIC  

 
:  

 
 

 
, ,  « -

» 
 

 
This article contains information on national legislation and institutional 

mechanisms, developed due to the counter-trafficking obligations undertaken by 
Georgia before the international community. This issue became more actual un-
der current conditions of extensive migration mainly to Greece, Turkey, Germa-
ny, UAE and Russia. The major role in investigation of these crimes belongs to 
the geographical location of Georgia, which is a transit country for victims 
from Central Asia, going to Turkey and UAE through Georgia.  

Georgian NGOs worked closely with state authorities to develop the legis-
lative documents aimed at combating human trafficking (HT). Despite the fact, 
that the anti-trafficking legislation of Georgia is one of the most advanced ones 
in post-soviet area, there are a number of gaps existing. Monitoring of its enfor-
cement identified a number of gaps, particularly in terms of enforcement of res-
pective legislation, investigation of HT crimes, work with victims, regardless of 
existence of the Anti-trafficking State Fund and allocation of state funding. 
These problems are not of national character, but they can rather be characte-
rized as international. The roots of these problems should be found in common 
approaches and international legislation, mechanisms of work with the victims. 
NGOs’ experience demonstrates the implicitness of victims participation in the 
investigation, which in its turn burdens the prevention of this crime. In the end 
of the abstract you will find recommendations of international organizations 
with author's comments and suggestions, which are purely based on multi year 
practical work aimed at fostering cooperation at international level to develop 
counter-trafficking policies.   
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forcement against traffickers, and through protection and assistance to vic-
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ROLUL CADRELOR DE CONDUCERE ÎN SISTEMUL 
ADMINISTRA IEI PUBLICE 

 
Radu STAMATIN 
Republica Moldova, Chisinau, Academia de Administrare Publica pe linga Pre-
sedintele Republicii Moldova 
Doctorand 
 

Leaders are a worker who tops the team, directs and coordinates the insti-
tution, control and govern the execution team to achieve assigned tasks and go-
als. The head of a public institution must satisfy three groups of conditions: pu-
blic management training, professional experience and psychological qualities. 
Leadership effectiveness is determined largely by correspondence of individual 
qualities with the role and functions of the head of the organization. Leadership 
effectiveness is determined largely by compliance between individual qualities 
and of roles and functions, which is required to exercise in the organization. In 
the literature on personnel management are distinguished various roles of the 
manger: leader, scheduler, entrepreneur, mediator, and certain social roles. 

 
Necesitatea dezvolt rii tiin ei conducerii administra iei publice este una-

nim recunoscut . Devine tot mai evident faptul c  dirijarea serviciului public es-
te o activitate, care necesit  cuno tin e speciale i deprinderi practice, o preg ti-
re deosebit  [11, 751]. 

Literatura de specialitate ofer  diferite defini ii ale obiectului tiin ei con-
ducerii. De exemplu, E.Starosteak consider  c  „ tiin a conducerii trebuie s  fie 
o tiin  numai despre organizare sau despre legit ile organiz rii” [21, 74]. 
V.M.Manohin afirm  c  obiectul de studiu al tiin ei conducerii îl constituie ac-
tivitatea diferitelor asocia ii social-ob te ti [19, 85]. 

Astfel, obiectul tiin ei conducerii include studierea legit ilor generale i 
specifice ale dirij rii societ ii în scopul sporirii eficien ei activit ii organizato-
rice. 

Fenomenul conducerii este foarte vechi. Acesta a ap rut odat  cu societatea 
i a evoluat odat  cu ea, având o direc ie constant : orientarea oamenilor în cad-

rul unui efort organizat [13, 41]. 
Micul Dic ionar Enciclopedic define te termenul de „conducere” ca fiind 

„ac iunea de conducere, activitatea conduc torului, persoane sau colectiv de pe-
rsoane care conduc.” [6, 315]. 

Foarte reu it define te no iunea de conducere M.Platon. Astfel, procesul 
conducerii reprezint  activitatea organelor i cadrelor de conducere în vederea inf-
luen rii asupra obiectului conducerii cu ajutorul metodelor alese pentru atingerea 
scopurilor trasate [11, 752]. 
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Termenul de „conducere” include no iunile de organizare, îndrumare, sup-
raveghere, dirijare, administrare, management, reglementare, direc ionare, auto-
reglementare, delegare etc. [15, 14]. Totodat , unii autori pun semnul egalit ii 
între no iunea de „management” i cea de „conducere”, ca având aceea i semnifi-
ca ie [13, 42].  

O problem  care nu i-a g sit înc  r spunsul pe deplin este dilema discer-
nerii diferen elor dintre conducere i administra ie [11, 755].  

Potrivit autorului N.Henry administra ia i conducerea au o importan  
egal  în succesul organiza iei: conducerea este v zut  ca ocupîndu-se cu schim-
barea, în timp ce administra ia este v zut  ca f cînd fa  complexit ii [3, 322].  

C.Manda scrie c  conducerea este considerat  factorul-cheie, strategic, în 
procesul de structurare, func ionare i eficientizare a autorit ilor publice, ca i a 
celorlalte organiza ii. Astfel, conducerea este definit  ca un proces dinamic de 
organizare i coordonare, într-o anumit  perioad  de timp i într-un context or-
ganizational specific, a altor grupuri de membri ai organiza iei, în vederea reali-

rii unor sarcini sau scopuri specifice [4, 187; 17, 2].  
M.Oroveanu se pronun  în sensul c , tradi ional, managementul resurselor 

umane poate fi considerat, de o manier  general , func ia de conducere, care co-
nstituie una dintre cele cinci func ii principale ale administra iei publice [10, 
170].  

În sens larg, conducerea este o activitate umana complex , care cuprinde 
tot ce se refer  la exercitarea atributelor unui conduc tor. 

În sens restrâns - conducerea reprezint  înf ptuirea inten iilor conduc toru-
lui fa  de cei condu i. 

Conducerea poate fi tratat  ca [15, 14]: a) ac iune; b) activitate; c) proces. 
Ac iunea de conducere - reprezint  actul fizic sau intelectual exercitat de 

subiectul conduc tor asupra subiectului condus; este o ac iune major , deoarece 
are ca obiect alte ac iuni (sau inac iuni) pe care aceasta le stimuleaz , le interzi-
ce, le controleaz  sau le corecteaz . 

Activitatea de conducere - cuprinde ansamblul de acte i ac iuni con tiente 
de impunere a voin ei subiectului conduc tor asupra subiectului condus. Ea 
poate fi definita. Astfel ca o func ie de sistem determinat . 

Privit  ca proces - conducerea se constituie: l. dintr-un ansamblu de activi-
i exercitate de subiectul conduc tor asupra subiectului condus pe parcursul 

transform rilor i devenirii celui din urm , în conformitate cu obiectivele i sco-
purile informa iilor, 2. elaborarea deciziilor, i ultima, 3. munca organizatoric  
pentru aducerea lor la împlinire. 

În esen , conducerea reprezint  ansamblul deciziilor i ac iunilor subiec-
tului conduc tor prin care se asigur  trecerea subiectului condus dintr-o stare în 
alta, conform unui plan dinainte stabilit [15, 15]. 
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Rela iile organizatorice din structura unui sistem de conducere determina 
latura social-psihologic  al turi de care se afl  latura organizatoric -metodic . 

Latura social-psihologic  este determinat  de rela iile dintre oameni, sco-
purile, normele de conduit , tot ce antreneaz  pe oameni la ac iune, creând echi-
librul dinamic al sistemului de conducere. Latura organizatorico-metodic  asi-
gur  culegerea datelor, informa iilor despre obiectul condus, cunoa terea condi-
iilor de mediu, luarea deciziilor, executarea lor, constituind dinamica unei con-

duceri, conducerea procesului propriu-zis. 
Între aceste laturi se afl  o strâns  leg tur  dialectic  în cadrul celor dou  

laturi enun ate mai sus, se interfereaz i structura economic . Ea caracterizeaz  
modul de produc ie, esen a de clas , tehnologia aplicat  în sistemul de conduce-
re. 

Dac  privim în ansamblu cele dou  laturi ale conducerii se poate spune c  
resursele social-umane determin  latura social-psihologic  (izvorul teoretic al 
conducerii), iar resursele tehnico-materiale determin  latura organizatorico-me-
todic i care constituie motorul conducerii execu iei i aplic rii în practic  a 
deciziilor elaborate. 

În literatura de specialitate se disting 3 elemente de baz  ale conducerii: re-
sursele, informa iile i scopul. 

Resursele conducerii sunt constituite din: resursele naturale din mediul în-
conjur tor (forme de materiale, de energie i de via a existente în mediul natu-
ral care prin desprinderea lor din natur  pot fi folosite de om în forma brut  sau 
în urma prelucr rilor industriale, agricole etc., într-un proces de conducere); re-
surse umane (de for  de munc  - ce reprezint  totalul popula iei active de care 
dispune societatea la un moment dat); resurse financiare (mijloace b ne ti, con-
centrate la dispozi ia subiectului conduc tor sau/ i a subiectului condus); resur-
se tehnice; resurse tiin ifice; alte resurse. 

Cea mai important  resurs  a unei conduceri este omul [15, 15] care este 
purt torul, determinantul celor mai active i puternice for e ale unui proces de 
conducere: factorii pur umani. De men ionat c , atât subiectul conduc tor, cât i 
subiectul condus sunt constituite numai din oameni. 

Informa ia în procesul de conducere reprezint  obiectul muncii subiectului 
conduc tor, materia prim  ca element al oric rei conduceri. Ea constituie o no i-
une fundamental  în tiin a conducerii care desemneaz  în tiin area, comunica-
rea, mesajul, data, percep ia în leg tur  cu starea i condi iile unor procese sau 
fenomene apar inând subiectului condus i care constituie o noutate i prezint  
interes în executarea conducerii de c tre subiectul conduc tor. Pe m sur  ce 
cre te complexitatea unui sistem, cre te i volumul informa iilor culese, stocate, 
organizate i prelucrate. 

Informa ia are o tripl  dimensiune [15, 16]: a) social-politic  ce decurge 
din rolul ei în exercitarea conducerii societ ii, în dezvoltarea con tiin ei socia-
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le, a oric rei societ i democratice; b) organiza ional , în sensul c  ea constituie 
o premis  indispensabil  în stabilirea i realizarea obiectivelor unui sistem de 
conducere; c) individual  - deoarece informa ia condi ioneaz  apreciabil mode-
larea i realizarea aspira iilor personale ale oamenilor muncii, ale celor condu i 
sau conduc tori. 

Scopul (obiectivul) reprezint  elementul conducerii care reflect inta c tre 
care tinde subiectul conduc tor, anticiparea mintal  a rezultatelor, elul pe care 
acesta dore te s -1 transpun  în via  prin ac iunile sale asupra st rii subiectului 
condus. 

Acesta trebuie s  fie fixat pe baza unei temeinice cunoa teri a situa iei obi-
ective, definit în mod tiin ific i s  reflecte nevoile (necesit ile), resursele exi-
stente, c ile i mijloacele ac iunii. 

De con inutul i modalitatea de realizare a elului depinde succesul oric rei 
conduceri. 

Totodat , pentru orice conducere contemporan  sunt caracteristice anumite 
legii i principii, care s-au conturat în rezultatul evolu iei îndelungate a acestui 
fenomen.  

Printre legile conducerii pot fi men ionate [15, 21]: 
- legea universalit ii conducerii - const  în faptul c  pretutindeni orice ac-

tivitate social uman  trebuie condus , omul fiind exponentul tendin ei proprii 
viului de a conduce natura prin sine, de a supune mediul înconjur tor în confor-
mitate cu necesit ile vitale proprii omului - crea ia suprem  a universului cuno-
scut; 

- legea permanen ei conducerii - întotdeauna orice conducere social  tre-
buie s  se exercite în mod neîntrerupt, îndeplinirea ei nepermi ând ruperea con-
tinuit ii; 

- legea eficien ei conducerii - orice conducere se men ine prin rezultate co-
ncrete, proprii sistemului de conducere în cauz , cu cea mai mic  cheltuial  de 
energie, în condi iile cele mai demne i mai potrivite cu natura uman , atât a su-
biectului condus, cât i a subiectului conduc tor. 

- legea unicit ii conducerii - subiectul condus, într-un sistem de conducere 
dat, nu trebuie s  aib  în acela i timp decât un singur subiect conduc tor (indi-
vidual sau colectiv). 

- legea conducerii unitare - într-un sistem de conducere dat, conducerea 
trebuie înf ptuit  în cadrul aceluia i sistem, în acela i timp, simultan pentru înt-
regul sistem i nu pe p i sau la intervale mari de timp pentru aceea i ac iune 
de conducere. 

Principiile de baz  ale conducerii societ ii sunt [15, 21-23]: 
Principiul conducerii politice de c tre partidul sau coali ia de guvern -

mânt. Acest principiu se realizeaz  prin: elaborarea politicii interne i externe a 
rii; stabilirea obiectivelor fundamentale, a liniilor directoare de orientare a 
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efortului na ional pentru etapele viitoare i a programului economico-social de 
dezvoltare a rii; mobilizarea i organizarea eforturilor na iunii, a factorilor de 

spundere pentru atingerea obiectivelor stabilite; desf urarea unei munci vaste 
de formare i dezvoltare a con tiin ei na ionale; înrâurirea evolu iei proceselor 
economice i rela iilor dintre clase i grupuri sociale; înf ptuirea politicii de ca-
dre; controlul transpunerii în fapt a directivelor i analizarea rezultatelor ob inu-
te în activitatea economico-social ; generalizarea experien ei pozitive ob inut  
în procesul edific rii democra iei; studierea experien ei altor ri, a tendin elor 
evolu iei economico-sociale pe plan mondial i promovarea solu iilor i m suri-
lor corespunz toare de perfec ionare a conducerii, planific rii i organiz rii în 
func ie de schimb rile ce intervin în ansamblul societ ii române ti; perfec io-
narea permanent  a formelor i metodelor democratice de conducere a partidu-
lui de guvern mânt (coali iei). 

Principiul conducerii i muncii colective, al particip rii tuturor oamenilor 
la conducerea societ ii. Potrivit acestui principiu la toate nivelurile de condu-
cere exist  organe de conducere colective prin care cet enii particip  direct sau 
prin reprezentan ii lor la elaborarea, adoptarea, îndeplinirea i controlul execut -
rii deciziilor privind conducerea întregii activit i economico-sociale. În cadrul 
acestui principiu, pornind de la democra ia real , de la conducerea colectiv , 
prin ridicarea permanent  a particip rii tuturor cet enilor la conducerea societ -
ii s-a dezvoltat autoconducerea cet eneasc , devenind ea îns i un principiu al 

conducerii. 
Principiul ridic rii continue a bun st rii materiale i spirituale a poporu-

lui pe baza cre terii produc iei de bunuri materiale i a cre rii de noi valori spi-
rituale. Scopul suprem al oric rei politici democratice este ridicarea bun st rii 
materiale i spirituale a întregului popor, satisfacerea deplin  a nevoilor cet e-
nilor, afirmarea plenar  a personalit ii umane. 

Principiul corela iei armonioase dintre factorii interni i externi ai const-
ruc iei democratice, între politic  intern i extern  a partidului de guvern -
mânt. Acest principiu izvor te din concep ia privind raportul dintre politica in-
tern i cea extern . Prin politic  intern  se urm re te i se asigur  egalitatea în 
drepturi a tuturor cet enilor, f  deosebire de na ionalitate, precum i partici-
parea lor la întreaga via  politic , economic , social , cultural . Politica exter-

 are aceea i baz  economic i acela i con inut social, fiind o prelungire pe 
planul rela iilor interna ionale a politicii interne. 

Alte principii importante ale conducerii, identificate de autorul M.Platon, 
sunt [13, 55]: 

 caracterul tiin ific; 
 planificarea; 
 identificarea importan ei decisive a economiei în dezvoltarea societ ii; 
 selectarea i repartizarea cadrelor în func ie de calit ile lor profesiona-
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le; 
 activitatea irepro abil  a aparatului administrativ; 
 verificarea sistematic  a îndeplinirii deciziilor adoptate. 

În cadrul administr rii publice conducerea poate fi privit  ca un proces co-
mplex, constituit din activit i specifice, care formeaz  o ac iune managerial  
orientat  spre realizarea unor obiective concrete, condi ionat  de executarea 
anumitor opera ii, de aplicarea unor principii, metode i reguli care asigur  spo-
rirea eficien ei conducerii. Conducerea îmbin  mai multe activit i specifice, 
printre care adoptarea deciziilor care este un proces fundamental, o anumit  cale 
de ac iune din mai multe variante posibile în scopul ob inerii rezultatului 
scontat [12, 23]. 

Decizia administrativ , ca instrument de conducere a procesului de exerci-
tare a puterii executive, are o deosebit  importan , fiindc  determin  ac iunea 
care antreneaz  colectivele de oameni [16]. Aceasta reflect  un ansamblu de ac-
tivit i umane ra ionale, desf urate în vederea rezolv rii optime a unor situa ii 
sau probleme care se impun la un moment dat [12, 23]. De aceea, potrivit auto-
rului I.Alexandru [1, 40], orice decizie presupune: o baz  de informa ii ample i 
certe (sigure); un proces ra ional (de gândire, de în elegere); obiective (scopuri 
precise, concrete, m surabile). 

În activitatea decizional  a conducerii un rol important îi revine obiectului 
deciziei, apoi urmeaz  etapele propriu-zise i anume [9; 24]: 

- colectarea datelor (date care vizeaz  situa ia trecut , prezent  sau viitoa-
re); 

-  selec ionarea (filtrarea i sistematizarea) datelor; 
- analiza datelor i informa iilor. La aceast  etap  sînt elaborate diferite 

variante ale deciziei. 
- luarea deciziei este momentul-cheie privind analiza variantelor de deci-

zie, a manifest rilor voin ei celui care ia decizia. 
- executarea deciziei administrative. Pentru ca decizia administrativ  s  

asigure eficient, calitativ i cantitativ realizarea obiectivelor fixate, este necesar 
 întruneasc  urm toarele criterii [2; 12, 27]: s  fie fundamentat tiin ific; s  

fie adoptat  de c tre persoanele numite, ceea ce presupune ca factorul de decizie 
 fie împuternicit prin acte normative; s  fie coordonat ; adoptat  la timp; s  se 

caracterizeze prin claritate, form  precis , succesiune logic i concizie. 
În mod grafic, etapele activit ii decizionale se prezint  în felul urm tor: 
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Fig. 1. Schema procesului de elaborare a deciziei [12, 26] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esen a concep iilor moderne privind conduc torul în calitate de lider al co-
lectivului const  în aceea, c  el este privit ca un purt tor al culturii inova ionale 
de organizare, ca un ini iator principal al schimb rilor consecvente în interiorul 
organiza iei [11, 773]. Din acest considerent este important s  cunoa tem locul 
pe care îl ocup  conduc torul în colectiv, rolurile i func iile sale, factorii biolo-
gici i social-economici, calit ile lui personale care influen eaz  asupra gradu-
lui de eficien  a conducerii, precum i factorii ce contribuie la ob inerea succe-
sului în munca sa. 

Potrivit autorului M.Platon, conduc torii sînt lucr torii care se afl  în frun-
tea colectivului corespunz tor, orienteaz i coordoneaz  activitatea întregului 
aparat de conducere sau a unor verigi aparte ale lui, efectueaz  controlul i reg-
lementeaz  activitatea colectivului în vederea execut rii sarcinilor trasate i ati-
ngerii scopurilor propuse [11, 774].  

O defini ie mai simpl  o ofer  autorul H.A.Simon, care men ioneaz  c  un 
conduc tor este  persoana capabil  s  uneasc  oamenii în urm rirea unui scop 
[14, 151]  
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Autorul rus G. ciokin divizeaz  conduc torii în liniari i func ionali. 
Conduc torii liniari sînt persoane care activeaz  în baz  unipersonal , res-

ponsabili de starea i dezvoltarea organiza iei sau a unei p i a ei deosebite, dar 
constituite organizational. 

Conduc torii func ionali sînt persoane responsabile de un anumit sector fu-
nc ional de lucru în sistemul de conducere i se afl  în fruntea subdiviziunii care 
îndepline te func ii concrete de conducere (comitet, sec ie, afacere etc.) [22, 
300]. 

Acceptarea unei persoane în calitate de conduc tor va depinde, în primul 
rând, de recunoa terea unor calit i excep ionale la aceast  persoan  de c tre cei 
care o urmeaz  - calit i care le dau acestora încredere i îi determin  s  doreas-

 s  îi accepte influen a. 
Fa  de conduc tor se înainteaz  un ir de exigen e profesionale [23, 300]: 
 trebuie s  cunoasc  bine activitatea unit ii sale în ansamblu, s  posede 

deprinderi de planificare strategic ; 
  de in  o informa ie complet  (el trebuie s  cunoasc  posibilit ile uni-

ii sale, ale organelor ierarhic superioare i inferioare, organiza iilor înrudite, 
precum i nivelul de profesionalism al colaboratorilor s i); 

  aib  un caracter analitic (capacitatea de a diagnostica problema i a ap-
lica diverse metode de analiz  pentru solu ionarea ei); 

  fie perseverent în atingerea scopului; 
 operativ în lucru; 
  posede iscusin a de a expune clar i a transmite ideile sale; 
  fie sociabil, având abilitatea de a- i forma rela ii corecte în interiorul 

organiza iei i în afara ei; 
  posede un anumit nivel de cuno tin e nu numai în profesia sa, ci i în 

chestiuni conexe. 
Autorul român C.Manda subliniaz  c , avîndu-se în vedere diversitatea sar-

cinilor ce revin administra iei publice, modelul-cadru al conduc torului unei au-
torit i sau institu ii publice, potrivit studiilor de specialitate, poate fi conturat 
inând seama de trei grupe de condi ii [4, 189]: 

1. Preg tirea: în specialitate i în domeniul managementului public. 
2. Experien a: practica efectiv  de conducere i prin programe de speciali-

zare, în ar  sau în str in tate. 
3. Calit i psihologice: inteligen a, flexibilitatea în gîndire, capacitate crea-

toare, personalitate. 
Deci, func ionarul public de conducere va trebui s  aib i cuno tin e ma-

nageriale, cuno tin e economice, psihologice, juridice, tehnice, de cultur  gene-
ral , s tate foarte bun , capacitate de a decide, spirit de organizare i abilitate 
de a men ine rela ii umane bune, conduit  moral , caracter, aptitudini de auto-
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perfec ionare continu i, nu în ultimul rînd, disponibilitate de a munci în 
echip . 

Acesta este i modelul conduc torului (managerului) participativ, ce poate 
fi reg sit în administra ia public , pentru a mobiliza i amplifica poten ialul co-
lectivului uman din care face parte [5, 54]. 

Eficien a conducerii se determin  în mare m sur  prin corespunderea cali-
ilor individuale ale conduc torului rolurilor i func iilor, pe care e chemat s  

le exercite în organiza ie [11, 776]. În literatura privind conducerea personalului 
se disting diverse roluri. Savantul american I.Ansoff, de exemplu, indic  la pat-
ru roluri principale ale conduc torului [18, 301-307]: 

1. Rolul de lider. În cazul dat se are în vedere un lider neformal, care se bu-
cur  de o mare autoritate i capacitatea de a influen a asupra oamenilor. De fap-
tul cum sînt utilizate calit ile de lider depinde i eficien a organiza iei. 

2. Rolul de administrator presupune capacitatea conduc torului de a cont-
rola starea de lucruri, a lua decizii i a ob ine realizarea lor, a organiza i a coor-
dona ac iunile subalternilor, a asigura ordinea, a respecta normele i dispozi iile 
juridice i administrative. 

3. Rolul de planificator. Principalele sarcini ale acestui rol sunt: optimiza-
rea activit ii viitoare a organiza iei pe calea analizei tendin elor i schimb rilor 
atât din interiorul organiza iei, cît i din mediul înconjur tor; determinarea alter-
nativelor de conducere i alegerea celor mai bune dintre ele; concentrarea resur-
selor pe direc iile principale ale activit ii organiza iei. Planificatorul trebuie s  
aib  o mentalitate analitic , s  fie perseverent în munc i s  se orienteze spre 
viitor. 

4. Rolul de întreprinz tor, care îi cere s  fie un experimentator, s  g seasc  
noi genuri de activitate, solu ii nestandard, gata s i asume riscul, dar minimizî-
ndu-1 pe toate c ile posibile. 

Unii autori [11, 777] adaug  la aceste roluri i pe cel de mediator. Astfel, 
atunci cînd apare un conflict între obiectivele birourilor sau diviziunilor i cele 
ale ramurilor ori sec iunilor care fac parte din acestea, capacitatea unit ilor or-
ganizatorice mai mari de a- i realiza obiectivele depinde în mare m sur  de suc-
cesul conduc torilor unit ilor care le compun, influen at de identific rile con-
curente ale acestora, de a media conflictul [14, 157]. Fiindc  în centrul conflic-
tului se afl , de obicei, conduc torul, managerul public. El nu trebuie s  lase co-
nflictul f  aten ia sa, s  se prefac  c  nu se întîmpl  nimic. Sarcina lui e s  ob-
serve conflictul care „s-a copt", s -1 descopere la timp (factorul de timp poate fi 
decisiv) i s -1 aplaneze prin toate mijloacele care îi stau la îndemîn . 

Rolurile sociale ale conduc torului se detalizeaz i se manifest  în func ii-
le lui. În literatur  exist  o diversitate de clasific ri ale func iilor conduc toru-
lui. Pot fi men ionate func iile formulate de V.Pugaciov în urma cercet rii mai 
multor surse literare [20, 119-120]: 
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 evaluarea situa iei, elaborarea, argumentarea (adic  clarificarea faptului 
pe cît sînt de reale, în elese i controlabile scopurile) i formularea obiectivelor; 

 definirea i preg tirea m surilor pentru atingerea scopurilor; 
 coordonarea activit ii salaria ilor în conformitate cu scopurile comune; 
 controlul asupra personalului i corespunderii rezultatelor activit ii lui cu 

sarcinile formulate; 
 organizarea activit ii func ionarilor, adic  folosirea structurilor existente 

i crearea unor structuri noi pentru conducerea personalului i a activit ii sale; 
 informarea colaboratorilor; 
 ac iunea interactiv , de contact (comunicarea), cu scopul de a ob ine info-

rma ii, a se consulta, a acorda asisten .a.; 
 formarea unui sistem de stimulare a colaboratorilor i motivarea lor; 
 delegarea sarcinilor, competen elor i responsabilit ilor; 
 preîntîmpinarea i aplanarea conflictelor; 
 repartizarea valorilor i normelor specifice organiza iei; 
 grija fa  de subalterni i asigurarea loialit ii lor; 
 formarea unui colectiv unit i men inerea capacit ii lui de lucru; 
 diminuarea sentimentului de neîncredere fa  de ac iunile personalului i 

asigurarea stabilit ii organiza ionale. 
Din aceast  list  de func ii ale conduc torului se vede c  ele se deosebesc 

esen ial din punctul de vedere al complexit ii i volumului activit ii, iar par ial 
se intersecteaz . Astfel, unii autori comaseaz  aceste func ii în dou  func ii pri-
ncipale: 1) înregistrarea obiectivului grupei; 2) consolidarea grupei i grija pent-
ru men inerea ei [20, 120].  

Func iile conduc torului reprezint i m sura evalu rii calit ilor lui indivi-
duale, care sînt chemate s  contribuie la realizarea cu succes a rolurilor sociale 
i a activit ilor lor. Calit ile conduc torului, care influen eaz  asupra activit ii 

lui, pot fi întrunite în dou  grupe [11, 781]: 1) caracteristici biologice i social-
economice; 2) calit i personale. 

Caracteristici biologice i social-economice. Aceast  grup  de calit i ale 
conduc torului are preponderent un caracter obiectiv, adic  ele nu depind de co-

tiin a i caracterul s u. E vorba de asemenea parametri cum sînt sexul i vârs-
ta, s tatea. 

În mod tradi ional cercet rile în domeniul conducerii personalului au avut 
ca reper conduc torul-b rbat, considerându-l drept un standard specific, deoare-
ce anume b rba ii au dominat în toate timpurile printre conduc tori atât în servi-
ciul public, cât i în business. În ultimele decenii influen a diversit ii genurilor 
asupra activit ii de munc i carierei, mai întâi de toate particularit ile compo-
rtamentului femeilor în organiza ii, a devenit obiectul unor investiga ii speciale. 
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În baza lor pot fi eviden iate dou  grupe de factori care determin  particularit -
ile comportamentului organiza ional al femeilor [11, 782]: 

- factori socio-culturali, în num rul c rora sunt standardele de comporta-
ment acceptate în societate, stereotipurile privind rolurile femeii i b rbatului, 
tradi iile, în primul rând cele familiale, care influen eaz  asupra form rii valori-
lor de orientare, obiectivelor i a tept rilor femeii; 

- factorii de sex, biologici i psihologici. 
Se pare c , din punct de vedere uman, femeile administratori se implic  fo-

arte mult în profesie. Toate studiile na ionale întreprinse în direc ia directorilor 
municipali femei au descoperit c  femeile acord  o foarte mare aten ie comuni-

rii i informa iei cet ene ti i, de fapt, le acord  o mai mare importan  decât 
colegii lor b rba i. Un alt studiu care a avut în vedere conduc torii guvernului 
federal a descoperit c  „între b rba i i femei exist  foarte pu ine diferen e în ce-
ea ce prive te modul în care clasific  importan a sarcinilor” i c  femeile par s  
„aib  aceea i încredere ca i b rba ii în capacitatea lor de a controla for a de 
munc ... Toate aceste rezultate... pot sus ine teoria conform c reia între femei i 

rba i nu exist  nici o diferen  în ceea ce prive te modalitatea lor de abordare 
a managementului.” [3, 706]  

Vârsta omului la fel influen eaz  asupra eficien ei conducerii. tiin a mo-
dern  nu ne ofer  un r spuns univoc în privin a vârstei optimale a conduc toru-
lui. Practica conducerii demonstreaz  c  posturile mai înalte necesit  oameni 
mai maturi, desigur, pân  la anumite limite. Orice vârst  are calit ile sale pozi-
tive i negative. Un conduc tor tân r e, de regul , energic, receptiv la inova ii, 
are un spirit de întreprinz tor, o s tate bun i o mare capacitate de munc , 
dar el cedeaz  colegilor mai în vârst  în ceea ce prive te experien a, capitalul 
uman specific - cuno tin ele în domeniu, în elepciunea, priceperea de a deosebi 
principalul de secundar... 

La rezolvarea practic  a problemei cadrelor, precum i la reglementarea vâ-
rstei cadrelor de conducere în general, pe lâng  calit ile individuale trebuie s  
se ia în considera ie particularit ile sferei de activitate. În domeniul serviciului 
public, unde înc  lipsesc sau sînt prea slabe mecanismele select rii concuren ia-
le a cadrelor, e deosebit de important de a se ine seama, printre alte condi ii, de 
vechimea în munc , precum i de reglementarea vârstei limit  [8, 88]. 

tatea e un factor important al conducerii eficiente. În acest caz se are 
în vedere nu numai s tatea fizic , ci i cea moral-spiritual , care caracterizea-

 starea spiritului omenesc: statornicia valorilor morale fundamentale, echilib-
rul psihic, rezisten a la stres .a. 

Printre factorii preponderent obiectivi ai unei conduceri eficiente se num -
i situa ia social-economic  a omului, statutul s u în societate, studiile [11, 

784]. 
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Calit ile personale ale conduc torului in nemijlocit de psihica lui, tr -
turile subiective, capacit ile înn scute, c tate sau dezvoltate. Locul central în 
num rul lor îi revine intelectului, adic  capacit ii de a gândi, de a cunoa te, de 
a avea o atitudine ra ional , de a opera cu no iuni. E vorba, deci, de facult ile 
mintale i dezvoltarea personalit ii. V.Pugaciov, referindu-se la investiga iile 
lui F.Fiedler i A.Leister [20, 129], scrie c  influen a intelectului asupra eficien-
ei conducerii depinde, în primul rînd, de motiva ia lui, n zuin a de a ocupa pos-

turi mai înalte i a ob ine rezultate mai mari. 
Printre cele mai importante calit i personale ale conduc torului sunt i 

[11, 784-785]: 
 dominarea, adic  n zuin a de a influen a asupra altor oameni. Aceast  ca-

litate se afl  într-un raport direct cu rolul de lider i motiva ia conducerii; 
 încrederea în sine. Conduc torul care posed  o asemenea calitate merit  

încrederea subalternilor. i, din contra, conduc torul care nu o posed , care me-
reu se îndoie te i oscileaz  nu se bucur  de încredere i nu e apt s  uneasc i 

 mobilizeze oamenii la îndeplinirea sarcinilor; 
 cump tarea, echilibrul emo ional i rezisten a la stres. Conduc torul e 

obligat s tie a- i controla comportamentul, indiferent de emo iile sale, s  nu- i 
exprime p rtinirea sau antipatia fa  de unii lucr tori, s  se afle în rela ii echilib-
rate i obiective cu to i. Desigur, ca i oricare alt om, conduc torul nu poate s  
nu tr iasc  emo ii pozitive i negative. în bu irea permanent  a emo iilor poate 
influen a asupra s ii lui, genera diverse nevroze, boli hipertonice sau ulce-
roase .a. De aceea e foarte important de a g si timp pentru o destindere emo io-
nal , pe care o pot oferi sportul, turismul, comunicarea în familie etc.; 

 creativitatea. Conduc torul e dator s  gândeasc  de sine st tor, s  obse-
rve i s  sus in  tot ce-i nou i progresist, s  caute c ile cele mai eficiente de în-
deplinire a sarcinilor, s  se autoperfec ioneze. Acesta trebuie s  introduc  mereu 
anumite elemente noi [7, 135]; 

 zuin a de a atinge scopul trasat. Conduc tori, de cele mai multe ori, 
devin oamenii orienta i spre un anumit scop, care î i pun în fa  obiective conc-
rete i persevereaz  spre realizarea lor. Aceasta e o component  important  a 
motiva iei conducerii; 

 spiritul întreprinz tor, capacitatea de a- i asuma riscul argumentat. 
Conduc torul trebuie s  fie în stare a cânt ri diverse variante ale ac iunilor i, 
atunci când este ra ional, s  mearg  la risc, tinzând, concomitent, s  prevad  la 
maximum consecin ele; 

 fermitatea, predispunerea de a- i asuma r spunderea. Un conduc tor nu 
poate s  apeleze necontenit i cu orice ocazie la ajutorul efului sau s  elaboreze 
decizii colective care l-ar scuti de r spunderea personal ; 

 om de n dejde în rela iile cu subalternii, superiorii i cet enii. Conduc -
torul care nu posed  o asemenea calitate pierde repede încrederea celor din pre-
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ajm , nu poate conta pe sus inerea lor; 
 sociabilitatea, abilitatea de a lucra cu oamenii. Conform datelor unor in-

vestiga ii, conduc torul cheltuie te pentru comunicarea verbal  cu oamenii ap-
roximativ trei p trimi din timpul s u de munc . Dac  nu reu te s  stabileasc  
rela ii cu oamenii, conduc torul nu va ob ine nicicând un succes stabil; 

 aptitudinea de a utiliza la maximum posibilit ile salaria ilor pe calea re-
partiz rii i motiv rii lor corecte. Eforturile individuale ale conduc torului sînt 
insuficiente pentru înregistrarea succesului comun, care depinde de aportul ma-
ximal al fiec rui func ionar i concordarea ac iunilor. Pentru a folosi la maxi-
mum poten ialul de munc  al lucr torilor, conduc torul trebuie nu numai s  aib  
un farmec personal, ci i s  cunoasc  bine posibilit ile individuale i particula-
rit ile subalternilor s i i chiar ale conduc torilor de rang superior. 

Nu mai pu in importante sunt aptitudinile profesionale ale conduc torului 
[12, 35]: 

  st pâneasc  perfect problemele sectorului s u de activitate; 
  realizeze integral întocmai i la timp toate sarcinile, atribu iile i r spu-

nderile care i-au fost stabilite; 
  fie mereu un exemplu personal pozitiv; 
  fie un promotor permanent al noului i inventivit ii; 
  fie un bun gospodar; 
  fie con tient de faptul c  omul este scopul i nu mijlocul întregii sale 

activit i; 
  informeze oamenii din subordinea sa, s  le explice ce se întâmpl , ce 

inten ioneaz  s  fac i de ce; 
  asculte, s  pun  întreb ri, s  caute idei i s  fie deschis sugestiilor de 

alternativ ; 
  încurajeze evolu ia, s  stimuleze oamenii, s  dobândeasc  noi cuno ti-

e, s  manifeste o diversitate de experien , s  faciliteze perfec ionarea 
cadrelor cu ajutorul literaturii, aparatelor video, cursurilor specializate, s  
determine subalternii s i asume noi responsabilit i; 

  aib  încredere în subalternii s i, s  le acorde libertatea de ini iativ ; 
  se considere nu un comandant care d  ordine, ci un conduc tor al unei 

echipe care îl are ca membru. 
Totodat , fa  de conduc torii de rang superior sunt înaintate anumite cerin-

e specifice. Astfel, cel care st  în fruntea unui minister, direc ie sau birou trebu-
ie s  fie un om cu viziuni strategice, logice i mobile, s i asigure sprijinul din 
partea alia ilor de idei, s i întemeieze planurile pe baza unor concep ii funda-
mentale [13, 65]; s  deprind  strategia, scopurile i sarcinile administr rii de 
stat, c ile de realizare a lor, s  promoveze pozi ia statului pe arena interna iona-

; s  cunoasc  la perfec ie specificul i condi iile aplic rii eficiente a metodelor 
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administr rii economice, social-psihologice, educative i a tuturor celorlalte me-
tode utile întru exercitarea serviciului de stat [12, 35-36]. 

 
Concluzii 

Experien a statelor  prospere demonstreaz  faptul  c  un stat  nu poate s  se  
dezvolte normal, dac  nu dispune de personal de conducere capabil i profesio-
nist în administra ia public . Acest fapt este natural, deoarece în orice proces 
administrativ i, mai ales, în sistemul administra iei publice, conduc torului îi 
revine rolul de baz . Se poate crea impresia c  în condi iile reformei economice, 
cînd sistemul economic devine mai organizat i capabil de a se reproduce în ca-
litatea prestabilit , personalitatea conduc torului nu are în mod obligatoriu o 
importan  decisiv . Dar, în realitate, cu cît mai des vîr it i mai complicat este 
sistemul, cu atît mai riguroase sînt cerin ele fa  de conduc torul lui, chiar i din 
simplul motiv c  orice gre eal  comis  eventual de el duce la prejudicii substan-
iale. 
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This article examines the problem of social stratification in Moldova. Acco-

rding to different estimations, Moldova continues to be the poorest country in 
Europe. In 2010, the GDP per capita was 3088 dollars by purchasing power 
parity. Evaluation of the real state of poverty is a difficulty. This is due to the 
fact that the data of different organizations are obtained by different methods; 
as a result the estimations also differ. This paper represents the poverty levels 
in Moldova through different methods - assessment of income by quintiles, sub-
jective perception of poverty. It also provides an estimation of the presence of 
the middle class in the society (income, subjective perception, and on the mar-
kers). Despite the fact that the official data of Ministry of Economy show a suc-
cessful reduction of poverty to an acceptable 20% rate, the NBS data on inco-
me show a completely different estimate - about 60% below the absolute 
poverty line and about 80% below the poverty level (approximately equal to the 
threshold of $ 4,30 per day). Relatively clear is the situation with the rich class. 
They represent approximately 1-2% of the population. Regarding the middle 
class, the estimation is between 1% according to objective data (income) and 
7% according to subjective data. It is also confirmed by data obtained by us on 
the markers - 3-7%. Due to its small size, it cannot be called a class. Thus, 
Moldova is the country of poor and rich, without middle class. At least, for now. 
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)  )  
2006 747,4 30,2% 404,2 4,5% 
2007 839,3 25,8% 453,9 2,8% 
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2010 1015,9 21,9% 549,4 1,4% 
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2006 392,6 586,2 748,1 964,8 1 505,9 
2007 491,4 727,8 899,9 1 143,5 1 830,7 
2008 608,0 814,5 1 055,9 1 366,9 2 097,8 
2009 544,9 832,4 1 055,4 1 375,2 2 021,2 
2010 624,4 942,9 1 174,7 1 453,1 2 173,3 
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In this article is analyzed the socio-political impact of international labor 

migration on the Republic of Moldova. The authors reveal the major trends and 
volumes of contemporary international migration of Moldovan population, 
draws attention to the main effects of labor migration as the remittances of mi-
grant workers, material well-being of migrant families, strengthening the nati-
onal currency, the consolidation of the national banking system. 

In the article is described the impact of migration on the labor market, 
employment, attitudes toward work as a social value in modern society, analy-
zes the changes in the gender and age employment, educational and territorial 
structures of the Moldovan society, family and marital sphere, gender’s role in 
the family, etc. The authors analyze the situation of the most vulnerable and po-
orly protected social groups of the Moldovan society, such as children and the 
elderly (the old men). 

The paper concludes that the impact of labor migration is contradictory, 
ambiguous, sharpens the contradiction between economic benefits and social 
costs of migration. Aware of the consequences of mass international labor mig-
ration, the Moldovan authorities seek to minimize the negative effects and pro-
mote a positive, pursuing a policy to regulate labor migration. The article cha-
racterized the main stages in the regulation of migration, revealed the contents 
and evolution of the main approaches in the field of migration management. 
This article was written on a wealth of statistical and sociological material, 
equipped with lots of tables and diagrams. 

 
 

 '90- -
. -

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/weorept.aspx?sy=2010&ey=2010&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=512%2C941%2C914%2C446%2C612%2C666%2C614%2C668%2C311%2C672%2C213%2C946%2C911%2C137%2C193%2C962%2C122%2C674%2C912%2C676%2C313%2C548%2C419%2C556%2C513%2C678%2C316%2C181%2C913%2C682%2C124%2C684%2C339%2C273%2C638%2C921%2C514%2C948%2C218%2C943%2C963%2C686%2C616%2C688%2C223%2C518%2C516%2C728%2C918%2C558%2C748%2C138%2C618%2C196%2C522%2C278%2C622%2C692%2C156%2C694%2C624%2C142%2C626%2C449%2C628%2C5
http://ru.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
http://ru.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund


MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

59 

.  
 

.   «  
,  ;  ,  -

» [31, 65]. 
-

, -
. -

 340   1  .  -
 (  2004 )  -

 600 , -
 [30]. . 

 
700 ,  

 [17, 60]. 
 ( ) -

 ( ) . -
 ( ).  
, « » . -

. -
 

, , , -
 

.  
-

 (58,2%),  (19%),  (5%), 
, , , , , , , -

, , ,  [15].  
.  

 
. , 

,  2007  
,  63%, ,  

,  14%. , , 
, -

 [12]. 
-

.  10 -
 ( , , , , , , , 

, , )  ¾  
 [16, 26].  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

60 

:  ( , 
, , , ),  
, , , .) 

 2008-2010 , -
.  #1 , 

 « , -
 

, » 
[21, 14].  

, -
 CASE-Moldova (  2008 .)  CBS AXA (  

2009 .), ,  
,  

.  #2: 
 CASE  

 (  2008 ).  
, , ,  

,  
.  ( ) -

,  500-600 , -
. -

, ,  
700-800 » [20, 228-229].  

 #3: « , -
-

. , -
, , , -

 20-30% (  1.500  1.000  
800  500 ). ,  

.  
,  (  

)  
. ,  

, -
» [20, 226-227]. 

, -
 CBS AXA  2008-2009 , , -

. -
. , -

 [12].  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

61 

, -
 (20-55 

) : «  
?».  40% -

: « » (36%), « » (7%).  
,  

, : «  
» (26%), « » (13%), « -

» (7%), « -
» (6%),  (5%).  

 
.1. -

?  

 
: [15] 

 
  

 
 

-
, . -

. 
 

,   
,  

. 
 

 [23].  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

62 

, -
, .  

,   
.  

 
 1.  ,  

1998-2011 . ( . )  
    

 
%  

1999 89.62 52.21 9,3 
2000 152.94 101.77 12,3 
2001 211.99 140.08 15,1 
2002 254.12 161.35 16,5 
2003 317.76 176.05 23,5 
2004 412.70 226.18 27,1 
2005 683,24 497,84 31,7 
2006 854,55 628,61 38,2 
2007 1218,30 919,71 36,2 
2008 1612,12 1386.17 30,8 
2009 1182.02 982.23 30,8 
2010 1244.14 1072.24 29,8 
2011 1453.79 1276.61 30,3 

: [52] 
 

, -
 ( ) 

. , -
, -

. 
, , -

 (  80%  
). -

.  ,   
, -

, -
.  

,  
.  #4: -

-
.  2010  1 . 200 

. , , -
,  30 . . 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

63 

. , , -
, .  

-
, -

-
, ». 

 
, . -

, -
. , -

 ( ) -
.  

, , , 
, ,  

 [46]. -
, -

.   ’90-  
-

 [49; 18]. -
, .  

, , , 
, -

, ,  
 [25]. -

, -
, , 

, « -
», . [29]. 

,  
, .  

-
. ,  

,  ,   500  -
 8% ,  ,   

29% ,  [27, 4].  
 

 2.  
, ( )  

  1 2 3 4 5 
 1,6 57,1 34,3 5,6 1,4  

 7,4 71,6 18,5 1,0 1,5 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

64 

 1,6 52,1 38,2 6,3 1,9  
 4,7 70,4 21,5 1,6 1,8 

 1,1 46,9 45,0 5,3 1,7  
 4,5 68,1 24,3 1,4 1,7 

 1,6 50,7 38,3 7,6 1,8  
 2,8 57,6 33,2 4,7 1,7 

 1,9 47,4 35,5 4,6 10,6  
 3,3 60,1 20,8 1,8 14,0 

 1,0 31,8 46,7 12,9 7,5   
 2,3 47,3 35,6 7,1 7,7 

: 1 – , 2 – , 3 – , 4 – -
, 5 – . 

: [47, 120] 
 

,  2/3 , -
,  

. , 
-

 (65% ). -
 85  

, .  
 

 3.  
  

 %  
 15%              6,4 
 15  35%    7,7 
 35  65%   17,5 
 65  85%   33,6 

 85%      34,8  
: [10] 

  
, -

, -
,  50 ,  

 [53] , -
. 

 
. . . ,  

, , 
. , , -

, , , .  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

65 

, .  
, . 

. , , -
, . , 

. -
. 

, . , 
, . ,  
, … 

. -
. . ,  

, .  « » ,  
. , , , . -

. . , -
, , . 

, -
. , -

, . . , 
, .  

. . .  
, .  

, ,  
. , , -

, .  
. , - .  

, .  
. . ,  

, .  
,  

. . .  
? , -

» :  #1  #2, -
, 12 ). 

  11 . …  … -
, . . 

.  
. . 150 
,  ( , , ).  

300 , . . 
, » (  #3,  

,  2010 ). 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

66 

, ,  
. -

,  ( , ) -
, -

. , 
, , -

-
, -

, , , -
, ,. 

. 
  1999  73% , -

: -
 33%  (2007 .)  [48].  

,   
, . 

 
, .  

,  « » -
, . -

, , -
, ,  

.  
, 

,  ,  ,  -
, . 

 « »: -
, , , -

, , -
 ( ,  

),  [9]. -
, ,  

.  ( -
) , . , -

 
, .  

 
 4. -

  
 % 

,  43,1 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

67 

 18,2 
 ( ) 17,2 

 /  15,3 
 ( ) 12,8 

 12,5 
 11,7 

 10,4 
 10,5 

 « » ( ) 8,5 
 1,6 

: [39] 
 

 
 

, . 
 

 5. -
 «  12 » 

 -
2004» 

-2004» 

 % 1-  
 

% 

2-  
 

% 
 8,3 11,8 5,1 

 ( , ,  
, .) 

21,7 45,4 21,7 

 ( , -
, -

, , .) 

20,0  
 

 – 
4,2) 

10,6 24,6 

 ( -
, ,  / 

, , ,  
) 

22,0 15,5 22,8 

 ( , 
-

, ,  
 

6,5 1,5 4,8 

  0,7 0,2 
 ( ) 20,7  - - 
  9,8 2,4 

: [39; 10] 
 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

68 

,  
.  

.  
 

 [14, 7]. -
 6,5% [10],  

 / -
. 

,  
, , 

,  
.  

 [39],  16,8% -
 

. ,  
,  ( -

): , , , 
 ( ), , , -

.  
, -

, , ,  
. -

,  
, , -

,  [36]. , 
 

, , 
, -

 [40; 7; 
13]. 

-
,  

. , -
 (  

) .  
 ( )  

; ,  
; -

;  « -
», ;  

, ; -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

69 

, -
. -

 ( -
) ,  

 [46]. 
 2008-2010 , , -

 
.  ( BS AXA - 2009) ,  2/3 -

. -
 (20,7%) , -

 [48]. 
,  

 
. ,  

 50%   1,2%  .   
 1,6%. 

 
.2.  

 ( ) 

25.9 26.1 26.2 26.5 26.9 27.1

18.2 18.3 18.3 18.6 18.7 18.7

31.6 31.8 32.0 32.3 32.8 33.2

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

BASE 
2007

-10% -20% -30% -40% -50%

Total
Urban
Rural

Source: World Bank computations from HBS 2007.  

Figure 11: Estimated Direct Impact of Decreases in 
Remittances on Poverty Rates

(Poverty rates in percentage points)

 
: [48] 

 
 

. -
 7%, -

 2,7% [48]. 
 

« , -
 -

» [21, 13].  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

70 

,  / 
, -

. ,  
, -

. -
.  

 
. 

 20 -
, .  

,  
 ‘90-  

. ,  
,  

. ,  
 2% - . -
,  (  

), -
,   

.  
, , 

.   
-

, .  
-

 « »  -
. , , -

 5-6  (  
 5%) -

, ,  
 2,4%) [43].  

 
, , ,  

.  « »:  
 ¾  ,   

 [11, 58-59]. -
 

. -
,  
,  

. , -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

71 

-
, -

,  [46; 42]. 
,  

 
, . -

-
. , -

, -
, , -

.  2001  2008 , -
 1616800  1302800  [53].  

,  
. , -

,  2001-2008  
117700  51700 , ,  

,  27600  23200  [46]. 
 2008-2010 

-
 [42]. ,  25% -

, . -
: -

, .   
,   50%  

[12]. 
 

 6.   ( -
). 

   
 

 12,4 11,5 
 29,8 21,1 

 20,2 13,3 
 12,4 21,9 

 4.6 4,7 
 4,3 2,2 

,  16,5 25,4 
: [12]. 

 
, -

, .  
,  CBS AXA  2008  2009 -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

72 

, ,  
,  

,  [12; 15]. 
 

 7.  ( ). 
 CBS AXA - 

2008 
CBS AXA - 

2009 
 4,0 4,1 

,  
 

1,3 2,9 

,  0,6 0,8 
,  7,6 10,8 

 12,4 15,5 
: [12]. 

 
        

.  
 
       8.  

 ( ). 
 CBS AXA 

- 2008 
CBS AXA 

- 2009 
 6,8 2,4 

,  2,6 5,2 
,  1,7 1,9 

,  14,5 17,5 
 23,0 21,8 

: [12]. 
 

, , -
, , -

. 
 

 9. , -
 6  ( ). 

 % 
 50,0% 

 44,0% 
  36,1% 

 31,9% 
 31,5% 

 29,5% 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

73 

 28,0% 
 27,6% 

 23,0% 
: [12]. 

 
,  

,  
. , 

 6  
 30% .  43% ,  

,  .   
 (23,4%) ,  

 [12].  
, -

, -
. 

 
 10. -

:  ( ) 
 

? 
 ,  

? 

  
 

  
 31.6% 66.6% 1.9% 100.0% 

 .0% 100.0% .0% 100.0% 
  12.7% 87.3% .0% 100.0% 

 ( ) 6.6% 92.0% 1.5% 100.0% 
,  

 
30.8% 68.3% 1.0% 100.0% 

;  50.7% 47.4% 1.9% 100.0% 
;  51.5% 48.5% .0% 100.0% 

 25.0% 58.3% 16.7% 100.0% 
 29.5% 69.0% 1.6% 100.0% 

 339 793 18 1150 
: [1] 

 
 11. -

:  ( ) 
? ,  

? 
  

 
 

 35.1% 31.7% 38.9% 
 .0% 1.0% .0% 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

74 

  2.4% 6.9% .0% 
 ( ) 5.3% 31.8% 22.2% 

,  9.4% 9.0% 5.6% 
;  31.3% 12.5% 22.2% 

;  15.6% 6.3% .0% 
 .9% .9% 11.1% 

 100.0% 100.0% 100.0% 
 – 1150  339 793 18 

: [1] 
  

 12. , -
 ( ) 

, ? % 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
a 18-20 50.0 .0 .0 .0 12.5 25.0 12.5  100.0 

 18-20 5.5 12.7 52.7 1.8 7.3 12.7 7.3  100.0 
a 21-30 21.2 .0 7.7 .0 18.3 30.8 21.2 1.0 100.0 

 21-30 34.2 .6 15.5 .6 18.0 21.7 6.2 3.1 100.0 
a 31-40 48.0   .0 9.0 33.0 10.0 .0 100.0 

 31-40 49.1   3.4 19.0 20.7 6.9 .9 100.0 
a 41-50 40.6   1.6 3.1 34.4 20.3  100.0 

 41-50 53.8   10.4 9.4 18.9 7.5  100.0 
a 51-60 36.0  .0 16.0 2.0 30.0 12.0 4.0 100.0 

 51-60 42.2  .6 33.1 3.6 7.8 12.0 .6 100.0 
a  61 7.1   64.3 .0 21.4 7.1  100.0 

  61 4.2   95.2 .5 .0 .0  100.0 
: 1 - ?; 2 –  ( ); 3 – 

; 4 – ; 5 – ; 6 -  ( -
); 7 - , ; 8 - -
, ; 9 - , ; 10 –  

: [1] 
 

, ,  
, , -

, -
. , , -

. -
 1-3 (  « », « -

, »), , 
.  

, , -
, , .  

,  « »,  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

75 

 2.5 , . ,  
 « ; ».  

 2,5 , . 
,  ,   

, ….  
, , . , -

,  « » -
. . , -

, ,  
, , .  

, , . 
«… . -

, . , -
.  

. . , , -
. . -
. , .  

. -
.  2000  (  200 ),  

,  1000 , -
, . , -

, , , , -
, » ( :  #4  #5, -

, 12 ).  
,  

, ,  
. ,  

, .  
, , ,  

.  
, : , 

. . ,  
. .  

. . .  
, . , ,  3-4 . 

, …  
. . ,  

. , 
.  10 -

, ... , ,  ( -
) . . 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

76 

, , .  
,  ( ) 

. , : 
, , , …  

, -
… , .  

, , . » 
 #6). 

,  
.  1,5 ,  

, -
,  

, . -
. 

, . -
, … -

. .  
 1350 . , ,  

. , . -
. ,  

. , , .  
, ,  

-
.  

, . -
, , . , -

, , , .  
, , -

. ,  
 ( , ), -

» (  #7). 
 

 ( , , , 
, ) . 

-
.  

,  [41]. 
, , -

 
 / , , -

,  / -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

77 

. -
, , -

, , , , 
.  

 
.   

 
 13. -

 (  15 ),  2010  ( . -
) 

  15-24 
 

25-34 
 

35-44 
 

45-54 
 

55-64 
 

 ( . ) 311,0 69,7 102,2 68,6 58,3 12,2 
       

  90,6 12,3 31,7 19,7 20,9 5,9 
 220,5 57,3 70,5 48,9 37,3 6,4 

       
  198,0 51,6 70,3 40,0 29,7 6,3 
   113,0 18,1 31,9 28,6 28,5 5,9 

       
  33,3 4,7 15,9 4,2 6,3 2,2 
 

  
40,7 4,1 8,3 12,8 12,5 3,0 

 
 

79,5 13,4 20,9 23,9 18,0 3,2 

, 
 

79,4 16,7 24,8 19,2 16,1 2,7 

  76,2 29,7 31,6 8,5 5,3 0,0 
 

 
1,9 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

: [53] 
 

 
. -

 (  70%  
 40  40%  30 ) [47, 116]. -

 35-36 . 
  
 
 
 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

78 

.3.  
 ( ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: [33] 
  

-
, , -

 25  34  
– 33,9%,  – 63,6%, , -

 – 75,6%, , 
, ,  

. ,  
-

, , , -
.  

, -
,  -

 [28; 45].  
, , , . -

 – 51%. -
, , -

, , , ,  
. -

. , ,  
, -
 ( , 

, , , , -
). 

-
, , -

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

m
ii 

pe
rs
oa

ne

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

79 

 ( , , ), , , -
,  [19].  

-
. -

 5,5 , -
 7 . -

, -
,  [19].  « -

»,  
 (14-16 ). 

, -
 

 25,5%  25,6%  2010 ). , 
 (  

) ,  
. ,  

, , -
. -

, -
,  [19]. 

, -
, -

,  " -
" . , -

. 
-

, -
,  

[46]. 
. -

 « »,  ,  
», .  « ». 

-
, 

. -
-

, , -
, -

, ,  ,   
.  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

80 

,  
. ,  

-
, -
.  – -

,  
 

 [23]. 
,  40% -

 30 . ,  
-

, -
, . -

 2000- . , 
 2003-2004  100 .  

 2004  2,5 ,  2003 
. ,  , , -

, -
.  ,  ,   

,  
.  

 [23].  
, -

 
, . -

 
 . -

, ,  
,  2010  70,9%  

 [53]. 
-

, -
. , , 

,  ,  .  
,  ,  ,   

,  
. : 

-  [19].  
-

.  ( ) -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

81 

, . ,  
 [8; 35; 5]. , . 

,  
, -

, , , -
. , 

, . -
,  « » , -

 [50].  
-

,  -
, . ,  

 
 [51]. -

, , -
, , -

,  
 « » -

. 
, -

-
 ( , ,  

,  
). -

, , -
 ( ), -

 / , , .    
 

. 
. 

,  
 37,8% .  

 57,2%.   53,3%   
; 35,6% - ; 11,1% - -

 3  .   4,1  :   
 – 3,8 ,  – 4,4 .  5% 

 [54]. 
 2010  24,2%  (188,6 )  

1,9% (14,8 ) – . -
, , 21,9%  1,4%. 

 
 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

82 

 14.  ( ) 
 2006 2007 2008 2009 2010 

 30,2 25,8 26,4 26,3 22,9 
 32,8 27,3 27,2 28,3 24,2 

 25,6 18,1 13,9 12,8 9,8 
 37,0 33,0 34,9 37,7 33,0 

: [54] 
 

: 
, , 18,8% -

. , , 21,5% -
. , , 36,8% 

.  ,   
 ( , , ),  

28,8%. , , 20,8% -
.   (  

) 19,7% -  [34, 13].  
,  

, . 
, . -

, , .  
 – -

.   17% ,  -
. : 

 (60% );  (30% );  
 (10% ) [34, 11-12]. 

 
, . , -

, ,  27% . -
, , 14,7% . , 

,  9,4% .  ,   
,  3,6%  

 [34, 13].  
, , , -

, ,  -
.  [4].  
, « ». -

 ( )   2005   
 200 , -

.   
 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

83 

 15. ,  
   

 2000 . 2005 . 
 2% 7% 
 18% 31% 

 20% 38% 
  200.000  

: [26] 
 

, ,  
,   

. , -
, . 
 

 16.  (7-18 ),  
. 

 2005 2006 2007 2008 2010 (1- .)  
 ( ) 110,0 94,1 99,5 110,5 84,2 

%  20,1 18,2 20,3 24,0 … 
: [2] 

   
,  

, : -
 40%  

 (41,5%). -
 35,8%,   -  22,7% [2,  

171].  
 ( -

-
, 2008 .) , -

, ,  (  
).   2006  – -

 (177.000 ),  2007  - 200.000  [6, 11].  
,  

 [4],  -
, ,  

,  [29]. 
:  

,  [3],  
, , , 

, -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

84 

, ,  
.  

.  
, -

,  55-60% -
.  18%  

 [2]. 
,  

. ,  
 (  2010 .)  

, -
,   2010-2011  .  ,  ,   

,  
 [2, 172]. 

 
 ( ). 

.  2000  
 33,4  ,   2010   

 36,3 .  (  0-
15 )  24,8%  18,2%.  

 (  60  )   14,5   
15,5%.  100  
 65,8 (2000 .)  50,1 (2010 .). , -

-
 [34, 12]. 

 (2009 .)  2009-2020 . -
. 

 
 17. -

 2009-2020 . 
 2009  2012 2020  

2009-2020 
 ( ) 3,57

1 
3,54

9 
3,45

6 
- 121 

 (  0-17 ) 773 716 665 - 131 
 (  18-59 ) 2,32

7 
2,31

5 
2,16

1 
- 156 

 (60 ) 471 519 630 167 
%  100 100 100  

 (  0-17 ) 22 20 19 - 3 
 (  18-59 ) 65 65 63 - 2 

 (60 ) 13 15 18 5 
,   418 428 443 23 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

85 

 (  0-17 ) 46 43 40 - 19 
 (  18-59 ) 233 232 217 - 17 

 (60 ) 139 153 186 47 
: [55] 

 
 2011  60  512 -

,  62% , 60% -
. 25%  62-64 , 14% -  80 .  

 5,3% -
 60  13% -

 60  [53].  
-

.  
-

.  ,   2010   25,6%   
. ,  2 

, .  31,7%  16,5%, 
 [34, 20].  

 (2011), 18%  
, -

 65 , ,  30%. 
36% ,  (  57-62 ).  

 28%.  75 , -
 [53]. 

 
 14.  ( -

) 
 2006 2007 2008 2009 2010 

 30,2 25,8 26,4 26,3 22,9 
 41,8 33,5 37,3 35,6 28,1 

 (  65 
) 

42,9 37,3 38,2 39,6 30,2 

: [34] 
 

-
 

, , , -
, -

 –  
.  

, ,  
, , 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

86 

 
.  

-
, .  

, -
. -

,  
.   

, . 
”  

,  
,  

, , -
,  [44]. 

,   
, -

, .  
. -

,  
, , . , -

. 
 

, ,  
, , -

.  
.  

-
 ( -

)  ,  ,  -
. ,  

,  
.  

.  
-

. -
, -

. -
, -

 ( , , 
,  …), , . 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

87 

, 
, -

. -
-

. , -
, -

-
. 

,  
-

 ( , , , ,  
.), , . 

, , -
, , , , -

-
.  ( -

)  ,   
,  

,  
.  

, -
, -

,  
. 

,  
, ,  

, -
, , -

. 
,  

. 
 

 
-

,  
, , -

, -
, -

. , -
.  

 [22].  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

88 

 (1990-1994 .)   
 / , -

 «  – ». -
 

. -
, 

, . -
 

, -
. 

 (1995-2000 .) -
, ,  

. ,  
 

, -
.  

,  
,  

, -
, -

-
. -

 ( ). -
 « »,  

: .  
 (2001-2006 .) -

-
. -

 
 – », -

-
 [24]. ,  

, -
, -

. -
.  #4: «… -

.  2002-2003 . ,  
.  

,  – 
, . …  

?  « »: -



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

89 

 /  
.  2005 ,  

 2050 , -
, . -

, , - , -
, . , -

, -
».  

-
, -

.  
  2006 ).  – -

:  «  – » 
 «  – », -

, -
-

 « »  [19].  
-

.  
 

.  
 

 (  «  – »).  
 

-
,  
,  (  

», " : -
-
 

"). -
, -

 (2007-2008 
.). 

-
 (  2010 .) -
 [32]. -

, -
. -

, -
.  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

90 

 
,  

,  [33].  #5: 
 

. , -
-

.  
,  

. -
-

, -
, ». 

 ( -
).  

  .   #6: «  
-

.  
? ,  

. -
, , -
, . ,  

, -
. ,  
. , -

, , -
, , , 

, -
.  

. , , -
,  « ».  

, -
, , 

, , 
, . 

, -
-

,  
.  2008-2010  

, 
.  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

91 

 
 

, , -
, -

).  
, ,  

 ( ),  / 
, , . 

-
 

. , 
,  

, -
.  

-
 

-
.  

, -
, .   

,  
,  

, , . -
-

.  
 

 
1. Barometrul Opiniei Publice. Mai 2011. – Chisinau: IPP, 2011 

(http://www.ipp.md) 
2. Buciuceanu-Vrabie M. Copiii ramasi singuri acasa in urma migratiei parin-

tilor: riscuri si provocari. // Revista de filozofie, sociologie si stiinte politi-
ce, 2011, nr.1 

3. Cernei-Bacioiu M. Impactul fenomenului migrational asupra copiilor. // De-
zvoltarea umana: realizari, tendinte, perspective. - Chisinau: „Print-Caro”, 
2010, pp.249-256 

4. Cheianu-Andrei D., Grama R., Milicenco S., Pri can V., Rusnac V., Vacu-
lovschi D. Necesit ile specifice ale copiilor i vârstnicilor l sa i f  îngri-
jirea membrilor de familie pleca i la munc  peste hotare. – Chi in u, 2011 

5. Enachi V. Familia versus migratia: efecte si consecinte. // Moraru V. (Co-
ord.) Republica Moldova: provoc rile migra iei. – Chi in u, Stiinta, 2010, 
p.90-94. 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

92 

6. Evaluarea reformei sistemului de ingrijire a copilului si asistenta tehnica 
pentru consultarea subregionala – Moldova. – Chisinau, 2009 

7. Filipov I. Factorii specifici in determinarea migratiei la nivelul comunita-
tilor locale. // Conferinta stiintifica internationala «Procesele socio-demog-
rafice in societatea contemporana: de la meditatii la actiuni». Materialele 
conferintei. Chisinau, 15-16 octombrie 2009. – Chisinau: ASM, 2009, 
pp.171-174 

8. Gagauz O. Unele aspecte ale comportamentului familial al femeilor migran-
te de munc . // Analele tiin ifice ale USM, Seria tiin e socioumanistice, 
Vol.3. - Chi in u, USM, 2006 

9. Gestionarea finantelor de catre gospodariile casnice din Moldova. – Chisi-
nau: OIM, 2008 

10. Ghencea  B.,  Gudumac  I.  Migra ia  de  munc i  remiten ele  în  Republica  
Moldova (2004). – Chi in u: Organiza ia Interna ional  a Muncii, 2005 

11. ., .  
. // Puterea i opozi ia în contextul manageme-

ntului politic. – Ia i, Pan-Europe, 2005 
12. Impactul socio-economic al crizei economice asupra migratiei si remitente-

lor in Republica Moldova. – Chiisnau: IOM, 2009 
13. Hristev  E.,  Mincu  G.,  Sandu  M.,  Walewski  M.  The  Effects  of  Migration  

and Remittances in Rural Moldova. CASE Network Studies and Analyses, 
No.389/2009, 2009 [http://ssrn.com/abstract=1436415 

14. Kring  T.  Moldovan  Migrants  in  Italy:  Remittences  and  the  Role  of  the  
ILO’s Social Partners. November 2007. – Chisinau: IOM, 2007 

15. Lucke M.,  Mahmoud T.O.,  Steinmayr A.  Labor migration and remittances 
in Moldova: is it boom over? – Chisinau, IOM, 2009 

16. Lucke M., Mahmoud T.O., Pinger L. Patterns and trends of migration and 
remittances in Moldova”. – Chiisnau: IOM, 2007, june  

17. Moldova after the global crisis: promoting competitiveness and shred 
growth. April 4, 2011. World Bank. – Chisinau, 2011 

18. ., ., . . – : Si-
rius, 2012 

19. Moraru V. (coord.) Brain drain: cazul Republicii Moldova. – Chisinau: Siri-
us, 2011 

20. Mosneaga V., Moraru V., Rusnac Gh., Turcan V. Fatetele unui process: mi-
gratia fortei de munca din Republica Moldova in Italia. – Chisinau: Editerra 
prim, 2011 

21. . : case study  
. // Premizele dezvoltarii economiei nationale in contextual crizei 

economice. Materialele conferintei stiintifico-practice internationale. - 
Balti, Presa universitara balteana, 2010 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

93 

22. . -
: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de 

analiz  politic ). Nr.1 (XXXVI), 2007 – Chi in u: USM, 2007, p.33-48 
23. .,  .,  .,  .  -

. // Cooperare re-
gional i integrare european  în sud-estul Europei: studii de caz. – Chi i-

u, CE USM, 2006, p.76-99 
24. ., ., .  

 (  
).  //  MOLDOSCOPIE  (Probleme  de  analiza  

politica). Partea 2 (XXVI). – Chi in u, USM, 2004, p .102-121 
25. :  

. – , CAPTES, 2000 
26. -

, . // -
 «Info Prim Neo», 2006, 8  

27. Orozco M. Looking forward and Including Migration in Development: Re-
mittence Leveraging Opportunities for Moldova. September 2007. – Chisi-
nau, IOM, 2007 

28. . -
.  //  MOLDOSCOPIE  (Probleme  de  analiz  politic ).  –  hi in u:  

USM, 2006, nr.3 (XXXIV), p.50-65 
29. Postolachi V., Poalelungi O., Mo neaga V., Gon a V. Republica Moldova – 

Problemele migra iei. – Chi in u: Institutul muncii al sindicatelor din Repu-
blica Moldova; Institutul muncii GSEE, 2007 

30. Recens mîntul popula iei. = . = population census. 
2004. |în 4 volume|. Volumul 2.  2. Volume 2. Migra ia popula iei = 

 = population migration. – Chi in u, Biroul Na ional 
de Statistic  al Republicii Moldova, 2006 

31. Rodriges Rios R. (coord.) Migration Perspectives, Eastern Europe and Cen-
tral Asia, Report of IOM, 2006. 
(http://iom.ramdisk.net/iom/images/uploads/Website%20version%20Migrat
ion%20Perspectives%20eng%20protected_1169046292.pdf)  

32. Peru-Balan A., Bahneanu V. Gestionarea fenomenului migra iei în contex-
tul liberaliz rii regimului de vize între Republica Moldova i UE. // MOL-
DOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). – nr.2 (LIII), 2011. - Chi in u: 
CEP USM, 2011, pp.94-108 

33. Poalelungi O. Aspecte ale securitatii sociale a lucratorilor migranti din Re-
publica Moldova: intre prezent si viitor. // Revista de filozofie, sociologie si 
stiinte politice, 2010, nr.3, pp.122-129. 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

94 

34. Sandu V. „Moldova: the situation of children and elderly left behind by 
migrants”. // Policy Review Paper. Maastricht University, December 2011 

35. Savelieva G., Marcova I. Efectele migratiei cetatenilor Republicii Moldova 
la munca peste hotare asupra proceselor de reproducere a populatiei. // Con-
ferinta stiintifica internationala «Procesele socio-demografice in societatea 
contemporana: de la meditatii la actiuni». Materialele conferintei. Chisinau, 
15-16 octombrie 2009. – Chisinau, ASM, 2009, pp.156-161 

36. Sigvardsdotter E. Migra ia i dezvoltarea Republicii Moldova – apari ia re-
elelor sociale ale migran ilor (în baza cercet rilor sociologice). // Popula ia 

Republicii Moldova în contextul migra iilor interna ionale. Vol.II. – Ia i: 
Pan-Europe, 2006, p .153-164 

37. Studiul privind impactul migratiei si al remitentelor asupra situatiei copiilor 
si persoanelor in etate din gospodariilor mu multe generatii. Report Help-
Age International. – Chisinau, 2010 

38. Tendinte si politici migrationiste in regiunea Marii Negre: cazurile Repub-
licii Moldova, Romaniei si Ucrainei. – Chisinau: IDIS “Viitorul”, 2008 

39. Transferuri de bani de la cet enii Republicii Moldova, afla i peste hotare la 
munc . – Chi in u: CBS AXA. A TNS CSOP Branch in Moldova, 2004 

40. urcan V. Administra ia public  local  din Republica Moldova referitor la 
procesele migra ionale ale popula iei rii (în baza cercet rilor sociologice 
calitative). // Popula ia Republicii Moldova în contextul migra iilor interna-
ionale. Vol.II. – Ia i, Pan-Europe, 2006, .248-269 

41. ., . : . 
// :  

.. – , CAPTES, 2000, .158-170 
42. Vaculovschi D. Impactul crizei economice mondiale asupra politicii de ocu-

pare a for ei de munc  din Republica Moldova. // Economica. - Chi in u: 
ASEM, 2011, nr.2, pp.51-60 

43. Vaculovschi D. Prognoza pie ei muncii - instrument necesar în promovarea 
politicilor de ocupare a for ei de munc . // Economie i Sociologie. – Chi i-

u: Institutul de Economie Finan e i Statistic , 2011, nr.2, pp.203-209 
44. Vaculovschi D. Impactul migra iei interna ionale de munc  asupra situa iei 

persoanelor vârstnice din Republica Moldova (rezultatele unui studiu calita-
tiv). // Economica. - Chi in u: ASEM, 2011, nr.3, pp.114-121 

45. Vaculovschi D., Hârbu E., Precup G., Bulat V. Studiul situa ional al for ei 
de munc  în mediul rural, inclusiv prin prisma de gen. Studiu elaborat în ca-
drul proiectului comun „Consolidarea Sistemului Statistic Na ional” cu su-
portul UNIFEM i PNUD Moldova. – Chi in u, 2010 

46. Vaculovschi D. Pia a muncii i fenomenul migra iei: evolu ii, perspective, 
recomand ri. // Priorit i de guvernare 2009. - Chi in u, ADEPT, 2009, 
pp.215-234 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

95 

47. Weeks J., Cornia G., etc. Republica Moldova: politici de cre tere economi-
, creare a locurilor de munc i reducere a s ciei. – Chi in u: UNDP, 

2005 
48. World Bank. Chisinau, Republic of Moldova. Draft for review, Prywes, 

Cnobloch, & Baclajanschi, 2009, May 19 
49. ., . . // -

:  .  –  -
: CAPTES, 2000, .83-96 

50. Zimmermann C., Hossain M., Yun K., Roche B., Morison L., Watts C. Sto-
len smiles: a summar report on the physical and psychological health con-
sequences of women and adolescents trafficked in Europe. – London, Lon-
don School of Hygiene & Tropical Medicine, 2006 

51. Zubco A. Traficul de fiin e umane în contextul factorilor de proliferare. // 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). nr.4 (XLIII), 2008. – Chi-
in u: CEP USM, 2008, pp.151-167 

52.  (www.bnm.md) 
53.  (www.bns.md) 
54. , -

 (www.mmpsf.md) 
55. www.unicef.org 

 
  

24  2012  



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

96 

ROLUL FACTORULUI MEDIATIC ÎN CAMPANIA 
ELECTORAL  A PREMIERULUI VLADIMIR PUTIN ÎN 

PREZIDEN IALELE DIN 4 MARTIE 2012 ÎN RUSIA 
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rare European i tiin e Politice 
Doctor în tiin e politice, conferen iar, cercet tor tiin ific coordonator 
 

In this article author intends to identify positioning strategies of Vladimir 
Putin in presidential elections March 4, 2012. What is new for this election is 
that for the first time were installed Web cameras at 90.000 polling stations, 
were installed transparent ballot boxes and, not least, for the first time Russian 
voters have chosen a president for a term of six years. Putin did not had the 
traditional campaign slogan, he gave up to the electoral debates, and his 
electoral program was presented to voters in the 7 electoral articles appeared 
in various Russian publications. The final score was predictable and Putin won 
the election with 63.6% while exit poll shows - 59.3%. 

Keywords: Putin, image, election campaign, protest demonstrations, sup-
port meetings, social policy, national problems, military reform, international 
security. 
 

Stafful Putin: strategia de campanie 
Alegerile preziden iale din Rusia din 2012 s-au desf urat pe fondalul 

unui puternic val de nemul imire a societ ii civile fa  de modalitatea de 
desf urare a alegerilor parlamentare din decembrie 2011, considerându-le 
”furate” de partidul puterii ”Rusia Unit ”. Un alt motiv de protest al 
simpatizan ilor opozi iei a fost rocada tandemului Putin-Medvedev, care le 
permite acestora s  se succead  la putere. Profesorul american N.Roubini, 
afirm  c  ”aceast  rocad  Medvedev-Putin, f  ca dân ii s  se consulte cu 
nimeni, este unul dintre motivele nemul umirii oamenilor, plus alegerile din 
decembrie. Împreun , cele dou  momente au schimbat situa ia politic . Nu 
numai muncitorii din întreprinderile industriale, dar i clasa de mijloc a cerut 
adev rul, reforme economice, dar i politice: corectitudine în justitie, mai 
multa democratie, mai multe posibilitati economice pentru sectorul privat.  In 
Rusia,  puterea  nu  mai  este  atât  de  nelimitat  cum  a  fost  cu  câ iva  ani  in  
urma. Mi carea democratic  a devenit destul de puternic  pentru c  lucrurile s  

mân  neschimbate” [1].  
În acest context, candidatul la principala func ie în stat, premierul V.Putin, 

el fiind i candidatul Partidului ”Rusia Unit ”, a recurs la câteva tehnici de co-

http://www.bnm.md/
http://www.mmpsf.md/
http://www.unicef.org/
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municare electoral , care puteau s -i permit  extinderea bazei sale electorale i 
 contribuie la consolidarea credibilit ii fa  de ”omul de fier” al Rusiei. 

Primo, în mai 2011, Putin, fiind convins de faptul c  partidul „ Rusia Unit ” 
(Edinnaia Rossia /RU/) are nevoie de ”fe e noi”, lanseaz  crearea Frontului 
Popular din Rusia (FPR). Aceast  ac iune a fost tratat  ca o coalizare a parti-
dului  cu  mai multe organiza ii nonguvernamentale [2]. Astfel, conform 
strategiei elaborate, principalul agitator pentru Putin trebuie s  devin  nu 
partidul, ci Frontul. În urma scrutinului din decembrie, Partidul ”Rusia Unit ” a 
ob inut mai pu in de 50% în 8 din cele 12 regiuni ale rii. Întrucât Putin 
avea o baz  electoral  mai extins  decît cea a partidului, campania a fost 
promovat  activ de FPR, alte organiza ii social-politice. Au fost create 
structuri primare în baza întreprinderilor gigante, organiza iilor bugetare i au 
fost atra i lideri de opinie regionali. Sarcina crucial  a lui Putin, consider  
politologul rus G.Pavlovskii, pre edintele Fonda iei Politicii Efectiente /  

/  a  fost  de  a  nu  permite  extinderea  dubiilor  fa  de  
legitimitatea alegerii sale atît în Rusia, cît i în comunitatea interna ional  [3]. 

Secundo, de i sunt neglijate dezbaterile televizate, totu i, factorul 
mediatic – în acest caz presa scris , devine primordial în strategia de campanie. 
Cele 7 articole semnate de V.Putin, în care acesta î i expune platforma 
electoral , reprezint , la aceast  or , o strategie original  de pozi ionare pe 
pia a electoral  rus , dar i interna ional . 

Incontestabil, mass-media ofer  un spa iu extins pentru realizarea unui 
concept de publicitate politic . Stafful Puitin a renu at la publicitatea clasic  în 
favoarea a a-numitei ”publicit i electorale”. Exper ii în domeniu au 
identificat câteva particularit i ale perceperii informa iei, transmise prin 
diferite canale de comunicare: omul memorizeaz  aproximativ 10% din textul 
lecturat, 20% din ceea ce a auzit, 30% din ceea ce a v zut, 50% din ceea cea a 
auzit i a v zut, 70% din ceea ce singur a povestit i 90% din experien a 
personal  [4, 39]. Apelând la presa scris , Putin a reu it s  creeze efectul a a-
numitei agenda–setting cu mediatizare extins  a articolelor electorale, în 
special, în mediul audiovizual i deturnarea aten iei de la oponen i c tre 
sine. Prin urmare, aleg torii au putut sa citeasc , s  aud i s  vad  (gra ie 
televiziunilor) textele electorale ale candidatului Putin. În expresie sociologic , 
gradul de memorare a retoricii electotale putiniste a fost de cel pu in 50%. 

Fenomenul agenda-setting reprezint  una din teoriile fundamentale ale co-
munic rii politic în societatea informa ional . Pentru a da o defini ie 
func ional  pentru media-setting, voi reaminti efectele mass-media dup  
A.Lowery i M.DeFleur: 

1. media atrag aten ia publicului cu privire la un subiect, la tem  (sensibili-
zare); 

2. media pun la dispozi ie un volum de informa ii despre acesta; 
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3. informa ia oferit  de mass-media duce la formarea i schimbarea atitu-
dinilor; 

4. atitudinile formate în acest fel influen eaz  comportamentul [5, 159]. 
Teoria agenda-setting propune o focalizare pe primele dou  etape ale influ-

en ei mass media: atrage aten ia i ofer  informa ie. 
În 1977, D.L.Shaw, M.McCombs, ajung la concluzia c , agenda-setting co-

nfigureaz  o teorie global , a carei idee de baza este aceea ca "presa, în chip vo-
it sau nu, structureaz  temele de interes i dezbatere public . Modelul 
«agendei» arat  felul în care presa i în mod special tirile au puterea de a 
focaliza aten ia publicului asupra unei liste limitate de teme, ignorând, în 
schimb, altele. Drept rezultat, unele teme sunt insistent dezb tute în spa iul 
public, iar altele sunt ignorate [6]. Sau, într-o formulare aproape aforistic : 
"Poate c  presa nu are succes în a  le  spune oamenilor  ce s  gândeasc ,  dar  ea 
reu te splendid în a le spune oamenilor despre ce s  gândeasca". În realitate 
este vorba despre un mecanism de persuadare a opiniei publice, f  de care nu 
ne putem imagina o campanie electoral .  

J.P.Wunter  si  C.H.Eyal  (1980)  au  cercetat  perioada  de  timp  ("time span") 
necesar  trecerii unei teme din agenda presei în agenda public . Ei au ajuns la 
constatarea c  cea mai strânsa corela ie între cele dou  "agende" a fost de 4-6 
saptamâni, numind acest interval "perioada de efect optim", care poate fi diferit 
de la o dezbatere la alta [7]. Chestiunea "perioadei de efect optim" este deosebit 
de important  pentru impunerea unei "agende" în con tiin a public , dar i 
pentru speciali tii în rela ii publice, care trebuie s tie cât timp le trebuie 
pentru a promova o tema expus  în pres  în pozi ia de subiect de prioritate a 
opiniei publice. De acest lucru au inut cont i consilierii lui Putin. Pe durata 
campaniei, publica iile premierului au reu it s  devin  prioritate a opinie 
publice na ionale i interna ionale.  

La 23 ianuarie 2012, duminic  seara, pre edintele francez N.Sarkozy a in-
tervenit instantaneu în direct, chiar dac  înc  nu- i anun ase candidatura la 
preziden iale,  pe  cel  pu in  8  canale  franceze  -  TF1,  Fran a  2,  BFM  TV,  
ICFM, Itélé, LCP/Public Sénat, Fran a 24, TV5. Blogerii francezi au constatat 
imediat. Motivul este "agenda-setting”, adic  focalizarea opiniei publice, 
deturnate de la principalii rivali politici. 

Acela i lucru l-a f cut, la Moscova, Putin. Prin alegerea acestui format de 
comunicare electoral  – formula publicistic  – Putin s-a identificat cu purt torul 
de putere i, practic s-a pozi ionat ”deasupra jocului politic”. Factorul puterii 
a fost decisiv în aceast  strategie [8, 98].  

În competi ia preziden ial  au participat 5 candida i – comunistul 
Gh.Ziuganov, liberal-democratul V.Jorinovskii, candidatul independent 
M.Prohorov, liderul partidului ”Spravedlivaia Rossia” S.Mironov i V.Putin, 
care a fost marele favorit la scrutinul din martie 2012. Premierul rus a candidat 
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pentru al treilea mandat la pre edin ie. Anterior a mai de inut aceast  func ie în 
perioada 2000-2008.   

Întrucât, opozi ia politic  a declarat alegerile din decembrie ca fiind 
incorecte i falsificate, premierul V.Putin a insistat ca la alegerile 
preziden iale s  fie utilizate camere web. Pentru prima dat , ca noutate 
electoral  absolut  pe plan interna ional, 180.000 de camere web au fost 
instalate în 90.000 de sec ii de votare. Ceea ce a permis supravegherea 
scrutinului în fiecare birou de vot. Site-ul official http://webvbory2012.ru O alt  
noutate a scrutinului preziden ial din 4 martie 2012 este i faptul c  pentru 
prima dat  în istoria Federa iei Ruse, de la declararea suvernat ii, 
pre edintele republicii va avea un mandat de 6 ani. 

Spre deosebire de campania de comunicare electoral  a lui Putin din 2000, 
structurat  pe fondalul conflictului cecen i crearea imaginii de lider capabil s  
redea senza ia de supraputere a Rusiei de alt  dat , actuala s-a axat pe 
probleme concrete i nu pe crearea imaginii. Dup  dou  mandate 
preziden iale i unul de premier consecutive – 12 ani de aflare în vârful 
piramidei puterii - Putin nu mai avea nevoie de exerci ii speciale de creare a 
imaginii publice prin seducerea electoratului. În aceast  campanie premierul nu 
a pilotat mig-uri, nu a plonjat în adâncurile oceanului pentru a descoperi 
comori, nu a f cut judo etc. Consilierii de campanie au identificat o alt  
modalitate de pozi ionare a candidatului – crearea agenda-setting prin 
publicarea celor 7 articole lansate în presa ascris  la debutul, practic, fiec rei 

pt mâni de c mpanie, care mai apoi au constituit subiect de discu ii pentru 
toate institu iile mediatice, în special, cele audiovizuale. Astfel, candidatul 
Putin a dat de în eles electoratului c  îl trateaz  ca pe un interlocutor de tept, 
bine preg tit, invitându-l la dezbateri publice asupra celor mai actuale probleme 
ale Rusiei, ale poporului rus. Aceast  strategie aminte te de unele principii de 
gestionare a campaniilor electorale, expuse de americanul D.Morris în lucrarea 
”Noul principe. Machiavelii al secolului XXI” [9, 169].  

 
Evolu ia în sondaje i preg tirea opiniei publice 

În noiembrie 2011, Putin se bucura de sus inerea a 60 la sut  dintre poten-
ialii votan i. În decembrie popularitatea acestuia a sc zut cu 15 la sut . Con-

form sondajului realizat de Centrul Na ional de Cercetare a Opiniei Publice 
din Federa ia Rus  / /, Putin era sus inut de 45% din responden i. 
Tot  în  decembrie,  premierul  rus,  s-a  confruntat  cu  cele  mai  mari  proteste  
antiguvernamentale din ultimii 12 ani. La finele lui ianuarie 2012, conform unui 
sondaj de opinie realizat de / /,  pentru V.Putin ar vota peste 50% din 
responden i. În decurs de trei s pt mâni ratengul lui Putin a crescut cu 5%. (18 
ianuarie).  
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Programul electoral - în 7 articole 
Articolele au oferit aleg torilor informa ii complexe despre programul 

electoral al candidatului V.Putin. Ele au fost scrise i plasate în media dup  
principiul targhet rii segmentelor electorale, astfel toate grupurile sociale i-au 

sit promisiuni electorale în articolele semnate de Putin i care reflect  
politicile de guvernare pentru toate sferele vie ii - social , economic , 
ideologico-politic , militar , rela ii interna ionale. Articolele au fost plasate 
în diferite publica ii, ceea ce a constituit de asemenea, o strategie de 
comunicare electoral i o extindere a bazei de consumatori de informa ie 
electoral . Bun oar , publica ia ”Moskovskie novosti”, în care Putin public  
ultimul articol din gama celor electorale, apare în limbile rus i englez  în 54 

ri. (vezi tab.1) 
Din perspectiva impactului persuasiv, candidatul Vladimir Putin a utilizat în 

campania din 2012 a a-numita strategie a succesiunii mesajelor, dup  Denton 
i Woodvard [10, 316]. Aceasta se refer  la ordinea în care trebuie lansate dife-

ritele mesaje de campanie – mesaje despre probleme de interes, despre sine, 
despre adversari, despre convingerile personale etc. Strategia succesiunii 
mesajelor presupune ignorarea adversarului. Ceea ce de fapt s-a produs între 
Putin i ceilal i 4 concuren i. Putin si-a desf urat campania, neglijânu- i 
parc , oponen ii s i politici. Mai mult, referindu-se la simbolurile mi rii de 
protest anti-Putin – panglicile albe, acesta a declarat c  la v zul acestora, 
ini ial, a crezut c  este o campanie de promovarea a sexului protejat, adic  le-a 
asociat cu prezervativele.   
 

Tab. 1. Lista articolelor electorale semnate de V.Putin 
 1.Rusia se concentreaz - provoc rile la care trebuie 

 r spundem” / «  - 
, »  

Izvestia  
 16 ianuarie  

 
2.”Rusia: problema na ional ” / : -

» 
Nezavisimaia Gazeta  
23 ianuarie 

3.”Despre sarcinile noastre economice” / «  
»  

Vedomosti  
30 ianuarie 

4. Democra ia i calitatea statului /  
»  

Kommersant 

5. Construirea echit ii. Politica social  pentru Ru-
sia." / . -

»  

Komsomoliskaia 
pravda 
 

6.  fim puternici: garan ia securit ii na ionale 
pentru Rusia. / « : -

»  

Rosiiskaia Gazeta 
20 februarie 
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7. ”Rusia i lumea care se schimb ”. /  
» 

Moskovskie novosti 
27 februarie 

   
În primul articol ap rut în ziarul ”Izvestia” - ”Rusia se concentreaz  – pro-

voc rile la care trebuie s  r spundem”- Putin face o trecere în revist  a actualei 
st ri de lucruri în Rusia i promite c  îsi va dezvolta programul electoral într-o 
serie de articole în presa central . “Sarcina noastr  în urm torii ani este s  înde-

rt m tot ce ne împiedic  s  avans m pe calea dezvolt rii na ionale”, a scris 
Putin în Izvestia. Rusia trebuie s  scape de s cie pân  la sfâr itul deceniului.  
În manifestul s u, V.Putin a invitat poporul la dialog cu puterea, acordând o ate-

ie deosebit  implic rii clasei de mijloc în politic .  
Patriotismul – a devenit un alt subiect electoral aboradat de Putin. În artico-

lul  ”Problema na ional ” candidatul la func ia de pre edinte combate 
na ionalismul i pledeaz  pentru cultivarea patriotismului. Candidatul 
vorbe te despre necesitatea elabor rii unei strategii de politic  na ional , 
bazat  pe patriotism civic.  Fiecare om care traieste în Rusia, - scrie Putin, - nu 
trebuie sa  uite  de credin a i  de apartenen a sa etnic .  Dar el  trebuie sa  fie  
mai întai de toate cet ean al Rusiei i s  fie mândru de aceasta. În continuare 
semnatarul devine dur i chiar violent în expunerea pozi iei sale. "Rusia a 
aparut i s-a dezvoltat de veacuri ca un stat multina ional. (...) Sute de etnii 
traiesc pe pamântul lor al turi de ru i. ...Este suficient s  amintim c  etnici 
ucraineni traiesc pe un spa iu de la Carpa i la Kamciatka. La fel i etnici 
tatari, evrei..." La baza acestei civiliza ii unice este poporul rus. Diferi i 
provocatori i inamici ai no tri vor încerca s  smulga din Rusia anume aceast  

dacin , sub pretextul unor false discutii despre dreptul ru ilor la 
autodeterminare, despre ”puritatea rasei', despre necesitatea de ”a incheia treaba 
începuta in 1991 i de a distruge definitiv imperiul ce împov reaz  poporul 
rus. Putin spune ca, ”m rea a misiune a rusilor" este de a unifica i consolida 
un  "stat-civilizatie", în care nu exist  minorit i na ionale, ci "rusi armeni, 
rusi azeri, rusi nem i, rusi t tari” [11]. 

Un subiect tradi ional de campanie – economia i investi iile – dezv luit 
în al treilea articol electoral. Îns  pentru a atrage investi iile particulare, trebuie 

 amelior m climatul de afaceri. Toate acestea trebuie s  duc  la îmbun irea 
nivelului de trai al fiec rui cet ean rus”. Putin scrie c  deocamdat  climatul de 
investi ii este „nesatisf tor” în principal din cauza „corup iei sistemice”.  

Corup ia – un alt  subiect electoral, elucidat în ”Democra ia i calitatea 
statului – al patrulea articol electoral. Putin scrie despre necesitatea cre rii unei 
liste a func iilor "pasibile de corup ie" din executiv i corpora iile de stat: 
"Ace ti oficiali ar trebui s  primeasc  salarii uria e, îns  s  fie de acord cu 
transparen a absolut , inclusiv în ceea ce prive te cheltuielile familiilor lor". 
Revenind la problema masurilor pro-democratie, Putin a propus acordarea 
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cet enilor i internau ilor unui rol mai important în politic , inclusiv sansa 
de a influen a agenda legislativului. Premierul propune instituirea regulii 
analiz rii obligatorii a ini iativelor publice care vor aduna 100.000 sau mai 
multe semn turi pe Internet" [12]. 

Putin dedic  cel de-al V-lea articol electoral al s u - "Construirea echit ii. 
Politica social  pentru Rusia" - situa iei sociale, recunoscând c  difiren a 
între venituri este provocator de mare: “Între 10% i 11% dintre cet enii no tri 
tr iesc sub pragul s ciei, din cele mai diverse motive. Trebuie s  rezolv m 
aceast  problem  pân  la sfâr itul deceniului. ”Putin promite majorarea 
salariilor, pensiilor, burselor a a încât acestea s  constituie 1,5% din PIB. Asta 
ar însemna aproximativ 30 miliarde USD. Autorul mai spune c  “în Rusia 
trebuie ref cut  ”aristocra ia muncitoreasc ”, care s  cuprind , pân  în 2020, 
o treime din angaja ii califica i – aproximativ 10 milioane de persoane [13]. 

 
Putin: imaginea interna ional  

În primele 5 articole candidatul i-a expus mesajul social: asanarea econo-
miei, majorarea salariilor, pensiilor, indemniza iilor, echitatea social i 
desigur lupta împotriva corup iei. Ultimele 2 articole din gama publicisticii 
sale electorale i-au consolidat imaginea de lider forte, omul care va continua 
lupta pentru accederea Rusiei la statutul de supraputere. Mesajul agresiv 
împotriva politicilor americane de ”exportare a democra iei”, împotriva 
ac iunilor NATO a amintit de retorica rezboiului rece, lansat  de Kremlin.  

adar, al 6-lea articol electoral este dedicat securit ii na ionale i 
reformei armatei, întitulat ”  fim puternici: garan ia securit ii na ionale 
pentru Rusia”. Ca i în 2000, Putin promite din nou o ”Rusie puternic ”, de 
data aceasta îns , prin intermediul unor investi ii de miliarde în complexul 
militar-industrial al rii. Premierul promite cea mai mare de dup  r zboiul 
rece înt rire a for elor militare: “În urm torul deceniu, for ele armate vor 
primi peste 400 de rachete balistice intercontinentale moderne, amplasate la sol 

i pe mare, opt submarine cu rachete balistice, aproximativ 20 de submarine de 
atac, circa 100 de aeronave militare” etc. Premierul a mai apreciat c  
investi iile substan iale în sectorul apararii din Rusia, în special în programe 
de armament, vor fi benefice pentru economia rii. [14] 

La 27 februarie, ultima s pt mân  de campanie, în ziarul ”Moskovskie no-
vosti” apare ultimul articol - al VII-lea - din seria textelor electorale semnate de 
Putin i este dedicat securit ii globale. În acest articol Putin critic  comporta-
mentul Statelor Unite pe scena interna ional : ”Americanii sunt ”obseda i” de 
ideea unei ”invulnerabilit i absolute”, care împiedic  între altele negocierile 
cu Rusia pe tema armelor strategice. Securitatea global  poate fi asigurat  doar 
împreun  cu  Rusia,  i  nu  sl bind  pozi iile  geopolitice  ale  acestei  ri,  -  scrie  
Putin. Iar comportamentului SUA i NATO nu se înscriu în logica dezvolt rii 
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contemporane, ci se bazeaz  pe stereotipuri ale gândirii în bloc. În opinia sa, 
NATO  încearc  s i  asume  func ii  improprii  pentru  o”alian  defensiv ”.  Ne  
amintim cum în zadar au f cut apel la respectarea normelor legale (...) state care 
au devenit victime ale opera iunilor ”umanitare” i ale exportului ”democra iei 
bombelor  i  rachetelor”.  Acestea  nu  au  fost  auzite  i  nici  nu  s-a  dorit  s  fie  
auzite”.  

 
 
 

”Putin, Rusia i Occidentul”. 
În schimb, mesajul occidentului despre Putin a fost unul tolerant i 

obiectiv. În acest context, canalul de televiziune NTV a mimat i el o campanie 
preziden ial  în mass-media audiovizuale echidistant i pluralist . În week-
end, cu o s pt mân  înainte de scrutin, acesta a prezentat un film documentar, 
filmat  la  comanda  BBC „Putin, Rusia i Occidentul” („Putin, Russia and the 
West”). Filmul  este  împ it  în  patru  p i.  Prima  serie  –  „Venirea la putere”, 
relateaz  despre apari ia lui V.Putin pe arena politic . Paralel, se relateaz  
despre în sprirea politicii interne. Fostul premier al Rusiei, M.Kasianov, a 
vorbit despre rela iile lui Putin cu oamenii de afaceri ru i influen i i arestarea 
miliardarului M.Hodorkovski. A doua serie a filmului intitulat  „Amenin are 
din partea democra iei” se refer  la rolul Rusiei în politica regional , la 
influen a Moscovei asupra alegerilor din Ucraina. Cea mai dramatic  este partea 
a  treia  „ zboiul”, consacrat  conflictului dintre Rusia i Georgia din august 
2008.  În  sfâr it,  a  patra  serie  „Început de la zero” este consacrat  rela iilor 
dintre D.Medvedev i B.Obama, tandemului Putin - Medvedev i ultimelor 
evenimente din Rusia. Spre deosebire de alte filme similare, create în Rusia, 
acest film con ine destul de mult  critic  la adresa premierul rus V.Putin. 
Documentarul pentru televiziune „Putin, Rusia i Occidentul” relateaz  istoria 
afl rii lui V.Putin la putere, din numele juc torilor cheie din politica mondial  
din ultimii 12 ani. Este vorba de fostul Secretar de Stat American C.Rice, fostul 
pre edinte ucrainean L.Kucima, eful administra iei preziden iale S.Ivanov, 
ministrul  de  Externe  S.Lavrov.  De  asemenea,  echipa  de  filmare  a  reu it  s -i  
intervieveze pe pre edintele rus D.Medvedev i pe liderul georgian 
M.Saaka vili. 

 
Spectacolul PR-istic. 

Orice campanie de comunicare în mass-media trebuie s  fie complementat  
i consolidat  prin contacte directe cu aleg torii, - consider  cercet torul rus 

S.Lisovskii. ”De v zut v d mul i, dar nu tuturor le este dat s  ating  cu 
mâna”,- scria Makiavelli în tratatul s u ”Principele”. i iat  anume oferirea 
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acestei posibilit i – ”de atingere cu mâna” – determin  ultimul impuls  în 
luara deciziei de c tre aleg tor [15, 37].  

În aceast  ordine de idei, ziua de 23 februarie a constituit un bun prilej pent-
ru stafful electoral al lui V.Putin, pentru organizarea marei întâlniri a electora-
tului cu premierul. Aproximativ 130 mii de simpatizan i ai candidatului Putin 
au venit pe stadionul „Lujniki” din Moscova pentru sus inerea candidatului la 
func ia de pre edinte, care nu a ratat ocazia de a recurge la tehnici oratorice 
de manipulare a maselor. “Iubi i Rusia?”- i-a întrebat Putin pe sus in tori, care 
i-au r spuns cu determinare: “Da!” Nu vom permite nim nui s  se amestece în 
afacerile noastre interne i s  ne impun  voin a lor, pentru c i noi avem 
propria noastr  voin . Suntem o na iune de nving tori”, - a continuat V.Putin. 
“Vom câ tiga, dar victoria în alegeri nu este suficient . Trebuie s  dep im o 
mul ime de probleme, precum injusti ia, s cia i inegalitatea”. “Visez la 
vremea în care orice cet ean din ara noastr , mari oameni de afaceri sau 
simpli cet eni, va tr i într-un mod onest i drept. Asta ne va face mai 
puternici”, - a spus V.Putin [16]. A adar, a fost identificat du manul, stabilite 
problemele i apoteoza discursului – desemnat tabloul din viitor. 

 
Mobilizare i proteste. 

Protestele pro i anti –Putin – o caracteristic  a campaniei preziden iale. 
Rocada Putin-Medvedev-Putin i utilizarea sursei administartive, implicit, a 
trezit  nemul umirea  unui  segment  important  de  aleg tori,  ceea  ce  a  dus  la  
organizarea numeroaselor ac iuni de protest cu caracter electoral. Pe parcursul 
campaniei preziden iale Moscova a devenit ora ul mitingurilor. Mitingurile 
sus in torilor lui Putin alternau, practic, cu cele ale opozi iei politice. 
Bulevardul Saharov a devenit simbolul unit ii opozi iei. La unul din astfel de 
mitinguri, desf urat în 5 februarie, cu genericul "Pentru alegeri cinstite" au 
participat circa 120 de mii de oameni. Participan ii au scandat lozincile: 
"Putin, Pleac !" i "Rusia f  Putin!" În aceeia i zi, de cealalt  parte, s-au 
întrunit organizatorii mitingului în sus inerea lui V.Putin cu genericul "Pentru 
viitorul Rusiei", - circa 140 de mii, convin i de faptul c  “alternativa lui Putin 
nu exist ”.  

Mitingurile  au fost o componen   simptomatic  a acestui scrutin.  Sâmb , 
18 februarie, cu dou  s pt mâni înainte de scrutin, sute de ma ini au circulat 
prin Moscova cu placarde pro-Putin. Str zile albe” –a deveit o tehnic  de mobi-
lizare anti-Putin. La 19 februarie a fost  organizat un autocros împotriva lui Pu-
tin – au participat aproximativ 2000 de vehicule. Animatorul coloanei de auto-
vehicule, decorate cu baloane i funde albe, a fost B.Nem ov, liderul Partidului 
Poporului Liber [17]. 

Concomitent, opozi ia a organizat a a-numitele ”lan uri vii”, în timpul 
rora participan ii fluturau baloane albe, iar la piept purtau panglci albe, care 
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au devenit simbolul mi rii ample de protest fa  de regimul de 12 ani al lui 
Putin. Politologul american G.Sharp, autorul teoriei revolu iilor pa nice i a 
lucr rii ”De la dictatur  la democra ie”(2005) declar  într-un interviu acordat 
pentru postul de televiziune RTR /Novosti nedeli,/ c  el este autorul acestei 
tehnologii, dar aceasta nu a avut efectul scontat în Rusia. ”Lan ul viu”, la 
sugestia lui Sharp, a fost aplicat  pentru prima dat  în ”89 în statele Baltice 
[18]. La ac iune au participat peste 700.000 de persoane, iar ”lan ul viu” se 
întindea pe o lungime de circa 600 kilometri. /10 martie 2012 RTR/ De 
asemenea, profesorul american este de p rerea c  opozi ia ”s-a gr bit s  
organizeze mar uri de protest, în care blamau fraudarea scrutinului”, afirmând 

 acestea se organizeaz  dup  scrutin. Acesta este de p rerea c  cel mai reu it 
tehnoligiile sale referitoare la revolu iile f  violen e sau color au fost 
implimentate în Serbia.2  

 
Campanie electoral  pe Internet 

Stafful Putin a acordat un rol primordial Internetului i organiz rii 
agita iei electorale în re ea. Site-ul de campanie electoral  al premierului rus: 
www.putin2012.ru.  Vizavi  de  acest  site  a  fost  legat  i  un  scandal  mediatic.  
Asta pentru c  numeroasele mesaje ale cet enilor, care au cerut demisia lui 
V.Putin, postate pe site-ul de campanie electoral  al premierului rus, au 
fost terse de c tre administratorul paginii web la scurt timp dup  ce au fost 
postate pe site-ul www.putin2012.ru. De i responsabilul de comunicarea 
electoral  a  premierului  Putin,  D.Peskov,  a  declarat  c ,  de  fapt,  site-ul  a  fost  
atacat de hackeri. [19] 

Un videoclip electoral de 4 minute a –”Rusia f  Putin”-  fost  lansat  pe  
Youtube. Acesta prognozez  cum ar ar ta Rusia f  actualul premier V.Putin. 
Secven ele video descriu un peisaj apocaliptic dac  prim-ministrul rus ar ie i 
din peisajul politic al Federa iei Ruse.  "Acte de huliganism, r zboaie, 
controlul SUA asupra Federara iei Ruse, Duma de Stat demis , 200 de partide 
formate în ar , na ionali ti, guvern provizoriu, acte de terorism, un nou val 
al crizei economice, închiderea uzinei AUTO VAZ, fiecare al doilea locuitor al 
Rusiei devine omer, destr marea Rusiei, ciocniri etnice, r zboi civil, iunie 
2013 - NATO intr  în Rusia pentru a introduce ordinea, catastrof  umanitar , 
anarhie în toat  Rusia" - acestea sunt doar câteva dintre scenele descrise în 
imaginile video. "Rusia f  Putin - you are welcome!", este mesaju cu care se 
încheie filmul [20] . 

 

                                                
2 Politologul american Gene Sharp este cunoscut în plan international pentru teoria de rezisten  

nonviolent  ce a inspirat unele dintre personalit ile aflate în spatele "prim verii arabe", pre-
edintele tunisian, adus la putere în urma revolu iei din 2011, i televiziunea Al Jazeera.  
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Moment de culmina ie în campanie. 
27  februarie  2012.  TV  Pervii  Kanal,  anun  c  Serviciile  secrete  ruse  i  

cele ucrainene au re inut un grup de “criminali care erau afla i în urm rire 
interna ional ” i  care preg teau un atac terorist asupra premierului rus. Grupul 
de “bandi i” a fost re inut la Odessa, Ucraina. Ace tia urmau s  realizeze planul 
de asasinare a premierului rus V.Putin, la Moscova, chiar dup  alegerile 
preziden iale din 4 martie. Atentatul a fost dejucat la finele lunii ianuarie. 
Aceast  informa ie a constituit apogeul campaniei de comunicare electoral  a 
premierului Putin. Opozi ia i presa favorabil  acesteea a comentat acest caz 
ca fiind un truc electoral, un gen de propaganda electoral .  

 
 
 

arul” se întoarce la Kremlin pentru al treilea mandat 
V.Putin a câ tigat alegerile cu 63,6% din voturile exprimate. În 2000 Putin 

a ob inut 52,9%. În 2004 Putin a ob inut 71,3%. În 2008 Medvedev a 
ob inut - 70,3%. Putin s-a autosubclasat comparativ cu scrutinul diin 2000, dar 
a pierdut 7% din aleg tori comparativ cu cel din 2004. La alegeri au participat 
63% aleg tori, în jur de 70 milioane din peste 109 milioane cu drept de vot. 

 
Tab. 2. Rezultatele ob inute de V.Putin în alegerile preziden iale: 

2000 2004 2012 
52,9% 71,3% 63,6% 

 
Seara, în ziua scrutinului, premierul V.Putin a ie it în fa a celor 100.000 de 

sus in tori  i  pentru  prima  dat  în  12  ani  de  guvernare,  le-a  vorbit  
sus in torilor reuni i în apropiere de Kremlin, cu lacrimi în ochi. Un gest ce 
contrasteaz  puternic cu imaginea sa de ”om de fier" al Rusiei. Mesajul a scos 
în vileag spiritul militant, aproape agresiv al lui Putin: "V-am întrebat mai 
demult: vom învinge? i am învins! Glorie Rusiei!"3 [21]  

                                                
3 Discursul pre edintelui ales V.Putin în fa a sus in torilor s i:”Dragi prieteni! V  

mul umesc tuturor celor care se afl  at zi în Moscova, pe to i care ne-au sus inut în toate 
col urile necuprinsei noastre patrii. Mul umesc tuturor celor care au spus da marei Rusii. 
Odat  v-am întrebat: vom învinge? Noi am învins într-o lupt  deschis i cinstit . Dar acestea 
nu au fost doar alegeri preziden iale, acesta a fost un test serios pentru tot  poporul: test la 
maturitatea politic , la independen , suvernaitate. Noi am demonstart c  nimeni nu ne poate 
impune ceva, c  oamenii no tri pot deosebi dorin a de prosperare, inovare de provoc rile 
politice, care au un singur scop - s  pr bu easc  statalitatea rus . Noi ast zi am învins! 
Gra ie sus inerii cople itoare a majorit ii aleg torilor, am ob inut o victorie cinstit . O 

 muncim cinstit i asiduu. Eu am promis c  o s  învingem, i noi am învins. Am învins! 
Slav  Rusiei!” 

http://www.putin2012.ru/
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În cadrul celor dou  mitinguri de sus inere cu partciparea lui Putin- cel din 
23 februarie i cel din 4 martie- se prodece o mistificare a puterii prin contra-
punerea dintre ”for ele bune i cele rele” [22, 99]. Iat , bun oar  ce spune 
Putin în seara zilei de scutin: ”Acestea nu au fost doar alegeri preziden iale, 
acesta a fost un test serios pentru tot poporul: test la maturitatea politic , la 
independen , suvernaitate. Noi am demonstart c  nimeni nu ne poate impune 
ceva, c  oamenii no tri pot deosebi dorin a de prosperare, inovare de 
provoc rile politice, care au un singur scop - s  pr bu easc  statalitatea 
rus .”Astfel, opozi ia politic , manipulat  – în opinia premierului de ideologii 
revolu iilor cromatice, - se identific  cu imaginea Du manului din interior.  
 

Tab.3. Rezultatele oficiale ale alegerilor din Rusia: 
Putin Vladimir 63,6% 
Ziuganov Ghenadii 17,18 % 
Prohorov Mihail 6,79% 
Jirinovskii Vladimir 6,67% 
Mironov Sergei 3,73% 

Sursa: Rossia RTR Vesti, 2012, 8 martie 
 
Rezultatele foarte strânse între datele oficiale i cele oferite de exit-poll 

sunt în defavoarea celor care au acuzat autorit ile de fraudarea alegerilor.  
 

Tab.4. Ratingul lui Putin în sondajul a trei agen ii: 
VTIOM FOM Levada- entr 
58,6% 58,7% 66% 

 
Tab.5. Rezultatele exit-poll-ului. Putin ob ine: 

VTIOM FOM 
58,3% 59,3% 

Sursa:RTR Vesti nedeli, 10 martie 2012. 
 
Cea mai costisitoare campanie a fost cea a candidatului Vladimir Putin. 

 
Tab.6. Bugete electorale [23] 

Putin Vladimir 368,9 mln.ruble 
Ziuganov Ghenadii 251,3787 mln.ruble 
Prohorov Mihail 319,6229 mln.ruble 
Jirinovskii Vladimir 210,123 mln.ruble  
Mironov Sergei 118,7 mln.ruble 

 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

108 

Concluzii. Actuala strategie de campanie elaborat  de stafful Putin se deo-
sebe te radical de cele dou  campanii anterioare, în cadrul c rora s-a pus 
accent pe imagine, iar acum - pe probleme. De data aceasta Putn nu a avut nici 
tradi ionalul slogan de campanie, spoturi electorale, publicitate electroal  
propriu-zis , cu excep ia pancardelor i lozincilor purtate i scandate la 
mitingurile de sus inere. Prin aceasta se manifest  caracterul original al 
campaniei de ceare a imaginii candiatului Putin. Campanie care se deosebe te 
radical de campania purtat  aproximativ în acela i timp de pre edintele 
francez N.Sarkozy. Întreg programul electoral a fost expus aleg torilor în cadrul 
celor 7 articole publicate în diferite ziare centrale pe durata desf ur rii 
campaniei electorale. Strartegie ce i-a permis staffului Putin s  creeze a a-
numita agenda-setting i s in  în maxim  alert  presa rus i international . 
Putin, astfel, a ie it înving tor în lupta pentru controlul asupra spa iului 
informa ional. 

Categoria de spa iu este fundamental  în orice competi ie. În lupta electo-
ral  este vorba despre spa iul/câmpul social sau, altfel spus, câmpul electoral. 
În practica electoral  contemporan  accesul la câmpul electoral se produce prin 
câmpul informa ional, deaceea posedarea câmpului informa ional constituie 
nu doar un instrument în drumul spre putere. Aceasta reprezint  acea realitate 
simbolic , arena principal , pe care se desf oar  lupta. În timpul campaniei 
electorale lupta pentru spa iul social este substituit  prin lupta pentru spa iul 
informa ional. Adjudecându- i spa iul informa ional, Putin a intrat 
victorios în lupta pentru putere. 

Premierul nu a degrevat din func ie pe durata campaniei electorale, ceea ce 
i-a permis s  utilizeze la maximum resursa administrativ , care asigur  un surp-
lus de aproximativ 10%-15%, dup  cum arat  cecet rile de marketing electoral. 
Premierul i-a luat o singur  zi de concediu pentru a se întâlni cu membrii Ligii 
observatorilor, create cu prilejul scrutinului preziden ial. 
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CONCEPTUALIZAREA TERMENULUI I FENOMENULUI 
DIASPOREI 

  
Mariana ROLER 
Republica Moldova, Chisinau, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative, Catedra tiin e Politice 
Doctoranda 
 

Le terme 'diaspora' est en vogue depuis une vingtaine d'années, certes plus 
dans la littérature anglophone que francophone. Mais le sens de ce mot n’a ce-
ssé d'osciller dans l'histoire, aussi si une diaspora est une réalité sociologique, 
faut-il repérer les paramètres et les processus qui la définissent.  

En Moldavie on parle souvent de l’existence d’une diaspora moldave, mais 
le phénomène reste encore très inconnu.    

Cet article traite des versions qui en sont divulguées à la faveur des ques-
tionnements sur le statut des minorités culturelles et de la mondialisation des 
échanges depuis les années 1980. Il veut montrer combien l'idée de diaspora ne 
saurait être confondue avec les idées de migration prolétaire et de réseau trans-
national et rappeler ses fondements primordiaux, l'exposition d'une population 
au risque de violence, d'expulsion et une institutionnalisation communautaire 
polycéphale, au-delà de frontières nationales, conjurant la menace de dispersi-
on, sinon d'annihilation, en créant des liens. 

On va essaye d’établir les critères propres pour ce phénomène et de pré-
senter les plus importantes classifications ainsi que reflechir sur l’importance 
de diaspora pour le pays d’origine.  

 
Na iunile Europei sunt rezultatul procesului lansat de “Marea migra ie a 

popoarelor”, în urma c ruia s-au format principalele familii i grupuri lingvisti-
ce. Pe parcursul istoriei continentul european a înregistrat multiple valuri de cu-
ceriri, formare a statalit ilor, str mut ri i migra ii. Se creeaz  impresia c  fe-
nomenul migra iilor este unul perpetuu i nu poate fi stabilit  finalitatea sa. În 
perioada contemporan  dinamica procesului migra ionist este în cre tere 
geometric . Astfel, în anul 1960 per glob erau înregistra i 75,5 milioane de 
reziden i str ini, în 2000 – 176,6 milioane, în 2010 – 213,9 milioane. Conform 
estim rilor ONU, în prezent fiecare al 35-lea individ este imigrant, iar în rile 
dezvoltate – al 10-lea [1].  

Intensificarea fluxurilor migra ionale i cre terea num rului imigran ilor în 
rile dezvoltate are ca efect regruparea lor în comunit i, fie aderând la cele 

existente, fie constituind unele proprii. Prin urmare are loc procesul de consoli-
dare sau de formare a unor diaspore.   

http://www.aif.ru/%20society/article/50055
http://www.aif.ru/%20society/article/50055
http://top.rbc.ru/politics/02/03/2012/640146.shtml?print
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Conform calculelor lui G.Sheffer, num rul membrilor diasporelor «istori-
ce» ar fi urm torul: chinez  – 35 milioane indivizi; indian  – 9; evreiasc i ro-

 – câte 8 milioane; armean  – 5,5; greac  – 4; german  – 2,5. Referitor la nu-
rul membrilor diasporelor „contemporane”, sunt prezentate urm toarele date: 

afro-american  – 25 milioane; kurd  – 14; irlandez  – 10; italian  – 8; ungurea-
sc i polonez  – câte 4,5 milioane; japonez  – 3; libanez  – 2,5 [2, 170].   

Începând cu mijlocul anilor ’90 ai secolului XX compatrio ii no tri se dep-
laseaz  masiv peste hotare în c utarea locurilor de  munc . Atât mass-media, cât 
i  literatura  de  specialitate  începe  a  opera  cu  un  nou  concept  –  diaspora. Mai 

mult chiar, se declar  la nivel oficial despre politica de sus inere a diasporei, co-
nsolidare  a  rela iilor,  etc.  Totu i,  termenul,  la  fel  ca  i  fenomenul  r mâne  a  fi  
unul enigmatic. Acest fapt ne-a determinat s  intervenim printr-un studiu teore-
tico-empiric în vederea elucid rii problemei. 

Termenul diaspora este de origine greac  „diaspeirô” i  poate  fi  inte-
rpretat ca împr tiere, r spândire, dispersiune. De i este în mod unanim ac-
ceptat  etimologia termenului, sursele bibliografice difer  în abordarea originii 
fenomenului. Majoritatea autorilor condi ioneaz  apari ia primei diaspore de 
exodul evreilor din Palestina în sec. VI a.h. (c derea primului Templu i sclavia 
babilonean ). Totodat  pozi iile difer  în ceea ce prive te con inutul diasporei, 
adic  este vorba de întregul popor, sau doar de elit . Cea de-a doua etap  ar fi 
marcat  de cucerirea roman i respectiv, o nou  dispersare a poporului. 

Deoarece între primul i cel de-al doilea exod exist  o perioad  de peste 
ase secole, apare fireasca întrebare, de ce totu i no iunea a fost impus  de gre-

cii antici. În opinia noastr , ar exista urm toarea explica ie. Colonizând Pontul 
Euxin grecii s-au dispersat, îns  noile polisuri erau dominate de elementul gre-
cesc în toate aspectele. Ele nu s-au integrat în lumea barbar , dar dimpotriv  co-
nstituiau ni te centre civiliza ionale autonome, promovând cultura greac . În 
perioada elenist , elementul grec a devenit predominant în întreaga mediteran  
i Asia Anterioar . S-au modificat substan ial axele comerciale, evitând 

Palestina. Acest lucru i-a determinat pe comercian ii evrei s  emigreze în noile 
centre: Alexandria, Antiohia, Babilon, Damasc, etc. Spre exemplu, în 
Alexandria, dou  dintre cele ase cartiere erau populate de evrei. Noile 
comunit i, étérogene în raport cu elementul predominant (cel pu in în aspect 
administrativo-militar) î i creeaz  propria sub-cultur  (tradi ie), inclusiv i în 
raport cu cei din Palestina. Nu este exclus faptul c  politica de supunere (poate 
chiar de marginalizare sau discriminare) a consolidat caracterul închis al gru-
purilor, dezvoltând sentimentul de diferen iere i izolare. 

Poporul armean, inclus în componen a Imperiului Otoman începând cu 
sec.  XI,  la  fel  s-a  dezvoltat  într-o  manier  specific ,  constituind  baza  co-
mercian ilor, administratorilor, latifundiarilor. Aceea i situa ie este proprie i 
grecilor în perioada medieval i modern .   
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Prin urmare, putem identifica câteva etape de formare a diasporelor „istori-
ce” i conturare a conota iilor. 

Epoca antic , a debutat cu anii 800-600 a.h, marcând expansiunea comerci-
al  a grecilor i având o conota ie pozitiv . Conota ia negativ  este datat  cu se-
colul III a.h, fiind atestat  în traducerea greac  a Bibliei, unde evreilor li se pro-
roce te dezr cinarea i suferin ele ca urmare a pedepsei divine. Ca exemplu 
serve te exodul i distrugerea Templului din Ierusalim din 586 a.h. Totodat , în 
perioada greac  nu este atestat  o persecutare a evreilor, ei având posibilitatea 

 se stabileasc i s  tr iasc  liber în orice regiune. Începând cu anul 70 p.h, si-
tua ia poporului evreu devine mai complicat , trecând prin mari suferin e. Ea 
continue pe întreg parcursul perioadei medievale, marcat  de anti-iudaism [3]4.  

Secolul XIX este cel al na ionalismelor i de formare a statelor na ionale. 
Acest fenomen este marcat de omogenizare lingvistic i cultural . Omogeniza-
rea la rândul s u implic  asimilarea i integrarea elementelor eterogene atât „be-
nevol  sau democratic ”, prin intermediul mecanismelor de socializare, cât i 
for at  – marginalizarea, excluderea, expulzarea, genocidul.  

Pregnan a na ionalismului îi atribuie o valoare negativ  dispersiunii unei 
popula ii, deoarece aceast  dispersie contravine doctrinei de coincidere a unei 
etnii cu un teritoriu i un sistem politic, plasând în prim plan loialitatea fa  de 
stat  i  nu fa  de o comunitate.  Expresia  „du manul  intern” a  fost  inventat  în  
sec.XIX, desemnând diasporele, minorit ile (inclusiv religioase) i oponen ii 
politici. Membrii minorit ilor sunt deprecia i i discrimina i în mai multe ri 
europene ( iganii), expulza i (evreii din Rusia i Europa de Est), str muta i prin 
acorduri interna ionale (grecii), masacra i prin ac iuni de genocid (armenii) [4]. 

În cadrul Imperiului Otoman exista institu ia millet-ului, care le oferea co-
munit ilor evreie ti, grece ti sau armene ti un anumit grad de autonomie. Lan-
sând procesul de formare a statului na ional conform modelului occidental, Ke-
mal Mustafa (Atatürk) a ini iat procedura de lichidare a milettelor. Totu i, isto-
ricii nu sunt unanimi în ceea ce prive te genocidul armean, atribuindu-l junilor 
turci. 

Din alt considerent, finele secolului XIX i începutul sec.XX este perioada 
migra iilor de propor ii, fiind direc ionate în special în SUA. Emigr rile irlande-
zilor, italienilor, portughezilor, polonezilor, scandinavilor, nu sunt interpretate 
ca diaspore (în accep iunea american ), dar ca emigra ii a unor indivizi oprima i 
i deposeda i (americanii se confruntau cu probleme istorice: afroamericanii, 

amerdienii, chinezii). 
                                                
4 Mai mul i speciali ti se opun identific rii fenomenului diasporei cu dispersiunea evreiilor. Mai 

mult chiar, unii reprezentan i ai sionismului neag  existen a diasporei evree ti în urma form -
rii statului Israel, motivând prin faptul c  nu mai este necesar  aceast  dispersiune. La fel, nu 
exist  claritate ce fel de rela ii sunt prioritare: dintre comunit ile evree ti sau dintre o comu-
nitate i Israel. 
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În anii ’70-80 ai secolului XX, se contureaz  câteva sensuri mai largi ai di-
asporei în calitate de fenomen, având o abordare sociologic i antropo-culturo-
logic . 

 Prima variant  ar fi dispersiunea i leg tura cu ara de origine. Cuvâ-
ntului diaspora i se atribuie sensul de popula ie care locuie te în afara centrului 
originar (homeland) [5, 16]. Conform adep ilor acestei abord ri, minorit ile fo-
rmate în rezultatul procesului de emigrare i care men in leg turi durabile cu a-
ra de origine reprezint  diaspore. 

 A doua variant  – reinventarea i cultura hibrid , dezvoltat  în cadrul 
African Studies în anii 1960-1970. Se pune accentul pe victimizarea africanilor 
deporta i în America, reconfigurarea lor i inventarea unor identit i i culturi 
hibride, inclusiv datorit  includerii în „ghettouri”. În cadrul acestor ghettouri se 
cristalizeaz  diaspora în calitate de reprezentare, discurs, revendicare i nu în 
ultimul rând de form  de organizare cultural i comunitar  la care ader  toate 
categoriile sociale. În urma emancip rii, negrii americani manifest  un interes 
sporit pentru Africa i r cinile lor istorice. 

 Cea de-a treia variant  este mobilitatea i re elele transna ionale, 
având o semnifica ie pozitiv i fiind axat  pe ideile cosmopolitismului. Migra-

ii sunt prezenta i ca trec tori emblematici ai frontierelor na ionale. Aceast  
accep iune nu pune accentul pe exil, construc ia re elelor i leg tura cu locul de 
origine. Democratizarea societ ilor na ionale i interna ionale de la finele 
anilor ’80, aduc în prim plan alte valori i principii, precum drepturile omului i 
cet enia. Globalizarea pie elor i comunica iilor au condus la crearea unor noi 
spa ii, în care frontierele statale i-au pierdut valoarea, constituind comunit i 
transna ionale [6, 50]5.   

O alt  categorie de abord ri ale diasporei sunt cele etnologice, pe care le 
vom reflecta. 

Din perspectiva etnologic , unii cercet tori definesc diaspora ca pe o parte 
a etniei (sau grupului religios) care locuie te în afara rii de origine. Al doilea 
grup sus ine c  acestei p i ai etniei i se atribuie în ara gazd  statutul de mino-
ritate etnic  [7]. D.Armstrong consider  c  criteriul de baz  în identificare este 
caracterul dispersat al stabilirii, din care cauz  comunitatea nu dispune de o ba-

 teritorial i, în toate regiunile constituie o minoritate [8, 24]. A patra pozi ie, 
exprimat  de M.Esman accentueaz  leg tura (atât spiritual  cât i material ) cu 
ara de origine. R.Cohen, reprezentând cel de-al cincilea grup, împ rt ind opi-

                                                
5 Exist  de fapt dou  modele de asimilare: american i european. Varianta prezentat  exprim  

pozi ia colii americane, pornind de la alte realit i social-politice i culturale i axându-se pe 
rela ia cet ean-stat. Europa mult timp a conservat problema minort ilor, pentru ca mai târ-
ziu s  dezvolte ideea multiculturalismului, considerat  de unii exper i ca fiind una falimantat . 
Este invocat succesul extremei drepte în mai multe state europene i e ecul politicilor de integ-
rare a arabilor i musulmanilor 
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nia c  diasporele trebuie s  fie dispersate cel pu in în dou  regiuni externe; sunt 
legate printr-o identitate etnic  comun ; p streaz  memoria colectiv  despre pa-
trie [9, 201]. Al aselea grup, consider  c  în calitate de reper serve te capacita-
tea grupului de a rezista procesului de asimilare, p strându- i specificul. i în fi-
nal, a aptea pozi ie exprimat  de G.Scheffer prevede c  o anumit  comunitate 
de imigran i poate fi calificat  diaspor  dac  are capacitatea de a- i p stra iden-
titatea etnic i religioas , manifest  solidaritate comunitar i men ine rela iile 
cu ara de origine [10, 197]. 

Astfel, generalizând cele expuse, stabilim c  diaspora poate fi considerat  
grupul care s-a format în rezultatul diviz rii unei comunit i i deplas rii în afa-
ra teritoriului istoric. De aici deducem urm toarele determinante:  

 Se constituie ca urmare a migra iilor, fiind un proces benevol (unii spe-
ciali ti includ în categoria diasporei i grupurile permutate din cauza foametei, 

zboiului, calamit ilor, deport rilor sau expulz rilor). 
 i are propria patrie istoric  (la unele popoare precum evreii, armenii, 

irlandezii num rul membrilor diasporei este mai mare decât cel al statului na io-
nal). 

 Men ine leg turi permanente i durabile cu patria istoric , deseori lobâ-
ndu-i interesele în ara de re edin . 

 Locuie te „dispersat”, adic  nu populeaz  compact anumite regiuni. 
Prin urmare, diaspora nu trebuie confundat  sau redus  la migra ia for ei 

de munc , care poart  un caracter sporadic i temporar i unde nu exist  o 
organizare structural  (spre exemplu, migra ia de munc  a moldovenilor în 
Federa ia  Rus i  emigrarea moldovenilor  în  Canada).  În opinia  savantului  rus  
Ti kov, este necesar de delimitat comunit ile de imigran i, expatria i, refugia i, 
gastarbaiteri de cele etnice i religioase, constituite istoric (lipovenii din 
România, aromânii din Serbia, chinezii din Malaezia). El consider  c  ru ii din 
Moldova, Ucraina sau Kazahstan nu constituie diaspor  [11]. La fel, diaspora 
difer  de minoritatea na ional , care populeaz  compact anumite teritorii, fiind 
rezultatul  unor  schimb ri  de  frontiere  i  care  beneficiaz  de  drepturi  colective  
(culturale, administrative, politice), asigurate atât de statul de re edin , cât i de 
comunitatea interna ional . V.Ti kov sus ine c  armenii din Turcia ar fi mai 
curând minoritate na ional 6.  

Una dintre problemele conceptuale este corela ia diasporei cu minoritatea 
sau grupul etnic în abordarea sa sociologic i care la rândul s u se formeaz  în 
                                                
6 Pozi ia lui Ti kov este una foarte confortabil  pentru clasa politic  a Rusiei i vom explica de 

ce. În dreptul interna ional i legisla iile na ionale exist  mai multe prevederi care oblig  sta-
tul s  adopte politici de sus inere a minorit ilor na ionale. Adic  statul este obligat nu doar s  
le asigure drepturile, dar i s  le ofere tot felul de suport: gr dini e, coli, reviste, etc. Mai 
mult chiar, minorit ile na ionale au dreptul i la diverse forme de autonomie. În cazul diaspo-
relor, statele pur i simplu promoveaz  ni te politici tolerante, ne având obliga iuni fa  de ele. 
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rezultatul migra iilor. Deosebirea ar consta în caracterul organizat i structurat 
al diasporei, care o marcheaz  ca pe un organism consolidat, afirmat i func io-
nal. Prin urmare, diaspora poate fi calificat  ca o re ea indivizibil  de comunit i 
institu ionalizate, care men in contactul prin intermediul unor structuri comuni-
ca ionale (biseric , coal , asocia ii, mass-media, etc.). 

Este de men ionat c  procesul de constituire a diasporelor este unul durabil 
i dincolo de dimensiunea afectiv , necesit  un efort exprimat printr-o activitate 

con tient  a elitei.  
Identific m patru etape de formare i dezvoltare: 
 Comunitate amorf  – majoritatea migran ilor se stabilesc într-o ar , re-

giune sau localitate 
în func ie de locurile de munc , prezen a rudelor sau prietenilor, condi iile 

de trai. Contactele se stabilesc în virtutea circumstan elor, dar încep a se contura 
ni te re ele cu colorit etnic. 

 Constituirea comunit ii. Cre terea num rului migran ilor este asociat  
de structurarea comunit ii i formarea unor institu ii. Grupurile dispersate 
încep  a  se  reuni  în  unul  sau  câteva  centre  sau  regiuni,  pe  care  încearc  s  le  
„amenajeze”. Procesul de concentrare devine masiv, având ca efect crearea unor 
enclave. În interiorul arealelor iau na tere diverse forme de rela ii i structuri. 

 Diaspora „matur ” – dezvoltarea infrastructurii o marcheaz  ca pe un 
sistem. Sunt create organe de autoconducere, care gestioneaz  sau coordoneaz  
activitatea diverselor institu ii recunoscute i apreciate atât în plan intern cât i 
extern. Indivizii se identific  ca membri plenipoten iari ai acestei entit i, sus i-
nându-se reciproc (suport în angajare, ajutorarea celor marginaliza i, dona ii, 
etc.). Sunt constituite anumite fonduri atât de caritate, cât i de dezvoltare, inc-
lusiv de sus inere a patriei istorice. În acest sens men ion m formarea unor înse-
mne emblematice, precum edificarea bisericilor, teatrelor, monumentelor, etc. 
Sunt oficializate i promovate s rb torile na ionale i religioase ale comunit ii. 
Elita diasporei intr  în dialog cu clasa politic  a societ ii gazd , promovând in-
teresele comunit ii i asigurându-se de sus inerea unei sau unor forma iuni po-
litice. Treptat se contureaz  o mentalitate diferit  de cea a membrilor fondatori. 
Cu cât este mai mare diaspora, cu atât este mai stabil . 

 Degradarea diasporei. colile „etnice” pierd ponderea, cedând în fa a 
sistemului educa ional na ional, care ofer  perspective mai promi toare de inst-
ruire i angajare. Studiile universitare ofer  noi oportunit i de angajare, diversi-
ficând arealul de locuire. Cre te num rul c toriilor cu reprezentan ii societ ii 
gazd . Imigrantul tot mai mult se asimileaz i se naturalizeaz . El nu mai resi-
mte necesitatea apel rii la suportul psihologic sau material al comunit ii de 
origine. Cea de-a treia, iar uneori i a doua genera ie de imigran i este practic 
totalmente integrat  în „noua” na iune, gra ie institu iei cet eniei i diverselor 
forme de socializare. Astfel, se pierde leg tura cu patria sau ara de origine, iar 
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apartene a etnic  sau confesional  poate fi stabilit  doar în baza numelui din 
actele de identitate i a religiei. 

În opinia noastr , aceast  etapizare este relevant , dar nu poate fi atribuit  
tuturor diasporelor, în special faza de degradare. J.Armstrong introduce în 1976 
termenul diaspor  „proletar ” [12]. Aceea i abordare este preluat i de Th.So-
well. Conform autorilor, marea majoritate a emigran ilor polonezi, irlandezi, 
italieni, portughezi sau spanioli erau s raci, completând rândurile clasei pro-
letare. Pozi ia social  a membrilor a i determinat caracterul diasporei i modul 
de formare a re elelor religioase, culturale, sociopolitice. 

Evreii, chinezii, grecii sau germanii proveneau din diferite categorii socia-
le, formând în interior re ele economice i familiale consolidate7. Aceasta le-a 
permis s i p streze comportamentele i tradi iile culturale, indiferent de ara 
de emigrare, iar pozi ia social  se manifesta în interiorul grupului. Prin urmare, 
diasporele „tradi ionale i stratificate social” sunt mai autonome i rezistente de-
cât cele „proletare” care au fost absorbite de comunitatea na ional 8. Astfel, am 
prezentat una din primele clasific ri ale diasporelor i în continuare ne vom re-
feri la celelalte (în opinia noastr  mai relevante). 

G.Sheffer le divizeaz  în istorice i contemporane, pe care le-am 
men ionat anterior. Într-o alt  clasificare mai complex , autorul identific  
urm toarele tipuri: 

 diaspore cu r cini istorice adânci (armenii, evreii, chinezii); 
 diaspore aflate în „hibernare” (americanii din Europa i Asia, scandina-

vii din SUA); 
 diaspore tinere (grecii, turcii, polonezii); 
 diaspore în dezvoltare (sunt acelea aflate în proces de formare, precum 

ru ii din CSI, coreenii, românii din Europa, etc.); 
 diaspore „f  azil” sunt acelea care nu- i au propriul stat (kurzii, iga-

nii, etc.) [2, 143]. 
R.Brubaker introduce în circuitul tiin ific conceptul de „diaspore ale cata-

clismelor”. Apari ia lor este condi ionat  de dezintegrarea statelor mari i modi-
ficarea frontierelor. Procesul nu a depins de voin a indivizilor, dar este mai cu-
rând rezultatul unor transform ri geopolitice [13,19]. Ne permitem s  ne expri-

m dezacordul cu aceast  tez , deoarece în acest caz este vorba de minorit i 
na ionale clasice. 

Sociologul britanic R.Cohen propune patru tipuri de diaspore: 

                                                
7 Spre exemplu, chinezii încheiau acorduri de munc  cu autorit ile americane privind construc-

ia c ilor ferate, sau exercitarea altor  lucr rii, iar onorariul era pl tit comunit ii, care îl re-
partiza. Astfel, în cadrul grupului exista elita i proletarii. 

8 Evident c  nu to i speciali tii împ rt esc aceast  pozi ie, mai mult chiar, din anii ’70 pân  în 
present situa ia a evoluat. 
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 diaspore victime (evreii, armenii, africanii); 
 diaspore de munc  (indienii); 
 diaspore comerciale (chinezii, grecii); 
 diaspore imperiale – britanicii, francezii, spaniolii, portughezii (de la 

noi i-am ad uga i pe ru i) [9, 219].  
Prin urmare, pozi iile cercet torilor difer  substan ial atât în definirea aces-

tui fenomen atât de complex i diferen iat, cât i în clasificarea sa. Exist  unani-
mitate doar în estimarea rolului diasporelor în via a politic  na ional , regional  
i interna ional . 

La nivel na ional, aceste comunit i influen eaz  procesele politice i cele 
economice din ara de origine. Spre exemplu, diaspora chinez  integrat  deja în-
tr-o re ea economico-comercial , a participat activ la instaurarea Republicii 
Chineze din 1911. Emigran ii greci au finan at masiv mi carea de independen  
din anii  ’30 ai  sec.  XIX. Evreii  din Europa au sus inut  procesul  de revenire  în  
Palestina i formare a statului Israel. Deseori organiza iile diasporelor particip  
în calitate de for e de opozi ie fa  de regimul de guvernare din patria istoric . 
Membrii diasporelor particip  activ i masiv la alegerile parlamentare sau prezi-
den iale din patrie (spre exemplu, victoria AIE la alegerile legislative din 2009 
s-a datorat într-o anumit  m sur i votului dat de moldovenii de peste hotare). 

La fel, diasporele influen eaz i politica rii gazd  fa  de ara natal . În 
1974 grecii din diaspor  au exercitat presiuni asupra autorit ilor americane vis-
a-vis de problema cipriot , iar în 1992 în privin a Macedoniei. În urma destr -

rii URSS, armenii, ucrainenii, balticii sau polonezii au contribuit la recunoa-
terea independen ei rilor de ba tin i integrarea lor în organismele interna-
ionale. În 1991, în urma r zboiului din ex-Iugoslavia, diaspora croat  a oferit 

30 milioane de dolari pentru înarmarea armatei croate. În 1992 au exercitat 
presiuni asupra Vaticanului, Germaniei i Uniunii Europene privind 
recunoa terea independen ei. În prezent, din cele 120 de locuri din legislativul 
Croa iei, 12 le revin reprezentan ilor diasporei [14].  

Cel mai nou i relevant exemplu, este recunoa terea genocidului poporului 
armean de c tre legislativul francez în 2012, chiar dac  în rezultatul acestui act, 
rela iile turco-franceze au devenit extrem de tensionate. 

Membrii diasporelor ofer  sus inere economico-comercial , cultural i de 
caritate rilor de origine. În prezent circa 80% din investi iile Chinei continen-
tale vin din partea diasporei. În perioada anilor 1979-1993 volumul investi iilor 
chinezilor emigra i se estimeaz  la 220 miliarde dolari. Nu mai pu in important  
este i contribu ia indienilor din Marea Britanie. În anii ’90, armenii din Fran a 
au turnat din aur alfabetul armenesc.  

Fluxurile financiare Nord-Sud sunt estimate între 150 i 200 miliarde do-
lari pe an. În 2002, fluxurile constituiau 22,8% din produsul na ional brut al Ior-
daniei, 13,8% al Libanului, 9,7% al Marocului. În 2003, latino-americanii au 
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transferat 38 miliarde dolari (dintre care 31 proveneau din SUA), Mexicului re-
venindu-i 13,2 milarde, Braziliei 5,2; Republicii Dominicane 2,3.[15, 21]  

Conform calculelor B ncii Na ionale a Moldovei, transferurile moldoveni-
lor de peste hotare constituie circa 30% din PIB-ul rii. Suma record a remiten-
elor a fost stabilit  în anul 2008, când cet enii Republicii Moldova au transfe-

rat 1,66 miliarde dolari [16]. 
Evident c  diaspora moldoveneasc  este abia în proces de formare i citân-

du-l pe Armstrong, este una proletar . Din aceast  cauz  poate oferi doar suport 
economic, nu i politic. 
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This article examined trends and key issues of democratic transformation 

in the post communist space, in general, and in the Republic of Moldova, in pa-
rticular. These changes are of complete and contradictory nature, covering all 
spheres of social life and first of all the political one. 

The democratic transformations in the Central and Eastern Europe area 
are appreciated by the author as a legality for current political theory and pra-
ctice.  Such regularity is the result of specific trends, which are the subject of 
this research. One of the key trend of democratic change in the Republic of 
Moldova is the evolution of the relationship between the general, particular and 
unique in this transformation. 

The evolution from general to particular and unique parameters of democ-
ratic transformation are in Moldova so contradictory that some general compo-
nents of transition (the basic and initiating transformation, its purpose, the pro-
cess and the result of transformation) clearly deviated from the planned line. In 
this aspect the Republic of Moldova is characterized by a progressive particula-
rize with both nuance of evolution and stagnant, crisis and even evaluative. 

As other democratic transformation trends we relate: the relative long and 
arduous process of transformation; the asymmetric character of the goals of 
political, economic and territorial transformation, the increasing role of the 
subjective factor in the democratization process, the increasing role of the civil 
society in achieving democratic transformation. These and other trends are 
addressed by the author in terms of specificity for the Republic of Moldova 

   
Unul din evenimentele cele mai importante i influente ale contemporane-

it ii, care a avut drept rezultat restrângera fundamental  a puterii autoritar-
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totalitare în plan global, modificarea radical  a imaginii politice a lumii, îl 
constituie pr bu irea la hotarul anilor ’80-90 a secolului XX a regimurilor 
comuniste din Uniunea Sovietic i din rile Europei Centrale i de Est. Acest 
eveniment a marcat începutul unor transform ri complexe ale vie ii sociale în 
spa iul postsocialist, în general, i postsovietic, în particular, transform ri 
asociate mai întâi cu extinderea sistemului democra iei politice, a formelor 
democratice de guvernare. Nu întâmpl tor, acemenea transform ri sunt 
apreciate de c tre politologi i tranzitologi drept o tendin  dominant  în 
evolu ia social  a lumii de la sfâr itul secolului XX – începutul secolului XXI. 
Mai mult, transform rile gen democratic din arealul central i est european, cu 
tot nefirescul i abaterile lor de sens, pot fi considerate drept o legitate a 
practicii politice actuale. În acest context e neîndoielnic argumentul, c  orice 
legita i a vie ii sociale cap  substan  proprie doar ree ind din anumite 
tendin e, fapt dovedit teoretice te înc  de clasicii marxismului [1, 229] i 
confirmat de practica social  a multor state contemporane. 

Referindu-ne la transform rile democratice din Republica Moldova, aces-
tea se impun drept un proces relativ nou, care se desf oar  în condi ii anevoio-
ase de insuficien  a premiselor sale necesare. Transpunerea în via  a acestui 
proces corespunde întru totul viziunii lui Hegel, care sublinia c  începutul auto-
genezei noului se realizeaz  pe o cale extrem de întortocheat , cu pre ul acelui-

i efort repetat [2, 6]. 
Pornind da la aceste ra ionamente clasice i de la practica actual  a democ-

ratiz rii, noul tip de transform ri în societatea moldoveneasc  se manifest  la 
începutul tranzi iei ca o tendin  nedezvoltat , determinat  de interese la fel de 
nedezvotate, interese în devenire. Evolu ia de mai departe a societ ii date a de-
pins i depinde de faptul cum ea î i supune procesul propriei sale deveniri i 
func ion ri, cum î i realizeaz  obiectivele transform rii, cum îmbin , pentru 
binele intregului socium, diverse metode de materializare a acestor obiective. 

Elementul nou al transform rilor democratice, în cazul Republicii Moldo-
va, are sor i de autoafirmare i dezvoltare dac , în primul rând, este pe deplin 
inclus în structura sistemului transforma ional social, supus tendin elor i respe-
ctiv, legit ilor acestua, iar în al doilea rând, dac  asigur  integritatea sistemului 
în cauz , stabilitatea i capacitatea lui de a se dezvolta pe propria sa baz . Doar 
aceste condi ii pot conduce la închegarea sistemului pe care Marx îl considera 
„un tot întreg ce- i are premisele sale, iar dezvoltarea lui spre integritate const  
anume în a i   supune... elementele... în a- i crea organele sale care deocamdat  
îi lipsesc” [1, 229]. În asemenea sistem are loc dep irea treptat  a formelor i 
proceselor tranzi ionale, instabile i concomitent se profileaz  desf urarea noii 
calit i a transform rii, conform  legit ilor sale proprii. 

Prin urmare, transformarea democratic  este un proces complex de dep i-
re a vechiului i de afirmare a noului, mai mult, de combinare ciudat  în unele 
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cazuri (de exemplu, în rile de tipul Republicii Moldova) a acestor variabile 
adverse. Gradul înalt de polivalen i controvers  a acestui proces face a fi 
complicat  îns i perceperea corect  a tendin elor sale de con inut, a carac-
terului s u de manifestare. Or, indiferent de dificult ile perceperii, albia trans-
form rii democratice în condi iile Republicii Moldova include în sine elemente 
i tendin e variate, chiar opuse, care în fond pot fi în elese la justa valoare prin 

dihotomiile: afirm rii / neg rii, cre rii / distrugerii, continuit ii / discontinuit -
ii, ascensiunii / descensiunii, progresului / regresului, moderniz rii / conserv rii 

sociale. În aceast  ordine de idei e important a cunoa te cum se ine cont de 
raporturile i manifest rile conforme sau diforme ale dihotomiilor în cauz . 

Care sunt tendin ele principale ale transform rilor democratice din Repub-
lica Moldova? Ce probleme exist  în identificarea acestor tendin e, în elucidarea 

ilor de realizare a lor? Sunt oare similare aceste tendin e i probleme cu cele 
din alte ri ale spa iului postcomunist? R spunsul la aceste întreb ri pare a fi pe 
cât de important i actual, pe atât de complicat i neunivoc. Or, practica transfo-
rma ional  a rilor postcomuniste are mult comun, dar, totu i ea se deosebe te 
de la ar  la ar  prin anumi i factori: caracterul i intensitatea transform rilor, 
gradul de coeziune a elitelor în procesul reform rii, capacit ile actorilor politici 
de a promova reformele prin mobilizarea poten ialului uman, energiei sociale a 
maselor etc. În astfel de împrejur ri tendin ele i problemele ce caracterizeaz  
cursul transform rilor democratice din Republica Moldova pot fi abordate prin 
expresia trinomului general-particular-unic. 

Îns i raportul dintre general, particular i unic în formula transform rii de-
mocratice, modificarea corela iei dintre aceste variabile, cu preponderen  de 
manifestare spre general sau particular i unic, este una din tendin ele cheie ale 
transform rii date. În astfel de ipostaze corelative tr turile generale ale trans-
form rii sunt acelea ce se repet  de la ar  la ar  (existen a a cinci componente 
constitutive: premise, moment de ini iere, scop, proces, rezultat al transform -
rii), iar cele particulare se axeaz  pe specificul de manifestare a generalului în 
2-3 ri, pe când aspectul unic caracterizeaz  transformarea cu componentele 
sale, ca fenomen original, propriu doar pentru o singur ar . 

Revenind la practica social  a Republicii Moldova men ion m c  evolu ia 
de la general la particular i unic a parametrilor transform rii democratice este 
una într-atât de complex i contracdictorie încât unele componente generale ale 
sale ce dominau în mod firesc începutul tranzi iei (ca i în celelalte ri din spa-
iul postcomunist), cum ar fi baza i ini ierea transform rii, scopul acesteia, des-

urarea procesului de transformarere, rezultatul transform rii au deviat în mod 
evident de la cursul programat. Astfel, în albia sa bazic , precum i de ini iere i 
organizare, teleologic i de realizare, fenomenul transform rii gen moldove-
nesc este înso it de un particularism eclectic, cu nuan  atât evolutiv , cât i sta-
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gnant , de criz i, chiar, involutiv , ceea ce distinge Republica Moldova de 
majoritatea rilor  ex-socialiste. 

Ne referim în primul rând, la insuficien a premiselor i condi iilor care 
preced tranzi ia spre democra ie, în general, i diversele transform ri din cadrul 
acesteia, în particular. E vorba, îndeosebi, de deficitul identit ii na ionale i 
unit ii na ionale în stat; unui nivel adecvat de dezvoltare economic ; r spândi-
rii în mas  a valorilor culturale, care ar contribui la recunoa terea principiilor 
democratice, la încrederea în institu iile politice de baz  etc. Insuficien a acestor 
premise a fost resim it  nu doar la începutul tranzi iei, ci i pe parcurs, chiar pâ-

 în prezent, fapt ce se r sfrânge negativ i asupra altor componente ale tranzi-
iei democratice, care în fond nu au destul  substan  bazic  de manifestare i 

interconexiune reciproc . 
În al doilea rând, ini ierea transform rilor democratice, ca component  ge-

neral  a tranzi iei, caracteristic  pentru toate rile spa iului postcomunist, la fel 
are specificul s u în cazul Republicii Moldova. Dac  punctul de pornire spre 
democra ie aici este comun cu cel al altor ri din acest spa iu – demontarea 
sistemului totalitar – atunci ini ierea de mai departe  a reformelor întru-câtva se 
deosebeste. Astfel, în rile Europei Centrale i de Est schimb rile au fost 
ini iate ”de jos” de c tre mase i sus inute în cele din urm  „de sus”, de c tre 
elite, ajungându-se la un mecanism pozi ional al tranzi iei mai mult sau mai 
pu in  acordat.  Invers,  în  Noile  State  Independente  (CSI)  observ m c  acelea i  
schimb ri sau ini iat „de sus”, ca urmare a perestroicii gorbacioviste, r mânând 
mai mult în sfera politc , f  un impact benefic asupra vie ii economice i 
sociale i, respectiv, f  sus inerea în mas  a celor condu i. 

În aceast  ordine de idei specificul Moldovei const  în faptul, c  transfor-
rile democratice propriu-zise au fost ini iate de jos, întrucât nomenclatura co-

munist  de partid i de stat s-a ar tat a fi ostil  fa  de restructurare, se împot-
rivea cu înver unare ini iativelor de democratizare venite de la Moscova. Acest 
fapt a generat entusiasmul maselor, apari ia mi rilor în sus inerea restructur -
rii, desf urarea Marilor Adun ri Na ionale, care i lansau ini iativele schimb -
rii. Îns  dup  destr marea Uniunii Sovietice ini iativa transform rii este reluat  
i dominat  de c tre cei de sus, împov ra i de mentalitatea i deprinderile 

vechi, f  a corespunde nevoilor celor de jos. Ast zi, dup  mai bine de 20 de 
ani de transform ri constat m c  între ini iativele de sus i de jos nu a existat o 
reciprocitate care s  faciliteze reformele. 

În al treilea rând, componenta teleologic  a transorm rii democratice difer  
în condi iile Republicii Moldova de cea din multe ri în tranzi ie prin semnifi-
ca iile sale opuse. Astfel, în anii de independen  a rii, indiferent de coloratura 
guvern rii i  opozi iei, am asistat la o alternativitate de scopuri, la promovarea 
simultan  a unei multitudini de scopuri, fapt ce a generat multiple probleme, 
chiar irezolvabile, fie în planul echilibrelor structural-teleologice sau în cel al 
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ut rii mijloacelor respective. De aici i apare fenomenul maximaliz rii scopu-
rilor, adic  deplas rii unor scopuri dincolo de limitele rezonabile, când unii ac-
tori i agen i au tins s  se bucure de mai mul  sus inere decât este posibil. 

Diferitele scopuri i orient ri au debusolat în mare m sur  popula ia rii. E 
vorba de câteva orient ri. Pe de o parte, sistemul conducerii de stat se orienteaz  
spre reîntegrarea rii i restabilirea structurii ei politice i economice, spre pro-
movarea de transform ri democratice în întreg spa iul moldav, ceea ce presupu-
ne solu ionarea conflictului transnistrean. Pe de alt  parte,conducerea regimului 
secesionist de la Tiraspol, sus inut de for e din exterior, a militat i militeaz  în 
continuare pentru p strarea i consolidarea republicii moldovene ti nistrene ca 
stat aparte, respingând astfel ini iativele rezonabile de unificare a rii i de edi-
ficare a democra iei. 

De asemenea, pe parcurs, am fost martorii unor ciocniri permanente între 
guvernare i opozi ie vis-a-vis de vectorii politicii externe i, respectiv, de dire-

iile politicii interne de democratizare. Guvernarea precedent , care în prezent 
se  impune în calitate  de opozi ie  comunist ,  s-a  i  se  orienteaz  preponderent  
spre Est, în particular, spre Rusia. Invers, fosta opozi ie democratic , care ast zi 
e la guvernare (AIE-1 i AIE-2), are drept punct prioritar de orientare eurointeg-
rarea. 

O influen  preponderent negativ  asupra evolu iei democratice a Republi-
cii Moldova o are discordan a între scopuri i mijloace (primele în majoritatea 
lor sunt de natur  democratic , iar mijloacele sunt prioritar autoritare), scopuri 
i procese. Astfel de discordan e, caracteristice în mod specific tuturor guvern -

rilor moldovene de pân  acum, au stopat reformele democratice. 
În al patrulea rând, cea mai controversat  component  a transform rii de-

mocratice în cazul nostu este procesul acesteia. În func ie de înc rc tura 
neadecvat  a diferitor scopuri i de caracterul autoritar al mijloacelor, procesul 
democratiz rii în Republica Moldova deocamdat  nu a îndrept it a tept rile. 
Aceasta se explic  în mare parte prin deficitul de liberalizare. Adic  
democratiz rii societ ii moldovene ti în tranzi ie nu i-a premers o liberalizare 
prealabil  la nivel care s  faciliteze instaurarea democra iei. 

E binecunoscut faptul, c  liberalizarea i democratizarea sunt dou  elemen-
te ale unuia i aceluia i proces. Ele se completeaz  unul pe altul i interac ione-
az  chiar i dup  ce democra ia se instaureaz . In acest sens, dac  urm rim 
desf urarea evenimentelor în cei opt ani de guvernare comunist  atunci 
constat m existen a în Republica Moldova a democra iei neliberale, chiar 
antiliberale, în cadrul c reia liderii ale i de popor reprimau libert ile civile ale 
acestuia. Dar i dup  venirea la putere a guvern rii liberal-democratice (AIE-1 
i AIE-2) democra ia nu a acumulat deocamdat  o înc rc tur  liberal  în sens 

propriu, cauza fiind neîn elegerile i lipsa de conlucrare democratic  în 
rândurile Alian ei. Membrii acesteia nu au însu it înc  lec ia colabor rii în 
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coali ie, fapt dovedit în mod conving tor de rela iile tensionate în perioada 
alegerilor locale din 2011, precum i în perioada alegerilor preziden iale din 
decembrie 2011 i martie 2012. 

Totodat , se tie c  în cadrul procesului nici un scop nu reu te s  se reali-
zeze întocmai a a cum a fost programat, f  unele abateri, argument confirmat 
i de mersul reformelor democratice în Republica Moldova. De aceea, procesul 

în cauz  necesit  a fi în vizorul permanent al factorului de decizie i a 
societ ii în general, necesit  o expertiz tiin ific  a c ilor i metodelor de 
implementare a noului i, respectiv, o corec ie, în cazul devierilor, a cursului 
reform rii. Spre aceasta i este orientat ast zi efortul guvern rii liberal-
democratice. 

În al cincilea rând, drept component  general  cu caracter sintetic a trans-
form rii democratice este rezultatul acesteia. În cazul nostru rezultatul întruchi-
peaz  scopuri nerealizate pe deplin, mijloace care în mare m sur  contravin 
scopului nobil programat, incertitudini ale procesului de reformare. Din acest 
considerent rezultatul transform rilor este la fel de incert, ceea ce corespunde în 
deplin  m sur  constat rilor savantului american A.Przeworski, care men iona 

 trecerea spre democra ie i, respectiv, îns i democra ia ca rezultat final este 
o „împ ie a incertitudinii” [3, 47-63]. 

Deci, în rile de tipul Moldovei unde situa ia a r mas mult timp f  prog-
rese, incertitudinea este factorul particular principal al transform rilor democra-
tice. Sunt necesare c i reale de ie ire din incertitudine, c i ce depind nu doar de 
ra ionalizarea sferei politice, ci i a celei economice, sociale etc. 

O alt  tendin  principal  a transform rilor democratice din spa iul moldav, 
care de asemenea o examin m prin prisma dimensiunilor generale i 
particulare, const  în caracterul lor relativ îndelungat, anevoios i neunivoc, fapt 
ce corespunde concep iilor tranzitologice actuale. Atare caracter nu exclude i 
mi ri înapoi. Conform acestor argumente în concep iile nominalizate tranzi ia 
i, respecttiv, transformarea democratic  sunt examinate în calitate de proces 

etapizat cu logica sa i cu particularit ile sale de manifestare. În asemenea 
situa ie acela i A.Przeworski socoate procesul democratiz rii drept unul cu 
dou  trepte: „ie irea din regimul autoritar (totalitar - V.S.) i crearea regimului 
democratic” [4, 67]. În viziunea cercet torului prima treapt  nu conduce 
obligatoriu la cea de a doua, fiindc  constituirea democra iei este doar unul din 
rezultatele posibile ale c derii regimului vechi. 

Aprofundând ideea despre dou  trepte ale transform rilor democratice i 
adaptând-o la specificul Europei de Est al i savan i lanseaz  teza despre diviza-
rea tranzi iei postcomuniste în dou  procese diferite. E vorba despre distrugerea 
structurilor autoritare  (totalitare - V.S.), existente pân  acum, i de crearea unor 
structuri politice noi care s  ocupe locul celor de alt dat  [5, 113-138]. 
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Îns  tranzitologul rus G.Vainstein, analizând în mod detaliat legit ile 
transform rilor postcomuniste, pe drept consider  c  de rând cu constat rile 
sus-men ionate destul de generale, dar principiale, în literatura politologic  
actual  exist i concep ii mai complexe care pot sluji drept baz  teoretico-
analitic  pentru întreaga gam  de procese tranzi ionale contradictorii ale lumii 
postcomuniste [6, 136-170]. În acest context accentul se pune pe dou  no iuni-
cheie lansate de c tre savan ii tranzitologi din Vest G.O’Donnell i 
Ph.Schmitter – „tranzi ia spre democra ie” (transition) i „consolidarea 
democra iei” (consolidation). O’Donnell, de exemplu, socoate c  procesul 
general al democratiz rii se înscrie în dou  tranzi ii succesive [7, 18]. Prima 
(transition) conduce spre constituirea guvernului democratic, adic  spre 
formarea bazelor institu ionale ale sistemului democratic, care s  asigure 
alternan a puterii prin intermediul procedurilor democratice. A doua tranzi ie 
(consolidation) se identific  cu consolidarea democra iei sau cu func ionarea 
eficient  a regimului democratic, când are loc familiarizarea majorit ii 
popula iei cu valorile democratice, socializarea ei. 

Raportarea acestor ra ionamente la transform rile din Republica Moldova, 
la fel i la cele din alte ri postcomuniste, pare a fi binevenit . Totodat , în lite-
ratura politologic  din spa iul ex-sovietic sunt cam pripite unele concluzii pesi-
miste privind „rezultatele” democratiz rii din spa iul respectiv. În primul rând, 
orice concluzii ale noastre despre „rezultatele” democratiz rii nu pot fi juste da-

 nu le vom conforma etapei concrete a democratiz rii. În al doilea rând, e ne-
cesar a ine cont de faptul c  în Republica Moldova, de rând cu alte ri postco-
muniste f  progrese în domeniul transform rii, pe prim plan se impun deoca-
mdat  solu ionarea pe deplin a sarcinilor primei etape a democratiz ri – adic  
celor legate de constituirea bazelor institu ionale ale sistemului politic. De exe-
mplu, aici e departe de a fi definitivat procesul constituirii sistemului politico-
partiinic, ca sistem de baz  din cadrul primei etape. 

Cât prive te sarcinile etapei de consolidare a democra iei, ele au deocam-
dat  o pondere slab  în cazul nostru, fiindc  îns i formarea în societate a unui 
consens vis-a-vis de normele i regulile func ion rii sistemului democratic se 
confrunt  cu dificult i serioase. Dac i apare element al consensului, el are, 
dup  cum ne-a demonstrat practica politic  de pân  acum, mai mult un caracter 
impus, de conjunctur , care nu se actualizeaz  îndeajuns de c tre cei ce conduc 
(de exemplu, consensul din 2005 între guvernarea comunist i opozi ia democ-
rat ), fiind folosit în special în interese înguste. 

Mai mult decât atît, dup  alegerile parlamentare din aprilie i iunie 2009 i 
dup  evenimentele din 7 aprilie a aceluia i an, când absoluta majoritate a tinere-
tului a respins hot rât valorile guvern rii comuniste, consensul între putere i 
opozi ie nu a mai avut anse s  fie atins. Acest fapt s-a soldat cu alegeri parla-
mentare anticipate în anii 2009-2010, precum i cu boicotul din partea 
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frac iunii comuniste a alegerii efului statului de c tre Parlament în anii 2010-
2012. 

Astfel, când evalu m perioada în care se afl  ast zi Republica Moldova e 
important a lua în seam  gradul de realizare a sarcinilor primei etape a transfor-

rilor ce ine de constituirea democra iei i gradul de con tientizare i 
chiar de implementare a unor sarcini a etapei a doua, axate pe consolidarea 
democra iei. Chiar dac  ambele grupe de sarcini i se desf oar  practic 
concomitent, fapt confirmat i de al i autori [8, 115-124], aceasta nu trebuie 

 ne reorienteze aten ia spre concluzia cum c  ast zi ne afl m deja în perioada 
consolid rii democra iei. Cum n-ar fi de dorit s  afirm m dar în prezent ne 
afl m într-o situa ie paradoxal , când democra ia se zbate între prima i a 
doua perioad , când coexist  în mod ciudat componenta sa de constituire, cu 
multe abateri de la normal, i componenta sa de consolidare, p truns  prioritar 
de element declarativ. 

Totodat , la cele men ionane e necesar a remarca faptul c  constituirea i 
consolidarea democra iei, ca dou  etape ale democratiz rii, pot fi realizate cu 
succes doar dac  premerge cu adev rat etapa liberaliz rii, ceea ce deja s-a abor-
dat mai sus. Astfel, liberalizarea poate fi considerat  atât etap , cât i proces la 
fel de continuu ca i democtratizarea. Ambele coreleaz  între ele, dar i se ma-
nifest  simultan într-o dubl  ipostaz . În consecin   putem afirma c , caracterul 
rela iei dintre liberalizare i democratizare determin  în mod esen ial specificul 
transform rilor din Republica Moldova.  

Or, liberalizarea i democratizarea au o pondere real  în circuitul transfor-
ma ional nu doar prin parametrii lor institu ionali i comportamentali, lega i de 
„transition” i „consolidation”, ci i prin manifestarea parametrului socio-psiho-
logic. Acesta din urm  se caracterizeaz  prin gradul de percepere a institu iilor 
politice existente, ca institu ii acceptabile care nu au alternative legitime în con-
stituirea i consolidarea democra iei. La capitolul socio-psihologic transforma-
rea democratic  din Republica Moldova are multe restan e, fapt ce va fi supus 
unei analize speciale în cadrul altor tendin e ce vor fi abordate în continuare. 

La tendin ele de prim ordin ale transform rii raport m, de asemenea, asi-
metria scopurilor legat  de caracterul ei triplu: politic, economic i teritorial. Ne 
referim la trinomul sistem politic pluralist – economie de pia  – statalitate no-

, care în literatura de specialitate este abordat de mai mul i tranzitologi [9, 
865-892; 10, 1-36; 11, 92]. În particular, V.Bunce men ioneaz , c  postcomuni-
smul e ceva mai mult decât tranzi ia spre democra ie; el este o revolu ie care se 
extinde spre politic , economie i via a social . În opinia politologului american 
Ph.Roeder postcomunismul se distinge prin trei revolu ii: politic , care distruge 
regimul autoritar; economic , care conduce spre schimbarea sisitemului econo-
mic administrativ cu economia de pia ; na ional , care pune începutul noului 
stat na ional [12, 743]. Astfel de revolu i, consider  savantul, au zguduit rile 
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Europei de Vest în secolele XVIII, XIX pân  la începutul secolului XX, pentru 
ca spre sfâr itul acestuia s  se r spândeasc   aproape simultan asupra a nou  
state comuniste. În locul lor au ap rut 28 de state cu un sistem sociopolitic nou. 

Raportându-le la Republica Moldova, revolu iile nominalizate, au un 
caracter profund, trivalent, cu manifest ri particulare. E vorba de o tranzi ie 
concomitent  de la dictatura totalitar  la democra ie, de la economia de 
comand  la pia a liber ; de la o republic  cu statalitate limitat  în cadrul unui 
imperiu la stat na ional. Aceast  tranzi ie tripl  era înso it  de o povar  grea a 
mo tenirii totalitare, precum i un ir de probleme specifice Moldovei, generate 
de rena terea na ional ; de manifestarea secesionismului transnistrean i, 
respectiv, de înc lcarea integrit ii teritoriale a rii; de înghe area conflictului 
transnistrean i t narea procesului de reintegrare a Republicii Moldova; de 
nivelul sc zut al economiei na ionale; de deficitul tradi iilor democratice i 
experien ei reformatoare de tip nou etc. 

Aceste i alte probleme împiedicau substan ial realizarea reformelor demo-
cratice. Totodat , desf urarea procesului democratic depindea în mod direct de 
posibilitatea soli ion rii unor scopuri cu totul diferite dup  natura lor. 

Con tientizarea fenomenului reform rii simultane de natur  politic i eco-
nomic  ocup  un loc aparte în concep iile tranzitologice actuale privind dezvol-
tarea postcomunismului. Abordat prin prisma politicului i economicului feno-
menul dat a c tat în literatura de specialitate semnifica ia unei tranzi ii duale, 
fapt confirmat de cercet torii americani J.Linz, R.Duch, P.L.Berger, J.Weintra-
ub .a. De exemplu, J.Linz considera înc  la începutul anilor ‘90 c  toate tran-
zi iile în fostele ri comuniste se deosebesc în mod fundamental de acelea care 
sau desf urat în Vest prin existen a economiei socialiste centralizate, ineficien-
te. Acestor ri le revine s  realizeze reforme economice i tranzi ii spre o anu-
mit  form  a economiei de pia  concomitent cu realizarea reformelor politice. 
Transform rile sistemului economic se confrunt  cu deficite mult mai mari de-
cât transform rile politice, în mare parte din motivul inexisten ei deocamdat  a 
modelelor de trecere de la o economie de comand  la economia de pia i la o 
anumit  form  a capitalismului [13,156]. Deci, istoria ne demonstreaz  c  mar-
turizarea treptat  a capitalismului prin economia de pia  întotdeauna a premers 
apari iei institu iilor democratice, fiind o condi ie i totodat  un catalizator de 
constituire a formelor democratice de guvernare.  

Ast zi îns  modelul interconexiunii între transform rile economice i poli-
tice se impune drept experiment unic, f  precedent în istoria economic i po-
litic , experiment care întruchipeaz  în sine întreaga gam  de contradic ii inter-
ne ale „tranzi iei duale”. În acest sens rela ia între transform rile democratice i 
cele ale pie ii are un caracter asimetric, adic  „capitalismul este o condi ie nece-
sar , de i insuficient , a democra iei, pe când democra ia nu e unica premiz  a 
capitalismului [14, 5]. Dup  cum ne demonstreaz  practica social  a unor ri, 
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capitalismul actual nu asigur  terenul direct în favoarea democra iei. El se aco-
modeaz  la forme autoritare de conducere i, chiar, poate s  prospere în unele 
sisteme nedemocratice. 

Astfel, în lumea postcomunist , între scopurile edific rii democra iei i a 
economiei de pia  apar divergen e, tensiuni, care fac a fi destul de anevoios  
transformarea radical , simultan , a dou  sisteme: economic i politic. Mai 
mult, unii cercet tori consider  drept imposibil  simultaneitatea a dou  tranzi ii 
[15, 267-274], motivând-o, pe de o parte, prin deficitul de capacit ti de consens 
a sistemului democratic în noile democra ii de a lua i a implementa, la timp, în 
mod hot rât, decizii necesare reform rii economice, iar pe de alt  parte, prin co-
nsecin ele negative ale transform rii economice asupra democratiz rii politice, 
consecin e întruchipate, de acemenea, în înr ut irea condi iilor de via  a mase-
lor largi, în cre terea instabilit ii sociale i materiale a diferitor segmente ale 
popula iei. 

Atare situa ie confuz  a rela iei dintre transformarea politic i economic  
are în condi iile Republicii Moldova o pondere real , fapt ce frâneaz  procesul 
democratiz rii oferindu-i acestuia, precum i scopului democratic, diformit i i 
devaloriz ri de sens. În cei 20 de ani de tranzi ie ara a avut parte i de privati-

ri ilicite, r mase, în mare parte, nesanc ionate de c tre putere; i de privatiz ri 
oficiale, dar ineficiente dup  rezultatul lor, chiar antipopulare; i de retragerea 
prematur  a statului din unele ramuri ale economiei (din motivul privatiz rii) în 
care controlul statal trebuia p strat i optimizat; i de inten iile autoritare ale pu-
terii, soldate cu monopolizarea vie ii economice (indeosebi în cei opt ani de gu-
vernare comunist ); i de lipsa de consens între putere i opozi ie vis-a-vis de 
realizarea la timp a reformelor economice; i de gre elile comise în timpul gu-
vern rilor de coali ie (ADR, AIE-1, AIE-2) privind modernizarea consecvent  a 
economiei; i de procedurile îndelungate ale târgului politic între for ele liberal-
democratice, privind coordonarea eforturilor i identificarea compromiselor în 
crearea i func ionarea AIE-2, în alegerea efului statului etc. 

Actualmente, când rela iile din cadrul AIE-2 deseori devin aproape la fel 
de tensionate ca i acelea dintre puterea democratic i opozi ia comunist , când 
unii membri ai Alian iei doresc s  capete dividende în defavoarea altor membri, 

 se considere pe sine unicii care respect  prncipiile i valorile democratice, e 
problematic a asigura compatibilitatea reformelor din sfera politic i economi-

. Marele paradox al Alian ei actuale ca i cel al Alian ei din anii 1998-2000, 
este lipsa de unitate i de colaborare reciproc  în reformarea societ ii i a statu-
lui. 

Desigur, teza despre incompatibilitatea transform rii concomitente a eco-
nomiei i politicii, lansat  înc  în anii 90 în tranzitologia contemporan , nu 
înseamn  c rile de tip Moldova sunt sortite s  se afle în permanen  în 
„impasul incompatibilit ii”. Dep irea acetuia e posibil  pe calea „avântului 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

131 

democratic”, ca prim pas spre economia de pia i nu prin ac iuni nepopulare a 
unei puteri autoritare, care dore te s  asigure transform ri economice radicale. 

Un alt moment important în aceast  ordine de idei este de a ine cont de 
specificul statal, regional în realizarea reformelor. De bun  seam  nu pot fi me-
tode unice de dep ire a incompatibilit ii celor dou  tranzi ii pentru toate rile 
în schimbare. Pentru majoritatea rilor postcomuniste, inclusiv Republica Mol-
dova, mai bine se potrive te modelul unor reforme economice impulsionate de 
un nivel adecvat de democratizare. Adic , reforma politic  trebuie s  fie prima-

, baza reformei economice. Necesitatea acestui deziderat este confirmat i de 
situa ia actual  din Republica Moldova, când lipsa unui consens democratic, or-
ganizat i institu ionalizat în alegerea efului statului pe parcursul anilor 2010-
2011 sa r sfrâns în mod negativ asupra vie ii sociale în general i a celei econo-
mice în particular. 

Desf urarea i realizarea transform rilor democratice sunt determinate n 
ultima instan  de rolul factorului subiectiv, ca tendin  decisiv  a oric ror evo-
lu ii sociale. A aprecia la justa valoare esen a acestei tendin e, caracterul ei dete-
rminant, este o problem  teoretic  dificil  a tranzitologiei contemporane. 

Actualmente, odat  cu cre terea complexit ii procesului democratic, cu 
apari ia, constituirea i consolidarea a ”noi democra ii” în spa iul central i est-
europian, rolul factorului subiectiv în dezvoltarea social  se impune sub aspect 
nou, care, desigur, trebuie perceput i interpretat în conformitate cu noile reali-

i. Ce reprezint  ast zi acest factor? Care sunt capacit ile lui de 
democratizare a vie ii politice în condi iile Republicii Moldova? Vom r spunde 
la aceste întreb ri inând cont de exigen ele tiin ei politice actuale. 

Unu, dac  pe parcursul a trei decenii(începutul anilor 60-sfâr itul anilor 80 
a secolului trecut) rolul factorului subiectiv în dezvoltarea social  era interpretat 
preponderent prin prisma „concep iei culturologice”, lansat  de c tre G.A.Al-
mond i S.Verba [16] înc  la începutul anilor ’60 (axat  pe interconexiunea sis-
temului democratic, con tiin ei de mas i culturii politice), atunci, în ultimul 
deceniu al secolului XX pîn  în prezent pe prim plan se impune teoria „alegerii 
posibile”, care vine s  argumenteze ideea despre rolul primar al elitei fa  de 
mase în transformarea sociopolitic . Reprezentan ii acestei teorii Ph.Schmitter,  
G.O’Donnell, A.Przeworski i al ii consider  c  apari ia” noilor democra ii” a 
fost generat  de încheierea pactelor între reprezentan ii diferitor grupuri elitare 
i nu de ini iativele maselor. 

Doi, ajustarea teoriei sus-men ionate la procesul transforma ional din Re-
publica Moldova ne demonstreaz  c  rolul elitelor de aici, în compara ie cu cel 
din rile Europei Centrale i de Est, este mai degrab  negativ. Anume elita po-
litic  moldoveneasc , ca de altfel i din alte ri CSI, a fost aceea care prin dese-
le sale confrunt ri pentru putere, prin lipsa de unitate i de colaborare vis-a-vis 
de realizarea transform rilor democratice, a f cut ca ara s  se împotmoleasc   
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într-o tranzi ie paralizant , s  dispun  de perspective modeste de a ie i din criz  
i s cie [17, 13-14]. Orientarea doar spre conflict, intoleran a fa  de alte sco-

puri i idei i alte tr turi negative, caracteristice reprezentan ilor elitei, indife-
rent de coloratura politic , nu a permis de a aplica în condi iile Moldovei o stra-
tegie eficient  a tranzi iei de pact. Alian ele de pân  acum au avut mai mult un 
caracter artificial, cu tendin e ale unor membri de a c ta avantaje doar pentru 
sine. Atare situa ie i frâneaz  procesul democratiz rii. 

Trei, rela ia între diferite grupuri ale elitei politice din Republica Moldova, 
reflect  o fragmentare evident  a culturii politice, particularit i ale mentalit ii 
i comportamentului caracteristice unei societ i dezbinate. Transform rile gen 

moldovenesc sunt determinate în mare m sur  de coliziunile mentalit ii i co-
mportamentului, de frecventele discordan e înre cuvânt i fapt , declara ii de-
mocratice i comportament nedemocratic. Ata amentul elitelor la valorile de-
moratice i la principiile economiei de pia  pe departe nu garanteaz  promova-
rea în realitate a acestor valori i principii. În acest sens, cultura politic  a elite-
lor are mult comun cu cultura politic  a maselor, întruchipând în sine toat  com-
plexitatea, dar i absurditatea culturii politice dominante în societate, stereotipu-
rile, erorile i orient rile ei. Drept rezultat, suntem martorii unor combin ri neo-
bi nuite între fenomenul transform rii democratice i fenomenul culturii politi-
ce, mentalit ii politice i comportamentului politic. Mai mult, corela iile ciuda-
te între aceste fenomene au dat na tere unui ir de paradoxuri: al „jefuitorilor”, 
„hr re ilor”, „mutan ilor”, „staierilor r citori”, ”simulan ilor” în anii ‘90; 
„comportamentului politic nedeterminat”, „r zbun rii i r spunsului cu aceia i 
moned ”, ”neg rii alternan ei la putere”, „a ilor din mânec ”, „tr torilor po-
litici” etc. în ultimii 10-12 ani [18, 56-57; 19, 193-204]. 

Generalizând aceste paradoxuri i adaptându-le la procesul transform rii 
democratice din Republica Moldova i din alte ri ale spa iului CSI constat m 
un fenomen original – apari ia „democra iilor f  democra i”. Atare fenomen 
caracterizeaz  nu doar elitele politice ci i p turile largi ale cet enilor, fapt de-
monstrat în mod evident de cei opt ani de guvernare comunist , dar i de 
situa ia prezent , când Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, de i este 
în opozi ie se bucur  de sus inerea a mai bine de 40% din popula ia rii. 
Totodat , sintagma „democra ie f  democra i” poate fi atribuit  într-o 
oarecare m sur i guvern rii liberal-democratice, fiindc  rela iile interne din 
cadrul acesteia, precum i unele rezultate ale activit ii sale nu corespund 
valorilor i principiilor democratice.  

În sfâr it, tendin a-cheie în desf urarea transform rilor democratice, con-
siderat  drept sintetic , este nivelul relativ sc zut de dezvoltare a societ ii civi-
le, de antrenare a ei în procesul democratiz rii. Desigur, impulsul democratiz rii 
venit din partea acestei societ i în lumea postcomunist  este diferit. Dac  în 
Europa Central i de Est revolu iile din 1989 i transform rile de mai departe 
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au fost în mare m sur  un triumf al proiectului societ ii civile, atunci în fosta 
Uniune Sovietic i ulterior în statele ex-sovietice rolul „poporului” i organis-
melor sale civile a fost mai curând ambiguu [20, 205]. 

Sl biciunea societ ii civile în Republica Moldova reprezint  o limitare se-
mnificativ  pentru democra ie, fapt ce î i are r cinile înc  din sistemul totali-
tar-comunist, care reprima orice ini iativ  civil , dar i din perioada de trecere 
spre democra ie, când lipsesc tradi ii civile, experien  civic  de transformare. 
Cu atât mai mult, c  ast zi exist i pozi ii simpliste în interpretarea rolului ace-
stei societ i. Uneori, chiar, se pune semnul egalit ii între societatea civil  în 
devenire i fenomenul democra iei. În acest sens este important a ine cont de 
pozi ia lui L.Daimond, care consider  necesar de reexaminat interpret rile uni-
laterale de alt dat  a rolului societ ii civile în procesele democratiz rii i de co-

tientizat nu doar aportul ei în constituirea democra iei, ci i contradic iile i 
tensiunile pe care ea le creiaz . În opinia noastr  transform rile democratice de 
mai departe din Republica Moldova necesit  ra ionalizarea structurilor societ ii 
civile, acumularea de noi cuno tin e i deprinderi civile, optimizarea organiza i-
ilor i grupurilor de baz , independente ale cet enilor. Totodat , sunt necesare 

suri de perfec ionare a colabor rii statului cu societatea civil , de profilare a 
unui parteneriat real între ei. 
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The democratization process is evolving and democracy affirmed itself in 

the constant strugle for and against it practical in most countries of the world, 
especially in those where only in the late of 20th century began to carry out a 
string of lawsuits and the unavoidable, to circumvent the historical development 
which would not have been possible to democracy. Universalisation of the de-
mocratization process have contributed many international processes: cold war 
ended and measures to end the arms race and expanding economic exchange, 
cultural, information on the global scale. Types of democracy are based on dif-
ferent institutional levels and by different criteria. At the state level, according 
to legal and institutional criteria, its type is determined by relations between the 
legislative, executive, and judiciary functions. In Parliamentary republics and 
constitutional monarchies the executive power depends on the Legislative. In 
the Presidential form of government head of state is elected by the entire nation, 
it forms the Government and may be in his forehead. In the semi presidential 
form of government the President is elected by the people and shares executive 
power with the Prime Minister.  

In the Republic of Moldova from 1994 to 2001, the form of Government was 
Semi-presidential. Currently officially it is considered to be parliamentary 
republic because the president is elected by the parliament, but in fact is neither 
parliamentary nor Semi-presidential, because the powers of the head of State 
are the same as in the Semi-presidential republics. Democratization of the 
political process of society largely depends on the ideological direction of the 
political parties that govern. From this point of view we can speak of several 
dimensions of democracy, particularly liberal, consevatism, social and 
Christian. 

 
No iunea de democra ie – etimologic provine de la grecescul ”demos” 

(popor) i ”cratos” (putere) sau puterea poporului, una din principalele forme 
de guvernare, de organizare politic i social  a societ ii, a statului i 
puterii, regim politic care se dezvolt i progreseaz  în aspect istoric, îndeosebi 
legat de formele republicane de guvernare. Democra ia, democratizarea i 
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democraticul în tiin a politic  sunt categorii omogene, dar în acela i timp 
diferite. Democratizmul caracterizeaz  regimul, modelul guvern rii, metodele 
folosite, formele rela iilor politice i comportamentul puterii statale. De aceea 
democratic, în principiu, regimul politic poate fi nu numai într-o ar  
guvernat  printr-o form  republican , ci i în una guvernat  printr-o form  
monarhic , îndeosebi, monarhiile contemporane, constitu ionale în care 
monarhul are un rol simbolic, o valoare nominal  (de exemplu Marea Britanie, 
Belgia, Japonia etc.). De aici putem vorbi despre societ i democratice cu 
forme republicane i monarhice de guvernare, dar cu regimuri politice 
asem toare. 

Democra ia e cunoscut  în istoria omenirii undeva mai degrab  decît alte 
forme (monarhice) de organizare politic  a societ ii: democra ia comunei 
primitive, democra ia militar  de trib în etapele prestatale de dezvoltare a 
societ ii umane. Formele democratice de guvernare au fost bine recunoscute 
lumii  antice.  În  Grecia  Antic  ele  mult  timp  se  alternau  cu  diferite  forme  
monarhice: despotice, tiranice; în Roma Antic  timp de cîteva secole, 
democra ia republican  a precedat guvern ri de tip imperial monarhic. În 
epoca Medieval  deseori i perioade îndelungate ap reau ora e-state 
democratice în forme de adun ri populare de tip feudal i feudal-teocratic. În 
feudalismul Medieval, îndeosebi din vest, în cadrul guvern rilor monarhice se 

strau organele puterii mo tenite de la municipiile romane i se formau din 
nou conven ional institu ii democratice de autoadministrare local  – 
parlamente provinciale ale st rilor sociale cu o guvernare în forma iune 
incomplet , par ial aleas i par ial fundamentat  pe privilegii. Nu disp ruse 

i formele directe, pleibiscitare (de i pe departe nu deplin democratice) de 
guvernare, de exemplu, adun rile b rba ilor din cantoanele Elve iei, care s-au 

strat în unul din ele pân i în zilele noastre; adun rile nobililor i repreze-
ntan ilor claselor privilegiate în vechea Rusie; soborurile biserice ti, organe 
ale puterii colective în mediile mai izolate, dar i celor care pretindeau la exp-
resia reprezentan ilor poporului în structurile biserice ti. 

adar, democra ia prezint  un proces istoric, analogic procesului 
realiz rii altor valori universale – echitate, egalitate, responsabilitate, care este 
infinit, dar real i trece printr-un ir de etape evidente fixate în tiin a 
politic . Cercet rile consacrate acestei valori politice fundamentale permit s  
urm rim evolu ia tipului democratic de guvernare i s  constat m 
caracteristicile de baz  ale democra iei. 

În teoria antic , aristotelic , cu privire la formele de guvern mânt democra-
ia prezint  guvernarea poporului, cet enilor (locuitorilor polisului). Democ-

ra ia se deosebe te de monarhie (autocra ie) i aristocra ie (guvernarea 
unui grup limitat). Platon în tratatul ”Republica” nume te cinci forme de 
guvern mânt: aristocra ia (guvernarea celor mai buni), timocra ia (guvernarea 
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celor r i i lacomi), oligarhia (guvernarea celor puternici i înst ri i), tirania 
i democra ia, pe care o consider  ca rezultat al rebeliunii celor s raci, 

distrugând i expulzând adversarii, împ ind cu cei r ma i puterea. În teoria 
platonic  democra ia se consider  ”guvernare numeric ” i ”guvernarea 
multor  sau  a  mul imii”.  Platon  deosebe te  forme  bune  i  forme  proaste  de  
guvernare, i democra ia o recunoa te ca cea mai proast  dintre cele bune, 
dar mai bun  dintre cele rele. În lucrarea ”Legele” Platon a adus aceasta la dou  
forme de guvernare: monarhie i democra ie. Aceast  împ ire sa p strat pe 
parcursul  a  dou  milenii  i  jum tate  i  se  recunoa te  contemporan i  azi.  
Ambele forme, din punctul de vedere a lui Platon sunt proaste: prima din cauza 
surplusului de putere, a doua din cauza surplusului de libertate. În tratarea 
aristotelic  a democra iei se eviden iaz i o alt   problem  esen ial , nu 
mai pu in important  decât problema puterii i libert ii, problema rela iilor 
minorit ii i majorit ii în democra ie.  

Aristotel destingea trei forme bune i trei forme proaste de conducere a sta-
tului, în dependen  de faptul în folosul cui guverneaz  puterea, în interesele 
proprii sau ale societ ii. Pe acest criteriu se deosebesc dou  forme de guvern -
mînt: guvernarea majorit ii sau a celor mul i, care se deosebe te de 
guvernarea unei persoane (monarhia) sau unui grup restrâns (oligarhia) i este 
de fapt democra ia, altfel spus guvernarea în folosul ”s racilor” cu aceea  
opozi ie a tiraniei i oligarhiei. În Evul Mediu i tradi iei mai târzie 
reprezent rile despre democra ie ca o guvernare a unei p i a poporului 
(celor s raci i majoritar ) cu cealalt  sa p strat i a devenit o problem  real  
important  a politicii contemporane – problem  a unit ii democratice a 
societ ii i a valorilor democratice universale: egalitate, echitare, libertate i 
drept, realizarea c rora sa ar tat nu mai pu in complicat , decât reorganizarea 
societ ii i puterii. Aristotel conturase rezolvarea acestei i altor probleme 
ale democra iei, el a elaborat principiile alternative a guvern rii democratice: 
boga ii i s racii particip  la guvernare în condi ii egale; func iile publice 
se ocup  în baza condi iei averii mici; pot s  ocupe func ii publice to i 
cet enii, excluzându-i pe cei care sunt supu i urm ririi penale; la func ii se 
admit cet eni cu drepturi depline (liberi, nu robii); care n-ar fi drepturile 
politice i suveranitatea poporului, dar nu a legei este sfera ac iunii 
”demagogilor”, form  ”imoral ” de guvernare popular . Nec tând c  în An-
tichitatea târzie, în perioada Medieval i cea mai mare parte a Timpurilor Noi 
regimurile democratice au disp rut, concep ia democra iei în formul  aristo-
cratic  nu  numai  c  s-a  p strat,  dar  i  s-a  îmbog it  în  crea ia  multor  
gânditori politici. Jean Bodin la sfâr itul secolului XVI în opera sa ” ase 

i despre republic ” a eviden iat defini ia democratizmului, care s-a fixat 
i a jucat un rol important în democratizarea politicii i în lupta împotriva 

regimurilor absolutiste monarhiste. 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

138 

Gândirea politic  romantic  târzie i medieval  a c utat o argumentare 
noua a democra iei, ca putere a poporului încredin at  monarhului, o 
originalitate democratic  de legitimare a dreptului suprem unui personaj regal, 
sau altfel spus, scotea problema alegerii dintre monarhie i republic , dispotie 

i democra ie. Persist  în acela i timp în discu ie i problema: cui îi 
apar ine legea – poporului, care-i încrede executarea ei monarhului sau 
st pânitorului; este oare executarea puterii numai func ia monarhului sau 
prerogativ  original , cui, la urma urmei, real îi apar ine puterea, este oare 
transformarea ei numai o cedare temporal , sau ea este definitiv i de 
nedesp it i r mâne în mânile monarhului (suveranului). În teoria 
democra iei în acea perioad  se analiza problema izvoarelor puterii i 
suveranit ii ei, care în tratarea democratic  se recuno tea poporul. De acum 
în teoria politic  a Greciei Antice i epocii medievale lui îi apar inea puterea 
principal -legislativ , i tot atunci a ap rut ideia distribuirii a dou  puteri fun-
damentale: a celei principale i a doua, executiv , care se încredin eaz  st pâ-
nitorului. Aceast  putere este derivat i se delegeaz  st pânitorului în form  
de mandat, care poate fi rechemat. Mai târziu, de acum în Timpurile Noi, 
J.Locke a perfec ionat i ideia suveranit ii puterii legislative a poporului. În 
tratarea lui mai realist  ea se delega reprezentan ilor poporului în parlament; 

a a ap rut ideia de democra ie reprezentativ . Din Evul Mediu i perioada 
timpurie a Vremurilor Noi în teoria i practica democra iei au ap rut a a 
elemente fundamentale, ca suveranitatea poporului i puterii, dar i ideia i 
practica rela iilor contractuale, care reglau rela iile acestor dou  fenomene 
suverane i au permis s  aplaneze conflictele dintre ele, i prin urmare dintre 
puterea legislativ  a poporului sau reprezentan ilor lui i puterii executive – 
exponent al mandatului încrederii. 

În Timpurile Noi a ap rut într-o form  mai concret  problema despre orga-
nizarea politic  democratic i corela ia ei cu orânduirea republican  de stat 

i înc  mult timp, pîn  la sfâr itul secolului XVIII, republica se prezenta în 
dou  forme: aristocratic i popular . Din trei forme de guvernare descrise de 
Ch.L. Montesquieu – republica, monarhia, despotia – republica e prezentat  în 
dou  forme: aristocratic i democratic , m car c  veritabilii virtuo i 
republicani (J.J. Rousseau, M.Robespierre i al ii) o g sesc numai în 
guvernarea democratic . Concep ia nou  a democra iei în epoca 
iluminismului i form rii concep iei liberale a politicii, Revolu iei Franceze 

i apari ia primului document important al contemporanit ii, a Constitu iei 
Statelor Unite ale Americii, e legat  în mai mare m sur , decât înainte cu ideia 
echitalit ii, egalit ii i noii în elegeri a libert ii, care a permis mai 
precis delimitarea democra iei directe i celei reprezentative. Libertatea 
particip rii directe în formularea legelor i alegerea organelor puterii a primit o 
expresie maximal  la adun rile cet enilor. Libertatea contemporan  e 
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individual  în rela ie cu statul, ea se manifest  nu în colectiv, dar nu ca voin  
colectiv . Aceasta e libertatea democratic  de alegere. Dezvoltarea ulterioar  a 
procesului democratic a devenit o întreag  epoc  de lupt  pentru universalitatea 
unei alegeri individuale (pentru dreptul de vot universal) i pentru aceia, ca 
aceast  alegere s  devin  cu adev rat colectiv , adic  a devenit expresia 
intereselor si voin ei societ ii în întregime sau a grupelor sociale destul de 
importante (semnificative). Rezultat al acestei dezvolt ri a devenit nu numai cu-
cerirea libert ii democratice de alegere a puterii reprezentative, dar i trans-
formarea democra iei directe în proceduri universale si tehnici posibile de 
aderare la unul din variantele p rerii colective.  

În lupta politic  real  din secolele XVIII-XIX i în cercet rile tiin ifice 
de orientare liberal-democratic  democra ia s-a concretizat ca ansamblu de 
drepturi i libert i cet ene ti, sociale i politice: participarea în 
activit ile puterii politice, dreptul de a crea asocia ii, libertatea con tiin ei, 

rerilor, deplas rilor, coresponden ei etc., incluzând i drepturile omului la 
via , securitate, munc  ect. Dezvoltarea democra iei reprezentative a înaintat 
în aceast  perioad  pe dou  direc ii: extinderea dreptului de vot de la st ri 
sociale, sensuri limitate (pe criterii culturale, de jen) pân  la dreptul universal 

i înmul irea num rului organelor reprezentative de la legislative de stat pân  
la organele reprezentative de autoadministrare local  (în acela i num r i 
economic  în corpora ii i la întreprinderi) i terminând cu eful statului. 
Alt  direc ie de democratizare a procesului politic a devenit crearea sistemului 
de garan ii a democra iei: politice, culturale, de drept, economice, ideologice. 
Garan ii de mare importan , condi ie i în acela i timp ca urmare a 
democra iei a devenit procesul form rii societ ii civile i statului de drept în 
multe ri democratice. În acest context democra ia nu este un fenomen izolat 
de alte procese sociale sau, mai precis, de dezvoltare, dar parte component  a 
schimb rii integrale a cre terii economice, progresului tehnico- tiin ifice i 
for elor de produc ie, form rii societ ii civile, statului de drept i evo-
lu iei culturii, îmbinarea dezvolt rii individuale i comunitare a omului i so-
ciet ii. Fiecare din aceste p i componente ale acestui proces cumul social – 
istoric este rezultat i în acela i timp condi ie pentru dezvoltarea altor 
componente care-l alc tuiesc.  

Parte component  important  a democratiz rii procesului politic al 
societ ii a devenit elaborarea procedurilor democratice universale, care 
caracterizeaz  democra ia contemporan : organul suprem al puterii legislative 
e necesar s  fie ales de popor; în rând cu el trebuie s  existe organe ale puterii 

i administr rii mai inferioare, pân  la autoadministrarea local : aleg torii 
trebuie s  fie egali în drepturi, iar dreptul electoral – universal; to i aleg torii 
trebuie s  posede drept egal al votului; votarea trebuie s  fie liber ; alegerea din 
rândul alternativelor trebuie s  se finiseze la toate nivelele cu majoritatea 
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voturilor, m car c  valoarea acestei majorit i poate fi definit  în mod diferit; 
hot rârea majorit ii limiteaz  dreptul minorit ii; organul puterii trebuie s  
profite de încrederea altora, mai întâi de toate, importante prin rela iile fa  de 
el i organele puterii, care colaboreaz  cu dânsul; rela iile societ ii i 
organele puterii alese de ea trebuie s  fie mituale i simetrice cu garan ia legei 

i reac iile aleg torilor, cu responsabilitatea delegat  de ei purt torilor puterii; 
democra ia exist  sub un control social necontenit i minu ios; statul i 
societatea elaboreaz  mecanisme în vigoare (func ionale) de prevenire i 
lichidare a conflictelor la toate nivelele sociale i politice: între ramurile 
puterii, între majoritate i minoritate, grupurile sociale i na ionale, ora i 
sat etc. 

Procesul democratiz rii este în evolu ie continu i democra ia se afirm  
în lupt  permanent  pentru i împotriva ei practic în majoritatea rilor lumii, 
îndeosebi în cele, unde numai la sfâr itul secolului XX au început s  se 
efectueze un ir de procese necesare i inevitabile ale dezvolt rii istorice, 
ocolirea c rora n-ar fi fost posibil  democra ia: formarea statalit ii 
na ionale, crearea structurilor de producere proprii, infrastructurilor sociale i 
economice (sisteme de comunica ie, transport, mass-media i a.m.d), 
fundamente culturale, educa ionale ale rela iilor civile, politice i alte 
transform ri, care cu succes se cuprind în contextul comun al moderniz rii. 
Universaliz rii procesului democratiz rii au contribuit multe procese 
interna ionale: terminarea r zboiului rece i m surile de a pune cap t cursei 
înarm rilor i extinderea schimbului economic, cultural, informa ional pe 
scara mondial . 

Tipologia democratiei se intemeiaz  la diverse nivele institu ionale i pe 
diferite criterii. La nivelul statal, conform criteriului juridico-institu ional, tipul 
ei se determin  prin rela iile dintre puterea legislativ , cea executiv i 
func iile puterii judec tore ti. În republicile parlamentare i monarhiile 
constitu ionale puterea executiv  depinde de cea legislativ , iar aceia de 
procesul electoral. Parlamentul ine sub control activitatea guvernului i poate 

-l demit . În forma de guvernare preziden ial eful statului se alege de 
întregul popor, el formeaz  guvernul i poate fi în fruntea lui (SUA, Rusia). În 
forma de guvernare semipreziden ial  pre edintele se alege de popor i 
împarte puterea executiv  cu primul ministru, care se propune de pre edinte i 
se afirma (valideaz ) de parlament (Fran a, România). În Republica Moldova 
din 1994 pân  în 2001 forma de guvernare a fost semipreziden ial . 
Actualmente oficial se consider  parlamentar , fiindc  pre edintele rii se 
alege de parlament, dar de fapt nu este nici parlamentar i nici 
semipreziden ial , fiindc  împuternicirile efului statului sunt acelea i ca i 
în republicile semipreziden iale. 
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La nivel mai inferior, democratizarea procesului politic se determin  prin 
sistemul partidelor politice din ar : bipartidist i multipartidist; sistemul 
monopartidism nu se consider  democratic. Alt  caracteristic  a procesului 
democratic este sistemul aranj rii partidelor, cât de la guvernare, atât i de 
opozi ie, parlamentare i ne parlamentare pe e cherul politic (dreapta, centru, 
stânga). 

Luând în considera ie rela iile dintre partidele politice, pozi iile elitelor 
politice i cultura politic  a societ ii se disting regimuri politice democratice 
centrifuge  i  centripete,  polarizate  (pot  fi  partide  care  nu  sunt  de  acord  cu  
cursul partidului de guvern mânt) i nepolarizate. În structura politic i 
ideologic  a procesului democratic un rol deosebit îl joac  comportamentul i 
organizarea elitelor politice, grup rilor guvernatoare sau pretendente la 
guvernare, care pot destr ma structurile democratice, concura sau încheia 
alian e pentru a ob ine acord în regim politic democrat omogen. A a zisa 
”democra ia de conciliere (de aplanare)” în care se petrec tratative în 
structurile de vârf a partidelor, între liderii lor, care concureaz  în leg tur  cu 
direc ia de dezvoltare politic  a rii sau constituirii guvernului, alegerei 
pre edintelui într-o republic  parlaentar , mai stabil decât conflictual, riscând 
cu institu iile sale politice i având aptitudine s  se recunoasc i s  permit  
instaurarea regimului politic autoritar. 

Regimul politic democratic determin i deosebe te nu numai structurile 
institu iilor superioare (macronivelele) ale puterii, dar i structurile politice 
ale nivelului mediu ale aparatelor de stat, întreprinderilor i organelor 
administrative. G.Almond deosebe te în acest aspect trei tipuri de procese 
democratice: primul- cu nivel înalt de independen  a subsistemelor 
(partidelor, sindicatelor, grupurilor de presiune. SUA, Marea Britanie); al 
doilea, cu autonomie redus  (Fran a, Italia); al treilea, cu autonomie minimal  
(Mexic). 

Complicitatea rela iilor i structurilor politice democratice, reprezint  
reflectarea unei problematici mai generale în rela iile societ ii i statului, 
poporului i puterii i structurilor ei. Guvern rile democratice spre deosebire 
de cele nedemocratice (totalitare, autoritare) nu le simplific , prin procedeile lor 
violente i primitive de presiune, ci le complic . Sensul istoric al complicit ii 
este exclusiv: dinamica proceselor politice, mecanismele stabiliz rii politice 
corespund dinamicii dezvolt rii societ ii contemporane – flexibile, active i 
care repede reac ioneaz  la interac iunile interne i externe a organiz rii 
politice a societ ii democratice asupra stabilit ii, unit ii statale, hot rârii 
mai eficiente a problemelor importante de dezvoltare a societ ii, decât cele 
aspre, greoaie, cu structuri învechite ale altor regimuri. Îns  de la putere 
societatea, guvernarea democratic  cere mai mult, decît de la cele totalitare i 
autoritare, nu pur i simplu percepere de a porunci i de supunere, dar 
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educarea unei culturi deosebite de comportament politic i a a o cunoa ere a 
ve ii politice a societ ii, care face omul s  posede abilit i de dezvoltare 
permanent  a democra iei i vie ii în condi iile ei. Cerin e i mai ample 
înainteaz  democra ia organelor puterii, în deosebi, în situa ii specifice de 
dezvoltare post-totalitar , post-comunist  a societ ii. 

Democratizarea procesului politic al societ ii în mare m sur  depinde de 
direc ia ideologic  a partidelor politice, care se afl  la guvernare. Din acest 
punct de vedere putem vorbi de mai multe dimensiuni ale democra iei. Dimen-
siunea liberal , impune democra iei in plan politic doua linii de for : una la 
nivel individual ca spa iu a moralei, în plan de comportament politic al 
fiec ruia în raport cu societatea; alta la nivelul raportului cet eanului cu statul. 
Libertatea personal  în aceast  dimensiune a democra ie const  în toate acele 
drepturi, care garanteaz  protec ie individului în fa a guvern mântului. 
Libertatea civil  prevede dezvoltarea i a altor canale libere, care indic  
activitatea i paticiparea cet eanului la via a statului. Aceast  libertate 
trebuie  s  fie  ap rat  printr-o  lege  fundamental  –  Constitu ia  –  care  s  se  
raporteze egal la to i cet enii. Libertatea social  se refer  la egalitatea de 

anse. Este dreptul tuturor cet enilor de a ocupa o pozi ie în cadrul 
societ ii conform  cu statutul lor în func ie de merite, preg tire i 
capacit i. În dimensiunea liberal  a democra iei se consider  c  exist  dou  
sfere de existen  separate – sfera public  (statul i institu iile lui) i sfera 
privat  (individul, societatea civil i institu iile acesteia). În dimnsiunea libe-
ral  a democra iei, problema crucial  a fost i este identificarea zonei de inte-
rsectare a  statului cu sfera privat .  

În democra ia conservatorist  libert ile individuale se declar  mai 
importante decât egalitatea, se neag  concentrarea puterii politice în mâinile 
mul imilor, se insist  asupra teoriei organice a societ ii, care s  includ  o 
ierarhizare a grupurilor i a claselor, dar i o cooperare între ele. Democra ia 
conservatorist  de aici deduce ideea de comunitate i interesele ei, care sunt 
mai presus decît interesele individuale. Aceast  dimensiune a democra iei î i 
asum  un respect aparte, sacru pentru tradi ie i mo tenirea cultural , 
proclam  ra iunea i proprietatea ca metode de rezolvare a problemelor 
sociale, consider  c  religia, care este un bun cultural tradi ional, trebuie s  se 
bucure de respect, afirm  c  omul este legat de comunitate, dar aceasta nu-i 
neag  libertatea, ci dimpotriv , declar  c  numai prin comunitate exist  
libertatea uman . Democra ia conservatorist  prezint  o form  prin care 
comunitatea controleaz  puterea statului. Democra ia, crede Burke, nu trebue 

 se realizeze neap rat prin alegeri, ci prin reprezentativitate, pentru c  nu 
alegerile ci calitatea celor care reprezint  trebuie s  fie sursa autorit ii. În 
dihotomia individ-societate democra ia conservatorist  opteaz  clar pentru 
sociatate, f când-o responsabil  de existen a individului social. 
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Democra ia  social  nu este  posibil  decât  acolo unde puterea de stat  este  
controlat  de sociatatea civil , iar statul devine un garant al controlului 
sociat ii asupra puterii economice. Social-democra ia define te puterea 
economic  nu ca exploatare a individului, ci satisfacerea tuturor nevoilor trebuie 

 fie scopul activit ii economice. Social-democra ia contemporan  neag  
orice influien  marxist i define te liniile de for  a ei în felul urm tor: 
coexisten a diferitelor tipuri i forme de proprietate în cadrul aceluia i sistem 
economic; asigurarea unui raport între planificarea orientativ i concuren ; 
la nivel macro (industria strategic i grea) urmând s  predomine planificarea, 
iar la nivel micro (nivelul intreprinderilor mici i mijlocii) concuren  
conform principiului ”Concuren  atât cât este nevoie, planificare atât cât este 
necesar”; nici un grup nu poate ob ine foloase necuvenite pe seama exploat rii 
altui grup; valoarea egal  a muncii i a capitalului, se vizeaz  transformarea 
propriet ii în func ie social ; recunoa terea interven ionismului etatic în 
via a economic , urmare a cre terii responsabilit ii sociale a statului i a 
extinderii sectorului public; corela ia dintre legisla ia social i politicile 
profesionale in domeniul for ei de munc . Dimensiunea social  a democra iei 
analizeaz  fenomenele sociale prin prisma intereselor p turilor sociale, a 
întregului popor i neag  dictatura ca form  de putere politic . 

Democra ia  cre tin  nu  prezint  o  teocra ie,  ci  un  model  social  apt  de  
instaurare a moralei în politic . În aceast  dimensiune a democra iei 
cre tinismul prin concep ia sa despre om i menirea acestuia în lume, 
constitue fundamentul etic pentru abordarea unei politici pline de sim ul 
responsabilit ii i mai ales a unei r spunderi în fa a lui Dumnezeu. Prin 
recunoa terea acestei baze morale în democra ia cre tin , devine posibil  
formularea unei ac iuni ideologice pentru rezolvarea problemelor de interes 
social. Democra ia cre tin  este fidel  ideii guvern rii de c tre reprezentan ii 
poporului. În cadrul democra iei reprezentative, democra ia cre tin  este o 
alternativ  de centru, bazat  pe ideia celei de a treia c i, situat  între 
dimensiunea democra iei liberale, individualiste i egocentriste, i cea a 
democra iei socialiste etatice i colectiviste. Aceast  a treia cale are ca punct 
central, atât ca scop i ca mijloc, persoana in eleas  ca om supus moralei 
cre tine. Persoana se formeaz  în mijlocul comunit ii, care ac ioneaz  ca un 
corp politic i social. Pentru structurarea societ ii civile, democra ia cre ti-

 ap  proprietatea privat  v zut  ca având o func ie social  deosebit de im-
portant  în înt rirea libert ii de ac iune a persoanei. Statul ac ioneaz  în 
domeniul public, doar acolo unde sociatatea civil  nu intervine. Prin ”statul 
bun st rii” democra ia cre tin  în elege s  puna economia în serviciul 
omului.  

Func iile puterii statale în organizarea politic  democratic  a societ ii se 
determin  prin necesitatea ap rii i dezvolt rii democra iei. Pentru aceasta 
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puterea trebuie s  fie destul de puternic . Dar puterea puternic  la diferite etape 
ale procesului democratic poate i trebue s  se comporte în moduri diferite. În 
condi iile democratice firave, în etapa ini ial  a statorniciei societ ii 
democratice puterea puternic  u or se transform  în dictatur  totalitar  sau 
autoritar . Unica e ire din situa ie în acest caz e participarea real  a societ ii 
la guvernare, crearea condi iilor juridice, economice, politice, ideologice 
pentru un control social activ a puterii, formarea societ ii civile i statului de 
drept, echilibrul celor trei puteri de stat separate: legislativ , executiv i 
judec toreasc . Aceasta este o cale complicat , deseori îndelungat  de 
dezvoltare c tre a a stare a statului când for ele sale refuz  de la dominarea 
minorit ilor i împart puterea cu societatea, care particip  activ la guvernare. 
În acela i timp aceast  situa ie nu trebuie s  se transforme într-o ”tragedie a 
majorit ii”, deosebit de primejdioas , când ea este înve mântat  într-o form  
parlamentar  reprezentativ  de guvernare. Ea poate s  se transforme în dictatura 
parlamentului sau majorit ii parlamentare i înceteaz  s  exprime voin a 
adev rat i interesele reale ale societ ii i duce spre lupta cu puterea 
executiv , care se poate transforma în r zboi civil, ceea ce de multe ori s-a 
întimplat în istorie. Puterea executiv  tot poate s  opun  acestei tiranii violen a 
(constrângerea), cum s-a întimplat, de exemplu, în secolul XVII în Marea 
Britanie în timpul r zboiului dintre rege i parlament. În aceast  lupt  ”ma-
sele”, poporul poate urma puterea legislativ  sau executiv , or i una i alta, cu 
autoritatea c reia se determin  dezbinarea societ ii în p i du noase, cu 
for a ei, cruzimea i oportunitatea s  îndemne masele la violen , deseori 
înarmat . A a putere minimalizeaz  scopurile democratice, interesele i 
leg turile cu societatea. Puterea pseodemocratic  se instaureaz  nu cu mijloace 
cu care se înf ptuesc democra iile, dar cu ale adversarului ei veritabil. 

Particularit i deosebite ale extinderii i interna ionaliz rii procesului 
democratic apar în sociat ile, care intr  în etapa dezvo rii democratice, 
neavând acea experien  organic  de secole în mi carea spre democra ie, 
care au dobândit-o în lupta îndelungat  pentru ea alte popoare. Democra ia 
post-totalitar  are particularit ile sale i se constitue în condi ii destul de 
complicate, comune pentru societ ile, care trec prin grele încerc ri de innoire 
antitotalitar i specifice pentru fiecare ar . Experien a mondial  de 
evolu ie spre democra ie permite s  înzestreze societ ile în tranzi ie spre 
democra ie cu cuno tin e, care, bineîn eles, n-ar substitui i n-ar exclude 
acumularea experien ei proprii a acestei societ i, dar semnificativ ar u ura 
aceast  munc  teoretic i practic i ar reduce perioada de tranzi ie spre 
democra ie.  

Procesul politic parcurge neuniform. Nicidecum nu toate tipurile istorice ale 
societî ii s-au aflat în stare s  instaureze orânduiri democratice. Dezvoltarea 
democratic  e posibil  numai ca proces organic inerent societ ii, i este 
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necesar s  fie legat cu procesul general de dezvoltare social , propriu societ ii 
date. Democra ia politic  în acest sens este isoric i nu poate de la sine s  se 
transfere din societatea unui tip în societatea de alt  natur , cu alt  cultur i cu 
tradi ii politice diferite. De aici reiese o consecin  important  pentru rile 
care nu au tradi ii democratice complicat organizate, cu rela ii neomogene din 
punct de vedere economic, cultural i na ional, precum în ele nu pot fi 
omogene i uniforme i dezvoltarea democratic . Pentru dezvoltarea 
democratic  este necesar ca în societate organiza iile sociale i politice s  fie 
mature i stabile. Nu trebuie, în acela i timp, de evitat folosirea experien ei 
democratice, mai ales, în rile care n-au experien  proprie, lipsa sau 
insuficien a ei poate fi fatal . 

Democratizarea procesului politic este un fenomen social complex si integ-
ru. În societatea contemporan  nu poate fi democra ie real , des vâr it , dac  
ea nu este pentru to i, exist  pentru o parte din societate i nu exist  pentru alta. 
Democra ia nu poate fi de valoare real , dac  ea este selectiv , se permite în 
unele sfere a vie ii societ ii, în unele probleme, dar în altele nu. De exemplu, 
se permite în autoadministrarea social  local , dar nu în organiza iile de stat 

i în rela iile de producere. Altfel vorbind democra ia nu permite excluderi 
din procedura democratic . Democra ia este rezultatul crea iei populare, 
reprezentan ilor frunta i ai societ ii i a guvernatorilor ei, gradul de 
progresivitate i spiritul inovator, care se evaluiaz  (pre uie te) în 
dependen  de participarea în transform rile democratice. Democra ia nu se 
îmbin  cu curatela (tutela) celor de sus, din partea puterilor guvernatoare. 
Paternalismul inevitabil se transform  întru-n control birocratic al procesului 
democratic. Democra ia are necesitatea de garan ii, ea comite foarte multe 
gre eli, ca s  fie supus  riscului unor sau altor influien e asupra 
transform rilor democratice. Democra ia cum ne arat  experien a îndelungat  
de dezvoltare a ei, se garanteaz , în primul rînd, de societate, care ap  
(ocrote te) patrimoniul s u; în al doilea rând, de ordinea i institu iile 
democratice dac  ele s-au înr cinat în societate; în al treilea rând, de puterea 
politic , prin metode juridice, norme culturale i morale. Garan ie 
democra iei îi serve te controlul social asupra manifest rilor i e ecurilor ei 
concrete.  

Societatea permanent înva  democra ie. Educarea democra iei este un 
proces destul de îndelungat, dar, luând în vedere c  el este cunoscut în form  de 
experien  istoric  a multor civiliza ii, acest proces e posibil în mod ra ional, 
concret orientat s  fie accelerat, introducând procedurile i regulile 
democratice, care s-au îndrept it. Democra ie nu este un capriz, un exces, ci 
o necesitate istoric  inevitabil , pentru realizarea c reia i se transform , i se 
înnoie te societatea. Democra ia nu se reduce numai la unele genuri de reguli 

i libert i. Ea trebuie s  fie activ , creativ i s  introduc  convingeri i 
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sentimente pozitive, civice, morale, ideologice i politice în con tiin a 
popula iei. 

Justa în elegere i însu irea experien ei mondiale acord  tuturor 
cet enilor, care intr  în procesul democatic al societ ii o egalitate real  în 
fa a legii. i a organelor administrative; respectarea drepturilor 
constitu ionle; ap rarea societ ii i cet enilor de ac iuni ilegale, de unde 
ele n-ar ap rea; des vâr irea formelor i normelor democratice de 
comunicare; congruen a dintre normele formal proclamate i real func ionale 
ale rela iilor sociale; stim  fa  de om, educarea în el a sentimentului 
demnit ii civice i încrederea veritabil  fa  de toate formele administr rii 

i c tre concet eni; lichidarea privilegiilor pentru unele grupuri sociale i 
categorii de cet eni, organiza ii, organe ale puterii i administr rii; 
informarea despre evenimentele i procesele esen iale i importante; organi-
zarea discu iilor în întreaga societate i dezbaterilor pe problemele autoadmi-
nistr rii locale, deservirii sociale, transportului, salubriz rii, protec iei naturii 

i mediului ambiant, timpului liber etc.; contact permanent al popula iei cu 
organele de administrare local , statal i economic . 

Dezvoltarea democra iei este condi ionat  prin în elegerea clar  a 
func iilor sociale, a controlului din partea poporului i criticii cet enilor, 
care joac  în societate un rol important i care interac ioneaz  cu controlul de 
sus: în elegerea mai ampl , cu con inut bogat a notoriet ii publice, care 
încorpozeaz  permanent func ii de control, posibilitate de interac iune cu 
aparatul central de administrare; efectul întrem tor al notarit ii i controlului 
reciproc, neatr gînd aten ia la posibila lips  de obi nuin i sentimente 
nefire ti (boln vicioase) de la unele proceduri democratice; tendin a de nu a 
avea team  de unele neajunsuri ale notariet ii: polarizarea opiniei publice, 
discu ii între p rta ii diferitelor p reri, unor posibile extreme opinii, cu care 
societatea democratic  se descurc  cu ajutorul metodelor democratice. E 
necesar s inem cont c  mecanimul polemicii este extrem de important i 
eficient  metod  de organizare i control social. 

Pentru institu iile centrale a puterii i aparatul administrativ intrarea în 
procesul democratiz rii societ ii semnific  neeficien i 
antidemocraticitate substituirii cu altele i dublarea lor, ceva obi nuit în 
sistemele de administrare totalitar i autoritar ; inadmisibilitatea reducerii 
competen ei i responsabilit ii, metode de guvernare prin orden-comand , 
prin a a substituiri i dubl ri; delimitarea strict  a func iilor puterilor 
divizate; restructurarea serioas  a activit ii organelor judec tore ti i 
executive ale puterii i autoadministr rii locale, cu scopul aducerii lor la 
cerin ele de via a a popula iei, la interesele i necesit ilor ei. Societatea 
trebuie s  aib  reprezentan i  competen i  a  intereselor  lor  în  organele puterii.  
Ele, la rândul lor, trebuie s  fie mai aproape de necesit ile societ ii i s  
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protejeze interesele cet enilor f  rieoric i demagogie; poporul trebuie mai 
bine s i cunoasc  ale ii. 

Respectând aceste condi ii minimale, democra ia poate deveni un mod 
veritabil de via  a societ ii i indici ai calit ii sociale, s  asigure 
activitatea ei de producere, s  stimuleze munca, s  regenereze i activeze 
competen a capabil i moralitatea civic , sentimentul datoriei i 
comportamentul responsabil în toate sferele rela iilor sociale. Democra ia 
semnific  pentru societatea care se înnoie te formarea i dezvoltarea veritabil  
colectiv  ca for  social , cultural i politic  important , care creiaz i 
formeaz  omul de model democratic.  

 
Bibliografie: 

1. Almond G., Verba S. Cultura civic : atitudini politice i democratice în 
cinci na iuni. - Bucure ti, 1996. 

2. Ball T., Dagger R. Ideologii politic i idealul democratic. - Ia i, 2000. 
3. Oxford. Dic ionar de politic . Univers enciclopedic. - Bucure ti, 2001. 
4. Sartori G. Teoria democra iei reinterpretate. - Ia i, Polirom, 1999. 
5. Howard D. Stafia democra iei. - Bucure ti,2008. 
6. .  

. // , .12, 1999, N6, .36-47, 
7. . . // -

, 1991, N6, .55-64.  
 

Prezentat la redac ie 
La 13 decembrie 2011 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

148 

 
THE AGENTS OF EUROPEAN IDENTITY IN BELARUS 

 
Dzmitry VASILEUSKI 
Vilnius, Lithuania, European Humanities University, 
Assistant-professor Master of Philosophy 

 
-
-

. -
, . a, -

,  
,  

,  
. ,  

 
,  

,  –  
 

, , ,  
.  

 
The article aims at explicating the existence of European values as part of 

separate specific identity in a Byelorussian society. This goal is achieved by 
analyzing these values, which Z.Bauman, quoting Todorov, marks as rationali-
ty, justice and democracy, and by trying to see how these values are interpreted 
in a social sphere of Byelorussian activity, oriented on Europe or the understa-
nding of how it should be. The author concludes, that it’s possible to speak abo-
ut European identity in a concrete society, particularly in Belarus, only in case 
the criticism of authorities is seen by the society as a normal thing, and vice ve-
rsa – absence of ethos and criticality reflects unwillingness of society to see the 
pathogenic processes inside it and consequently signals, that European values 
are in a certain crisis or remain in a process of formation. 

 
The agents of European identity in Belarus connect their movement through 

history with an important Real referent – modern Europe as a regulatory hori-
zon, approaching which must provide Byelorussians with a desirable socially-
political reorganization and simultaneously guarantee its success. Authoritaria-
nism is taken as the main obstacle on the way to the merging of EU countries, 
and opposition is viewed as a movement-from- the future towards the present, 
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as opposed to the national project, for instance (as a movement towards the pre-
sent from the past). 

A distant and well-established Europe is an object of passion and a cause for 
regretting one’s own unsuccessful fate. The subjects of this identity are less co-
ncerned with the national revival and consciousnessly they live already accor-
ding to the European values as cosmopolitism, globalism and post nationalism. 
Perhaps, there subjects aren’t concerned with the expenses, which brings a new 
world order to a national statehood and economy and it’s as true as that they’re 
involved into a struggle with the main obstacle – the formed power. 

Wanderings of European identity (or ideas about it) in a Byelorussian sym-
bolical space are retrospectively determined by a historically-formed interpreta-
tion of it by the Europeans themselves and especially by the fact that it posses-
ses a universally-significant dimension. The values, forming European identity, 
are important for the Europeans as much as they’re applicable to the non-Euro-
peans. 

Consequently the bearers of this identity in Belarus find themselves in the 
centre  of  a  dialectical  process  of  permanent  commodification  of  the  results  of  
the politically-cultural transformations, undergone by the values, which form 
the substratum of European identity. Let’s by turns see into these values, which 
Z.Bauman, with reference to Todorov, defines as rationality, justice and democ-
racy [1,  37]  and try to see,  how these values are  perceived in a  social  field of  
Europe-oriented action or the idea of how it has to be. 

Meanwhile, as a launch pad for the analysis served not the policy of the aut-
horities; in this case the validity of the research is reached through addressing to 
the procedure of verification of the Byelorussian society itself for presence in it 
and quality of values, which are identified as European. It’s even more correctly 
to say, that authoritarianism always appear with the permission of the society 
itself and from this point of view, whether we’re analyzing the authoritarianism 
– we analyze the society and vice versa.  

Rationality – is a belief in the fact, that everything – from customs and tradi-
tions to state laws and civil institutes – has to pass the justification by the court 
of judiciousness, has to be accepted by the means of persuasion and discussion, 
not by the means of power, through a frequent exchange of arguments and from 
a position of criticism and self-criticism; and regardless of how rationality is 
mentioned by one or another agent of its, in this or that epoch, in this or that co-
untry – the presumption of rationality itself towards any opinion does remain, 
and only in the result of such an acknowledgement the opinion can become ra-
tional, which means, universal. And even after this any opinion and decision, ta-
ken on its basis, always remains doubtful, uncertain and full of dissatisfaction 
by whether mind orders were understood and applied correctly and in case they 
weren’t – what has to be corrected, and corrected urgently [1, 37]. 
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At first sight it might seem, that the Byelorussian society possesses a firm 
immunity against different kinds of doubts towards civil institutes, forms of po-
litical self-government and organization of educational, medical, municipal, co-
urt and other establishments. Nevertheless, here it’s necessary to point out the 
implicit ambivalence: in the analysis of any social or psychological factor as a 
manifestation of the operation of an institute or an epiphenomena of an establi-
shed Byelorussian ethos there always exist – on the level of an official 
discourse as well as on the level of private judgment – doubt in the quality of 
the work done, in the moral trustworthiness of the executors, uncertainty in the 
right organization of things, suspicion of authorities in double-dealing and any 
worker in an ostentatious fervor. 

We shall note that this “discourse of doubt” articulates dissatisfaction only 
on the level of result, which means that a system of public health is well-concei-
ved, but the available personnel “spoils everything”. Our education is the best 
and is well-estimated in the world, though all the professional and teaching staff 
is entirely corrupted: it’s possible to get a post of a professor only thanks to per-
sonal contacts, and to become a student only having given a bribe. Nowhere el-
se in the world the state caters for agricultural workers, meanwhile drinking co-
mbiner operators always practice sabotage with the rates of harvest. And, sure-
ly, if the President didn’t consider all these problems himself, all would have 
collapsed. Note: a retrospective analysis of a danger line never stoops to critici-
ze the basics and remains on the level of individual qualities of the subjects. Co-
rrespondingly, the removal of the “bad work” expenses can be performed only 
in person, personally by the President. And the authorities didn’t invent this cir-
cular logic of dealing with the problem, they rather used the possibility, given 
by the society itself.  

This double bottom of the Byelorussian “discourse of doubt” doesn’t go the 
basics, but nevertheless finds out more or less modern basics for such a doubt: 
Belarus as Panopticon, where the individual is being controlled directly by the 
authorities. The personality is subject to drilling of ideological, moral and pro-
ductive qualities; good citizens and workers are encouraged, bad are repriman-
ded, the very bad ones are demonized or both reprimanded and then demonized. 

Nevertheless, Belarus doesn’t pass the entire circle of modern, closing on an 
unreal simulacrum of authoritarianism. Modernity is exhausted in accordance 
with the logic of an endless, transcendental, positively-utopical critics, reaching 
basics, where the authorities and the organization of the society itself become 
problematic – class division, gender roles, national consciousness, independen-
ce of the state, economic model, the limits of the rights, given to an individual, 
the level of democratization as freedom of views, beliefs, speech and action. 
According to this, the forefront of European identity sees the problem of the so-
ciety in half-hearted critics of functioning and organization of the institutes of 
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power, economics and rights. The task is to break the old constructivist practi-
ces of functioning of the institutes and restore the authentic strategy of modern 
thinking: to see everything in perspective of a task, not of reality, in perspective 
of a vocation, not predetermination. Nevertheless, exactly this defines thinking 
of domestic agents of European identity as a short-term thinking. Trying to cri-
ticize the basics they’re hardly aware of the fact, that control and order, with 
which modernity is identified, has to be replaced by the uncertainty / unpredic-
tability / instability, social and intergovernmental inequality, as the need arises 
[2, 135].  

Feeling this intuitively, many Byelorussians grant the authorities with a mo-
ral and electoral capital for freezing of that relatively safe order of things, 
which, though not so effectively, but does work. In such circumstances, the 
agents  of  European  identity  appear  to  be  squeezed  by  both  sides  –  firstly,  by  
those, blaming instability, which will bring the liberal reforms, by the country-
men, on the other hand – by critics of western societies from within the 
societies themselves. And nevertheless, understanding reasonably, that the loss 
is inevitable, the supporters of the western vector of development offer to lose 
with the least losses. This means, the basics of civil and political institutes on 
Belarus and the economic model of development are worn out so much, that the 
expenses of the liberalization would be less than the future expenses, which will 
bring the “Byelorussian economic model” and political autocracy.  

According to Baumann, justice is the judge for other values, balances and 
makes them more exact, defending common good, funding any kind of solidari-
ty and moving humanity towards unity in peace and friendship. This is the most 
socializing of the values and thus perhaps, the Byelorussian society can be defi-
ned according to an official discourse as a “socially-oriented state”. 

The President is a guarantor of social solidarity, because it guarantees obser-
vance of all the rights of a Byelorussian where it concerns provision of work or 
unemployment benefit, medical care, achieving education and on the whole it’s 
a guarantor of safety, reliability, certainty / predictability / stability and moral 
satisfaction, which has undoubtedly to be experienced by everyone, blessed by 
the destiny of living in the republic of Belarus. The ideological trick, conducted 
by the authorities, is provided by a roundabout demarche beyond obvious rights 
of a citizen: those obvious and taken for granted rights are considered to be im-
plicit, forced from being potential into actual only by a personal initiative and 
an unselfish interest of the President. Such logic is based on the dynamics of 
retrospective ontology of post-modernity, when qualities of an individual and 
state are frozen and carried back into the past, which has to coincide with the 
present of the Byelorussian reality.  

Authoritarianism by no means can be a self-sufficing player even in his own 
country, cause the logic of his actions isn’t actually connected with this country. 
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Social solidarity is based on the ethical component of the correctly understood 
justice, which, nevertheless, is totally overlooked by the autonomous usage as a 
conception within the society itself. Papers, TV and radio devote the major part 
of the broadcast to substantiation of the actions, taken by the authorities, the 
main job of which is exactly in a faithful distribution of public goods, struggle 
against sabotage and laziness of any worker (from a director to a watchman) 
and any ill-disposed country, willing to destroy of discredit the Byelorussian 
president and the people. The agents of Byelorussian identity undertake a missi-
on of showing the real state of affairs and uncovering the logic of the authoriti-
es, offering to oppose the “Byelorussian reality” only to the freedom of risk and 
on the spot come under fire of the already described double critics – ideological 
and claustrofobical inside and left-oriented from the outside.  

On the other hand, the machine of ideology uses successfully the inside cri-
tics for recruiting enemies from the society itself, which is a necessary 
condition for the maintenance of the self-identity of “bat’ka”, the “care” 
component of which works effectively only in the presence of its negative 
component – “punishment” of those at fault. In some ways A.Lukashenko 
himself puts his own discourse under “care” and justice, making it “impossible 
to be fair” beyond the criticism of his critics.  

It means, it’s impossible to built mechanisms of control and discipline that 
are relevant to modern identity, inside Belarusian reality bypassing assumptions 
(even those implied), that there exist another level of reality, that may be interp-
reted differently, but still preserving its actuality. Nevertheless, the success of 
rhetoric of justice wouldn’t have been in Belarus as such, if in social conscious-
ness weren’t internationalized the modern idea of the welfare state as natural 
element of modern society. But, still, the successful “mastering” of this idea 
from the side of the authorities became possible only because of the decline of 
the welfare state as a result of dialectics of globalism and separation of ethics 
and politics. And this opens to the bearers of European identity in Belarus pers-
pectives for positive criticism and movement towards cosmopolitan world soci-
ety. 

Democracy as  a  value and political  order  is  based on a  belief  that  a  search 
for common good is conducted through discussions, and, first of all, the concep-
tion of “good” is always subject to redefining, cause our knowledge about it can 
be partial, and almost false; secondly, it defines the society as being autonomo-
us, which means originating in its actions not from the heteronymous retrospec-
tive, but from the actual perspective; thirdly, the first two moments predetermi-
ne the eternal fermentation of “totalitarian molecules”, since all aims and means 
of the autonomous society are subordinated to the will of people, composing it, 
and thus the society itself can lock in its totalitarian decision and begin acting as 
an integrated fist on the basis of a specifically understood “good”; this means, 
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fourthly, that an authentic democracy is based on a liberal premise of autonomy 
of the citizens, which presupposes 1) democratic procedures – “gathering and 
nation” – isn’t terminated by a “gathering”, but is stretched in time and space 
through the public sphere, where 2) finds itself and is realized  and the thirst for 
freedom of opinion, participation, speech (freedom of conscience, which, in its 
turn, is based on the democracy of the “policy” [1, 38]; but since these two ele-
ments – the autonomy of a citizen (liberalism) and the autonomy of a society 
(democracy) are interdependent and can coincide in movement towards totalita-
rianism, thus, fifthly, democracy can’t be expressed contextually, only in a cos-
mopolitical perspective, where the efforts of all the countries are coordinates in 
accordance with criticism and self-criticism.  

The Byelorussian nation has been trained at democratic “science studying” 
already in the soviet times. Communism is impossible without the democratic 
rhetoric and is possible only in absence of a public sphere and civil autonomy. 
A present Belarus is in some sense the reincarnation of the USSR in a bit diffe-
rent appearance, but with the same normative base – autonomous heteronomy. 
The abolition of an old political (soviet) regime happens as a result of open dis-
cussions in a society, based on freedom of utterance, and passes a democratic 
procedure – referendum. As a result, legitimately, and openly-elected president, 
a future dictator, abolishing those basic grounds, which helps him to come to 
power, comes to power. A short flash of democracy has hardened in a heterony-
mous lava of Byelorussian authoritarianism, where the conception of a “good” 
is  formed for  a  long period,  and is  fixed for  us,  when the institutes  of  power,  
diplomacy, politics, education, medical care and so on are created “not by us”, 
thus they cannot be either destroyed or reformed.  

Nevertheless, the anti-democratic indeterminacy of the present authorities 
deprives it stable epistemology, making every time act politically, that is relying 
on pragmatics of the moment and taking into consideration the results and con-
sequences of this action. It appears that any authorities – neither monarchic, nor 
soviet or western democracy – haven’t lived and doesn’t live in a state of such 
an ideological vacuum and in such an intensity and readiness for mobilization at 
every moment? As is happens with the Byelorussian authorities. Monarchy was 
openly a heteronomous society and as a matter of fact legitimate (which doesn’t 
mean  being  democratic);  soviet  power  was  a  plain  totalitarian  society  with  an  
“inert” legitimacy, that is “a society-in-remainder” (presupposing elimination of 
oppositionally -aimed and on the whole unreliable for the society citizens), the 
members of which were ideologically brainwashed and have never looked abo-
ve the boarders of a communist epistemology. Western democracy postulates li-
beralism and democracy as its basic values and those people/groups/societies, 
which break in their criticism of power these value limitations, are labeled as to-
talitarian, authoritarian, communist and so on. The most difficult society appe-
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ars to be Belarus, along with alike authoritarian democracies, because it posse-
sses a vicious ambiguity potential, conditioned by, on the one hand, a democra-
tic injection, made in 90ies, and on the other hand, by a “genetically” generated 
non-reflexive subordination to the wheels of state, inherited from the soviet 
period – which equally undermine and feed a settled political order. 

However strange, but these two elements, making political reality are both a) 
locally adopted ideological products of the European origin and b) and interde-
pendent: only together with the second component is formed the nourishing root 
for appearance and functioning of authoritarianism as, perhaps, the most para-
doxical phenomena of modern political life. Authoritarianism – is a permanent 
divergence of epistemology and practice, motives and actions, crime and puni-
shment that is legislative and judicial powers)9, and, finally, liberalism and de-
mocracy.  

Discrepancy runs through the whole society, which proclaims liberal values 
as freedom of conscience and democracy as autonomy of society, but at the 
same time involves these values into a closed circle of reciprocal alternating 
absorption, as a result of which not a value can run but idle, cause its func-
tionality is provided only together with another value. To announce one’s own 
opinion and “launch” it into a functioning public sphere, called for correcting 
the side-effects of mass democracy and cause a result, adequate for the institute 
of individual freedom, as well as for the institute of universality / national spirit, 
it’s necessary to overcome the “obstacles” of social autonomy , because society 
on the whole has “decided”, that negative critics towards an existing order of 
events and towards the conducted policy – is destructive apriority, and thus is 
excessive. In other cases can take place appeal to a singular voter (retiree, vete-
ran, combine operator – marginalized segments of society – the words of which 
are  pulled  out  of  their  speech  context  or  the  speech  is  prepared  for  them  be-
forehand), when the tracery or the Byelorussian society doesn’t coincide with 
the geometrically verified picture of a snowflake in a manual of ideology. Thus, 
these are public sphere and freedom of conscience, which form the pivot of li-
beralism, are gradually eliminated from the ethos of public life, as if being sac-
rificed to democracy, which taking this into consideration gets a character of 
autonomous heteronomy.  That  is  Byelorussian  reality  really  freely  (even  if  
passively, cause passiveness is  also a  manifestation of  freedom) is  crystallized 
into a “paradoxical unit” – into an autonomous society, where there’re no alter-
natives; into democracy going back to monarchic past, which doesn’t exist.  

                                                
9 As a fresh example can be illustrated modern lawsuit against “revolutionaries”, born by the 

events of December 19th, 2011 (presidential elections), particularly, pressure on lawyers as a 
clear signal not to mess about with events, making a resonance. 
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The aim of agents of identity in this project of collective actions is to awaken 
the “virus of the European” – responsible for the concept of individual freedom 
– in a Byelorussian body, to carry the idea that criticism of the authorities – is a 
normal situation, and vice versa, absence of ethos of criticism is a sign of absen-
ce of self-criticism from the side of the society itself. This is a sign of compla-
cency of society, unwillingness to see the pathogenic processes inside them-
selves. To resume: the authorities infringe upon freedom in society as much as 
the society itself allows it, that is specifically people themselves, every person 
separately. 
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As a result of the 1991 collapse of the USSR, Azerbaijan regained the inde-
pendence it had lost in 1920. The republic immediately decided to make a defi-
nitive break with its Communist past, completely dismantle its Soviet-style 
political system, and create in its place a politically stable and economically 
prosperous democratic state. It is true that Azerbaijan, like other countries from 
the former Soviet Union, faced many obstacles as it took its first steps toward 
independence, such as the lingering consequences of the savage, difficult 
conflict with Armenia over Nagorno-Karabakh and the collapse of its economy. 
But the Azerbaijani people felt a real sense of optimism at that time. After all, 
the republic was flush with oil and gas, which allowed Azerbaijanis to believe 
that the many economic problems they would have to face during the 
transitional period after the fall of the Soviet Union would be resolved relatively 
painlessly, and their political problems could be solved as well.  

What has this complex, 20-year process been like in Azerbaijan? What 
changes has it brought and has Azerbaijan been able to make use of this 
window of opportunity to build a secular, democratic state bound by the rule of 
law? And if not, why? And, most important, what awaits Azerbaijan in the near 
and more distant future? These are the primary issues this article will examine.  

 
The government of Abulfaz Elchibey:  
romantic hopes and disappointments 

The Azerbaijan Popular Front Party (APF), headed by Abulfaz Elchibey, 
laid the foundation for Azerbaijan’s independence. This party began as a social 
movement in 1989, in the declining years of the Soviet Union, when Mikhail 
Gorbachev’s policy of “perestroika” had begun to transform both the republic’s 
political system as well as the way most Azerbaijanis lived their lives. And it 
was the APF that took on the mantle of advocating for the interests of the nati-
on, when Azerbaijan was forced to confront Armenian separatism in Nagorno-
Karabakh in 1988. The dispute started as a regional interethnic conflict (1988-
1991), but after the collapse of the USSR and the subsequent independence of 
Azerbaijan and Armenia, the fight escalated in 1992 into an undeclared cross-
border war. The leaders of the Communist Party of Azerbaijan in those years 
(Abdurrahman Vazirov and Ayaz Mutalibov) were entirely dependent on Mos-
cow, and this dependence, first on the Soviet leadership and later on Russia, ex-
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plains why those leaders were so indecisive and unable to adequately respond to 
the challenges the nation faced either at home or abroad. In addition, the com-
munist leaders of Azerbaijan were popularly seen as Russian-speaking puppets 
backed by Moscow, who were disconnected from their own people and uncom-
fortable with their own native language and culture.  

Under these circumstances, the APF’s ascent to power after the collapse of 
the Soviet Union and Azerbaijan’s declaration of independence in May of 1992 
was a natural and expected event. After all, the APF had conducted a propagan-
da campaign for years about the need to create a fully independent national sta-
te, based on a fraternal relationship with Turkey. The APF raised the issues of 
establishing a national army and possibly joining NATO at some point in the 
future, changing the country’s political orientation from north to west, 
expanding the role of the Azerbaijani language in public life, and transforming 
the socialist, planned economy into a market-based system. The country was 
awash with romantic sentiments and the belief that once the APF implemented 
all these ideas Azerbaijan would be able to resolve the issue of Nagorno-
Karabakh and could quickly transition into a new political and economic reality. 
In other words, the Azerbaijani public saw the APF as symbolic of both their 
hopes for a new life and a resolution of the conflict in Nagorno-Karabakh. The 
party became the face of the revolution and it was seen as the antithesis of the 
nomenklatura elite who had run the country for so many decades. 

This was a common attitude for that time in formerly Soviet countries. Af-
ter many years of communist rule, the public was eager to begin a new life as 
quickly as possible. And it is true that under the direction of Elchibey, the lea-
ders of the APF made sweeping policy changes from their very first days in of-
fice. In October of 1992, Azerbaijan pulled out of the CIS, and six months later 
the Russian army withdrew from the republic. Thus the era of Russian military 
presence in Azerbaijan ended. As soon as the party came to power in May of 
1992, it established a national army, which immediately took offensive action in 
Nagorno-Karabakh, giving the Armenians their first taste of defeat.  

Changes were also seen in other areas. For example, a system of examinati-
ons was established for entrance into institutes of higher education, which al-
most completely eliminated the corruption that had been an inherent part of the 
admissions process. And despite the sharp decline in industrial production after 
the collapse of the Soviet Union, Elchibey’s administration established the Nati-
onal Bank, which managed to amass a reserve of hard currency and gold and to 
introduce the first post-Soviet Azerbaijani currency - the manat.  

Steps were taken to reform the Azerbaijani economy. Since the country 
was at war the APF-led government shied away from radical privatization and 
decided to chart a different course. They began to reform the way the 
government was organized. They established the State Committee on Property 
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Issues, the Anti-Monopoly Committee, the Entrepreneurship Support Fund, the 
Committee on Foreign Investment, etc. Laws were adopted on privatization, 
securities, and stock exchanges, and a draft of a major oil contract was drawn 
up.  

But the APF-led government headed by Elchibey was a typical revolutiona-
ry regime, and it saw breaking with the country’s Russian past and joining the 
Turkic world as the new government’s primary task. It was precisely for this re-
ason that certain steps were taken. For example, the Latin alphabet was introdu-
ced as a replacement for the Cyrillic script, which was seen as emblematic of 
Russian hegemony. The official name of the Azerbaijani nationality was chan-
ged to Azerbaijani Turk and the name of their language to Azerbaijani Turkish. 
These measures met with a mixed reaction in the republic, especially among 
members of national minorities who feared the rise of pan-Turkism in their cou-
ntry.  

But the APF was not deterred. President Elchibey behaved more like the le-
ader of a nationalistic-democratic revolution aimed at taking over the entire Tu-
rkic world, than as the Azerbaijani head of state. This is precisely why Elchibey 
continually stressed his antipathy to Iran, a country which was oppressing 
ethnic Azerbaijanis south of the border and standing in the way of the 
unification of all Azerbaijanis. For this reason Elchibey also deliberately and 
publicly confronted the leaders of the Central Asian republics whom he 
considered to be enemies of democracy and of the Turkic people’s desire for 
unification [1, 118-175, 151].  

This revolutionary romanticism and idealism hurt Azerbaijan’s relation-
ships with many CIS countries, Russia in particular, and also with Iran. As a re-
sult, Russia and Iran both began working actively to overthrow the APF regime. 
Serious economic problems also arose. With Russian support, the Armenian ar-
my went on the offensive in the spring of 1993. At the same time, supporters of 
Russia in the young Azerbaijani army rebelled in June of 1993 and moved on 
Baku. As they came to grips with defeats on the frontlines and a worsening so-
cio-economic situation, the public who had so rapturously welcomed the APF’s 
ascent to power only a year before now no longer trusted or supported their for-
mer idols.  

 
The second coming of Heydar Aliyev 

The June 1993 coup in Azerbaijan forced Elchibey to flee the capital, and 
Heydar Aliyev seized power. Aliyev had been the leader of the Azerbaijan So-
viet Socialist Republic from 1969 to 1982. The new president and his 
supporters called for the ouster of the “incompetent upstarts from the streets,” 
as the leaders of the APF were now called, in favor of “competent individuals,” 
all of whom turned out to be former functionaries of the Communist Party of 
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Azerbaijan. At the time, the public did not seem overly concerned when Heydar 
Aliyev began working from the outset to concentrate all the power in his own 
hands, raising the possibility that an authoritarian regime was being created. 
Azerbaijanis were convinced at the time that the country needed to be ruled by a 
strong individual (a “strong hand”) in order to ensure stability and order, and 
this is what they saw in Heydar Aliyev. Consequently, within two years some-
thing happened that to many people was simply unthinkable. The Azerbaijani 
struggle against communism and their euphoria at the overthrow of the Com-
munist Party was quickly replaced by widespread enthusiasm about the return 
to power of a former Communist leader and a general from the Soviet KGB!  

In addition, the public forgave Heydar Aliyev for his many transgressions 
and willingly accepted the myths that were created about him at that time. In 
particular, the fable that Heydar Aliyev’s return to power had saved the country 
from chaos and collapse was widely circulated and is still heard today. It was, in 
fact, at Heydar Aliyev’s order that in the summer of 1993, 33 battalions of the 
Azerbaijani army were disbanded on the pretext that they were under the influe-
nce of the APF. This resulted in up to 7,000 men, the most combat-ready unit of 
the Azerbaijani army, being stripped of duty [2, 40; 15, 45-64, 58]. Heydar Ali-
yev had counted on Russian support to help him halt the Armenian advance and 
create a new army, but his hopes were dashed. As a result, the Azerbaijani army 
virtually ceased to exist, the remaining units proved incapable of holding back 
the Armenian advance, and chaos reigned at the front, leading to a total defeat 
in the Nagorno-Karabakh war. By the end of 1993 Azerbaijan had lost seven 
administrative districts in the area surrounding Nagorno-Karabakh. Through the 
mediation of Russia in May, 1994, the warring parties signed the Bishkek Pro-
tocol, which suspended hostilities and created a ceasefire that is still observed 
today.  

In contrast to the ideological romantics and revolutionaries of the APF, He-
ydar Aliyev was focused on a single goal, that of complete control over events 
in Azerbaijan, so that nothing or no one could pose a danger to him, his family, 
or his inner circle. It was precisely for this reason that Heydar Aliyev opted to 
preserve and safeguard the old Soviet political system, which was ideally suited 
to this purpose. Only the outer trappings of the party underwent a change. In re-
ality, the ruling New Azerbaijan Party was nothing more than a carbon copy of 
the former Communist Party of Azerbaijan, with the same structure and systems 
of governance. Over time, Heydar Aliyev did make some changes to the Soviet 
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political system, adapting it to meet his and his family’s needs as well as the de-
mands of his clan, a group consisting of both family and local elements.10  

As a result, an eastern version of a modified Soviet political system had 
emerged in Azerbaijan by the early 21st century. The de facto Central Commit-
tee of the Communist Party still exists, but today it is called the presidential 
staff. Outside of the major cities, power is concentrated in the hands of the he-
ads  of  the  Communist  Party’s  district  committees,  who  are  appointed  by  the  
president. Today these committees are called executive branch agencies. The 
cabinet and parliament do the bidding of the presidential staff and have no abili-
ty of their own to influence the life of the country. Nor do the local municipali-
ties have an independent role. 

Heydar Aliyev’s system was very strictly centralized, and all actions had to 
be approved by the president. In addition, as an experienced politician Heydar 
Aliyev understood that in order to portray himself as a democratic leader, he ne-
eded the existence of certain democratic institutions, such as opposition parties, 
an independent media, and civic organizations. Although naturally these sectors 
could never pose any real threat to his personal grip on power. In the end he 
created an authoritarian political system that contained pseudo-democratic ele-
ments [13, 178-180]. 

The suspension of hostilities in the Nagorno-Karabakh conflict allowed 
Aliyev to sign “the oil contract of the century,” which has been very popular 
with the public. Although at the time these contracts were signed, the overall 
state of affairs in Azerbaijan was deplorable. The national economy was in a de-
ep  crisis.  Living  standards  had  plummeted.  The  legal  minimum wage  was  the  
equivalent of $2 a month, while 45 dollars per month was considered to be the 
minimum required for one person’s subsistence-level existence. The rate of inf-
lation in 1994 reached 1,700% [6, 363-378, 365; 4, 15-20]. All this was in addi-
tion to the military defeat in Nagorno-Karabakh, which had dealt a great psy-
chological blow to the country. Azerbaijanis felt impotent and incapable of re-
gaining their lost territories militarily.  

At that point, the public began to see oil as the country’s only weapon in 
the battle to retake Nagorno-Karabakh and improve their economy. Aliyev then 
proposed that Azerbaijan offer concessions in its oil contracts to Western oil co-
mpanies that would agree to support the country politically on the issue of Na-
gorno-Karabakh. Aliyev promised Azerbaijanis that their nation would become 
a “second Kuwait” [8, 116-128, 120]. The public was desperate for a miracle 
and so they threw their support behind Heydar Aliyev’s oil policies.  

                                                
10 The term “clan” as used in Azerbaijan signifies an informal network that emerged during the 

Soviet period and that was based on a regional identity. These regional groups (“clans”) were 
used as a base of support to seize resources and power in the country [9, 68-74; 11, 29-32].  
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By skillfully maneuvering between Russia and the West (meaning the Uni-
ted States and the European Union), Aliyev just managed to keep the strained 
fabric of Russian-Azerbaijani relations intact. It was then that the West, and the 
US in particular, began to pay more attention to the region as a whole, and espe-
cially to energy-rich Azerbaijan.  

By the mid- to late 1990s, the us and russia were engaged in a quiet tussle 
over the region, which was much to the advantage of azerbaijan and to Heydar 
Aliyev himself. In addition, the goal of us policy in the region was to reduce the 
dependence of the local countries on russia and to integrate them into western 
economic and political systems, as well as to further isolate iran.   

Naturally, azerbaijan and its energy resources played a significant role in 
this geopolitical struggle. It was no accident that Zbigniew Brzezinski did not 
hesitate to call Azerbaijan the “geopolitical pivot” of not only the south Cauca-
sus, but the entire caspian region, and its government deserving of “America’s 
strongest geopolitical support” [3, 179]. 

Heydar aliyev took a pro-western stance in this geopolitical confrontation. 
Iran was excluded from the oil project and then Azerbaijan stopped using the 
southern and northern oil shipping routes that cross Iran and Russia. Finally, in 
1998 Heydar Aliyev made a definitive decision to support the construction of an 
oil pipeline from Baku to the mediterranean port of Ceyhan in Turkey via Geor-
gia, which is why this is now called the Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline.  

In addition, during his us visit in february of 2000, Aliyev endorsed the 
idea of azerbaijan possibly joining nato in the future, at which point the leader-
ship of nato began focusing greater attention on the country, seeing it as a nati-
on critical to nato’s interests in the caucasus and part of the alliance’s sphere of 
interest. Azerbaijan became a regular participant in nato events [10, 109-111; 
16, 13-24].  

Western europe also began paying attention to the region. On june 12, 
1995, the council of the european union (eu) adopted a common position on the 
South Caucasus for the purpose of assisting Azerbaijan, Armenia, and Georgia 
with the difficulties of transitioning to a democratic system. On december 18, 
1995, Azerbaijan initialed a partnership and cooperation agreement with the 
EU, which took effect on january 1, 1999, after it was approved by the parlia-
ments of all the EU countries. 

Another european organization, the Council of Europe (CE) has also expa-
nded its role in the region, and as a result, Azerbaijan became a member of the 
ce in january, 2001.  

Consequently, by the early 21st century and only ten years after the collap-
se of the soviet union and five years after the signing of the “oil contract of the 
century,” the west had achieved an almost total victory over Russia in Azerbai-
jan. 
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There is no question but that Heydar Aliyev had a significant part in this 
achievement. It explains the paradox of how a former communist leader and 
KGB general could be perceived by the West as a not entirely unsympathetic fi-
gure, and seen as somehow different from his counterparts in the CIS, particu-
larly when compared with the leaders of Belarus and the Central Asian repub-
lics. The us and western europe also turned a blind eye to many of Heydar Aliy-
ev’s domestic policies, such as the complete mockeries that regularly posed as 
presidential and parliamentary elections, numerous examples of human rights 
abuses and the torture of opposition figures, the incarceration of political priso-
ners, an authoritarian style of governance, a shocking level of corruption, and 
much more.  

 
Ilham Aliyev, and a new phase  

in the history of independent Azerbaijan 
Heydar Aliyev’s rapid decline in health and then his death in 2003 radically 

changed the situation in Azerbaijan. Even during his illness it was becoming 
clear that his time was at an end and the question of Azerbaijan’s future was at 
hand. At that point, the presidential elections scheduled for October 15, 2003 
were perceived by the public as a “window of opportunity” to make a decisive 
move toward a more democratic society. A new revolutionary spirit emerged in 
Azerbaijan. 

But the victory of Heydar Aliyev’s son, Ilham Aliyev, that resulted from 
the electoral fraud on October 15, 2003 and the violent events of the next day 
dealt an enormous blow to the image of the West in Azerbaijan. The country 
was deeply disappointed by the hypocritical reaction of Western international 
organizations (the OSCE, CE, and EC) and leading Western nations to the rep-
ressive policies that emerged in Azerbaijan after the presidential elections. And 
when this scenario was repeated after the next parliamentary elections in 2005, 
it greatly undermined both Azerbaijanis’ faith in Western democratic values as 
well as their Western sympathies.  

The public was particularly annoyed and shocked by the stance of the 
American administration, which not only closed its eyes to the massive election 
fraud and abuse of power, but actually rushed to congratulate Ilham Aliyev on 
his victory even before the official election results were announced [12, 108-
109]. As a result, there has been a real explosion of anti-Western, and, in 
particular, anti-American sentiment in Azerbaijan since 2003. In addition, those 
who were the most disappointed and offended were the people who until 
recently had been strong supporters of the country’s pro-Western stance. This 
could be seen in many articles that were published in newspapers owned by 
pro-Western parties and organizations. These newspapers were filled with 
headlines  such  as  “Democracy  Traded  for  Oil,”  “Farewell  to  the  West!”  
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“Washington’s Short-Sighted Policy,” “Democracy Takes a Hit in Azerbaijan,” 
and “The US Ambassador Acts as an Agent of the Azerbaijani Government.” In 
fact, the public was so wounded by the Bush administration’s support of the 
Azerbaijani government’s fraud and repression that on October, 17, 2003, the 
newspaper Yeni Musavat, which had previously been a radically pro-Western 
publication, published an article with the shocking headline “If an Election Like 
This is Acceptable to the US, Then Long Live Bin Laden?” [14, 337-361, 359; 
7, 12-15, 13; 5, 43-47].  

These sentiments only increased as time passed. Ilham Aliyev’s administra-
tion did not even bother to conceal the new president’s antipathy toward his po-
litical opponents in Azerbaijan, which included all pro-Western, pro-Russian, 
and pro-Islamist movements. But since pro-Western groups were the most pro-
minent of these, they borne the brunt of the blow, and mass arrests and soon the 
repression of pro-Western activists became the norm. Since 2006 there has been 
a de facto ban on meetings, demonstrations, and protests of any kind in down-
town Baku. Many rank-and-file activists from opposition parties have been 
fired from their jobs in government organizations and state-run businesses. And 
Ilham Aliyev’s administration made it clear that they were not to be offered em-
ployment in any other state organizations. Opposition-party activists working 
outside of major cities were subjected to particularly intense pressure and const-
raints. Many individuals were forced to leave Azerbaijan because of their oppo-
sition views. 

As a result of this oppression, the pro-Western democratic parties, which 
had played a prominent role in Azerbaijani society for 15 years (1992-2006), by 
early 2007 had lost much of their influence and could no longer have a signifi-
cant impact within their country.  

All these events met with indifference and silence from the EU and US, 
which for geopolitical reasons and because of Azerbaijan’s energy resources, 
closed their eyes to the massive human rights violations in that country. As in 
the 1990s when Azerbaijan had to accept that its faith in Russia had been misp-
laced,  the public’s  trust  in  the West  now also seemed foolhardy.  A significant  
segment of Azerbaijani society, particularly the younger generation, reacted by 
recalling the words of Ayatollah Khomeini, who led the Islamic revolution in 
Iran with the slogan, “No East. No West. Only an Islamic Republic!” [12, 131-
135].  

Since 2006 there has been a vacuum in Azerbaijani politics, which the pro-
ponents of political Islam quickly began to fill11. Since there was a de facto ban 
on all meetings or public gatherings for either political or other purposes, the 

                                                
11 The term “political Islam” in Azerbaijan is used to refer to any of the various religious move-

ments or groups that use Islam as the basis for their political activities or campaigns. 
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mosque became a kind of political club. And so a significant number of ordina-
ry people who had previously favored secular opposition movements, now fo-
und themselves so disappointed in Western values that they joined the ranks of 
the Islamists, or at least began to support the movement. Consequently, after 
2006, the atmosphere on the street changed in Azerbaijan. And although Islam 
had not previously played any special role in the country’s national life, it began 
to assume a new prominence. Although Azerbaijan had previously stayed on the 
sidelines of the geopolitical confrontation between the West and the Islamic 
world, various international incidents involving Islam now provoked a resentful 
backlash in the country. Public protests against American and Israeli Middle 
East policies became a common occurrence, although this would previously ha-
ve been difficult to even imagine. 

And in the end, Islam and Islamic values became a political platform for a 
new generation of opposition figures. As political Islam became the only real 
opposition force in Azerbaijan, it also became the only movement capable of 
causing fear and anxiety within the administration. In addition, dozens of Azer-
baijanis are now taking part in the fighting in the North Caucasus (in Chechnya, 
Dagestan, and Ingushetia), as well as in Afghanistan and Pakistan.  

Recognizing the danger to itself, the government launched a campaign aga-
inst the Islamists in 2007. In the past three years the government has tightened 
its religious censorship and unleashed a barrage of repression against Muslims, 
resulting in the arrest of thousands of Islamists. In addition, many mosques have 
been either destroyed or closed.  Finally, the leaders of the Islamic Party of 
Azerbaijan (IPA) were arrested in 2011. 

Unfortunately, all these measures and actions by the Azerbaijani govern-
ment are extremely inconsistent and involve serious legal violations. There has 
been a change in the public’s attitude since the 1990s, and as a result there is 
now an excellent chance the government’s current actions will not meet with 
widespread support or understanding. Especially in light of the recent events in 
the Arab world.  

 
Conclusions 

Hence, Azerbaijan’s twenty years of independence can be divided into 
three periods, each of which is quite distinct in terms of its length, motif, and 
consequences.  

The first period lasted less than a year, and it can rightfully be labeled a ti-
me of revolutionary democracy, by virtue of the fact that it was a time of undis-
guised protest against the Soviet empire and against totalitarianism, as well as a 
battle for the independence of the republic. Revolutionary rhetoric and ideology 
were the hallmarks of the leaders of the nationalistic movement of that era, and 
this was the source of their power. Their goal was to fundamentally alter Azer-
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baijani society as quickly as possible, and to rid the country of the vestiges of its 
old Soviet life, and particularly the political system that was associated with it.  
They  were  not  afraid  of  reform.  But  therein  lay  their  weakness.  Because  they  
had no governing experience, they were quite naive and overly reliant on their 
ideology, which prevented them from enacting pragmatic policies.  

The second stage of Azerbaijan’s independence was the ten years of Hey-
dar Aliyev’s administration, which laid the foundations of the new Azerbaijan. 
In contrast to the nationalistic revolutionaries in the APF, Heydar Aliyev had no 
intention of trying to reform Azerbaijani society. On the contrary, he did his 
best to further strengthen the old Soviet political system that was tailor-made 
for the purpose of maintaining total control over society and safeguarding 
power for as long as possible in a single set of hands. The outer trappings were 
changed but the essence of the system remained. Heydar Aliyev was primarily 
concerned with the well-being of his family and clan, and it was precisely for 
this reason that the members of Aliyev’s inner circle were the primary 
beneficiaries of the country’s privatization campaign. As a result, a small group 
of oligarchs rose to prominence in Azerbaijani society and seized monopoly 
control of the national economy. During this period Aliyev did nothing to 
encourage the development of small and medium businesses, and a pervasively 
corrupt monopoly soon controlled everything.  

In fact, Heydar Aliyev laid the foundation of a new type of government in 
Azerbaijan, similar to the monarchies and authoritarian regimes found in the 
Middle East. Azerbaijan is geographically squeezed between two hostile neigh-
bors, Russia and Iran, and the experienced and pragmatic Heydar Aliyev under-
stood what threats those countries might pose in the event of a stormy confron-
tation, and so he tried to prevent any such showdown. During that time he was 
able to find a counterweight in the West, particularly the United States, by using 
oil contracts to attract American assistance. The oil policy did not really help to 
resolve the conflict in Nagorno-Karabakh diplomatically, but it did strengthen 
Aliyev’s grasp on power.  

And in this manner Heydar Aliyev and his inner circle managed to transfer 
the leadership of the country to his son, Ilham Aliyev. The third phase in the 
history of independent Azerbaijan has begun, and it has so far been marked by 
increasing government control of society and of the country in general. Unlike 
his father, from the very beginning of his administration Ilham Aliev has chosen 
to harshly suppress the forces of dissent and opposition and to subject the coun-
try to his complete control. As a result, he has crushed the traditional, democra-
tic, political opposition and those groups no longer have any impact. The pro-
Western opposition in Azerbaijan has now been replaced by pro-Islamic politi-
cal organizations. Civil society is still in its infancy and has no social influence. 
The government has monopoly control of the media. The preconditions neces-
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sary for the development of a market economy and free enterprise are lacking. 
Azerbaijan under Ilham Aliyev is no longer place of democratic reform, but a 
country subject to massive violations of human rights, an astounding level of 
corruption, and a monopolized economy. In fact, after twenty years of indepen-
dence, Azerbaijan is increasingly beginning to resemble an eastern Arabic mo-
narchy, with pseudo-democratic elements. And all the while, the ruling admini-
stration relies on public fear of the repressive system.  

But therein lies the weakness of the current political system and the ruling 
clan. History shows that these types of social orders inevitably become destabi-
lized at the slightest external threat or challenge - the center cannot hold.  
Which naturally raises well-founded concerns about Azerbaijan’s future, parti-
cularly since the flow of petrodollars will significantly diminish in the next few 
years before drying up completely. 
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The implication of Russian regular army and the paramilitary forces within 

1992 year war on the both banks of the Dniester river showes that it was a Rus-
sian - Moldovan territorial conflict. The causes of bursting of the conflict are si-
mple: in order to usurp the power within the eastern part of Republic of Moldo-
va (RM), the paramilitary forces of Kazaks from Russia attacked the police sta-
tions from region. Thus, the conflict began and the so-called Nistrian Moldovan 
Republic (Nistrenia) was recognized as a part in conflict. Unfortunately, the na-
tional and the international media presented for the public opinion a view acco-
rding to which there is a separatist regime in the Eastern Moldova. However, it 
is rather a regime of Russian occupation, based on the presence of the 14th Ru-
ssian army and an administration formed by Russian citizens, ruling in Tiras-
pol, implementing the commands from Moscow. The single agreement which is 
followed and respected by the two parts of the conflict is the agreement from 
July 21, 1992, signed at Moscow by the presidents Eltsin and Snegur, which 
ultimately finished the war between Russia and Republic of Moldova and did 
draw the border between the Republic of Moldova and the zone of the Russian 
occupation on the territory of the Republic of Moldova. The author analyses the 
Ukrainian and Russian plans of solving the conflict and shows out the manipu-
lations used in those documents. Unfortunately, instead of proposing a statute 
of the Nistrian region in the composition of the Republic of Moldova, Ukrainian 
and Russian mediators propose an organization mode (a political system) of the 
Republic of Moldova. Unfortunately, the 5+2 informal format of negotiations is 
not efficient because Russia is present not as a part of the conflict, but as a me-
diator. The origin of the conflict from 1990 to 1992 is within the border marked 
in 1940, as a result of which the southern and northern Bessarabia were gran-
ted by the leadership from Moscow to Ukraine, and Moldova in return was gi-
ven a strip on the left bank of the Dniester, which used to belong to Ukraine. As 
in Nistrian region from the left bank of the Dniester there are Ukrainian locali-
ties, as well as in northern Bessarabia there are Moldovan localites, the author 
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proposes a scenario of an exchange of the territories between Moldova and Uk-
raine, which could eliminate for good and all the hot spot from the Dniester 
banks. 

 
Conflictul înghe at din zona nistrean  a Republicii Moldova constituie un 

impediment în dezvoltarea rii pe toate planurile. Existen a în cadrul grani elor 
formale ale Republicii Moldova a unei zone controlate de autorit i nerecunos-
cute la nivel interna ional (cu toate c  guvernul de la Chi in u poart  negocieri 
cu acele autorit i în formatul informal 5+2 i astfel, indirect, le recunoa te legi-
timitatea) constituie o cauz , al turi de altele (spre deosebire de cazul Cipru – 
ineficien  economic , un grad ridicat al corup iei .a..) care face ca integrarea 
european  a rii s  fie pus  sub semnul întreb rii. În prezent ne afl m într-un 
impas: autorit ile de la Chi in u doresc men inerea zonei necontrolate, de pe 
ambele maluri ale Nistrului, în cadrul statului unitar moldovenesc (cu acordarea 
unei autonomii largi), iar regimul de la Tiraspol dore te ca regiunii s -i fie recu-
noscut  independen a, în vederea unei eventuale alipiri la Rusia Astfel cet enii 
ru i, n scu i în Rusia i veni i de acolo pe teritoriul Moldovei (în partea sa esti-

), vor s  deposedeze Moldova de o parte a teritoriului s u sub pretextul c  ei 
au constituit o republic  moldoveneasc  (sic!) nistrean  („RMN”), în care limba 
oficial  este rusa. Ei consider  c  au drepturi asupra acelei palme de p mânt, i-
nând drept ostateci popula ia autohton , în cea mai mare parte – rural . În încer-
carea de a- i justifica ac iunile, ideologii de la Tiraspol au elaborat o mitologie 
în care se revendic  de la Republica Autonom  Sovietic  Socialist  Moldovene-
asc  (RASSM), creat  la 12 octombrie 1924 [1, 73-84] pe teritoriul Ucrainei. 
Evident, cei care s-au aflat la originile RMN nu aveau nici o leg tur  RASSM. 
De fapt, RSSM i, respectiv, Republica Moldova este succesoarea de drept a 
RASSM, de aceea, dac  Smirnov (pre edintele RMN, originar din Habarovsk) 
i Antiufeev (ministrul Securit ii RMN, originar din Novosibirsk) ar fi inut 

atât de mult la ideea de „republic  moldoveneasc ”, ei nu ar fi luptat cu înver-
unare împotriva Republicii Moldova. În spiritul abord rii staliniste, ei au 

recurs la o manipulare: pentru a camufla men inerea regimului de ocupa ie 
moscovit  în estul Republicii Moldova, eu au declarat c  au constituit o a a-zis  
republic ... moldoveneasc , succesoare a RASSM, dar în care limba 
moldoveneasc  nu este folosit  în administra ie i în spa iul public, iar din 
administra ia central  „de stat” nu face parte nici un localnic moldovean (din 
„guvernul” de acolo nu face parte nici un etnic moldovean originar din zon , ci 
în majoritate etnici i cet eni ru i, originari din Federa ia Rus .) Actualii 
propagandi ti de la Tiraspol nu se sfiesc s  invoce cazurile Kosovo, Abhaziei, 
Osetiei de Sud, Sudanului de Sud, ca precedente pentru recunoa terea 
independen ei autointitulatei RMN. Ei se fac c  nu în eleg enorma diferen  
între cazurile enumerate i cel din estul Republicii Moldova. Acele cazuri 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

170 

nicidecum nu pot constitui precedente pentru liderii de la Tiraspol, întrucât pe 
teritoriul estic al Republicii Moldova este vorba de o r  a ocupa iei 
ruse ti. Liderii de la Tiraspol nicidecum nu pot fi numi i „separati ti” (a a cum 
a fost cazul în Kosovo, Timorul de Vest, Sudanul de Sud) deoarece din perioada 
sovietic i pân  în prezent teritoriul estic al Republicii Moldova s-a aflat i se 
afl  sub ocupa ie ruseasc  (chiar i acum, cu trupe ruse ti pe teren). De fapt, 
separati ti sunt localnicii, de exemplu, locuitorii satului Corjova, raionul 
Dub sari, de pe malul stâng al Nistrului, c rora începând cu alegerile locale 
generale din 3 iunie 2007 pân  în prezent nu li se permite s  organizeze sec ii de 
votare i s  desf oare alegeri locale generale i alegeri parlamentare în 
localitatea lor, li se creaz  impedimente în activitatea economic  (inclusiv 
agricultorilor din satele Doro caia, Pârâta .a.) de c tre administra ia regimului 
de ocupa ie i de c tre mili ia care este un instrument al regimului. Dac  
exemplele Kosovo i Sudanul de Sud pot constitui precedente, aceasta - pentru 
popula ia local  autohton , care dore te s  scape de ocupa ia ruseasc  (de 
armata, mili ia i administra ia ruseasc  de ocupa ie).     

 În situa ia creat  în zona estic  a Republicii Moldova exist  câteva posibili-
i despre care s-a scris privind evolu ia conflictului: 

1. Perpetuarea situa iei prezente, când autointitulata RMN nu este recuno-
scut  la nivel interna ional de nici un stat, dar continu  s  existe de facto, inde-
pendent fa  de Republica Moldova (ca i în cazul Karabahului de Munte); 

2. Autointitulata RMN ar putea fi recunoscut  de c tre unele state (vezi 
precedentele Abhazia i Osetia de Sud, recunoscute de Federa ia Rus i alte trei 

ri; Republica Turc  a Ciprului de Nord, recunoscut  de Turcia, precum i Tai-
wan, recunoscut de 23 state suverane [2]).  

3. Federalizarea Republicii Moldova, cu semnarea unui acord privind sta io-
narea trupelor ruse ti în zona nistrean , ca o garan ie cerut  de Rusia i de cet -
enii ru i de la Tiraspol, a „respect rii drepturilor” popula iei rusofone din zona 

de est a Republicii Moldova. 
4. Republica Moldova accept  grani a stabilit  în iulie 1992 de c tre pre i-

din ii Rusiei i Moldovei B.El in i M.Snegur – f  a recunoa te independen a 
RMN – ader  la UE, eventual la NATO.  

Din p cate, în tirile cu privire la zona de conflict s-a impus no iunea „Tran-
snistria”. Denumirea „Transnistria” cu referire la partea estic  a Republicii Mol-
dova, care nu se afl  sub jurisdic ia Guvernului de la Chi in u, este gre it  deo-
arece Republica Moldova are în jurisdic ia sa 6 comune (Co ni a, Pîrîta, Pohre-
bea, Doro caia, Cocieri, Molovata Nou ) pe malul stâng al Nistrului, în a a-zisa 
Transnistrie (teritoriul dintre Nistru i Bug), în timp ce regimul de la Tiraspol 
are în jurisdic ia sa 6 localit i (ora ul Bender i cinci sate Chi cani, Gâsca, Pro-
teagailovca, Merene ti, Cuciurgan) din Cisnistria sau a a-zisa Basarabie. Zona 
respectiv  este numit  Nistrenia de oficialii de la Tiraspol. 
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Pân  în prezent au fost propuse câteva planuri de reglementare a conflictu-
lui. În 2002 OSCE, împreun  cu Rusia i Ucraina au lansat la Kiev propuneri 
privind modul de solu ionare a conflictului. Fundamentul acelor propuneri era 
principiul federalismului (câ iva subiec i ai federa iei), pe care Guvernul de la 
Chi in u nu îl agreaz . Mediatorii mai propuneau formarea unor structuri ale 
statului federal (de exemplu, un legislativ bicameral), simboluri ale statului fe-
deral (agreate de to i subiec ii federa iei) .a. Ucraina i Rusia au dezvoltat idei-
le respective, elabornd propriile planuri de solu ionare a conflictului.  

Planul Ucrainei [3]. Unul dintre acestea este planul de reglementare a con-
flictului nistrean propus de pre edintele ucrainean V.Iu cenko în mai 2005. El 
are în vedere „identificarea obiectivelor principale, a principiilor i a etapelor 
reglement rii problemei nistrene, în vederea asigur rii respect rii suprema iei 
legii i a libert ilor fundamentale ale omului, cu respectarea integrit ii teritori-
ale în grani ele interna ional – recunoscute i a suveranit ii de stat a Republicii 
Moldova”. La capitolul „Obiective”, planul vizeaz  reintegrarea Republicii 
Moldova pe baza integrit ii teritoriului i a puterii de stat, a unui sistem politic 
democratic, cu p strarea regimului constitu ional al Republicii Moldova i dete-
rminarea unui statut juridic special al Nistrreniei ca parte integrant  a Republicii 
Moldova. Planul prevede „asigurarea dreptului locuitorilor Nistreniei la 
autodeterminare exclusiv în cazul pierderii de c tre Republica Moldova a 
suveranit ii i independen ei”. Deoarece autorii documentului nu precizeaz  
în ce caz poate avea loc pierderea de c tre Republicii Moldova a suveranit ii i 
independen ei, ne putem întreba cum, în cazul unei agresiuni din partea altui 
stat, cu scopul de a ocupa i subjuga Moldova, o parte din cet enii s i (imigra-

ii rusofoni afla i în estul rii) vor putea s  se eschiveze de la ocupa ie i sub-
jugare. Putem presupune c  autorii ucraineni au fost victime ale mitului privind 
unirea Republicii Moldova cu România – scenariu nediscutat în cercurile guver-
namentale moldovene ti i române – caz în care, se presupune, s-ar ajunge la pi-
erderea statalit ii moldovene ti. Dar o unire poate avea loc în diferite moduri: 
este posibil ca România s  se uneasc  cu Moldova i astfel România î i va pier-
de statalitatea. De aceea aceast  prevedere din Planul Ucrainei este lipsit  de 
sens. Iar dac  România, Ucraina sau un alt stat va dori s  se uneasc  cu Moldo-
va, culmea ar fi ca cet eanul rus Smirnov i al ii ca el s  decid  dac  le convi-
ne, iar în cazul în care nu le convine, s  recurg  la dreptul la autodeterminare. 
Este bine ca autorii ucraineni s  realizeze cine, ce grup de oameni are dreptul la 
autodeterminare. Dac  popula ia din estul Republicii Moldova (cu majoritatea 
sa format  din imigran i din Rusia) are dreptul la autodeterminare, de ce s  nu 
se autodetermine acum, cât mai repede, f  s  a tepte momentul când Moldova 
va fi ocupat  de un alt stat sau când un alt stat se va uni cu Moldova. Iar dac  
cet enii ru i, sosi i din Rusia i care locuiesc la Tiraspol sau Rîbni a nu au dre-
ptul la autodeterminare pe teritoriul Republicii Moldova (bineîn eles, îl au acolo 
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unde s-au n scut: la Habarovsk, Novosibirsk .a.), ei nu vor avea acest drept 
nici în cazul intr rii Moldovei în componen a altui stat sau a intr rii altui stat în 
componen a Moldovei. Aceast  formulare din Planul ucrainean denot  interesul 
Kiev-ului ca statul Republicii Moldova s  existe în continuare ca un stat slab, s  
nu aib  loc o unire a Republicii Moldova cu România, c ci dac  ea ar avea loc, 
noul stat ar putea revendica teritoriile sale istorice – inutul Her a, nordul Buco-
vinei,  nordul  i  sudul  Basarabiei  –  încorporate,  în  urma  unei  decizii  ilegale  a  
autorit ilor de la Moscova, în 1940, în RSS Ucrainean .  

Printre principiile planului ucrainean g sim: „stabilirea statutului Nistreniei 
exclusiv pe cale pa nic ” (ca i cum aceasta ar fi posibil pe o alt  cale), „în baza 
Constitu iei Republicii Moldova, prin introducerea unor ini iative legislative de 

tre organele reprezentative ale Republicii Moldova i regiunii nistrene, care 
vor g si sprijinul societ ii civile din toat  Moldova i vor r spunde principiilor 
democra iei, integrit ii i securit ii statului comun Republica Moldova în gra-
ni ele teritoriului RSS Moldovene ti de la 1 ianuarie 1990”. Autorii ucraineni 
men ioneaz  principiile: integrit ii teritoriale, indestructibilit ii i intangibili-

ii grani elor de stat, respectului fa  de drepturile i libert ile fundamentale 
ale omului, dreptului poporului la autodeterminare (sic?).  Nu este  clar  despre 
ce fel de „drept al poporului la autodeterminare” este vorba în cazul poporului 
Moldovei, care a f cut deja uz de acest drept ie ind din componen a URSS i 
creându- i propriul stat, devenit membru al ONU i fiind recunoscut de statele 
lumii. Printre principii, autorii ucraineni men ioneaz  aspecte care mai degrab  
se înscriu în ac iuni / etape ale reglement rii: def urarea de alegeri anticipate 
transparente i democratice în Sovietul Suprem al Nistriei sub control interna i-
onal, în baza condi iilor juridice ale statutului Nistreniei, determinate de Legea 
Republicii Moldova, ceea ce va constitui o component  a recunoa terii sale de 

tre Republica Moldova ca organ legitim reprezentativ al regiunii nistrene a 
Republicii Moldova; forma juridic  a Nistriei ca regiune cu statut special în co-
mponen a Republicii Moldova urmeaz  s  ia contur în trei etape, care vor 
constitui o perioad  de tranzi ie spre reglementarea final . Elaborarea 
proiectelor respective de legi revine în prima etap  Parlamentului Republicii 
Moldova, iar apoi unei comisii parlamentare din care vor face parte membri 
plenipoten iari al Parlamentului Republicii Moldova i ai Sovietului Suprem al 
Nistreniei ales pe cale democratic . P ile se vor ab ine de la ac iuni 
unilaterale, care pot crea obstacole pe calea reglement rii pa nice a conflictului 
nistrean i vor respecta acordurile atinse anterior, fixate în planul în cauz . 

Expunând cele trei etape ale planului, autorii arat  c  în prima etap  ur-
meaz  s  aib  loc stabilirea juridic  a prevederilor de baz  ale statutului Nist-
reniei în cadrul Republicii Moldova. Este vorba de o lege privind statutul regi-
unii i care s  confirme acordurile realizate anterior. De altfel, la 22 iulie 2005, 
Parlamentul de la Chi in u a adoptat "Legea cu privire la prevederile de baz  
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ale statutului juridic al localit ilor din stânga Nistrului", care îns  nu are nici o 
valoare pentru cârmuitorii de la Tiraspol. În viziunea ucrainenilor, singurul sub-
iect al dreptului interna ional este Republica Moldova. Nistrenia în componen a 
Republicii Moldova urmeaz  s  fie o unitate teritorial – administrativ  special  
sub form  de „republic ” (?). Nistrenia ar adopta i folosi propria lege suprem  
(Constitu ia), care dup  adoptarea legii Republicii Moldova privind statutul 
special al regiunii nistrene (Nistrenia), va corespunde Constitu iei Republicii 
Moldova. Nistrenia ar avea simbolica proprie (drapel, stem , imn), care va fi fo-
losit  împreun  cu simbolica Republicii Moldova. În calitate de limbi oficiale 
ale Nistreniei ar fi utilizate moldoveneasca, ucraineana i rusa. Tuturor locuito-
rilor Nistreniei li se garanteaz  dreptul la folosirea limbii materne, crearea con-
di iilor pentru studierea i dezvoltarea acesteia. Nistrenia ar lua parte la realiza-
rea politicii externe a Republicii Moldova în problemele care ating interesele sa-
le, într-o modalitate convenit  de p i. Nistrenia ar avea dreptul s  stabileasc  
i s  între in  contacte externe în domeniile economic, tehnico- tiin ific, umani-

tar într-o modalitate determinat  de legisla ia Republicii Moldova.  
Un element confuz în planul ucrainean este alineatul din capotolul „Obiec-

tive”, care vizeaz , pe lâng  eliminarea definitiv  a tuturor consecin elor confli-
ctului, crearea unui sistem pe mai multe nivele al garan iilor interna ionale i 
interne, pe care autorii le detaliaz  când scriu despre prima etap  a implemen-

rii planului. În legea Republicii Moldova privind prevederile de baz  ale statu-
tului regiunii nistrene se prevede s  fie adoptat un sistem de garan ii, care, pri-
ntre altele, va include urm toarele prevederi: 1) Nistrenia dispune de dreptul ie-
irii din componen a Republicii Moldova în cazul lu rii deiziei de a unire a Re-

publicii Moldova cu un alt stat i (sau) în cazul pierderii de c tre Republicii 
Moldova a statutului de subiect al dreptului interna ional; 2) Ie irea Nistreniei 
din componen a Republicii Moldova se înf ptuie te cu o monitorizare 
interna ional  pe baza deciziilor adoptate la un referendum în Nistrenia de c tre 
majoritatea locuitorilor din cei înregistra i în teritoriu. Referendumul se 
stabile te în conformitate cu legisla ia în vigoare exclusiv dac  exist  un temei 
pentru o asemenea ie ire.  Ca i  alegerile  în  Sovietul  Suprem de la  Tiraspol,  el  
are  loc  sub  controlul  UE,  OSCE,  Consiliului  Europei,  SUA,  Rusiei,  Ucrainei  
.a. state democratice.  

În etapa a doua urmeaz  s  aib  loc repartizarea competen elor i preroga-
tivelor între institu iile de stat centrale i organele puterii din Nistrenia, adopta-
rea legii Republicii Moldova privind statutul juridic al regiunii nistrene a Repu-
blicii Moldova (Nistrenia) de c tre Sovietul Suprem nou-ales al Nistreniei. So-
vietul Suprem al Nistreniei deleag  deputa i împuternici i în componen a Comi-
siei parlamentare a Republicii Moldova care elaboreaz  proiectul legii privind 
statutul juridic al regiunii. Documentul, reie ind din stipul rile legii Republicii 
Moldova privind prevederile de baz  ale statutului Nistreniei, con ine reglemen-
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ri privind împ irea competen elor între organele puterii centrale i ale Nist-
reniei. Mediatorii din partea Rusiei, Ucrainei i OSCE, reprezentan ii SUA, ai 
UE i ai Consiliului Europei în cazul adres rii c tre ei a p ilor, acord  ajutor 
în elaborarea proiectului de lege men ionat. Parlamentul Republicii Moldova 
adopt  legea respectiv . În scopul implement rii legii privind statutul special 
juridic al Nistreniei, Sovietul Suprem adopt  respectivul act normativ-juridic.  

La etapa a treia se prevede reglementarea total  a problemei nistrene, asi-
gurarea juridic  a statutului special al Nistreniei în componen a Republicii Mol-
dova. P ile elaboreaz  în acela i timp, împreun  cu viitoarele state garante – 
Rusia, Ucraina, de asemenea OSCE, cu concursul SUA i UE „Acordul dintre 
Republica Moldova, Rusia, Ucraina, OSCE privind garan iile respect rii 
de c tre Republica Moldova a Legii privind statutul juridic special al regi-
unii nistrene a Republicii Moldova”. Vreau s  men ionez c  întrucât Nistrenia 
este recunoscut  ca parte în conflict i ca subiect al federa iei, nu este clar de ce, 
în viziunea ucrainenilor, probleme ar putea s  apar  numai din partea Chi in -
ului,  care  trebuie  s  semneze  acordul.  Autorii  uit  sau  nu  tiu  c  la  2  martie  
1992 au fost declan te cele mai sângeroase confrunt ri în zona de conflict (ora-
ul Bender, în Cisnistria sau Basarabia) în urma atacului for elor paramilitare de 

cazaci i mercenari asupra Comisariatului de poli ie din Bender. În orice stat al 
lumii, când un comisariat de poli ie este atacat de o band , întreg sistemul vine 
în ajutor colegilor – fie c  este vorba de un stat democratic, fie c  este vorba de 
un stat totalitar cum a fost URSS. Autorii ucraineni nu scriu ce trebuie s  se în-
tâmple dac  o band  va ataca din nou Comisariatul MAI al Republicii Moldova 
din Bender (care a rezistat i se afl  pân  în prezent acolo, dar activitatea c ruia 
este blocat  de regimul de ocupa ie, care a format propria mili ie), sau din alt  
localitate a Moldovei libere.  

Dup  adoptarea de c tre Parlamentul Republicii Moldova a Acordului în 
cauz  intr  în vigoare Legea Republicii Moldova privind statutul juridic special 
al Nistreniei. Sovietul Suprem al Nistreniei adopt  Constitu ia Nistriei. În sco-
pul ac ion rii în comun în vederea dep irii unor posibile dezacorduri pe chesti-
uni legate de implementarea sau interpretarea de c tre p i a prevederilor Legii 
Republicii Moldova privind statutul juridic special al Nistreniei este creat un 
Comitet de Conciliere, în componen a c ruia intr  câte doi reprezentan i ai Re-
publicii Moldova i Nistreniei, de asemenea câte unul din partea Ucrainei, Ru-
siei i OSCE. La lucr rile comitetului în cauz  pot lua parte reprezentan ii SUA 
i UE. Perioada de activitate a comitetului este determinat  pe baza unei în ele-

geri de comun acord a p ilor. Autorii ucraineni stipuleaz  în încheierea Planu-
lui c  în cazul nerespect rii de c tre una din p i a prevederilor acestuia, Rusia, 
Ucraina i OSCE î i rezerv  dreptul, reie ind din normele i principiile 
dreptului interna ional, s  ia m suri corespunz toare (?). Din câte se tie, 
normele i principiile dreptului interna ional reglementeaz  neamestecul unui 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

175 

stat sau al statelor în treburile altui stat. Comunitatea interna ional  poate 
interveni atunci când are loc o înc lcare flagrant  a dreprurilor omului, când 
guvernul unui stat încalc  drepturile popula iei sau ale unei p i a popula iei. 
Dup  cum se tie, în zona nistrean  niciodat  nu a avut loc o înc lcare, de c tre 
guvernul de la Chi in u, a drepturilor popula iei de acolo, din simplul motiv c  
regiunea cum a fost, din 1944 sub ocupa ia Moscovei, a a a i r mas pân  în 
prezent. Dimpotriv , din zona respectiv  s-au refugiat sute de moldoveni din 
cauza represiunilor i amenin rilor regimului de ocupa ie. Institu iile statului 
moldovenesc – Poli ie, Serviciul de Informa ii i Securitate .a. – care i-au avut 
sediile în zina estic  a Republicii Moldova au fost amenin ate sau – cele care nu 
au cedat i nu s-au predat f  lupt  – atacate, iar angaja ii acestora, care au 

mas  devota i  guvernului  de  la  Chi in u  –  au  fost  expulza i  din  casele  i  
localit ile lor. Dimpotriv , bande înarmate (cu armament al armatei a 14-cea 
ruse ti sta ionat  în regiune) ale regimului de la Tiraspol au atacat în 1992 
institu iile aflate în subordinea Chi in ului (de exemplu, comisariatele de poli ie 
din regiune), declan ând un masacru, iar pentru salvarea colegilor lor în ora ul 
Bender au fost trimise echipe de poli ti, care au fost atacate virulent. Astfel, 
liderii de la Tiraspol i-au atins scopul: în urma declan rii de c tre ei a 
conflictului, ei au fost recunoscu i ca parte în conflict i au dobândit o 
legitimitate. Astfel, în prezent Tiraspolul este parte în formatul informal de 
negocieti 5+2.  

Consider c  planul Ucrainei a avut drept scop promovarea interesor ucraine-
ne în zon . Iar aceste interese nu au în vedere o solu ionare definitiv  a confli-
ctului si consolidarea statului moldovenesc. 

Planul Rusiei [3]. Un alt plan „de unire a Moldovei i Nistreniei” a propus 
în 2003 Federa ia Rus . Acesta mai este numit „Planul Kozak”, deoarece a fost 
elaborat cu participarea lui D.Kozak, reprezentantul special al pre edintelui Ru-
siei V.Putin. Planul se con ine într-un „Memorandum privind principiile de baz  
ale „sistemului politic al statului unit”, care a fost parafat de pre edintele Repu-
blicii Moldova V.Voronin i de „pre edintele RMN” I.Smirnov. Dup  parafare, 
pre edintele Voronin a denun at documentul, care nu a mai fost semnat, decla-
rând c  între textul parafat i cel care urma s  fie semnat existau diferen e, în se-
nsul c  textul fusese modificat f  acordul p ii moldovene ti. D.Kozak a res-
pins aceste acuza ii. Textul elaborat de Rusia prevede ca „p ile” – Republica 
Moldova i Nistria, con tientizând responsabilitatea pentru unirea rii, asigura-
rea p ii civice i a unei dezvolt ri democratice plenare, urmeaz  s  convin  c  
reglementarea definitiv  a problemei nistrene trebuie s  se realizeze pe calea 
„transform rii sistemului politic al Republicii Moldova” cu scopul construc iei 
unui stat independent, democratic, comun, bazat pe principiile federaliste, dete-
rminat în grani ele teritoriului RSSM la 1 ianuarie 1990. Realizarea mecanisme-
lor practice ale reglement rii problemei e posibil  pe baza elabor rii comune, a 
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discut rii preliminare de c tre întregul popor i a adopt rii Constitu iei statului 
unit – Republica Federal  Moldova (RFM).  

Documentul stipuleaz  c  „Federa ia este un stat demilitarizat neutru”. 
Condi iile i ordinea desfiin rii for elor militare, garan iile sociale .a. ale mili-
tarilor Republicii Moldova i Nistreniei sunt determinate de o lege federal  or-
ganic . Pân  la demilitarizarea deplin  a Federa iei, for ele armate sunt formate 
i ac ioneaz  pe baza principiului teritorial al complet rii forma iunilor 

militare i  nu  pot  fi  folosite  pentru  asigurarea  ordinii  de  drept  i  a  securit ii  
societale pe teritoriul Federa iei. Comanda for elor mlitare ale Federa iei este 
înf ptuit  de un organ federal împuternicit al puterii executive.  

La alineatul 3.8. al Memorandumului se prevede c  „Republica Moldovene-
asc  Nistrean  este Subiect al Federa iei, o forma iune statal  [!] în compone-

a Federa iei, formeaz  organele de stat legislativ (Sovietul Suprem al RMN), 
executiv (Pre edintele RMN i Guvernul RMN) i ale puterii judec tore ti, are 
propria Constitu ie i legisla ie, proprietate de stat, buget propriu i sistem de 
impozitare, de asemenea simbolic  de stat proprie i alte atribute ale statutului 

u de stat [! subl. A.L.]”. Prin aceast  prevedere, Rusia for a Moldova s  recu-
noasc  „RMN” în calitate de stat. Nu este clar cum a putut pre edintele Voronin 

 parafeze un document cu o asemenea prevedere. Dar asta nu este tot. Con-
form autorilor ru i, „forma iunea teritorial  autonom  „G uzia” este i ea un 
„Subiect al Federa iei, formeaz  propriile organe ale puterii legislativ , execu-
tiv i judec toreasc , are propriile Lege fundamental i legisla ie, proprietate 
de stat, buget propriu i sistem de impozitare. De asemenea simbolic  proprie i 
alte atribute ale statutului s u de autonomie”. Nu în eleg cu ce ocazie într-um 
memorandum privind solu ionarea problemei din zona nistrean  a Republicii 
Moldova, în care p ile sunt Republica Moldova i Nistrenia, autorii ru i impli-

 zona sudic  a rii, în care rela iile dintre Chi in u i minoritatea g uz  au 
fost reglementate. Este o manipulare cras : p ile semnatare sunt „Republica 
Moldova i Nistrenia”, cu toate acestea conform memorandumului rusesc este 
vorba de înc  un subiect al Federa iei. De i reprezentan ii Rusiei scriu despre 
„statutul de autonomie”, de fapt prin acest memorandum ar fi avut loc recunoa -
terea unui stat g uz, c ci forma iunea teritorial  de la sudul rii ar fi fost 
„un subiect”  egal  în  drepturi  cu Nistria,  care,  dup  cum am v zut,  urma s  fie  
recunoscut  ca stat – subiect al Federa iei.  

Autorii ru i mai scriu c  „În afara teritoriilor subiec ilor Federa iei [în afara 
Nistreniei i autonomiei g uze] toate prerogativele puterii legislative, executi-
ve i judec tore ti de competen a Subiec ilor Federa iei sunt exercitate direct de 

tre Pre edintele federal, Parlamentul federal, Guvernul federal i de c tre ju-
dec toriile federale, iar în cazuri determinate de legi – de c tre administra ia pu-
blic  local ”. În elegem din aceast  prevedere c , în viziunea autorilor memora-
ndumului, este vorba de o federa ie „asimetric ”. Adic  ar fi un teritoriu fede-
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ral i teritoriile a doi Subiec i ai Federa iei: forma iuneai teritorial  autonom  
uzia i RMN (Nistrenia). „Statutul constitu ional – juridic i grani ele Sub-

iec ilor Federa iei nu pot fi modificate f  acordul lor”, se men ioneaz  în me-
morandum. Dac  Poli ia moldoveneasc  a fost nevoit  s  se retrag  în iulie 
1992 satul Corjova în urma Memorandumului semnat de pre edin ii celor dou  

i care aflate în conflict – El in i Snegur – f  a se ine seama de voin a lo-
cuitorilor,  iar  ace tia  au vrut  i  vor  s  fac  parte  din Republica Moldova i  nu 
din „RMN”, nu e clar de ce trebuie s  se perpetuieze situa ia de acum, dac  în 
1992 s-a comis o nedreptate. Doar autorii ru i au men ionat chiar la începutul 
memorandumului c  unul dintre principiile pe baza c ruia noul stat RFM va fu-
nc iona este cel democratic. Deci oamenilor ar trebui s  li se asigure dreptul de 
a- i hot rî soarta. 

O prevedere contoversat  este cea potrivit c reia „Subiec ii Federa iei au 
dreptul s  ias  din componen a Federa iei exclusiv în cazurile adopt rii de-
ciziei privind alipirea Federa iei la un alt stat i (sau) în leg tur  cu pierde-
rea de c tre Federa ie a suveranit ii sale” (subl. A.L.). Nu este clar în ce caz 
statul ar putea s i piard  suveranitatea. De regul , aceasta s-a întâmplat în ur-
ma ocupa iei teritoriului Moldovei de c tre Rusia arist  sau comunist . De no-
tat c  în Constitu ia Federa iei Ruse nu exist  o prevedere conform c reia subie-

ii federa iei – republicile autonome pot ie i din componen a Federa iei Ruse, 
iar Republica Cecen  a pl tit un pre  scump pentru o asemenea tentativ , mi ca-
rea de eliberare na ional  fiind în bu it  în sânge. Totu i, strategii ru i conside-

 c  Moldova ar trebui s  fie un caz diferit de stat federal, în care ei admit pe 
viitor un scenariu al dezintegr rii. Totu i, una este situa ia poporului cecen, 
autohton în republica sa i care se afl  sub ocupa ie militar  ruseasc , i altceva 
este situa ia etnicilor ru i sau rusofonilor de la Tiraspol i Rîbni a, care, în cali-
tate de imigran i, nu au dreptul la autodeterminare. Autorii ru i îns , fac o exce-

ie pentru compatrio ii lor afla i în estul Moldovei. Ei precizeaz  c  „ie irea 
Subiec ilor din componen a Federa iei se înf ptuie te pe baza deciziilor adopta-
te în cadrul unui referendum al Subiectului Federa iei cu majoritatea voturilor 
aleg torilor înregistra i pe teritoriul Subiectului Federa iei”. Referendumul res-
pectiv este stabilit de organul legislativ al puterii de stat a Subiectului Federa iei 
dac  exist  un temei pentru ie ire. Asigurarea organizatoric i „material – teh-
nic ” a referendumului se înf ptuie te de organele puterii de stat i de organele 
administra iei publice locale ale Subiectului Federa iei.  

Constitu ia Federa iei stabile te competen a Federa iei, competen a în co-
mun, de asemenea competen a Subiec ilor Federa iei. Competen a Federa i-
ei vizeaz : proprietatea de stat federal i gestionarea sa; reglementarea valuta-

, emiterea de bani; transportul pe cale ferat , aerian i fluvial; politica extern , 
comer ul extern i tratatele interna ionale ale Federa iei, chestiunile r zboiului i 

cii; cet enia Federa iei, chestiunile emigr rii i imigr ii; determinarea re-
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gulamentului producerii, vânz rii i procur rii (?) armamentului i muni iilor 
(sic? Era vorba ceva mai sus ca statul s  fie unul demilitarizat; probabil, autorii 
ru i vor s  legalizeze actuala produc ie de armament din zona nistrean ), produ-
cerea substan elor nocive, a substan elor narcotice i regulamentul folosirii lor; 
determinarea statutului i ap rarea grani ei de stat, a spa iului aerian al Federa i-
ei, regimul zonelor de frontier ; Conflictul de legi; meteorologia, geodezia, car-
tografia, standardele, etaloanele, sistemul metric i calculul timpului; eviden a 
statistic i contabil  federal ; decora ii de stat federale i titluri onorifice.  

În ceea ce prive te folosirea limbilor în RFM, memorandumul stipuleaz  la 
alineatul 15: „Statutul i ordinea utiliz rii limbilor moldoveneasc i rus  pe te-
ritoriul Federa iei sunt determinate de Constitu ia Federa iei i de o lege orga-
nic  federal . În acela i timp, în Constitu ia Federa iei urmeaz  a fi fixate urm -
toarele principii: în toate organele puterii de stat i în administra ia public  loca-

 documenta ia se întocme te în limbile moldoveneasc i rus ; fiecare are dre-
ptul de a primi o informa ie oficial  în organele puterii de stat i în administra ia 
public  local , de asemenea func ionarii acestora la libera alegere în limbile 
moldoveneasc  sau rus ; constitu iile Subiec ilor Federa iei, de rând cu limbile 
moldoveneasc i rus , pe teritoriile Subiec ilor Federa iei pot fi  stabili alte 
limbi oficiale i (sau) de stat ale Subiec ilor Federa iei (de men ionat c  acest 
principiu este respectat în prezent în autonomia g uzeasc , unde autorit ile 
utilizeaz  limba rus i pot utiliza i limba g uz , not  A.L.); Federa ia 
garanteaz  totoror locuitorilor de pe teritoriul s u dreptul la p strarea limbii 
materne, crearea condi iilor pentru studierea i dezvoltarea sa”.  

O formulare care, dup  autorii ru i, ar fi trebuit s  sensibilizeze i s  mobili-
zeze Chi in ul s  adopte memorandumul a fost cea onform c reia „Din ziua ap-
rob rii prezentului Memorandum nu sunt admise pe teritoriile P ilor orice res-
tric ii ale activit ii asocia iilor politice i publice, difuz rii mijloacelor de infor-
mare în mas  înregistrate de autorit ile competente ale P ilor, circula ia rep-
rezentan ilor autorit ilor publice i cet enilor. Agita ia pe chestiuni ale parti-
cip rii la referendum, de asemenea pe chestiuni ce in de referendum se efectue-
az  f  orice restric ii în conformitate u legisla ia P ilor”. Problema libert ii 
circula iei cet enilor este una stringent , deoarece regimul de ocupa ie a impus 
o frontier  în interiorul Republicii Moldova, desp ind familii, membrii c rora 
atunci când se viziteaz , trebuie s  treac  controale vamale i ale actelor de ode-
ntitate, efectuate de func ionari i gr niceri ai regimului rus de ocupa ie.  

Conform alineatului 17 „P ile se adreseaz  Federa iei Ruse, Ucrainei, 
OSCE i UE cu pronunerea privind oferirea de garan ii politice i economice 
pentru asigurarea respect rii condi iilor prev zute de acest Memorandum ale 
reunufic rii i integrit ii teritoriale a RFM”. În acest scop pe teritoriul P ilor 
pot fi plasa i observatori. P ile se adreseaz  de asemenea cu o propunere c tre 
Federa ia Rus , Ucraina i OSCE privind acordarea unor astfel de garan ii, încât 
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în cazul înc lc rii condi iilor îndeplinirii prezentului Memorandum de c tre una 
din P i, Federa ia Rus , Ucraina i OSCE asigur  îndeplinirea dispozi iilor sa-
le cu privire la cealalt  Parte (inclisiv fa  de alte organiza ii interna ionale i al-
te state str ine), de asemenea iau m suri pentru restabilirea regimului de execu-
ie a sa de c tre to i participan ii la prezentul Memorandum. Totu i, cea mai ala-

rmant  prevedere este cea din alineatul 18: „ ile se adreseaz  c tre Fere-
da ia Rus  cu propunerea de a fi oferite garan ii de securitate, ale condi ii-
lor reunific rii i a integrit ii teritoriale a RFM, în temeiul prezentului Memo-
randum. În acest scop, la primirea consim mântului Federa iei Ruse, pân  la 
numirea referendumului pentru adoptarea Constitu iei, Republica Federala Mol-
doveneasca semneaz i ratific  un Acord cu Federa ia Rus  privind desf ura-
rea pe teritoriul viitoarei Federa ii în perioada de tranzi ie pân  la demilitariza-
rea total  a statului, dar nu mai târziu de anul 2020, a unor for e de stabilizare i 
de men inere a p cii ale Federa iei Ruse de nu mai mult de 2000 persoane, f  
tehnic  militar  grea i armament greu (subl.A.L.). Acordul intr  în vigoare în 
acela i timp cu adoptarea Constitu iei Federa iei. În caz de neîndeplinire a obli-
ga iilor în condi iile prezentului alineat, acest Memorandum î i va pierde vala-
bilitatea”. În alineatul 19 se precizeaz  c  „Dup  intrarea în vigoare a Acordului 
men ionat în alineatul 18 al acestui Memorandum, la el se pot al tura în calitate 
de garan i UE, OSCE i Ucraina în condi iile convenite de c tre p ile Acordu-
lui”. Astfel, Rusia a exclus UE, OSCE i Ucraina de la participarea la cea mai 
importan  faz  a procesului de reglementare a conflictului: asigurarea garan ii-
lor. Putem deduce c  scopul întregului text al memorandumului era legiferarea 
prezen ei for elor militare ruse ti de ocupa ie din estul Moldovei i recunoa te-
rea de c tre Republica Moldova, ca state, a Republicii Moldovenesti Nistrene i 
a autonomiei g uze. Chi in ul nu a c zut în aceast  capcan , dar replica Ru-
siei a fost una vehement : ridicarea pre ului la gaz, embargoul vinurilor i a al-
tor produse agricole moldovene ti. Cu regret, în loc s  propun  un statut la regi-
unii nistrene în componen a statului moldovenesc, mediatorii ru i (ca i cei uc-
raineni sau ai OSCE) propun un mod de organizare (un sistem politic) a Repub-
licii Moldova.   

În leg tur  cu ideea federaliz rii Republicii Moldova, o abordare interesan-
 propune cercet torul O.Serebrian. El consider  c  „în cazul dac , în procesul 

de negociere, se va ajunge la concluzia c  într-adev r unica solu ie plauzibil  de 
reunuficare a rii ar fi cea de federalizare a acesteia”, el este favorabil „unei fe-
dera ii cu mai mul i subiec i ce ar avea ca model federa ia austriac ” [4, 154]. 
Serebrian consider  c  „unica schem  plauzibil  ar fi crearea unei federa ii ce ar 
include 11 inuturi federale i un teritoriu federal (municipiu)”, ceea ce ar înse-
mna revenirea la divizarea administrativ-teritorial  a rii în jude e i sporirea 
competen elor unit ilor teritorial-administrative. Altfel spus, o descentralizare 
real  a puterii locale, în deplin  conformitate cu spiritul unei Europe în constru-
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ie” [4, 157]. Chi in ul nu ar fi subiect federal, ci teritoriu federal, beneficiind 
într-o serie de cazuri de drepturi egale cu inuturile federale. Fiecare inut fede-
ral ar dispune de un statut, drapel, stem , imn, limbi oficiale, legislativ (Consi-
liul inutal) i executiv condus de guvernatorul inutului i format din Departa-
mente de inut (al S ii, al Culturii, al Justi iei etc.). „Dac  partea transnist-
rean  insist  ca Republica Moldova s  devin  un stat federal, iar ea s  constituie 
un subiect al acestei federa ii, nu v d de ce i-ar dori neap rat ca federa ia res-
pectiv  s  fie organizat  din 3 i nu din 11 subiec i, din moment ce nici 
frontierele i nici statutul zonei nistrene nu sufer  vreo schimbare” [4, 159]. O 
federa ie multipolar  are mai mari anse de izbând  decât una cu un subiect-
hegemon (RSF Iugoslavia, Austro-Ungaria, URSS). Succesul unor federa ii ca 
cea austriac , elve ian  sau german  se datoreaz i faptului c  subiec ii 
federa iei sunt compatibili ca popula ie, suprafa i capacitate economic , 
consider  Serebrian. Printre alte propuneri ale sale a  men iona ideea accept rii 
de c tre Chi in u, dup  adoptarea statutului special al Nistreniei, a garan iilor 
cerute de Tiraspol – „acceptarea unui contingent militar rus limitat, pentru c  ei 
au  o  mare  încredere  în  ru i,  iar  pe  de  alt  parte,  pentru  ca  i  noi  s  avem  
încredere c  statutul va fi respectat, s  accept m un contingent NATO. Cred c  
NATO ar putea trimite un contingent de men inere a p cii, care s  vegheze 
asupra respect rii prevederilor statutului. Trupele ruse ti i cele ale NATO sînt 
deja prezente în misiuni similare în Kosovo i în Bosnia” [4, 151]. Cu p rere de 

u, datorit  lipsei interesului Guvernului de la Chi in u fa  de propunerile 
cercet torilor din Moldova (Guvernul nu solicit  niciodat  opinia Catedrelor de 
Rela ii Interna ionale din institu iile de înv mânt superior) aceste propuneri nu 
au fost supuse discu iei negociatorilor în formatul 5+2.   

Într-un alt studiu, O.Serebrian, dup  ce men ioneaz  c  „Chi in ul nu a reu-
it s i structureze un plan de ac iuni în aceast  problem ” [5, 94] propune 

„stabilirea unei frontiere de facto, pentru izolarea zonei separatiste de restul teri-
toriului rii, f  îns  a recunoa te idependen a acesteia” [5, 95; 5, 150]. Autorul 
mai vede ca unul dintre scenarile teoretice, „cedarea regiunii transnistrene Ucrai-
nei, revenindu-se la vechiul hotar pe Nistru” [5, 109]. Într-o alt  lucrare el nuan-
eaz  totu i: „Eu a  admite cedarea unor teritorii, dar în schimbul a ceva” [4, 

152]. Un alt scenariu, în viziunea lui Serebrian, ar fi „recunoa terea independen-
ei” Republicii Moldovenesti Nistrene [5, 111], scenariu pe care autorul îl respin-

ge,  deoarece  în  urma  acord rii  independen ei  Tiraspolului  „în  câ tig  ar  fi  doar  
Moscova”. 

Fostul ministru de Interne, iar apoi al Ap rii al Republicii Moldova de la 
începutul anilor ’90, generalul Ion Costa , analizând situa ia legat  de conflict, 
vede i el dou  posibile scenarii privind solu ionarea. Men ionând c  Guvernul 
de la Chi in u nu poate propune nimic constructiv în privin a zonei nistrene, ca 
i cu privire la autonomia g uzeasc , unde se manifest  tendin e separatiste 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.1 (LVI) 
 

 

181 

[6, 546], generalul examineaz , ca un prim scenariu, schimbul amical de terito-
rii între Republica Moldova i Ucraina: „Nistrenia, atât de dorit  de Kiev, ar pu-
tea trece sub jurisdic ia sa, grani a ar fi pe Nistru, iar sudul Basarabiei i nordul 
Bucovinei ne-ar putea fi restituite în schimbul Nistreniei” [6, 541]. Autorul nu 
crede totu i c  un asemenea schimb este posibil datorit  importan ei geostrate-
gice a gurilor Dun rii pentru orice stat, implicit pentru Ucraina. Al doilea scena-
riu, mai real, dup  I.Costa , este „realizarea unui consens, în rezultatul conjug -
rii eforturilor UE i SUA, care pot influen a Kievul i Chi in ul cu scopul asi-
gur rii ordinii la grani a moldo – ucrainean . Atunci Nistria ar putea s  înceteze 

 mai fie un rai pentru contrabandi ti, o surs  de venituri ilicite pentru lobbi tii 
autoproclamatei republici” [6, 542]. Acestea sunt doar câteva exemple ale felu-
lui cum v d unii autori de la noi solu ionarea conflictului înghe at de pe Nistru. 

În cazul tuturor acestor scenarii deficien a ine de faptul c  autorii lor nu po-
rnesc de la interesele popula iei din regiunea nistrean , ci pornesc de la dorin a 
de a fi asigurat  o grani  comod  pentru guverne i pentru armatele moldove-
neasc i ucrainean . Consider c  cercet rile aupra conflictului, pe lâng  identi-
ficarea cauzelor i esen ei acestuia, pe lâng  g sirea unor precedente în practica 
interna ional , ar trebui s  utilizeze i alte optici. O inovare în acest context ar fi 
elaborarea i studierea h ii etnice a regiunii, în vederea identific rii intereselor 
popula iei din zon . Compozi ia etnic  denot  faptul c  înc  în 1940 au fost 
alipite la RSS Moldoveneasc  zone din stânga Nistrului cu localit i unde 
etnicii ucraineni locuiesc compact. Generalul I.Costa  relateaz  faptul c  pe 25 
august 1991 la Tiraspol a fost proclamat  independen a Republicii 
Moldovenesti Nistrene, iar Igor Smirvov a plecat la Kiev, cu o adresare privind 
solicitarea de a fi acceptat  RMN în cadrul statului ucrainean [6, 266]. Desigur, 
situa ia s-a schimbat în mare m sur  de atunci. Ast zi cu siguran  cet eanul 
rus Igor Smirnov ar prefera ca autointitulata Republica Moldoveneasca 
Nistreana s  apar in  Rusiei i nu Ucrainei. Totu i, cred c  dac  în cadrul 
negocierilor cu participarea Ucraieni, UE, SUA i Rusiei ar fi acceptat  
posibilitatea repar rii crimei comise în toamna anului 1940 împotriva 
popoarelor moldovenesc i ucrainean, când printr-o hot râre a Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS la trasarea grani ei între RSS Ucrainean i RSS 
Moldoveneasc  nu s-a inut cont pe deplin de componen a etnic  a popula iei 
din teritoriile care au fost schimbate de c tre regimul de ocupa ie de la Mos-
cova, ar putea fi g sit  o solu ie viabil .  

Originea confictului (sau r zboiului, cum prefer  s -l numeasc  generalul 
Ion Costa ) din 1990-1992 se afl  în delimitarea grani ei f cut  în 1940, în urma 

reia sudul i nordul Basarabiei (de asemenea, inutul Her a i localit ile ro-
mâne ti nord-bucovinene din raioanele Storojine i Adâncata – care secole la 
rând au apar inut Principatului Moldovei) au fost acordate de conducerea de la 
Moscova Ucrainei, iar Moldovei în schimb i s-a oferit o fâ ie de pe malul stâng 
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al Nistrului. Este adev rat c  pe teritoriul respectiv, din stânga Nistrului, se af-
lau i se afl  mai multe localit i locuite de moldoveni, dar în cadrul schimbului 
de teritorii în componen a RSSM au ajuns i localit i cu popula ie ucrainean , 

a cum dincolo de grani a moldo-ucrainean  din stânga Niistrului au r mas sa-
te moldove ti: Handrabura, Valea Ho ului (Dolinskoe), Tocileva .a.. O rectifi-
care de grani  la etapa actual , între Ucraina i Republica Moldova, în urma c -
reia majoritatea localit ilor populate de moldoveni de peste Nistru (din cadrul 

a-zisei Republica Moldoveneasca Nistreana) ar reveni sub jurisdic ia Chi in -
ului, iar cele locuite de ucraineni, ca i localit i unde etnicii ru i sunt numero i, 
dar care se orienteaz  (graviteaz  geografic i economic) mai mult spre Odesa 
(ca ora ul Tiraspol) ar trece la Ucraina, iar în schimbul acestui teritoriu de la 
Ucraina ar reveni o suprafa  cu exact aceea i m rime de teritoriu pe care se 
afl  localit i locuite din vechime de o popula ie ce se identific  drept moldove-
neasc  (raionul Noua Suli ) sau româneasc  (raioanele Her a, Adâncata i 
Storojine ) ar fi o solu ie durabil . În urma implement rii acestei idei ar dispare 
i starea de incertitudine i tensiune din autonomia g uzeasc , liderii c reia 

au declarat în mai multe rânduri c  a teapt  federalizarea Republicii Moldova i 
acceptarea unit ii teritoriale autonome în cauz  ca subiect în cadrul noii 
formule statale moldovene ti.  

Exist  mai multe precedente în istoria dreptului interna ional, care ne permit 
 afirm m c  acest scenariu este realizabil. În afara schimbului recent (1999) 

de teritorii între Republica Moldova i Ucraina (Giurgiule ti - Palanca), exist  
cazurile cunoscute de dup  primul r zboi mondial, când România a efectuat un 
schimb de teritorii cu Cehoslovacia (în regiunea Maramure ) i cu Regatul Sâr-
bilor, Croa ilor i Slovenilor (în regiunea Banat).  

În ceea ce prive te stabilirea grani ei româno-cehoslovace, „la 1 aprilie 
1920 prin adrese trimise Ministerului Afacerilor Str ine i Ministerul de R z-
boi, reprezentantul Cehoslovaciei în România reînnoia în numele guvernului 
sau cererea de evacuare de catre trupele române a teritoriului din nordul Tisei, 
informând totodat  partea româna de disponibilitatea Ministerului de Externe 
cehoslovac de a negocia cu statul român o rectificare de frontier  care ar urma 
sa fie stabilit  de o comisie mixt  româno-cehoslovac . Ca urmare, Legatia ce-
hoslovac  din România era anuna at  la 18 aprilie 1920 de hot rârea guvernului 
român de a-si retrage trupele, cerându-i-se ministrului Cernak s  comunice 
numele delegatului militar cehoslovac îns rcinat sa regleze cu Marele Cartier 
General Român problemele de detaliu privind retragerea trupelor române. Se 

dea astfel curs stipula iilor Tratatului de pace cu Austria care prevedea ca 
teritoriul autonom al rutenilor din zona subcarpatica s  fie încorporat Cehos-
lovaciei, prevederi la care România consim ise prin semnarea lui. Pe de alt  
parte se sublinia disponibiliatea statului român de a începe tratativele cu statul 
cehoslovac vizând ob inerea unei frontiere mai bune pentru România, interesat  
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 integreze teritoriile de la sudul Tisei în procesul de unificare a întregului te-
ritoriu na ional, ceea ce în condi iile geografice respective presupunea ob inerea 

ilor de acces spre aceste teritorii. Prin semnarea Tratatului de la Trianon (4 iu-
nie 1920) se reconfirma pe plan interna ional apartenen a Maramure ului de la 
nord de Tisa la Cehoslovacia” [7]. 

În timpul Primului R zboi Mondial, Serbia i România (creat  în 1859 prin 
unirea  între  Moldova  i  Muntenia)  au  ajuns  la  un  acord  de  împ ire  a  
Banatului istoric, în caz de victorie asupra Germaniei i Austro-Ungariei, pe 
principiul de 1/3 pentru Serbia i 2/3 pentru România (cu schimbul de 
minorit i între cele dou  state). Frontiera ce a t iat Banatul în dou  p i a 
fost trasat  la sfâr itul anului 1918 de o comisie interna ional  prezidat  de 
geograful francez Emmanuel de Martonne i confirmat  prin Tratatul de la 
Trianon din 1920, l sând o mic  parte din Banat Ungariei (în apropiere de 
ora ul Szeged), 1/3 Regatului Iugoslaviei i 2/3 României. La 24 noiembrie 
1923, România i Regatul Sârb au încheiat la Belgrad un protocol pentru o 
rectificare de frontier . România a cedat Iugoslaviei 6 sate, în timp ce Regatul 
Iugoslaviei a cedat României 4 sate i ora ul Jimbolia. Rectificarea efectiv  a 
avut loc la 10 aprilie 1924 [8].  

adar, putem afirma c :  
1. un schimb echitabil de teritorii între Ucraina i Moldova – în vederea re-

par rii, m car par iale, a deciziei ilegale de regimul de ocupa ie moscovit în 
1940 împotriva popoarelor moldovenesc i ucrainean – este în spiritul practicii 
interna ionale europene i poate conduce la solu ionarea definitiv  a conflictului 
din zona nistrean  a Republicii Moldova. De asemenea, 

2. este necesar  recunoa terea interna ional  a statutului de zon  de ocu-
pa ie ruseasc  a Nistriei, a a cum dup  al doilea r zboi mondial Germania a 
fost împ it  în patru zone de ocupa ie recunoscute la nivel interna ional: ame-
rican , britanic , francez i ruseasc . Cele patru zone s-au desfiin at odat  cu 
retragerea administra iilor i trupelor militare ale celor patru state victorioase în 
cel de-al doilea r zboi mondial. Zona nistrean  a Republicii Moldova constituie 
o r  a ocupa iei militare a Rusiei, stabilit  în 1940, respectiv 1944, în care 
Moscova men ine trupe militare i un regim de ocupa ie (o administra ie, organe 
de control la grani  pe care a impus-o samavolnic, cu partea liber  a Moldovei. 
Aici sosesc noi i noi persoane din Rusia, ca s  activeze în aceste institu ii, înt-
rucât popula ia localnic  nu este capabil  s  fac  fa  unui num r atât de mare 
de posturi de gr niceri, vame i, angaja i ai Serviciului de imigrare, mili ieni, 
militari, angaja i ai serviciilor de securitate .a.). De asemenea, studen i ai coli-
lor din Rusia care preg tesc speciali ti pentru serviciile speciale din acea ar  î i 
fac în mod curent practica în zona ruseasc  de ocupa ie de pe teritoriul Repub-
licii Moldova.  
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3. Moldova nu trebuie s  depind  în demersul s u de integrare european  
de conflictul din zona nistrean . Grani a trebuie securizat  pentru ca aderarea 
Republicii Moldova la UE s  nu fie pus  sub semnul întreb rii. 

Indiferent cum numim regimul de la Tiraspol – de ocupa ie sau (neo)colo-
nial – cert este c  în negocieri Rusia trebuie s  participe ca parte implicat  în 
conflict i nu ca mediator – a a cum este în prezent. Din cauza confuziei privi-
toare la esen a i protagoni tii conflictului a fost posibil  admiterea unui format 
de negocieri care nu corespunde realit ilor din teren i care constituie un impe-
diment în solu ionarea conflictului. Desigur, negicierile sunt necesare pentru g -
sirea unei solu ii. Dar formatul 5+2 (Moldova i Nistrenia – p i în conflict, Ru-
sia, Ucraina i OSCE – mediatori, UE i SUA - observatori) nu corespunde reali-

ii din teren. Întrucât este  parte în conflict, Rusia nu poate fi mediator i cu atât 
mai mult nu poate fi garant, împreun  cu Ucraina, al solu ion rii conflictului. 
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Increasing the negative social or socio-natural processes of global conflict 

and aggravation of global problems in the XXI century, significantly affect the 
fate and survival of mankind. While globalization is essentially an objective and 
positive process of creating an interconnected globally integrated world, for it 
is also characterized by an increase of negative consequences, which usually 
pay attention to anti- and alterglobalists. Addressing the negative impacts and 
trends of globalization and other global processes, as the authors argue, re-
quires the formation of global governance. 

The task of developing a global level governance is set at the Unated Nati-
ons, and, as shown in the article, now dominates the political component, al-
though this type of governance can be realized in different ways and in different 
directions. The political aspect is related to the distribution, transnationaliza-
tion and the use of power relations beyond the powers of individual states in the 
global "world without borders."  

The paper discusses possible ways and means of forming global governance 
in a political perspective.The formation of global governance, as the authors 
note, will require the formation of political forms and mechanisms of global 
political management technologies global processes, the formation of a global 
political power and the global political system. These problems are now under 
debate in the political globalistics, which is a relatively independent branch of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_history_of_Taiwan
http://www.stefanwolff.com/projects/official-documents-and-proposals
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knowledge, interconnected with the political l aspects of international relations 
and world politics. 
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COMPARTIMENTUL 

BIBLIOGLOBUS & INFO 
 

INFORMA IA  
privind sus inerea tezelor de doctor / doctor habilitat în tiin e politice în 

Consiliile tiin ifice specializate din Republica Moldova în anul 2011 
 

nr. Autorul  Denumirea tezei  Conduc tor 
/ consultant 

tiin ific 
Teze de doctor 

1 TUGUI  
Eduard 

Uniunea European  în 
contextul reconfigur rii 
sistemului politic 
interna ional 
 

Ion SANDU,  
doctor în istorie, 
profesor (conduc tor 
tiin ific) 

 
2 MIRONOVA 

Svetlana 
Relatiile politice ale 
Unitatii teritoriale 
autonome gagauzia 
(Gagauz Yeri) cu 
autoritatile centrale din 
Republica Moldova: 
realitati si perspective ale 
dezvoltarii 
 

Valeriu MOSNEAGA, 
Doctor habilitat în tii-

e politice, profesor 
(conduc tor tiin ific) 

3 ABOU 
SALEM Essam 
Faisal Abdel 
Karim 
(Danemarca) 
 

Strategii contemporane 
internationale de 
solutionare a conflictelor 
regionale (cazul 
conflictului palestino-
israelian) 
 

Valentina TEOSA, 
Doctor habilitat în 
istorie tiin e politice, 
profesor (conduc tor 
tiin ific) 

4 UNGUREANU 
Veaceslav 
 

Interesele geopolitice ale 
marilor puteri si impactul 
lor asupra securitatii natio-
nale a Republicii Moldova 
   

Victor JUC,  
doctor în filozofie, 
conferentiar universitar 
(conduc tor tiin ific) 
 

 
Informa ia a fost prezentat   

la redac ie la 1 februarie 2012  
de c tre profesor V.MO NEAGA  
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	All these events met with indifference and silence from the EU and US, which for geopolitical reasons and because of Azerbaijan’s energy resources, closed their eyes to the massive human rights violations in that country. As in the 1990s when Azerbaijan had to accept that its faith in Russia had been misplaced, the public’s trust in the West now also seemed foolhardy. A significant segment of Azerbaijani society, particularly the younger generation, reacted by recalling the words of Ayatollah Khomeini, who led the Islamic revolution in Iran with the slogan, “No East. No West. Only an Islamic Republic!” [12, 131-135].
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