
ASOCIA IA MOLDOVENEASC  DE TIIN  POLITIC   
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE 
EUROPENE “CONSTANTIN STERE”  

 
 
 
 
 
 
 
 

MOLDOSCOPIE 
(PROBLEME DE ANALIZ  POLITIC ) 

 
  

Nr.2 (LVII), 2012  
 
 
 
 

REVIST TIIN IFIC  TRIMESTRIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CHI IN U – 2012 

http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=558
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=565
http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=565
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=558
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&id=558&idc=156
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=552
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&id=552&idc=156
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=450
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=452
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=452
http://www.ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=454


MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

2 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). – nr.2 (LVII), 
2012. - Chi in u: USM, USPEE, AMSP, 2012. – 202 p. 

 
 

 
COLEGIUL DE REDAC IE: 

prof. Valeriu Mo neaga (redactor- ef); 
prof. Victor Saca (redactor- ef adjunct) 

dr. Rodica Rusu (secretar); 
prof. Gheorghe Avornic; 

conf. Vasile Cujb ; 
prof. Vladimir Gutorov (Rusia); 

prof. Cristian Haerpfer (Regatul Unit); 
prof. Anatoliy Krugla ov (Ucraina); 

prof. Constantin Marin; 
prof. Victor Moraru; 

prof. Joao Peixoto (Portugalia); 
prof. Serghey Re etnikov (Belarus); 

prof. Adrian Pop (România); 
prof. Gheorghe Rusnac; 
conf. Aurel Sâmboteanu; 

prof. Constantin Solomon; 
prof. Georg Sootla (Estonia) 

conf. Vasile Tabar  (România); 
prof. Valentina Teosa 

 
 

Ideile i opiniile expuse în materialele prezentate apar in autorilor 
i nu reflect  neap rat punctul de vedere al colegiului de redac ie 

 
Articolele apar în redac ia autorilor, sunt recenzate 

 
versiunea electronic :  

http://www.usm.md/?mode=437 
 
 
 
 
 
 
ISSN 1812-2566  © AMSP, USM, USPEE, 2012 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

3 

S U M A R 
 

Compartimentul ISTORIA, TEORIA  
I METODOLOGIA TIIN EI POLITICE 

7 

Gorincioi Iu. Cronologia – o noua directie de cercetare teoretica 
a politologiei 
 

7 

Compartimentul GUVERNAREA POLITIC   
I ADMINISTRAREA PUBLIC  

18 

Iatco M. Unele dimensiuni ale dezvolt rii politicilor sociale 
în Republica Moldova 
 

18 

Stamatin R. Evolu ia teoriilor cu privire la organizare i condu-
cere 
 

26 

Svetlicinii R. Experien a interna ional i practicile implemen-
tate în Republica Moldova privind strategiile de re-
întoarcere i reintegrare a migran ilor de munc  
 

42 

Compartimentul SOCIOLOGIA POLITIC  59 
Bencheci M. 
 

Etapele elabor rii politicii de securitate i ap rare 
a Republicii Moldova: provoc ri i solu ii 
 

59 

Colatchi A. Cooperarea dintre putere i opozi ie – factor de 
consolidarea a democra iei în Moldova 
 

81 

.,  
. 

 

-
 

2009-2011 . 
 

92 

Mosneaga V., 
Nicolaev I., 
Bucataru I. 
  

Delimit ri conceptuale i retrospective ale institu-
ionaliz rii opozi iei politice în cadrul rela iilor de 

putere 
 

114 

. -
 

 

123 

Putina N. Fenomenul votului etnic în Republica Moldova 
(cazul g uz) 
 
 

138 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

4 

Compartimentul RELA II INTERNA IONALE 148 
Andries V., 
Spinei T. 
 

Geoeconomia i geopolitica resurselor energetice 
 

148 

Cebotari S., 
Budurina-
Goreacii C. 
 

Theoretical-conceptual approaches of the „foreign 
policy” phenomenon 

163 

.  
. 

 

171 

.  
 

 

183 

   



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

5 

 
SUMMARY 

 

CHAPTER: HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY  
OF POLITICAL SCIENCE 

7 

Gorincioi Iu. Chronopolitics – a new direction of theoretical 
political science research 
 

7 

CHAPTER: POLITICAL GOVERNING  
AND PUBLIC ADMINISTRATION 

18 

Iatco M. Some dimensions of development in social policies 
in Republic of Moldova 
 

18 

Stamatin R. The evolution of the theories of organization and 
management 
 

26 

Svetlicinii R. International experience and practices implemented 
in the Republic of Moldova on return and reintegra-
tion strategies of labor migrants 
  

42 

CHAPTER: POLITICAL SOCIOLOGY 59 
Bencheci M. Stages of the development of security and defence 

policy of the Republic of Moldova: challenges and 
solutions 
  

59 

Colatchi A. The cooperation between power and opposition – co-
ndition of democracy building in Moldova 
 

81 

Ejov A.,  
Ejova C. 
 

The formation of political image in the Republic of 
Moldova in the electoral process in 2009-2011  

92 

Mosneaga V., 
Nicolaev I., 
Bucataru I. 

Conceptual delimitation and retrospective of institu-
tionalizing political opposition within the power re-
lations 
 

114 

. Problems of training and adaptation of children of 
migrants in Moscow schools 
  

123 

Putina N. The phenomenon of ethnic voting in the Republic of 
Moldova (the gagauzian case) 
 

138 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

6 

CHAPTER: INTERNATIONAL RELATIONS 148 
Andries V., 
Spinei T. 
 

Geoeconomy and geopolitics of energy resources 148 

Cebotari S., 
Budurina-
Goreacii C. 
 

Theoretical-conceptual approaches of the „foreign 
policy” phenomenon  

163 

. World politics and modern concept of tolerance. 
 

171 

. Moldovan-Russian relations in the context of the 
neighbourhood policy 
 

183 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

7 

COMPARTIMENTUL  
ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI 

 
CRONOLOGIA – O NOUA DIRECTIE DE CERCETARE 

TEORETICA A POLITOLOGIEI 
 
Iulia GORINCIOI  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice 
Doctor în filosofie, conferen iar  

  
The space-temporal problem appears today in social scienses in the same 

vein as it occured in real scienses when classical mechanics passed to quantum 
one. By their own methods the social scienses conclude that in contemporary 
society, unlike traditional one, there is no unique space-time for all social gro-
ups. Politics is a specific dimension of human being and time constitute its ba-
sis. Therefore politics exists only in the dimension of time and not otherwise.  
From this perspective the author proves arguments in promoting the chrono-
political approach of modern reality. As a new modality of contemporary poli-
tics research, chronopolitics is highly appreciated by its heuristic contribution 
to the knowledge of reality.  

The author demonstrates that the perspectives for overcome the state of 
crisis mostly depend on the capacity of society to ensure the autosynchronisa-
tion of the processes, first of all, of the political ones. The overcome of the cri-
sis depends on the ability of society to elaborate a coordinated collective action 
rhythm, in spite of the difference between individual and group rhythms, in spi-
te of their weak mutuality. In the view of author chrono-politics is very welco-
me and actual for Republic of Moldova, by its plausible contribution to finding 
solutions for stringent problems.   

 
În analogie cu geopolitica, care studiaz  dimensiunea spa ial  a politicii, 

cronopolitica se preocup  de dimensiunea temporal  a acesteia. Dac  s  încer-
m s  d m cea mai scurt i simplist  defini ie, atunci timpul politic apare ca 

durata de existen  a institu iilor de stat i a altor subiec i social-politici, cât i 
durata st rilor stabile a rela iilor dintre ei. Timpul politic este m sura intensit -
ii activit ii subiectului politic, exprimat  prin frecven a evenimentelor într-o 

unitate de timp fizic, ce poate s  se accelereze sau s  devin  calm în dependen-
 de înc rc tura evenimen ial  [9, 146]. Timpul politic este realitatea coexiste-

nt  cu timpul fizic, dar ne identic  dup  statutul s u ontologic cu acesta. 
tiin a secolelor XV-XIX avea în vedere o natur  reversibil , f  istorie, 

cu st ri echivalente, fa  de care omul se putea situa ca observator i transfor-
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mator exterior. Imaginea naturii în perspectiva filozofiei i ra ionalit ii tiin i-
fice ale secolului XX este déjà una a evolu iei neliniare, a succesiunilor de st ri 
în care apar „bifurca ii”. Revolu ia prin fizica secolului nostru a înlocuit în ma-
re m sur  vechile categorii i explica ii ale mecanicii clasice cu o serie de con-
cepte noi: proces, interconexiune, câmpuri de for , energie radiant . Esen a 
no iunii de proces poate fi redat  de enun ul lui D.Bohm: „Nu numai c  orice 
se schimb , dar totul este o continu  mi care de curgere (flux)” [2, 97]. 

Prin teoria auto-organiz rii (self-organization) I.Prigogine descoper  prin-
cipala caracteristic  a realului în ireversibilitate legat  direct de „s geata timpu-
lui”, de îmbinarea hazardului cu determinismul, de întroducerea alegerii în evo-
lu ia naturii. Potrivit teoriei lui Prigogine [8, 147-148], cel de al doilea princi-
piu al termodinamicii permite s  se disting  dou  tipuri de transform ri: a) tran-
sform ri care conserv  entropia, compatibile cu starea de echilibru, reversibile 
i b) transform ri generatoare de entropie, care dispar în momentul de entropie 
i sunt ireversibile. Reconcilierea acestor dou  tipuri de transform ri contradic-

torii î i va g si un punct de sprijin în caracterul stohastic al legilor fizicii.  
În acest context apare ca deosebit de relevant  întemeierea ontologic i 

gnoseologic  a probabilit ii. Probabilitatea define te ceva nesigur, consecin  
a incompletitudinii cunoa terii. Legile din tiin a social  trebuie în elese ca abs-
tractiz ri i astfel ca legi de probabilitate. Ele ne ofer  doar aser iuni despre va-
lori ale a tept rii, despre posibilit i. Probabilitatea ne spune ce poate fi, dar nu 
ce se va întâmpla realmente. Ordinea este totdeauna o limitare a posibilit ilor 
încât starea mai probabil  se realizeaz  printr-o pierdere de ordine, deci cre te-
re a entropiei. Entropia cre te odat  cu probabilitatea, iar informa ia dimpotriv  
scade în timp ce probabilitatea cre te. Astfel, timpul este factorul care ne deter-
min i ne m soar  existen a. F  no iunea de timp nu am putea formula legile 
naturii, nu am reu i s  în elegem infinita capacitate a acesteia de a fi i exista în 
nesfâr ite forme i organiz ri. A a cum arat  I.Kant timpul, de i condi ie subie-
ctiv  a intui iei noastre, este cu privire la toate fenomenele i la toate lucrurile 
care ne pot  fi  date  în  experien  în mod necesar  obiectiv.  Cu at t  mai  mult  în  
domeniul social-politic. 

Mecanica clasic , dar în special mecanica relativist  au asimilat timpul cu 
spa iul. În teoria relativit ii timpul devine a patra dimensiune a continuului 
spa io-temporal. Spa ializarea timpului îns  anuleaz  specificul dimensiunii te-
mporale a existen ei. Filozofic ar trebui sus inut  teza eterogenit ii dintre spa-
iu i timp [1, 196-205]. Timpul este o curgere, o direc ie ireversibil , care ne 

constrânge cu puterea fatalit ii; s geata timpului diferen iaz  net timpul de 
spa iu [7, 203]. 

De-a lungul anilor p rerile despre natura timpului, dup  cum am v zut, s-
au schimbat. Pân  la începutul acestui secol s-a crezut într-un timp absolut. 
Apoi, descoperirea faptului c  viteza luminii este aceea i pentru orice observa-
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tor, indiferent de modul în care se mi , a condus la teoria relativit ii – i în 
cadrul acesteia ideea existen ei unui timp absolut a trebuit s  fie abandonat . 
Timpul devine acum un concept mai personal, legat de observatorul care îl m -
soar . Teoriile cuantic i relativit ii au pus cu stringen  o problem  deosebit  
pentru discursul filozofic: inseparabilitatea realit ii naturale de cea a existen ei 
umane. Cre terea dezordinii sau entropiei ilustreaz  sensul, s geata timpului, 
ceva care diferen iaz  trecutul de viitor, dând timpului o direc ie bine definit . 
Constat m astfel, în principal trei sensuri diferite ale timpului: sensul termodi-
namic, sensul psihologic i sensul cosmologic [10, 112-155]1. 

Potrivit modelului „big-bang” momentul marii explozii a marcat începutul 
universului, precum i începutul timpului. Problema de a ti de ce exist  ceva 
mai degrab  decât nimic a fost numit  problema filozofic  prin excelen . Se 
poate spune c  fizica a g sit azi mijloace pentru a o solu iona. Totu i, din punct 
de vedere filozofic, problema a suferit de fapt o deplasare. Ea s-ar putea formu-
la astfel: „De ce exist  o s geat  a timpului?” C ci la cap tul acestui drum pe 
parcursul c ruia s-au spulberat, unul dup  altul, atâtea idealuri de eternitate, iar 
devenirea ireversibil  a luat la toate nivelurile locul permanen ei, s geata tim-
pului se impune ca un nou mod de a gândi eternitatea [7, 207]. Ireversibilul nu 
este pur i simplu o tr tur  a timpului, ci îns i temporalitatea, esen a aceste-
ia. 

La începutul secolului al XXI-lea lumea contemporan  trece printr-o peri-
oad  critic , definit  de savan i ca “momentul bifurca iei“, “epoca indetermin -
rii“ etc. Este vorba despre perioada când se produc schimb ri calitative, ce tran-
sform  îns i esen a sistemului politic mondial. Modific rile politice ce au loc 
în lume se refer  nu doar la schimbul coraportului de for e în rela iile interna i-
onale, a a ca trecerea de la sistema bipolar  la unipolar  ori la oricare alta, ci 
atinge particularit ile esen iale, morfologice ale sistemului interna ional glo-
bal. Este necesar ast zi în analiza modific rilor politice globale, în c utarea no-
ilor abord ri teoretice, de a folosi poten ialul euristic al cronopoliticii. Crono-
politica apare ca o nou  direc ie de cercetare teoretic  a politologiei, un dome-
niu de cunoa tere al realit ii politice din perspectiva dimensiunii temporale. 

                                                
1 Sensul termodinamic, în care dezvoltarea sau entropia cre te; sensul psihologic, direc ia în ca-

re noi sim im trecerea timpului, reamintindu-ne trecutul. În acest context trebuie men ionat  fi-
lozofia lui Henry Bergson care a deschis psihologiei noi orizonturi. Pân  la Bergson, ca i alte 
tiin e umaniste, psihologia a mers în cercetarea problemei timpului pe acela i drum cu fizicie-

nii. Bergson face net distinc ia între timpul fizic i cel psihologic, între timpul cantitativ, sub 
semnul unor desf ur ri numerice, i timpul calitativ, colorat, sub semnul con tiin elor umane. 
În lucrarea sa Eseu  asupra datelor imediate ale con tin ei, el vede timpul ca pe un fenomen si-

it interior, durata concret , cu însu iri deosebite i în determinarea c ruia memoria joac  
un rol preponderent. Cel deal treilea sens al timpului este sensul cosmologic, expansiunea uni-
versului. Studierea universului ca un întreg, cu milioanele lui de galaxii, la nivel cosmic a con-
dus la descoperirea c  universul nu este static, ci în expansiune). 
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Tabloul teoretico-filozofic contemporan prefigureaz  un model al lumii consti-
tuit ca un proces al organiz rii în care se produce o tranzi ie de la dezordine la 
ordine, de la reversibilitate la ireversibilitate în dinamismul complex al naturii 
i societ ii. 

Tot odat , cronopolitica se prezint i în calitate de activitate practico- tii-
ific , orientat  spre modelarea particip rii statelor în procesul transform rilor 

politice globale, dirij rii i corect rii acestui proces. A a o concepere eviden ia-
 înc  un aspect al actualit ii închipuirilor cronopolitice. Din aceast  perspec-

tiv  cronopolitica poate servi ca fundament conceptual al strategiei de asigurare 
i garantare a intereselor statelor participante la via a politic  mondial  în core-

spundere cu scopul constituirii unei ordini mondiale stabile, echitabile i demo-
cratice. Tot odat  necesitatea ei este confirmat  de mai mul i speciali ti, care 
atrag aten ia asupra crizei conducerii la nivel global, fapt despre care ne vorbe -
te exala ia perpetu  a unui ir de conflicte pe fonul activit ii ineficiente a orga-
niza iilor interna ionale, în primul rând, al ONU, cât i de necesitatea elabor rii 
unor noi strategii politice interna ionale i constituirea unor institu ii politice 
mondiale noi.  

Adresarea fa  de no iunile timpului politic i cronopoliticii, no iuni ce ref-
lect  integritatea i totalitatea vie ii politice, este important i în leg tur  cu 
globalizarea, care ridic  problema existen ei proceselor interna ionale, inclusiv 
i a celor politice din perspectiva dimensiunii spa ial-temporale. La nivel global 

a face calculele timpului politic este mult mai complicat, a a cum în locul ana-
lizei fazelor temporale ale evolu iei politice a unor sau altor grup ri sau subiec i 
individuali trebuie de luat în calcul deja caracteristicile lor în ansamblu, care re-
flect  starea temporal  a unor sau altor combina ii ale for elor principale, ce ac-
tiveaz  pe scena politic  în dimensiunea „câmpului gravita ional“ dintre stat i 
societate. În m surarea timpului politic la macro nivel politologul se ciocne te 
de doi factori interdependen i: pe de o parte, el se love te de existen a perpetu  
stabil  a coraportului i echilibrului de for e social-politice, iar pe de alt  parte 
– el se ciocne te cu durabilitatea fazei func ionale a unor sau altor institu ii po-
litice aparte, ce reflect  într-o anumit  m sur  în dimensiunea formelor func io-
nale existente acest echilibru sau dezechilibru social statornicit. 

Este curios faptul, c  din aceia i idee, constituit  în calitate de criteriu pen-
tru delimitarea etapelor dezvolt rii i procesului macropolitic ( i anume - în ba-
za intervalelor temporale a unor sau altor st ri i echilibru a for elor social-poli-
tice), reies în analiza lor reprezentan ii colilor politologice ideologic opuse – 
cea american i cea sovietic , sau cea marxist i nemarxist . Ac ionând în di-
mensiunile metodologiei marxismului clasic, îns i K.Marx structureaz  dina-
mica temporal  a revolu iei burghezo-democratice din 1848-1851 din Fran a, 
eviden iind trei faze principale ale ei, deducându-le anume din faptul c  fiecare 
din aceste faze reflect  dislocarea i coraportul dintre principalele for e partici-



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

11 

pante la evenimentele revolu ionare: 1). Perioada din februarie a guvern rii 
provizoriu; 2). Perioada de instituire a republicii i a Adun rii Constituante; 3). 
Perioada republicii i a Adun rii Legislative. 

Politologii i istoricii americani, analizând dinamica politic  a SUA din 
punctul de vedere al concep iei regrup rilor de partid, folosesc i ei o idee ana-
logic  în corespundere cu care exist  cicluri temporale cu durata de la 15 ani 
pân  la 40 de ani a schimbului de for e la putere în sistemul politic american în 
baza oscila iei între conservatori i liberali, între partidul Republican i Democ-
rat. 

a dar, dezvoltarea orient rii func ionale a cronopoliticii poate avea o 
importan  practic  enorm . Ea ar permite de a constitui un fundament tiin ific 
pentru discu ia despre caracterul sistemului politic al Occidentului la general ca 
unul exemplar i optimal, sau esen ial denaturat. Înalta mobilitate a Occidentu-
lui, capacitatea lui de modific ri structurale i imensa diversitate de forme de 
organizare i tradi ii ne-ar prezenta exemple destul de demonstrative i convin-

toare ale dezvolt rii i moderniz rii pe baza propriului fundament. Pentru 
Republica Moldova aprecierea cronopolitic  a poten ialului i experien ei Euro-
pei, SUA i Japoniei are o imens  importan , a a cum poate permite con tient 
i critic a însu i experien a dezvolt rii politice. Tot din acest punct de vedere 

este important  analiza i experien a  altor sisteme politice, inclusiv a celor ce 
demonstreaz  provoc ri, multe i diverse aspecte ale procesului politic :India, 
Republica African  de Sud, Brazilia. De aici i necesitatea constituirii modele-
lor analitice alternative ale evolu iei cronopolitice. Aceste modele mai apoi va 
trebui concretizate i adaptate din contul anumitor limit ri i corect ri ale posi-
bilit ilor provocate de factorii de mediu. Aceste limit ri i corect ri sunt în pri-
mul rând de caracter geopolitic i comunica ional, cât i determinate de întreg 
spectru de mediu intermediar a a ca cele economice, tehnico-militare, culturale, 
religioase, etc. 

Termenul de continuum spa io–temporal apare în filosofia culturii în anii 
’90 ai secolului XX, datorit  cercet rilor filosofilor ru i M.Bahtin, M.Kagan i 
A.Barkova, ei definindu-l ca forma ontologic  (de a fi) a culturii, în care origi-
nalitatea con inutului, caracterul autonom i autosuficient al culturii fiind reali-
zat datorit i din contul unit ii spa iului i timpului. Continuumul spa io-tem-
poral este un model matematic abstract, cu ajutorul c ruia oamenii încearc  s  
descrie realitatea. No iunea de continuum indic  faptul c  realitatea în acest 
model de ine calitatea continu , neîntrerupt , iar spa iul i timpul sunt înc  do-

 calit i ale realit ii. În modelul concret al continuumului spa io-temporal, 
toate aceste calit i sunt unite într-un mod deosebit. Fenomenul continuumului 
spa ial-temporal în domeniul politic al societ ii este definit prin a a caracteris-
tici ca unitatea spa iului i timpului, func ionalitatea, obiectivitatea, unitatea co-
ntinuit ii i discontinuit ii. Exist  diverse modele spa ial-temporale, printre 
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care putem numi condi ionat „modelul spa ial-temporal a lui Aristotel“, “mode-
lul spa ial-temporal a lui Galilei“, “modelul spa ial-temporal a lui Newton“, 
“modelul spa ial-temporal a lui Einstein“ etc. Con inutul continuumului este 
strâns legat de deducerea în interiorul lui a a a numitelor constante, prin care 
se fixeaz  identitatea calit ilor sau st rilor de fapt ale culturii i politicii. Cons-
tantele se prezint  ca invariabilele de un anumit tip, care permanent se manifes-

 în procesul social-politic. Anume prin ele continuumul asigur  procesele tre-
cerilor i transform rilor reciproce din static în dinamic i invers, astfel orientâ-
ndu-ne spre cunoa terea calit ilor dinamice ale sistemelor studiate.   

Aceste particularit i ale continuumului l-au deplasat în centrul c ut rilor 
metodologice ale tiin ei secolului XX, fapt care s-a manifestat nu numai în ti-
in ele reale, dar i în cele umanitare. De aceea, continuumul spa ial-temporal a 
devenit una din inova iile secolului XX: complicarea obiectului de studiu al ti-
in ei, con tientizarea caracterului sistemic al lui au împins continuumul în rân-
dul principiilor metodologice prioritare în cercetarea caracterului neîntrerupt, 
perpetuu a leg turilor i transform rilor reciproce a diverselor fragmente ale re-
alit ii noastre. Toate acestea pentru prima oar  au permis studierea obiectelor, 
hotarele existen ei c rora nu sunt clar fixate, deoarece aceste obiecte se g sesc 
într-o permanent  devenire. Timpul unui eveniment politic concret, proces, fe-
nomen este cuprins într-un spa iu politic fix. Iat  de ce m sura cea mai deplin  
a parametrilor politicii este cea spa ial-temporal . Când cineva apreciaz  politi-
ca, întotdeauna men ioneaz  unde i când deruleaz  evenimentul politic anali-
zat, unde i când apar i sunt rezolvate sau conservate problemele. Timpul poli-
tic arat  nivelul i gradul de dezvoltare politic , de maturitate politic  a subiec-
tului i obiectului politicii. 

Principalele tipuri de abord ri ale timpului politic sunt cel escatologic, tra-
di ional, modern i postmodern. Criteriul diferen ierii acestor tipuri apar în baza 
urm torilor factori:prezen a sau absen a modific rilor i transform rilor social-
politice i gradul de intensitate a lor, aprecierea proceselor ce au loc în societate 
cu unul din cele trei module ale timpului politic, aprecierea importan ei conse-
cutivit ii sociale, orientarea torentului de informa ie în procesul de socializare. 

În calitate de elemente structurale este eviden iat timpul sociocultural, ins-
titu ional, individual, iar ca rela ii temporale – stratificarea i sincronizarea tim-
pului social. Ca func ii ale timpului social-politic merit  a fi eviden iate func ia 
instrumental , normativ i axiologic . 

Problema spa ial-temporal  apare ast zi în tiin ele sociale în aceea i ordi-
ne de idei, în care s-a manifestat în tiin ele reale în perioada de trecere de la 
mecanica clasic  la cea cuantic . tiin ele sociale cu propriile metode ajung la 
concluzia, c  în societatea contemporan , spre deosebire de cea tradi ional , nu 
exist  un spa iu-timp unic pentru toate grupele sociale. Politica este o dimensi-
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une specific  a existen ei umane i timpul constituie fundamentul principal al 
ei. De aceea politica exist  numai în dimensiunea timpului i nici de cum altfel. 

Timpul politic organizeaz  via a politic  a societ ii social diferen iate i 
prin urmare nu poate s  nu fie multigradual, cu multe nivele dup  structura sa, 
prezentându-se ca atribut al ac iunii politice de grup. De aceea el este nu doar 
evenimen ial, dar i proiectant, orientat nu atât în trecut, cât concentrat asupra 
prezentului i orientat în viitor. El este atribuit la dimensionarea cantitativ  a 
parametrilor activit ii politice în trecut, prezent i viitor. Acest lucru ne deter-
min  s  recunoa tem orientarea uni-liniar i ireversibil  a timpului politic, le-

tura lui organic  cu cauzalitatea în domeniul politic.  De fapt, cercet torul rus 
Vengherov în articolul s u novator “Spa iul politic i Timpul politic” [11, 49-
63] afirm  caracterul reversibil al timpului politic, definindu-l ca cea mai stra-
nie particularitate a lui. Îns  din analiza ce urmeaz  devine clar, c  este vorba 
nu despre o repetabilitate deplin  a evenimentelor politice, a st rilor i situa ii-
lor politice, ci despre revenirea în cauz  a unor aspecte aparte sau a unor analo-
gii cu trecutul. Probabil, c  aici se are în vedere concep ia dezvolt rii istorice 
pe spiral , a a de mult îndr git  de Engels i urma ii s i, care promova teza de-
spre repetarea evenimentelor, dar la alt nivel, mai avansat sau principial nou, la 
nivel involutiv. Îns  aceast  concep ie poate fi socotit  ca dep it  în prezent 
datorit  datelor contemporane ale astronomiei, fizicii, biologiei i istoriei. Con-
cep ia dat  a fost înlocuit  de concep ia co-evolu iei pluriliniare. A a cum tim-
pul politic este de ne conceput în afara timpului istoric i inând cont c  timpul 
istoric este ireversibil, în cazul compara iei situa iilor politice din trecut i pre-
zent, reiese c  teza despre reversibilitatea timpului politic nu este just . Rever-
sibilitatea se refer  la modelarea politic i reconstruc ia istoric i nici de cum 
nu poate fi un indice al timpului politic. Cea mai stranie particularitate a timpu-
lui politic este nu caracterul reversibil al lui, ci caracterul neuniform, polivalent 
ce reflect  complexitatea lui, indicii lui topologici, structura lui interioar . A a 
cum noi m sur m timpul politic cu m sura timpului astronomic (secunde, cea-
suri, zile, s pt mâni, luni…), apare pericolul de egalare a anumitor analogii cu 
aparen a de revenire în st rile dep ite, de mult tr ite i de schimbare a dimen-
siunilor diacronice a evenimentelor politice cu cele sincronice, apare pericolul 
nerespect rii i denatur rii leg turilor cauz -efect. Anume aici se ascund r -
cinile gnoseologice a multor gre eli, erori de prognozare i modelare politic , 
de luare a deciziilor politice.     

Momentele empiric concepute ale cotidianului politic se disimuleaz , des-
cresc, degenereaz i devin aproape ne observate când ne adres m c tre eveni-
mentele istoriei sau c tre modific rile politice, presupunând interpretarea gene-
ralizat i prezentarea raportului dintre ele deja nu în ritmul clipelor (secunde-
lor), orelor, ci pe scara des vâr irilor istorice, a etapelor i perioadelor. În a a 
mod, se eviden iaz  tendin ele generalizate ale dezvolt rii politice. Scara tem-
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poralit ii se dovede te împ it  deja nu de evenimente i perioade, cu atât mai 
mult nu de secunde, minute i ceasuri, ci de trecerea de la unele st ri calitative 
i parametrii sistemici diferi i ai politicii la altele, de exemplu, de la veacul bar-

bar la veacul civiliza iei. Acest diapazon sau nivel meta-istoric al temporalit ii 
în contextul politic propriu-zis este ra ional s  fie caracterizat ca cronopolitic. 
Conceperea cotidian  a realit ii politice ca proces dup  esen a sa se deosebe te 
calitativ de interpretarea ei istoric  ca alternare a schimb rilor politice i cu atât 
mai mult, se deosebe te de generalizarea esen ei acestei mi ri - ca dezvoltare 
i maturizare a realit ii politice corespunz toare. Dup  cum men ioneaz  Ilyin, 

cercet torul rus, una i aceia i realitate politic  în mi care poate s  se prezinte 
sau în dimensiunea timpului real, m surat în ceasuri, zile, s pt mâni etc. cicluri 
(astfel reflect  procesul definit Cotidianul), sau în dimensiunea timpului istoric, 

surat prin ciclurile înnoirii depline a sistemelor politice (reflect  schimb rile 
realizând astfel Istoria).  

Nivelul cronopolitic al timpului nu neag  celelalte m suri ale lui. Chiar in-
vers, Cotidianul i procesul politic reflect  caracterul neîntrerupt, încontinuu al 
dezvolt rii, iar Istoria i modific rile politice – reflect  etapele i epocile dez-
volt rii, caracterul discret al lui (ob inute prin salturi unitare). Din aceast  pers-
pectiv , cercet torul Ilyin, delimiteaz  trei nivele ale temporalit ii: Cotidianul, 
Istoria i Cronosul [3, 95-100]. Putem s  presupunem ipoteza, c  ritmul diferi-
telor perioade ca i cum se corecteaz  reciproc, iar unele din ele îmbin  cele 
trei nivele principale ale temporalit ii (alternan a fazelor de accelerare i înce-
tinire, t nare a dezvolt rii dup  tipul teoriei „undelor lungi” a lui Kondrati-
ev [4, 55]. 

surarea cronopolitic , în a a mod, duce la majorarea i mai pronun at  
a dimensiunilor de vizualitate a realit ii. În spatele timpului Cotidian ca real se 
ridic  Istoria,  iar  peste  aceasta  se  înal  Cronosul  [3].  Odat  cu trecerea de la  
clipe i afaceri ale Cotidianului la evenimentele i des vâr irile Istoriei, ni se 
deschide o pleiad  întreag  de epoci, devenind vizibil planul general de dezvol-
tare politic . Nici o epoc  nu respinge totalmente trecutul, dar g se te modali-

i s  însu easc  tot ceea ce a fost creat prealabil i s  dezvolte nivele proprii 
de complexitate. Discu ia, care se deplaseaz  uneori pe prim plan, este doar o 
modalitate de conservare pentru sine a tot ce vine din trecut ca pozitiv, transfor-
marea acestor r e în onticul s u propriu. 

În a a model temporal extins chiar i schema liniar  a progresului poate 
absolut natural fi prezentat  în forma-tip de spiral  ideal . Din aceast  perspec-
tiv  progresul va fi definit de desfacerea spiralei, iar sistemele politice diferite 
vor fi capabile independent s  defineasc , s  indice traiectorii istorice irepetabi-
le, comparabile din perspectiva caracterului progresist al lor ca dimensiune de 
îndep rtare a superiorit ii lor de centrul ini ial. Geometric asta poate fi reflec-
tat în form  de spiral  de tipul:celei a lui Arhimede, celei p trate sau logaritmi-
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ce. În condi iile contemporane desfacerea vertical  a ei formeaz  în felul s u un 
anumit nucleu, care de ine câteva dimensiuni modelate dup  tipul civiliza ional 
al rela iilor vertical-orizontale între stat i societate civil , între politica intern  
i extern  etc. Acest nucleu este concomitent i închis i deschis. Dezvoltarea 

se realizeaz  din contul extinderii în larg în paralel cu „liniile de for ” ale du-
ratei Cronosului, cât i în sus, întret ind aceste linii de for  prin complicarea 
politicii sale teritoriale, de exemplu, dup  nivelele poliarhiei.  

În societ ile ce se dezvolt  neechilibrat, iar orice societate ce s-a eliberat 
de stagnare se dezvolt  neuniform, fiecare sector i fiecare grup  de in ritmuri 
diferite de dezvoltare [5, 103]. Sectoarele avangarde ale economiei, ca i grupe-
le avangarde, elaboreaz  dou  tipuri de informa ie:informa ia necesar , prev -
zut  pentru asigurarea procesului de reproducere, i informa ia suplimentar , 
care activ este împrumutat  de alte grupe sociale. Îns  toate acestea nu înseam-

, c  dezvoltarea istoric  se  prezint  ca monologul claselor i grupelor avan-
garde; paradigma progresului cu un singur subiect poate fi atribuit  ca r  
a mentalit ii autoritare, ce nu cunoa te dialogul i interac iunea. Istoria nu cu-
noa te monologuri tot a a cum nu cunoa te realizare consecutiv  a proiectelor 
unui „viitor luminat”. Practica social-politic  prezint  în sinea sa rezultatul ex-
perien ei de interac iune i colaborare între grupele sociale i totdeauna difer  
de aspira iile monologice. Iat  de ce dimensiunea spa ial-temporal  difer  întot-
deauna de cea sumar . Aici se manifest  efectul indirect al corec iilor i inter-
ac iunilor neplanificate. Destinul istoric al diverselor grupe sociale este definit 
de particularit ile continuumului spa ial-temporal al lor. A.Panarin, filosoful 
rus, subliniaz , c  cu cât mai încetinit  ritmic  temporal  de dezvoltare î i ale-
ge o grup  social  sau alta, cu atât este mai probabil  situa ia, c  spa iul tradi-
ional al ei se va reduce, se va îngusta în rezultatul interven iei grupelor mai di-

namice [6, 103]. 
În ce timp se localizeaz  grupele, ce nu fac parte din cele de avangard ? 

Aici observ m o diferen iere important . Grupele care nu apreciaz  distan a ce 
le desparte de grupele avangarde imposibil de dep it, se localizeaz  în dimen-
siunea timpului accelerat, timp ce se identific  prin pasiunea concuren ii creati-
ve, care uneori contrasteaz  cu flegmatismul social al grupelor, ce i-au atins 
deja scopul. De a a natur  s-a dovedit veacul XX în spa iul post-sovietic: încer-
carea de p trundere escatologic  în viitorul luminat prin distrugerea vechii or-
dini s-a ar tat ca consumare f  rost a timpului, ca iroseala nera ional i risip  
social  nemaipomenit i extraordinar  a timpului. Aceasta a fost o lec ie atât 
pentru elita conduc toare, cât i pentru grupele privilegiate. Refuzând dialogul 
i concesiile, ced rile maselor de jos la momentul potrivit, elita risc  s  gr bea-

sc  sosirea timpului escatologic capabil s  fure timpul liniar al dezvolt rii lente 
i consecvente. Grupele din dimensiunea timpului nostalgic, care î i identific  

îmbun irea statutului social prin revenirea în trecut, prin restaurarea status 
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quo-ului din trecut prezint  în societ ile în tranzi ie un segment social destul 
de pronun at. Ele constituie principalul obiect de manipulare, speculat de for e-
le conservative retrograde i obstacolul real în calea transform rilor politico-so-
ciale. În Republica Moldova acest segment constituie aproximativ 40% din ele-
ctorat. For a lui cre te i datorit  sl biciunii puterii guvernamentale, comporta-
mentului nedemn, indecent al reprezentan ilor puterii. Doar con tientizarea ace-
stor neajunsuri la cel mai înalt nivel i schimbarea comportamentului guvernan-
ilor poate asigura optimizarea tranzi iei i schimba atitudinea maselor fa  de 

reprezentan ii puterii i fa  de stat i institu iile lui. Grupele ce s-au identificat 
cu cel mai bun timp – cel liniar – trebuie s  fac  totul, pentru al p stra, iar acest 
lucru este posibil doar prin intermediul trecerii la formele sociale deschise i 
mobile, forme care  se schimb  lent, care nu lipse te pe nimeni de ans , de no-
roc [6].  

În acest sens un rol exclusiv trebuie s  joace metodele i hot rârile crono-
politice. Când cuget m despre caracterul oportun al deciziilor politice corespu-
nz toare, al mobiliz rii politice, al moderniz rii institu ionale, de fapt vorbim 
despre abordarea sistemic  a societ ii. În acest sens nu putem s  izol m decizi-
ile politice de cele economice i sociale, de m surile luate în domeniul cultural, 
inclusiv în înv mînt -lucruri care s-ar dori mai abundent în practica cotidian  
politic  a Republicii Moldova. Perspectivele dep irii st rii de criz  în mare pa-
rte depinde i de capacitatea societ ii de a asigura autosincronizarea procese-
lor, în primul rând a celor politice. Altfel spus, dep irea crizei depinde de ca-
pacitatea societ ii de a elabora un ritm coordonat de ac iuni în comun, nec -
tând la diferen a ritmurilor individuale i de grup, nec tând la slaba reciprocita-
te, deoarece anume acest moment asigur  stabilitatea societ ii i dezvoltarea 
progresist  de mai departe a ei. 
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La constitution de la République de Moldova comme état européen indépendant, 

ainsi que la démocratisation de la société et la formation des bases économiques du 
marché, ont changé d’une façon nette le tableau de la vie sociale du pays. Cet article 
porte sur les caractéristiques des politiques sociales lors des transformations imposées 
par l’économie du marché. 

L’adoption de nouvelles politiques sociales et économiques est un impératif du 
temps, pour devenir ensuite un instrument du gouvernement afin de remanier le niveau de 
vie et de redresser la qualité des services sociaux. 

De même, l’adaptation de l’enseignement, de l’assistance sociale et de celle médi-
cale aux nouvelles conditions de l’économie du marché représente un moment stratégique 
pour le développement durable du pays. L’auteur fait une recherche dans ce domaine des 
politiques sociales pour mettre en valeur les particularités du développement de celles-ci 
dans la République de Moldova, ainsi que les problèmes, les causes et l’intérêt continu 
que le gouvernement de la République de Moldova montre pour ces politiques. En vertu 
du vecteur de l’intégration européenne, nous avons besoin des politiques sociales bien dé-
finies et réalistes. 

 
Actualul articol î i propune ca scop s  reflecteze asupra unor momente ale dezvol-

rii politicii sociale în Republica Moldova. Abordarea tematicii dezvolt rii i promov rii 
politicii sociale devine una esen ial  pentru constituirea statului bun st rii în societatea ac-
tual  a Republicii Moldova. În acela i context conceptul de bun stare social  cap  o im-
portan  în abordarea problemelor referitoare la s cie, inegalitate social , excluziunea i 
marginalizarea social . 

Astfel, apari ia i devenirea Republicii Moldova ca stat independent, schimb rile de-
mocratice i sociale, formarea bazelor economiei de pia  au transformat într-o manier  ra-
dical  tabloul vie ii sociale din ar . Dup  20 de ani de transform ri în ar , au avut loc i 
schimb ri pozitive fundamentale, mai ales în aria libert ilor politice: alegeri electorale, li-
bertatea întrunirilor, cultelor, mass-media, etc. Dar totu i, economia s-a adaptat par ial la 
condi iile economiei de pia , îns  a fost ratat  posibilitatea restructur rii economice pe ca-
lea „terapiei de oc” a a cum au reu it alte state din estul Europei. 
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În ce prive te, caracteristicele sociale ale transform rilor în linii generale acestea sunt 
negative. De i, în conformitate cu Constitu ia Republicii Moldova unde este stipulat c : 
„economia Republicii Moldova este economie de pia  de orientare social ” (art.126), 
„orice persoan  are dreptul la munc , la libera alegere a muncii, la condi ii echitabile i sa-
tisf toare de munc i la protec ia împotriva omajului” (art.43), iar statul „este obligat 

 ia m suri pentru ca orice om s  aib  un nivel de trai decent, care s -i asigure s tatea i 
bun starea lui i familiei lui, precum i serviciile sociale necesare” (art.47) [1]. 

În realitate, îns  obiective sociale din programele guvernamentale râm m doar ni te 
declara ii, iar popula ia a obosit de promisiuni i de neîndeplinirea angajamentelor electo-
rale i politice. Poate c , acum ca niciodat  se simte necesitatea adopt rii i continu rii 
unor politici sociale bine coordonate, eficiente i realiste, aceasta reprezint  un imperativ al 
timpului pentru fiecare guvernare.  

La fel ca la începutul tranzi iei persist  înr ut irea i descre terea încontinuu a nive-
lului de trai i a calit ii vie ii oamenilor, problemele demografice, migra ia în mas  a for-
ei de munc  în str in tate, lipsa în bugetul de stat de resurse suficiente pentru solu ionarea 
problemelor sociale precum educa ia i ocrotirea s ii. 

În perioada de tranzi ie cea mai vulnerabil i afectat  parte a popula iei r mâne a fi 
cea a s racilor. Profilul s ciei în Moldova corespunde în multe privin e profilului s ci-
ei din alte ri cu economie în tranzi ie. Într-o m sur  considerabil  acest fapt este condi i-
onat de factorii economici i în parte de cei demografici. 

Particularitatea acestor factori const  în productivitatea sc zut  a muncii în sectorul 
agrar; dezvoltarea insuficient  a economiilor regionale; num rul crescând al persoanelor 
între inute din contul popula iei active; pensiile i aloca iile sociale mici i nu în ultimul 
rând, diferen ierea considerabil  a salariilor din diferite sectoare ale economiei. Un mo-
ment specific aparte este c  s cia în Republica Moldova este r spândit  neuniform print-
re locuitorii ora elor mari i mici i ai localit ilor rurale. Astfel, conform datelor UMSP 
cea mai mare pondere a s ciei se înregistreaz  în ora ele mici 53,2% o pondere mai mi-

 în mediul rural 45,1% i cea mai mic  în ora ele mari 16,5%. Aceast  diferen iere este 
condi ionat  în principal de starea economiei în aceste zone ale rii [2, 31]. 

De asemenea, nivelul sc zut al pensiilor, al indemniza iilor sociale i al compensa ii-
lor provoac  extinderea evident  a s ciei 59,1% în rândul gospod riilor casnice, a c ror 
surs  principal  de venituri sunt transferurile sociale. La fel ca în majoritatea rilor cu un 
sector agrar preponderent în economie, în Moldova s cia este în mare parte r spândit  în 
rândul angaja ilor din agricultur  (56%) i al fermierilor (47,3%) stare cauzat  de nivelul 
sc zut al veniturilor ob inute din activitatea agricol . O alt  surs  de venit este ob inut  din 
munca salariat i transferurile b ne ti ale emigran ilor de munc  de peste hotare – unele 
din principalele mijloace de dep ire a s ciei [2]. 

Drept rezultat, ast zi dup  indicele dezvolt rii umane, în conformitate cu clasamen-
tul ONU, Republica Moldova se plaseaz  pe locul 104 în lista celor 174 de state din lume 
incluse în clasament. 
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În acest sens devine imperativ faptul c  guvernul na ional este obligat s  adopte un 
program social pe termen mediu i de lung  durat , în baza c rora ar fi întreprinse princi-
palele m suri ce in de domeniul social. Direc iile principale de activitate social  pot fi re-
grupate în trei p i: 

- implicarea în direc ionarea solu ion rii problemelor sociale pentru anumite catego-
rii de lucr tori (femei, tineret, persoane cu handicap, lucr tori emigran i, etc.) sau a lucr -
torilor din anumite ramuri ale economiei (agricultur , industrie, transport, etc.) aceast  
direc ie include atât munca juridic , coordonarea ac iunilor guvernului, cât i 
implementarea programelor sociale proprii din bugetul de stat; 

- protec ia social  în munc , dreptul la protec ia s ii, ridicarea nivelului de via  
prin activarea sectorului privat, i prin instrumentele politicilor publice; 

- implicarea în direc ia apropierii i transferului sistemelor sociale din statele europe-
ne care au trecut prin asemenea probleme sociale. 

În primii ani ai acestui deceniu (2001-2002) Guvernul Republicii Moldova a întrep-
rins m suri în vederea schimb rii situa iei spre bine, atât prin activizarea sectorului real al 
economiei, atragerea investi iilor, i crearea noilor locuri de munc , inclusiv în sectorul înt-
reprinderilor mici i mijlocii, cât i prin intermediul politicilor în domeniul muncii, asigu-

rilor sociale i a asisten ei sociale. Au fost lichidate restan ele la plata pensiilor i au fost 
mic orate cele pentru plata salariilor, a fost majorat salariul angaja ilor. Cu toate acestea, 
situa ia social-economic  din ar  r mâne complicat . 

Un pas important în istoria i dezvoltarea politicilor sociale a fost întreprins de c tre 
Guvernul i Parlamentul rii prin elaborarea i aprobarea Strategiei de Cre tere Economi-

i Reducerea S ciei (2004-2006). În acest document fundamental sunt expuse princi-
palele obiective, direc ii i ac iuni în domeniul politicilor sociale. În continuarea dezvolt rii 
politicilor i reformelor Guvernul Republicii Moldova a elaborat a doua strategie de impo-
rtan  strategic i anume Strategia Na ional  de Dezvoltare pe anii 2008-2011 (SND). 
Aceast  strategie a constituit un instrument de planificare strategic i de ajustare a politici-
lor pentru guvernele Republicii Moldova în vederea realiz rii obiectivelor i m surilor 
asupra economiei na ionale i în special în domeniul social. 

Astfel, începând de la reforma sistemului educa ional i preg tirea profesional  exp-
rimate ca direc ii de prioritate evident  în cadrul politicilor sociale din Republica Moldova, 
ast zi acesta încearc  s  se adapteze la noile condi ii economice, cre terea concuren ei, 
crearea noilor locuri de munc . Unul din factorii care determin  realizarea acestor obiecti-
ve este volumul investi iilor în domeniul educa iei. 

Astfel, în ultimii ani pentru educa ie au fost alocate doar 16,4% din suma total  a 
cheltuielilor bugetare (4,7% din PIB). Începând cu 2002, ca urmare a relans rii economi-
ce, cheltuielile publice pentru înv mânt au crescut continuu, constituind 23,9% din 
cheltuielile bugetului consolidat în 2011 (5,6% din PIB), îns  totu i finan rile publice în 
domeniul înv mântului s-au redus considerabil [3, 38]. 

Drept fapt, comercializarea serviciilor în domeniul înv mântului, finan area 
public  insuficient i reducerea nivelului de trai al popula iei au condi ionat diminuarea 
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accesului unor categorii sociale ale popula iei la serviciile educa ionale. Acest moment a 
adus la sc derea ratei de colarizare a copiilor i reducerea cadrelor de specialitate în înv -

mânt, de i în acest sens guvernul a întreprins careva m suri de sus inere i angajare a ti-
nerilor speciali ti în domeniu. Dar aceste m suri: ca reduceri de pl i la lumin , transport, 
cazare, m rimi de salarii, nu au fost atr toare pentru tinerii absolven i pentru a r mâne în 
institu iile educa ionale. 

Conform, strategiei pe termen lung dezvoltarea sistemului educa ional la început de 
mileniu va consta în realizarea urm toarelor obiective specifice: 

a) sporirea accesului la serviciile educa ionale, în special pentru copii din familiile 
defavorizate; 

b) perfec ionarea sistematic  a calit ii serviciilor educa ionale; 
c) eficientizarea managementului resurselor financiare, umane i materiale în dome-

niul educa ional; 
d) modernizarea sistemului educa ional i sporirea rolului acestuia în dezvoltarea 

economiei na ionale [2]. 
În aceast  direc ie e important s  men ion m implicarea guvernului în orientarea pro-

fesional  la nivel de institu ii de înv mânt de stat. Sferele profesionale pu in atractive, 
dar vitale pentru economia rii, urmeaz  a fi sus inute activ de c tre organele de resort 
(Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei, Ministerul de Finan e, Ministerul 
Educa iei, etc.) i în conlucrare cu întreprinderile private i cei cointeresa i. 

Conceptul unei politici social-economice eficiente i de lung  durat  porne te i de la 
premisa c  o via  s toas i lung  este dreptul fiec rei fiin e umane. Anume acest obie-
ctiv trebuie s  constituie o preocupare de baz  pentru autorit ile publice din segmentul s -

ii publice. 
Perioada de tranzi ie are un impact nefavorabil asupra s ii popula iei i a siste-

mului de ocrotire a s ii. Situa ia creat  împiedic  realizarea unuia dintre cele mai im-
portante obiective pe termen mediu – dezvoltarea resurselor umane. În afar  de aceasta, 
inegalitatea crescând  privind accesul la serviciile medicale conduce la deteriorarea s -

ii popula iei s race i concomitent, minimalizeaz  posibilit ile acesteia de a participa la 
dezvoltarea economic i cre terea nivelului de trai. 

Din cauza crizei economice i lipsa unui management adecvat în domeniu au ca ur-
mare sc derea standardului de via , insecuritatea social , stresul, extinderea maladiilor so-
ciale i a modului de via  viciat, reducerea institu iilor publice i cheltuielilor personale 
pentru s tate. De i avem o acoperire a popula iei cu personal medical suficient, se înre-
gistreaz  în domeniul ocrotirii s ii o criz  profund . Sunt în descre tere serviciile me-
dicale primare calculate la un locuitor, insuficien a utilajului medical, deteriorarea calit ii 
serviciilor medicale, mai ales în mediul rural. În acest sens, am men iona aparte prolifera-
rea formelor economiei subterane, domina iei mitei i corup iei în rândul lucr torilor me-
dicali. 

În pofida tuturor problemelor, Moldova a ob inut i rezultate pozitive în reformarea 
sistemului de ocrotire a s ii. Începând cu 1 ianuarie 2004 Guvernul a purces la imple-
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mentarea sistemului de asigurare obligatorie de asisten  medical  la scara întregii rii. 
Acest fapt a permis finan area unui pachet de servicii medicale oferite popula iei 
asigurate. 

Astfel, încep s  creasc  cheltuielile publice pentru s tate, în ultimii 8 ani aloca iile 
financiare din bugetul public na ional pentru ocrotirea s ii au crescut de peste 7 ori. 
Prin urmare, cheltuielile bugetului public destinat ocrotirii s ii s-a majorat de la 3,2% 
în PIB în 2000 pân  la 7,1% în PIB – planificat pentru anul 2009 [8]. 

O alt  direc ie a politicii sociale este problema provocat  de reducerea considerabil  
a locurilor de munc , omajul în mas i migra ia for ei de munc  peste hotare. Politica de 
sus inere a omerilor în Republica Moldova este mai degrab  una pasiv , care nu e capa-
bil  s  solu ioneze aceast  problem . 

Am eviden ia pentru ara noastr  câteva dintre politici în domeniu, încadrate în prog-
rame de combatere a omajului. Acestea ar fi: 

• crearea locurilor noi de munc  prin dezvoltarea activit ii antreprenoriale; 
• creditarea sau subven ionarea de facilit i financiare întreprinderilor la angajarea 

omerilor în câmpul muncii; 
• aten ionarea pe anumite grupuri ale popula iei, în special asupra tinerilor f  loc de 

munc  sau a omerilor cu studii superioare; 
• existen a unor programe de consultan i recalificare reale i adecvate; 
• antrenarea în acest proces a autorit ilor i ini iativelor locale, etc. 
Din punct de vedere statistic, tabloul pie ii muncii este unul jalnic. Astfel din perspe-

ctiva unei compara ii numai în perioada 1994-1999 num rul celor ocupa i în economie s-a 
mic orat cu 193 mii de salaria i sau cu 11,4%, chiar i cre terea economic  recent  de la 
începutul deceniului nu a avut un impact pozitiv esen ial asupra ocup rii în câmpul muncii 
i a pie ii muncii. 

În compara ie cu anii 2000-2002 num rul celor ocupa i a crescut doar cu 10 mii de 
persoane (0,7%). În ansamblu, se p streaz  un dezechilibru evident între num rul locurilor 
de munc i cererea efectiv  la ele, incluzând poten ialul de cerere al muncitorilor emig-
ran i. omajul „statistic” calculat conform metodologiei Biroului Interna ional a Muncii 
(BIM), arat  datele de reducere de la 11,1% în 1999 pân  la 6,8% în 2002. Iar în anul 
2010 popula ia economic activ  în Republica Moldova a constituit circa 1235,4 mii de pe-
rsoane, fiind în continu  sc dere, conform datelor prezentate de Biroul Na ional de Statis-
tic  din Republica Moldova. În acela i context statistic se men ioneaz  c  în 2010 popula-
ia ocupat  a constituit 1143,4 mii de persoane, fiind în descre tere cu -3,5% fa  de 2009. 
În ceea ce prive te reparti ia pe sexe se eviden iaz  c  ponderea b rba ilor este practic 
egal  cu cea a femeilor 50,1% respectiv 49,9%. La fel preponderen  are mediul rural care 
îi revine 52,9% din totalul popula iei ocupate i celui urban – 47,1% [5, 18-25]. 

În ce prive te nivelul de instruire s-a reliefat urm torul tablou: persoanele cu studii 
medii generale i profesionale constituie 45,0%, persoanelor cu studii superioare le revine 
23,0%. Persoanele cu studii medii de specialitate i persoanele cu studii gimnaziale înregi-
streaz  valori apropiate 15,8% respectiv 15,6%. Un fapt interesant este momentul c  în râ-
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ndul persoanelor ocupate cu studii superioare trei din patru lucreaz  în localit ile urbane, 
iar femeile reprezint  mai mult de jum tate – 55,4% [5, 20].  

Îns  reducerea ratei omajului „statistic” a fost provocat, în general de scurgerea ma-
siv  a for ei de munc  peste hotare i nu de cre terea num rului de locuri de munc i a 
popula iei ocupate în economia na ional  [4, 15]. 

În Republica Moldova omerii se înregistreaz  la  Oficiul For ei de Munc  unde se 
adreseaz  doar o parte din totalul celor f  locuri de munc . Alarmant este faptul c  cei 
înregistra i la OFM în jur de 71% sunt cu studii superioare. 

Astfel, dup  datele analizate observ m c  factorul uman reprezint  una din principa-
lele surse de dezvoltare a Republicii Moldova, care nu ar trebui sa fie ignorat de politicile 
sociale. Fiindc  resursele umane educate, s toase, cu un poten ial fizic i intelectual ridi-
cat, antrenate în instruire pe parcursul vie ii i receptive la schimb rile economice sunt ese-

iale pentru un model de cre tere economic , bazat pe competitivitate, eficien i calitate. 
 nu uit m c , cre terea economic  depinde în mod direct de productivitatea mun-

cii. O productivitate sporit  nu este suficient  numai cu investi ii capitale i modernizare 
tehnologic , de i sunt necesare, nu o asigur  în totalitate. O condi ie indispensabil  o pre-
zint  îmbun irea calit ii resurselor umane, care în cele din urm , implic  cre terea i 
optimizarea structural  a investi iilor atât publice cât i private în sectoarele strategice ale 
dezvolt rii umane, în primul rând în educa ie i în s tate.   

Conform strategiilor adoptate de guvernele Republicii Moldova (2001-2008; 2009) 
pentru ameliorarea calit ii i diversificarea serviciilor de plasare în câmpul muncii se pre-
vede efectuarea urm toarelor m suri: îmbun irea util rii tehnice a agen iilor pentru ocu-
parea for ei de munc ; crearea sistemului informa ional al pie ii muncii care va informa 
popula ia privind posibilit ile de angajare i recalificare, de asemenea privind situa ia de 
pe pia a muncii în ansamblu, modernizarea i diversificarea serviciilor de mediere a mun-
cii, dezvoltarea i optimizarea sistemului de formare profesional i recalificare a omeri-
lor în conformitate cu conjunctura pie ii muncii, îmbun irea sistemului de protec ie so-
cial  a omerilor i implementarea cercet rilor de marketing i prognoz  pe pia a muncii 
[2, 81-83].  

Majoritatea problemelor sociale se reflect i asupra sistemului de asigur ri sociale 
din ara noastr . În continuarea analizei, trebuie s  men ion m c  procesul de reformare a 
sistemului de asigur ri sociale a început din 1998. Obiectivele i m surile întreprinse la 
prima etap  a reformei au avut ca scop evitarea colapsului financiar al sistemului de asigu-

ri sociale, prin noi formule de calculare a pensiilor i majorarea vârstei de pensionare, sa-
nc iunile fiscale, etc. Par ial, m surile per ansamblu au permis cre terea colect rilor la bu-
getul asigur rilor sociale, îns  agenda reformei nu a fost pe deplin realizat . 

Actualmente continu  procesul de implementare a eviden ei individuale a contribua-
bililor i a contribu iilor de asigur  sociale. Acest fapt constituie un aspect managerial ne-
cesar pentru dou  elemente ale sistemului de asigur ri sociale. În primul rând, permite îm-
bun irea stabilit ii financiare a sistemului, i în al doilea, asigur  aplicarea principiului 
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de calculare a beneficiilor i pensiilor sociale, reie ind din contribu iile personale de 
asigur ri sociale transferate c tre bugetul asigur rilor sociale. 

În pofida acestei reforme, m rimea pensiei în Republica Moldova r mâne a fi totu i 
una sc zut . Ast zi m rimea medie a pensiei constituie 550 de lei majorându-se doar cu 
15,2% fa  de anul 2005 (457 lei), nivel situat foarte aproape de pragul s ciei [7]. O alt  
problem  este disparitatea în m rimea pensiei dup  categoriile de pensionari. Astfel, unele 
categorii de angaja i, precum deputa ii, membrii guvernului, judec torii, procurorii, func i-
onarii publici, pensiile c rora se stabilesc dup  alte criterii. Ca urmare a modific rilor ope-
rate de Parlament, în 2003, în Legea nr. 156-XIV din 1998, pensia efului statului este de 
cca 7500 lei, a procurorilor i judec torilor – 4452 lei, a deputa ilor – 4300 lei etc. Pentru 
compara ie vom men iona c , dup  indexarea din 1 aprilie 2008, m rimea pensiei minime 
pentru limit  de vârst  este de 475 lei, pentru lucr torii din agricultur  - 422 lei, pensia de 
invaliditate de gradul I „a ajuns” la 337 lei, de gradul II - la 326 lei, de gradul III – la 229 
lei [6].   

Dup  cum observ m o problem  major  pentru stabilitatea financiar  a sistemului pe 
termen mediu i lung reprezint i participarea redus  a sectorului agricol. M rimea cont-
ribu iei fermierilor i a celor angaja i în propria afacere continu  a fi net inferioar  m rimii 
pensiei minime, iar subven ionarea acestor categorii din contul altor contribuabili reprezin-

 o problem  serioas  de echitate. În aceea i ordine de idei se eviden iaz i un alt risc pe-
ntru durabilitatea sistemului de asigur ri cum sunt schimb rile demografice din ara noast-

. 
Dup  cum vedem din analiza prezentat , problemele sociale ca s cia, excluziunea 

social , emigrarea, omajul, etc., constituie factori majori care împiedic  dezvoltarea 
social-economic i erodarea poten ialului uman în Republica Moldova. Majoritatea 
acestor fenomene pot fi comb tute numai prin realizarea unei cre teri social-economice 
puternice i echilibrate din punct de vedere geografic.  

Desigur, e important ca toate m surile autorit ilor publice nu doar s  fie elaborate i 
adoptate, ci s  fie asistate de mecanisme reale de implementare a acestor decizii. Caracte-
rul ini iativelor din partea statului trebuie sa fie amplu, complex i direc ionat, în urma ana-
lizei propunerilor i sugestiilor înaintate i survenite pe diferite c i. Fiindc , principalul 
moment în asigurarea unor politici reale în domeniul social r mâne caracteristica econo-
mic  a statului, pia a muncii, ritmul de tranzi ie spre economia de pia i angajamentul re-
al de integrare în spa iul european. 
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Theories about the organization and management in public administration 
could be classified into evolutionary plan into two categories: classical theories 
and contemporary theories. Adherents of classical theories on the public admi-
nistration, for the first time, succeeded in combining knowledge, technology and 
man in a in a complicated dynamic system. Of classical theories are: bureauc-
racy theory, developed by M.Weber, the theory of scientific management, sub-
mitted by F.Taylor, effective management theory, developed by H.Fayol, Con-
cept of the seven functions of an effective executive, made by L.Gulick, L.Ur-
wick. Contemporary theories have emerged in the middle of the twentieth cen-
tury. They are based on human factor analysis and its influence on the charac-
ter and nature of political and administrative activity. We can mention three co-
ntemporary theories of organization and government: Theory HR – representa-
tives Arghziis C., M. Gregor, R. Lickert, organizational development theory, re-
presentatives W.Bennis, R.Black, I.S.Mouton, P.Lawrence, J.W.Lorsch and con-
tingency theory. 

 
Teoriile constituie voca ia unei tiin e, chiar mai mult decât de a pretinde 

explica ia fenomenelor care constituie obiectul s u [3, 161].  
Fenomenul administrativ a fost influen at pe parcursul secolelor de diferite 

teorii i curente, care i-a diversificat formele i i-a stimulat dezvoltarea. Astfel, 
formele de exercitare a administra iei publice au evoluat într-o strâns  leg tur  
cu gândirea politic  [10, 56]. 

Toate teoriile referitoare la organizarea i conducerea în administra ia pub-
lic  furnizeaz  o baz  informa ional  veritabil  pentru analiza fenomenului ad-
ministrativ i contribuie la proiectarea unei anumite imagini a administra iei pu-
blice [1, 122].  

Pe parcursul secolului XX un grup de cercet tori i practicieni, cunoscu i ca 
reprezentan i ai colii tiin ifice de administrare [18; 15] au încercat s  demonst-
reze existen a principiilor de organizare i func ionare a administra iei publice. 
Totodat , baza constituirii principiilor de administrare î i au r cini mult mai 
adânci. Astfel, filosoful politic englez J.Locke, reprezentant al epocii iluminismului, 
în lucrarea „Dou  tratate despre conducere”, publicat  în 1690, afirma c  orice gu-
vern legal se bazeaz  pe „acordul celor condu i” [11, 36]. 
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Ideile promovate de Locke au fost preluate de juristul i filosoful francez, Mon-
tesquieu. În opera sa „Despre spiritul legilor”, publicat  în 1748, Montesquieu pleda 
pentru separarea i echilibrarea atribu iilor între puterea executiv , legislativ i 
judec toreasc  [11, 37]. 

Potrivit cercet torilor în domeniu [10; 11; 12], teoriile cu privire la organi-
zarea i conducerea în administra ia public  pot fi clasificate în plan evolutiv în 
dou  categorii: teorii clasice i teorii contemporane. 

 
Teoriile clasice. 

Un rol aparte în dezvoltarea viziunilor asupra organiz rii administra iei pub-
lice le revine teoriilor clasice, care au ap rut în a doua jum tate a secolului al 
XIX-lea i începutul secolului al XX-lea [10, 56]. Analiza literaturii în domeniu 
[3;  5;  6;  13;  18]  demonstreaz  c  realizarea revolu iei  industriale  i  trecerea la  o 
societate industrial  a contribuit substan ial la dezvoltarea tiin ei administra iei 
din aceast  perioad . Adep ii teoriilor cu privire la administra ia public  din peri-
oada respectiv  (M.Weber, F.W.Taylor, H.Fayol, G.Emerson, L.Gulick i L.Ur-
wick) au reu it pentru prima dat  s  îmbine cuno tin ele, tehnica i omul într-un si-
stem dinamic complicat [12, 14]. 

Teoriile clasice au ini iat formularea unor principii specifice unei noi abor-
ri a organiz rii i conducerii întreprinderilor, precum i a întreprinderilor în gene-

ral [12, 17].  
Promotorii acestor teorii, numi i i formali ti, erau preocupa i mai mult de 

managementul oamenilor i al programelor decât de modul în care guvernarea i 
birocra ia afecteaz  societatea i oamenii care o compun.  

Teoriile clasice au ignorat aproape complet impactul birocra iei asupra oa-
menilor, rolul ei în politic , impactul ei asupra societ ii i limitele pân  la care 
conjunctura interna ional  afecteaz  birocra ia [1, 39; 9].  

Dintre teoriile clasice fac parte: 
Teoria birocra iei, elaborat  de M.Weber. Sociologul german M.Weber 

(1864-1920) acord  un rol deosebit problemei birocra iei, aflat  într-o strâns  
leg tur  cu exercitarea puterii politice. Dup  M.Weber, birocra ia se manifest  
ca o form  superioar  de organizare a activit ii institu iei bazate pe principiul 
ra ionalit ii i pe cel al analizei tiin ifice. În acest sens, birocra ia reprezint  o 
totalitate de rela ii sociale din sfera conducerii, stabilite între structurile care co-
nduc i masele conduse [10, 56]. 

În viziunea lui M.Weber, pentru realizarea unei birocra ii ideale este nece-
sar de a respecta anumite cerin e, i anume [3, 107-108]: 

1. Exist  zone de jurisdic ie statice i clar definite i ele sunt determinate de 
legi sau reguli administrative.  

2. Organizarea i distribu ia activit ilor se bazeaz  pe diviziunea muncii.  
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3. Autoritatea care comand  eliberarea de sarcini într-o organizare nu este 
arbitrar , ci stabil i prestabilit . 

4. Managementul birocratic se bazeaz  pe documente scrise, cunoscute ca 
„dosare” i care sunt p strate în formele lor originale. 

5. Organizarea func ionarilor este bazat  pe ierarhie, fiecare func ionar este 
supus controlului i coordon rii unui func ionar de rang superior, care la rândul 

u r spunde în fa a altui superior de ac iunile sale i ale subordona ilor s i; e-
ful are dreptul s  stabileasc  sarcini iar subordona ii au datoria s  asculte; natura 
sarcinilor i directivelor este stabilit  prin lege, dar sistemul permite func ionari-
lor de ranguri inferioare s  reclame deciziile la un for superior. 

6. Func ionarilor li se ofer  posturi pe baz  de contracte liber consim ite i 
mutual legiferate. Personalul este selec ionat pe criterii de calificare profesiona-

i pentru pozi iile manageriale se cere i o perfec ionare de expert în dome-
niu; la modul ideal, recrutarea se bazeaz  pe examinare sau certificate sau diplo-
me de absolvire a colilor care preg tesc cadre pentru postul respectiv. 

Aceste elemente luate în ansamblu, consider  M.Weber, constituie con inu-
tul birocra iei ca form  de organizare a conducerii. Utilizarea ei trebuie s  con-
duc  la sporirea activit ii omului prin ac iuni clare, precise care ar asigura con-
tinuitatea procesului de administrare, reducerea costurilor materiale i de perso-
nal i crearea unui climat productiv în condi iile unei subordon ri stricte [10, 
57]. 

Dup  cum putem observa, organizarea birocratic  este un sistem bine ordo-
nat, bazat pe subordonare, control i ac iuni desf urate într-o bun  consecutivi-
tate, care au capacitatea s  asigure eficien a procesului administrativ. 

Structurile birocratice sunt, în opinia lui Weber, „forma de domina ie cea 
mai ra ional  din punct de vedere formal” [20, 229]. 

Organizarea birocratic  este mai întâi o organiza ie monocratic , adic  un 
sistem bine ordonat de domina ie i de subordonare în care „se exercit  un cont-
rol  al  gradelor  inferioare de c tre  superiori”  [19,  46-47.].  Un asemenea sistem 
ierarhizat de func ionari individuali ale c rui competen e sunt stabilite prin reg-
lement ri legale i ale c rui mijloace de administra ie – adic  resurse ale func i-
ei – sunt total separate de resursele private ale agentului [20, 223-226]. Structu-
ra birocratic  este, deci, o structur  impersonal , distinct , a indivizilor care o 
compun. 

Sociologia weberian  a fost supranumit  o “sociologie a domina iei” [4, 
190] deoarece conceptul de domina ie se afl  în miezul modelului de administ-
ra ie de stat creat de M.Weber. Weber distinge domina ia de putere. Puterea 
(„Macht”) este, “orice ans  de a face s  triumfe în sânul unei rela ii sociale, 
propria sa voin , chiar împotriva rezisten elor existente” [20, 56]. Domina ia 
(„Herrschaft”) desemneaz  în schimb “ ansa de a g si persoanele gata s  asculte 
de un ordin cu un con inut determinat” [20, 56]. Se observ  c  puterea i deter-
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minarea, dac  ele fac referire una la cealalt , la o rela ie de comand /ascultare, 
se disting net una de cealalt  prin aceea c , în timp ce – în primul caz – “coman-
da nu este necesarmente legitim i nici supunerea în mod obligatoriu o datorie” 
[14, 553], domina ia, din contr , implic  existen a persoanelor gata s  asculte, 
adic  recunoa terea i acceptarea de c tre ele – oricare ar fi ra iunile lor – a or-
dinelor pe care ele le primesc. Exist  deci o legitimitate a rela iei de domina ie 
pe care nu o are întotdeauna rela ia de putere. 

Conceptul de domina ie legitim  care st  la baza modelului weberian de ad-
ministrare este de trei tipuri [21, 113-114]: domina ia tradi ional , bazat  pe cul-
tur i pe obiceiul înr cinat al omului de a o respecta; domina ia carismatic , 
bazat  pe valoarea exemplar  a unei persoane; domina ia ra ional , bazat  pe re-
gulile stabilite în mod ra ional i care este caracteristic  pentru statul modern.  

Înc  o caracteristic  a modelului weberian de administrare este exprimat  în 
necesitatea supunerii administra iei fa  de puterea politic . Aparatul birocratic 
trebuie s  ac ioneze întru realizarea voin ei puterii politice. Se impune, în viziu-
nea lui Weber, o divizare a func ionarilor în dou  categorii: func ionari de carie-

, pe de o parte, i func ionari politici, pe de alt  parte, ultimii deosebindu-se de 
primii prin faptul c  pot fi muta i sau pu i în disponibilitate oricând [10, 57; 21, 
139]. În principiu, nici unii nici al ii nu ar trebui „s  fac  politic ”, chiar în vir-
tutea voca iei lor, care ar trebui s  fie aceea „de a administra, înainte de toate în-
tr-un mod nepartizan” [21, 141]. Trebuie s  existe deci o neutralitate de princi-
piu a func iei publice care cere ca ea s  fie, de i subordonat , strict separat  de 
puterea politic  – în special de puterea partidelor politice [1, 126]. 

Cercet torii în domeniul tiin elor sociale au criticat teoria lui Weber pentru 
 aceasta nu a inut seama de elementele disfunc ionale induse de realitatea or-

ganiz rii, nu a tratat problema responsabilit ii birocratice, nu a f cut distinc ia 
între autoritatea ierarhic i cea profesional i a ignorat aspectele de informa ie 
ale organiz rii. În plus, analiza lui Weber trateaz  numai aspectele formale ale 
birocra iei i consider  c  îndep rtarea de acest model nu poate fi acceptat  [1, 
40]. 

Totodat , modelul weberian de organizare i func ionare a administra iei a 
jucat un rol esen ial în cercetarea i practica administrativ , contribuind la cons-
tituirea unor idei pe care s-a întemeiat tiin a administra iei. Aceste idei au jucat 
un rol determinant nu numai în explicarea teoretic  a fenomenului administra-
tiv, dar i în stabilirea unor reguli concrete în ac iunea practic  a administra iei. 

Anume pornind de la aceasta, modelul weberian constituie un important 
punct de referin  în evolu ia studiului i practicii administra iei publice, chiar în 
ciuda opiniilor critice ale unor cercet tori din domeniul tiin elor sociale, care 
consider  c  Weber a analizat numai aspectele formale ale birocra iei, ne inând 
seam  de elementele disfunc ionale ce pot ap rea în activitatea practic  a admi-
nistra iei. 
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Teoria managementului tiin ific, înaintat  de F.Taylor. F.Taylor (1856-
1915) a fost un inginer american care a înaintat propriile idei referitoare la orga-
nizarea i conducerea în administra ia public , este întemeietorul organiz rii ti-
in ifice a muncii [10, 58].  

La sfâr itul secolului al XIX-lea i începutul secolului al XX-lea în SUA, 
ara de ba tin  a lui Taylor, au devenit foarte active preocup rile de ra ionaliza-

re i de organizare tehnico- tiin ific  a muncii. 
Ac iunile respective erau impuse din necesitatea de a spori randamentul mu-

ncii i de a influen a, prin aceasta, asupra utiliz rii ra ionale a resurselor naturale 
i asupra amelior rii vie ii social-economice i politice a rii, care era afectat  

de multe procese negative, care î i aveau originea în imoralitatea politic , în 
gradul înalt de r spândire a corup iei, în ineficienta activit ii administrative. 

În baza analizei realit ilor existente Taylor a lansat unele idei care sunt 
axate pe aspectele tehnice ale procesului de administrare i care au c tat de-
numirea de taylorism. Aceste idei i-au g sit reflectare în lucrarea sa „Principii-
le managementului tiin ific”, publicat  în 1911 la New-York.  

Prin intermediul acestei c i, Taylor urm re te trei aspecte [1, 40]:  
  demonstreze marile pierderi suferite de Statele Unite datorit  ineficien-

ei zilnice în activitatea oamenilor; 
  sugereze c  solu ia acestei probleme este angajarea unor oameni cu ca-

lit i organizatorice i capabili s  aplice managementul sistematic; 
  demonstreze c  managementul sistematic era bazat pe reguli, legi i 

principii.  
Metodele propuse de Taylor în vederea atingerii eficien ei a primit denumi-

rea de management tiin ific, iar Taylor este considerat întemeietorul organiz rii 
tiin ifice a muncii [7, 60]. Managementul tiin ific presupune aplicarea con tie-

nt  a ra ionalismului în munca oamenilor, având în vedere, în primul rând, acti-
vitatea lor în munca industrial . 

În efectuarea managementului, Taylor considera important  necesitatea ana-
lizei postului i studierea lui în evolu ie, folosind pentru analiza activit ii uma-
ne tehnici similare, folosite pentru obiectele fizice. Aceast  abordare mecanicis-

 privind activitatea angaja ilor a c tat aprecieri controversate din partea unor 
manageri i reprezentan i ai sindicatelor. 

Pentru tiin a administra iei, teoria lui F.Taylor prezint  urm toarele aspecte 
esen iale [10, 58-59]: 

 înlocuirea empirismului prin organizarea sistemic  a fiec rui element al 
muncii, ce face ca managementul s  capete substrat tiin ific i s  influen eze 
benefic activitatea angaja ilor; 

 cooperarea voluntar  a oamenilor în procesul muncii, privit  ca un mijloc 
de eficientizare a muncii oamenilor; 

 divizarea muncii, pornind de la particularit ile fiec rei activit i, inclusiv 
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separarea func iilor de execu ie de func iile de organizare pentru sporirea calit -
ii, specializarea, preg tirea i instruirea permanent  a angaja ilor prin cele mai 

avansate metode, în scopul men inerii i amplific rii performan elor de munc ; 
 analiza sistemic  a randamentului maxim al oamenilor i ma inilor pentru 

a interveni în vederea îmbun irii lui; 
 remunerarea stimulativ  a angaja ilor i acordarea de înlesniri financiare 

pentru a lucra mai eficient i pentru o mai bun  selectare a personalului, sporind 
motivarea angaja ilor pentru munca prestat ; 

 acordarea priorit ilor în efectuarea managementului subdiviziunilor func-
ionale i crearea unor state-majore de specialit i, care intervin direct pe lâng  

persoanele de execu ie. 
Prin cele expuse în doctrina sa, Taylor a ar tat c  birocra ia poate influen a 

i manipula angajatul, astfel reducând gradul de ineficient  zilnic  în activitatea 
oamenilor, Meritul lui const  în propunerile i inten iile de ra ionalizare a mun-
cii, ac iune care face munca angaja ilor mai eficient  [10, 59]. 

Concep iile lui Taylor au avut parte i de critic . Oponen ii lui considerau 
 managementul tiin ific promovat de el este un instrument al patronului, care 

nu ine seama de lucr tor, de personalitatea acestuia, descurajându-i ini iativele 
[8, 60]. Al ii considerau, c  metodele promovate de Taylor provoac omaj, nu 
ofer  siguran  angaja ilor i face ca munca lor s  devin  monoton . 

În pofida acestor critici, taylorismul reprezint  o doctrin  care a influen at 
foarte mult dezvoltarea gândirii teoretice i ac iunilor practice privind ra ionali-
zarea activit ii administrative, punând bazele managementului tiin ific. 

Discipoli ai lui Taylor i adep i ai mi rii de ra ionalizare a muncii au fost 
F.C.Gilbreth i H.Ford. Primul, în studiile sale, a acordat o mai mare aten ie 
omului, marcând, de fapt, o nou  etap  în dezvoltarea managementului i o abo-
rdare psihotehnic  în organizarea tiin ific  a muncii [16]. Cel de-al doilea a re-
comandat o organizare ra ional  a muncii, întemeiat  pe principiile productivit -
ii, intensific rii i economisirii, idei preluate de tiin a administra iei i dezvol-

tate în continuare de ea. Managementul tiin ific, elaborat de Taylor i dezvoltat 
de discipolii s i, a jucat i continu  s  joace un rol important în sfera efectu rii 
unei conduceri eficiente. El este un serios punct de referin  pentru tiin a admi-
nistra iei i pentru practica administrativ  actual . 

Teoria administr rii eficiente, elaborat  de H.Fayol. O influen  mare asu-
pra dezvolt rii teoriei i practicii administra iei publice au avut-o concep iile lui 
H.Fayol (1841-1925).  

Înainte de a deveni un manager de succes i un influent teoretician al admi-
nistra iei, francezul Fayol a fost un bun inginer, care a reu it s  reduc  riscurile 
de incendiu în minele de c rbuni [3, 109]. 
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Locuind în Fran a i fiind preocupat de activitatea întreprinderilor, el adau-
 la func iile tehnice, comerciale financiare, de securitate i contabile, exercita-

te de acestea, func ia administrativ , considerând-o ca fiind cea mai complex . 
Principiile lui Fayol privind activitatea întreprinderilor pot fi utilizate i în 

administra ia public . Abord rile întreprinse de Fayol în tiin a administra iei se 
bazeaz  pe cinci elemente, i anume [10, 60]: planificare previzional , organiza-
re, comunicare (comand ), coordonare i control. 

Planificarea previzional  ini iaz  ori ice proces de administrare. Putem 
spune c  no iunea de administrare este inseparabil  de cea de prevedere i plani-
ficare. Cunoscând finalitatea la care trebuie s  ajung i posibilit ile sale, între-
prinderea (institu ia) dobânde te încredere în activitatea sa. Exist  previziuni pe 
termene scurte i pe termene lungi. Prin programul de ac iuni se traseaz  c ile 
de dobândire a celor planificate prin participarea agen ilor cointeresa i în aceas-
ta. 

Organizarea reprezint  un element principal în procesul de administrare. 
Fayol pune accent pe schema organiz rii (organigrama) - o schem  grafic  a or-
ganiza iei, con inând linii ale autorit ii i responsabilit ii i modul în care ele 
se conecteaz . Potrivit lui Fayol acesta este principalul instrument al manage-
mentului [3, 109]. Îmbr ând conceptul unit ii de comand , conform c ruia 
fiecare angajat prime te ordine numai de la superiorul s u ierarhic, Fayol consi-
dera c  oricine, în orice tip de organiza ie, ar trebui s i cunoasc  pozi ia în or-
ganigram , c  managerii cu puterea lor de a da ordine i cu obliga ia de a fi as-
culta i, trebuie s  accepte responsabilitatea ac iunilor lor i c  este extrem de 
important s  existe un personal de ajutor pentru coresponden i planificare, ca 
i pentru control i îmbun iri [3, 109]. 

Organizarea presupune, de asemenea, asigurarea întreprinderii (institu iei) 
cu resurse umane, financiare, materiale, folosirea lor ra ional  pentru dobândi-
rea unei mai bune performan e. Activitatea administrativ , în sens de organiza-
re, mai presupune stabilirea programului de ac iune, selectarea personalului i 
definirea precis  a atribu iilor lui, încurajarea ini iativelor, respectarea discipli-
nei i alte activit i desf urate în cadrul institu iei [10, 60]. 

Comunicarea (comanda) presupune punerea în mi care, în func iune a orga-
niza iei. În exercitarea acestei activit i un rol aparte îi revine conduc torului. 
Fiind adeptul conceptului de comand , conform c ruia fiecare angajat prime te 
ordine numai de la superiorul s u ierarhic, Fayol consider  c  conduc torul tre-
buie s i cunoasc  temeinic personalul, s  fie la curent cu raporturile de munc  
din colectiv, s  aib  un personal auxiliar pentru coresponden i planificare. 

inând seama de importan a administra iei în activitatea uman , Fayol con-
sider  necesar  înfiin area înv mântului administrativ, care ar trebui s  cuprin-

 mai multe trepte. Toat  lumea, sublinia Fayol, trebuie s  aib  no iuni de doc-
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trin  administrativ , aceasta contribuind la organizarea unei activit i administ-
rative ra ionale [10, 61]. 

Coordonarea însemn , în viziunea lui Fayol, ac iuni de armonizare a activi-
ii administrative. Aceasta mai semnific  unificarea i sincronizarea eforturilor 

tuturor subdiviziunilor întreprinderii (institu iei) i orientarea lor la atingerea 
scopului formulat în previziune [8, 68]. Coordonarea ca atribut al conducerii se 
reg se te aproape la toate nivelurile structurilor administrative i reprezint  un 
element al dirij rii care asigur  interac iunea subdiviziunilor structurale ale or-
ganiza iei. 

Controlul ca element al conducerii reprezint  ac iunea de verificare a îndep-
linirii programului organiza iei [10, 61]. Controlul trebuie s  semnalizeze la 
timp erorile comise în procesul de administrare i s  fie urmat de sanc iuni, în 

a fel, controlul asigur  îndeplinirea sarcinii trasate i este exercitat pentru o 
mai bun  desf urare a procesului de administrare de c tre un personal bine pre-

tit în acest scop. 
Deci, no iunea de administra ie se compune, dup  Fayol, din cele cinci fun-

ii principale: planificarea previzional , organizarea, comunicarea, coordonarea 
i controlul.  

Fayol a elaborat i 14 principii pentru o administrare eficient : 
 diviziunea muncii sau specializarea;  
 responsabilitate i autoritate; 
 disciplina trebuie asociat  cu conducerea competent i corect ; 
 unitatea de comand  – un subordonat trebuie s  primeasc  ordine de la un 

singur superior; 
 unitatea de direc ie – oamenii angaja i în acela i tip de activit i trebuie s  

aib  acelea i obiective; 
 subordonarea interesului individual celui general; 
 remunerarea personalului trebuie f cut  corect; 
 centralizarea sau descentralizarea în diferite grade (adic  difer  în func ie 

de complexitatea organiza iei);  
 lan ul scalar sau principiul transparen ei – transmiterea informa iei pe ver-

tical i orizontal ; 
 ordinea - organiza ia trebuie s  se bazeze pe un plan ra ional care s  inclu-

 atît ordinea material , cît i cea social ; 
 principiul echit ii – explic  modul echitabil de angajare de c tre un con-

duc tor; 
 stabilitatea în func ie a personalului; 
 ini iativa creativ ; 
 spiritul de echip . 
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Veziunile lui Fayol, apropiate de ale lui Taylor, erau totu i mai concentrate 
pe probleme ale psihologiei umane, ca nevoia spiritului de corp comun al unei 
organiza ii. 

Aceste viziuni nu erau bazate pe observa ie tiin ific , ci pe experien a sa 
reu it  de administrator i el este apreciat mai ales pentru abordarea formal-ra i-
onal  a administra iei [1, 41-42]. 

Abord rile lui Fayol au contribuit esen ial la conceperea con inutului func i-
ei administrative a întreprinderii (institu iei), ca una care îi asigur  dezvoltarea 
i mobilitatea. 

Concep ia celor apte func ii ale unui executiv eficient, înaintat  de L.Gu-
lick, L.Urwick. L.Gulick i L.Urwick au lucrat mult timp în diferite organiza ii 
publice, studiind diferite aspecte ale administra iei publice i sus inând aplicarea 
principiilor neutre al c ror scop este îmbun irea eficien ei administrative [3, 
110]. 

Concep ia praxiologic  pe care o sus ineau presupunea studiul activit ii 
eficiente a administra iei prin analiza structurii generale a ac iunilor umane i a 
condi iilor eficacit ii lor. Concep ia de la care porne te praxiologia const  în 
afirmarea c  exist  unele cerin e generale pentru realizarea oric rei activit i ad-
ministrative eficiente. 

În cartea lor „Documente asupra tiin ei administra iei” [1, 42], sunt definite 
apte func ii, unite sub acronimul POSDCORB, i care definesc responsabilit -
ile administrative ale unui executiv: 

Planificarea – reprezent  un mijloc de stabilire a sarcinilor care urmeaz  s  
fie realizate. La fel, stabilea metodele pentru realizarea lor pentru a îndeplini 
scopurile finale ale întreprinderii [2, 78]:  

 stabilirea de planuri i desemnarea oamenilor care s  le aplice; 
 oamenii trebuie numi i pe criterii obiective;  
 trebuie f cute eforturi pentru a introduce oamenii în structura organiza io-

nal i a-i determina s  se adapteze structurii i nu a modifica structura pentru a 
o adopta oamenilor. 

Organizarea - presupune o ac iune de stabilire a structurii formale a institu-
iei i punerea ei în aplicare [10, 61-62]. Prin aceast  func ie subdiviziunile de 

munc  ale institu iei sunt aranjate, definite i coordonate pentru obiectivele pro-
puse [1, 42]:  

 pentru a evita ineficien a, confuzia i lipsa de responsabilitate este necesar 
un manager unic i unitate de comand ; 

 comitetele i comisiile încetinesc i îngreuiaz  rezolvarea problemelor; 
 o conducere multipl  pare a fi ineficient . 

Alegerea (sau selectarea [10, 62]) personalului - este func ia de atragere i 
perfec ionare a personalului i de asigurare a condi iilor optime de munc  [2, 
79]: 
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 executivul necesit  atât asisten  general  cât i de specialitate;  
 consilierii de specialitate se vor concentra pe aspectele cunoa terii i pla-

nific rii administrative, dar nu vor avea autoritate i responsabilitate administra-
tiv ; 

 consilierii generali se vor confrunta cu probleme de coordonare i control, 
vor ini ia ordine, le vor urma i vor aplana crizele de organizare; în ac iunile lor, 
consilierii generali vor ac iona ca agen i ai superiorilor lor, desc rcându-i pe 
ace tia de problemele de rutin , dar care cer rezolv ri urgente i l sându-i s  se 
concentreze pe probleme esen iale. 

Conducerea – reprezint  ac iunea ce asigur  bunul mers al administr rii 
[10, 62] prin emiterea continu  a deciziilor sub form  de ordine i instruc iuni 
specifice sau generale i prin utilizarea lor la conducerea întreprinderii [1, 42]: 

 în diviziunea i subdiviziunea muncii este foarte important  omogenitatea 
în momentul numirii persoanelor în posturi; lucr torii trebuie numi i în func ie 
de scopul pe care-l vor urm ri (ex.: controlul criminalit ii), de calificarea ceru-

 (ex.: inginerie, medicin ), de persoanele sau lucrurile cu care vor lucra (ex.: 
veterani sau automobile) i de locul în care se va desf ura munca (ex.: ora ul 
Boston, Liceul Central).  

Coordonarea – reprezint  un mijloc de interac iune, informare i autoinfor-
mare privind activitatea desf urat i este o datorie extrem de important  de in-
terconectare a diferitelor aspecte ale muncii [2, 79]: 

 autoritatea trebuie delegat  iar administratorii trebuie s  se preocupe nu-
mai de îndep rt rile de la standarde;  

 teama de a delega autoritatea este o cauz  important  a problemelor orga-
niza iei.  

Raportarea - const  în informarea continu  a celui în fa a c ruia executivul 
spunde i autoinformarea i informarea subordona ilor prin eviden e, cercet ri 

i controale [1, 43]. 
Elaborarea bugetului corespunde elabor rii bugetului în forma planific rii 

fiscale, contabilit ii i controlului [2, 80]: 
 aria de control a administratorului trebuie s  fie limitat : deoarece dome-

niul de aten ie al unui om este limitat, un ef nu poate conduce în bune condi ii 
i direct activitatea a mai mult de cinci- ase subordona i;  

 num rul optim de subordona i nu poate fi fixat cu precizie, dar este limitat 
de factori lega i de capacitate profesional i energie personal . 

Elaborarea bugetului este considerat  ca o sintez  a optimiz rii ac iunilor 
desf urate i condi ie de asigurare a eficien ei activit ii administrative [10, 
62]. 
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Gulik i Urwick sunt i autorii a apte principii sau „proverbe”, care au i în 
prezent o influen  considerabil  asupra aspectelor formale ale administra iei 
publice [1, 43]: 

1. a potrivi oamenii în structuri sau a organiza; 
2. un singur manager la vârf i unitatea de comand ; 
3. asistarea corespunz toare a personalului;  
4. diviziunea muncii; 
5. delegarea autorit ii; 
6. îmbinarea autorit ii cu responsabilitatea;  
7. fragmentarea limitat  a controlului. 
Reprezentan ii conceptului de administrare eficient  au contribuit la comp-

letarea elabor rilor teoretice privind exercitarea administra iei i, în special, a 
aspectelor ei praxiologice [10, 62]. 

 
Teorii contemporane. 

Dezvoltarea tiin ei administra iei este într-o strâns  leg tur  cu evolu ia so-
cial i dinamica vie ii politice i economice. Condi iile concret istorice, forma-
te în urma celui de-al doilea r zboi mondial, au influen ai sim itor dezvoltarea 
tiin elor social-politice, inclusiv tiin a administra iei Polarizarea lumii în cele 

dou  sisteme social-economice i politice, diametral opuse a influen at întregul 
mers al istoriei ulterioare, l sându- i amprente i asupra conceperii, în mod dife-
rit, a sistemelor de administra ie public . 

În linii mari, putem vorbi de dou  abord ri ale administra iei. Una este cara-
cteristic  pentru rile lag rului socialist, care concepeau administra ie public  
ca o ac iune a statului sub forma dictaturii proletariatului, baza i pe principiul 
centralismului democratic, desf urat  într-o unitate absolut  cu activitatea par-
tidului unic, care îi stabile te sarcinile i înf ptuie te controlul asupra îndeplini-
rii lor. 

A doua abordare este caracteristic  pentru rile occidentale dezvoltate, care 
concepeau administra ia public  în condi iile existen ei statului de drept, bazat 
pe principiul separa iei puterilor în stat i pluralismului politic. Aceast , din ur-

, abordare este rezultatul evolu iei fire ti a societ ii i are la baz  oportunis-
mul reformist, prin adaptarea sarcinilor administra iei la satisfacerea cât mai de-
plin  a nevoilor celor administra i [10, 63]. 

tre mijlocul secolului al XX-lea în rile occidentale ia amploare dezvol-
tarea pragmatismului i a realismului politic, concep ii promovate, în primul 
rând, de reprezentan ii tiin elor politice, dar care influen eaz , în virtutea utili-

ii lor, viziunile privind administra ia public . 
Se eviden iaz , în acest sens, concep iile lui Ch.Merriam (1874-1953), fon-

datorul tiin ei politice americane, G.Lassouell (1902-1979), continuatorul aces-
tei coli i adeptul abord rii behavioriste a proceselor politice i administrative, 
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G.Morghentau (1904-1980), fondatorul colii americane a pragmatismului i re-
alismului politic. Concep iile acestor trei mari reprezentan i ai tiin ei politice 
americane se bazau pe postulate pragmatice, care reie eau din noile realit i so-
cial-economice i politice i promovau utilizarea activ  în procesele politice i 
administrative a pârghiilor comportamental-psihologice. 

Aceasta a consemnat ini ierea unei abord ri noi, contemporane a activit ii 
politice i administrative. Ea se baza, în temei, pe analiza factorului uman i inf-
luen a lut asupra caracterului i naturii activit ii politice i administrative.  

Astfel, putem eviden ia trei teorii contemporane privind abordarea administ-
ra iei publice: 

Teoria resurselor umane. Prin esen a sa, teoria dat  exprim i accentueaz  
rolul deosebit pe care îl are în activitatea administrativ  personalul implicat în 
procesul de exercitare a func iilor publice. La intersec ia anilor cincizeci- aizeci 
ai secolului trecut, se face observat  intensificarea reevalu rii rela iilor umane 
din societate, în general, i din cadrul activit ii administrative, în particular. 
Aceasta influen eaz i dezvoltarea cercet rilor tiin ifice în domeniul respectiv, 
care se axeaz  pe investigarea noilor raporturi de munc , a sistemelor de evalua-
re i apreciere a activit ii oamenilor [10, 63; 11, 42]. 

Important este de men ionat, c  cercet rile efectuate de reprezentan ii aces-
tei teorii, cum ar fi C.Arghziis, M.Gregor, R.Lickert au scos în eviden  op iuni-
le pe care le exprim  oamenii ca participan i la procesul de administrare. 

Una din aceste op iuni const  în faptul c  oamenii aspir  ca prin munca pre-
stat  s  nu le fie satisf cute doar necesit ile fizice i financiare, dar i recunoa -
terea public  a meritelor sale, a poten ialului de care d  dovad  în exercitarea 
func iei. în acest sens, adep ii acestei teorii acord  un loc i un rol deosebit con-
duc torilor de colective umane. Ace tia au menirea s  aprecieze obiectiv activi-
tatea angaja ilor, implicându-i în procesul de adoptare a deciziilor i de control 
asupra realiz rii lor, prin aceasta oferindu-le posibilitatea de a se manifesta. 

Din aceasta deriv  înc  un component al acestei teorii, i anume, promova-
rea conceptului de management participativ. Aceasta presupune asigurarea unei 
cooper ri productive dintre conduc tori i subordona i, atât la etapa stabilirii ob-
iectivelor, repartiz rii responsabilit ilor, precum i în activit ile de realizare 
practic  a sarcinilor. 

O alt  idee promovat  de aceast  teorie const  în aceea de a vedea o cale de 
sporire a eficien ei muncii în cultivarea unui spirit de echip  dezvoltat, care e 
considerat un atribut important al managementului participativ [10, 64]. 

Concep iile promovate de teoria resurselor umane sunt utilizate destul de 
larg în activitatea administrativ  actual i se înscriu în modalit ile care asigur  
activit ii administrative mai mult  eficien . 
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Teoria dezvolt rii organiza ionale. A constituit o continuare, o dezvoltare a 
concep iei privind resursele umane. Ea concretizeaz i identific  unele c i con-
crete de eficientizare a activit ii administrative. 

Printre reprezentan ii acestei teorii pot fi nominaliza i W.Bennis, R.Black, 
I.S.Mouton, P.Lawrence, J.W.Lorsch [10, 64]. În conformitate cu prevederile 
acestei teorii, ori ice activitate trebuie s  fie asigurat , de rînd cu altele, i de o 
sus inere organiza ional . Aceast  sus inere are menirea s  dea procesului admi-
nistrativ un caracter procedural bine determinat, prin promovarea unor schim-

ri planificate i logic orânduite. Aceasta se refer  atât la activitatea resurselor 
umane, precum i la asisten a tehnic  a activit ii administrative. 

O caracteristic  a acestei teorii const  în faptul c  ea abordeaz  schimb rile 
atât la nivelul primar al organiza iei, cât i la nivelul sistemului i subsistemelor 
organiza ionale, ca o necesitate permanent  de perfec ionare a lor, în scopul îm-
bun irii calit ii vie ii indivizilor administra i, precum i a performan elor or-
ganiza iei, institu iei, în ansamblu. 

Pentru ca aceasta s  devin  o realitate, teoria respectiv  promoveaz  ideea 
asigur rii flexibilit ii i adaptabilit ii organiza iilor i institu iilor administrati-
ve la schimb rile intervenite în societate. Iar pentru aceasta este necesar de a di-
agnostica i de a analiza problemele cu care se confrunt  sistemul administrativ 
de c tre exper i versa i în materie de a observa tendin ele de dezvoltare a institu-
iilor administrative. 

În a a fel, teoria dezvolt rii organiza ionale abordeaz  sistem ic activitatea 
administrativ  prin planificarea ac iunilor, adaptarea lor la schimb rile sociale, 
utilizarea posibilit ilor organiza ionale ale sistemului administrativ, pentru o 
mai bun  func ionare a lui. 

Teoria contingen ei. Potrivit acestei teorii, procesul administrativ reprezint  
un proces generat nu numai de ni te circumstan e sociale generale, dar i de 
anumite circumstan e specifice. Aceasta se refer  atât la problemele resurselor 
umane, cît i la problemele organiza ionale ale unei institu ii (organiza ii) [10, 
65]. 

În acest sens, se consider  c  nu exist  forme unice de organizare, conduce-
re a institu iei i de motivare a activit ii administrative. Din aceasta rezult , c  
modul de abordare a oric rei probleme urmeaz  s  fie adecvat mediului în care 
activeaz  institu ia, contingentului de colaboratori ai s i i, desigur, tr turilor 
specifice i particularit ilor fiec rui tip de activitate prestat  de institu ia respe-
ctiv . 

Aceasta presupune promovarea în activitatea administrativ  a descentraliz -
rii, ca mijloc de urgentare a adopt rii deciziilor, delegarea de atribu ii de la ni-
velele superioare ale structurilor organiza ionale spre nivelurile mai inferioare, 
pentru a stimula creativitatea i motivarea func ionarilor subordona i. De rând 
cu aceasta, promotorii acestei teorii sus in c  trebuie s  fie un coraport optim în-
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tre sarcinile institu iei, num rul angaja ilor ei i posibilit ile exercit rii unei co-
nduceri eficiente a personalului [12, 19-20; 11, 44]. 

În a a fel, teoria contingen ei, prin ceea ce promoveaz , faciliteaz  solu io-
narea eficient  a problemelor cu care se confrunt  ori ice institu ie administrati-

 în procesul s u de func ionare, spore te gradul de participare activ  în proce-
sul administrativ a angaja ilor i m re te gradul de motivare i responsabilitate a 
lor în activitatea administrativ . 

 
Concluzii 

În general, reprezentan ii abord rii formalist-rationaliste: Weber, Taylor, 
Gilbreth, Ford, Fayol, Gulick, Urwick au contribuit esen ial la studiul administ-
ra iei publice, aducîndu- i aportul la conceperea administra iei ca o func ie im-
portant  a comunit ilor umane. În acela i timp, se cere de men ionat c  concep-
iile lor reflect  realit ile timpului în care ei au tr it i au activat, astfel fiind 

marcate i de unele deficien e, precum: 
 caracterul incomplet al presupunerilor motiva ionale care stau la baza teo-

riilor; 
 este insuficient analizat rolul conflictelor de interes în definirea limitelor 

comportamentului organiza ional; 
 se d  o mic  importan  limit rilor fiin ei umane ca sistem complex de 

prelucrare a informa iilor;  
 nu se acord  suficient  aten ie rolului cunoa terii în procesul de identifi-

care a sarcinilor i în luarea deciziilor; 
 nu se ia în considerare fenomenul elabor rii programelor; 
 omiterea oric rei considera ii în leg tur  cu prezen a, rolul, statutul sau 

performan ele femeilor în teoriile lor de organizare i administrare, prin atitudi-
nea lor reflectând imaginea epocii respective. 

Astfel, teoriile clasice privind administra ia public  s-au format i au evolu-
at sub influen a realit ilor social-economice i politice din care au fost alimen-
tate. Ele servesc drept punct de plecare în constituirea i dezvoltarea tiin ei ad-
ministra iei i au contribuit esen ial asupra evolu iei administra iei publice. 

Generalizând analiza succint  a teoriilor clasice putem re ine c  se degaj  o 
imagine simpl , ordonat , coerent , satisf toare [17, 11]: mai întâi – a unei 
administra ii instrumentale: o administra ie instrument al puterii politice. Alt  
tr tur  comun  acestor modele este aceea c  toate propun imaginea unei ad-
ministra ii unitare-piramidale, ierarhizate, centralizate. Un alt caracter comun 
acestor modele este acela c  ele fac din administra ie un instrument de pur  con-
strângere. 

Teoriile contemporane, privind func ionarea organiza iilor, institu iilor, con-
stituie în ansamblul lor o baz  metodologic  pentru activitatea organelor admi-
nistra iei publice, contribuind, prin aceasta, la identificarea c ilor de sporire a 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

40 

eficacit ii activit ii administrative, oferindu-le func ionarilor publici logica ra-
ionamentelor în activitatea practic . Ele au prin natura lor un caracter universal 
i prevederile lor se implementeaz  în toate sistemele democratice de administ-

rare, luându-se în vedere particularit ile i tr turile specifice ale fiec rei ri. 
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Emigration for employment of citizens, parallel to the brain drain and the 
constant reduction in the number of active population, causes long-term adver-
se effects for economic and social development of the country. To facilitate the 
return of migrant workers and to optimize their reintegration consist a major 
challenge for Moldova. Also, a priority for migration policies is targeting the 
investment of remittances toward a balanced development in the interest of the 
migrant, to the community and for the development of the economy as a whole. 

An opportunity for development of programs for the return and reintegrati-
on of migrants in the Republic of Moldova is the international experience in this 
field. International experience in the research, it was found that there is not a 
practice of high efficiency in the management of economic migration and remit-
tances, which could be implemented in other countries, the results having a mi-
xed character. However, some States, taking into account the specifics of the 
national economy, business environment and not least of all, culture and their 
traditions, have been obvious successes in this respect. Such examples will be 
described later, citing some practical application in the Republic of Moldova. 
 

Pentru a în elege amploarea i impactul migra iei for ei de munc  din rile 
în curs de dezvoltare, este necesar mai întîi s  identific m factorii ce provoac  
acest fenomen. Ace tia pot fi clasifica i în factori de cerere - împingere (în regi-
unea destina iei) i factorii de ofert  - atragere (în regiunea originii). Factori de 
ofert  sunt cei care atrag for a de munc  calificat  din rile în curs de dezvolta-
re i se refer , în principal, la condi iile net superioare de trai i munc  oferite 
de rile gazd . Acestea includ salarii mai mari, oportunit i de angajare, posibi-
litatea de a îmbun i standardele de via , dezvoltarea în plan personal i pro-
fesional, siguran i securitate, libertate politic  etc. Printre factorii de împinge-
re se num  s cia, omajul, slarii mici, lips  de servicii elementare în dome-
niul ocrotirii s ii i al înv mântului, conflicte, lips  de securitate, violen  
corup ie, înc lcarea drepturilor omului, etc [15].  

Potrivit datelor B ncii Mondiale, rile cu niveluri înalte de emigra ie pot 
reduce nivelurile în cauz  prin minimizarea factorilor de împingere. Acest dezi-
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derat poate fi realizat prin accelerarea reformelor economice i politice, astfel, 
tept rile asociate cu calitatea vie ii se vor îmbun i. Dup  cum a fost dovedit 

în cazurile coreean, irlandez, italian i spaniol, emigra ia poate fi încetinit  drept 
consecin  a cre terii economice (ce contribuie la minimizarea factorilor de îm-
pingere), în pofida existen ei factorilor de atragere din rile comune de destina-
ie. 

Pe lîng  minimizarea factorilor de împingere, prin intermediul unei dezvol-
ri socio-economic rapide, o ar  poate s  întreprind  ac iuni complementare 

menite s  reduc  emigra ia, prin intermediul ini iativelor cu scopul de a întoarce 
acas  a cet enilor califica i care locuiesc peste hotare.  

Elaborarea i sus inerea programelor de revenire a migran ilor a devenit o 
prioritate pe agenda politicilor europene, care încearc  s  propun  m suri i so-
lu ii statelor ce se confrunt  cu fenomenul reîntoarcerii în ar  a cet enilor lor. 
Concomitent, tot mai mul i cercet tori din str in tate încearc  s  exploreze 
acest tip de migra ie.  

Literatura interna ional  abund , în general, de studii privind etapele proce-
sului migra iei, de la luarea deciziei de a emigra, la preg tirea pentru plecare, 

toria i traversarea frontierelor, instalarea în societatea-gazd , îns  se preo-
cup  mai rar de etapa reîntoarcerii migran ilor în ara lor de origine. Chiar dac  
aceast  etap  este considerat  mai pu in problematic , de vreme ce migran ii ca-
re decid s  se reîntoarc  în ar  nu întîmpin  dificult i legate de cunoa terea li-
mbii, de accesul la servicii publice, ori de integrare economic, studiile empirice 
au ar tat c  procesul de reintegrare în ara de origine nu este unul lipsit de difi-
cult i  (Black R. i al i [1; 2]; Bovenkerk F. [4]; Kilic T. i al ii [13]).  

Realitatea arat  c  migran ii nu sunt întotdeauna suficient informa i cu pri-
vire la transform rile rapide pe care poate s  le cunoasc  societatea lor de origi-
ne, chiar i în contextual comunic rii intense cu al i membrii ai familiei sau co-
munit ii de origine. Pe de alt  parte, migrantul reîntors în ar  dup  10 sau 20 
de ani de edere într-o alt ar  nu mai este identic cu persoana care a p sit a-
ra la data respectiv , a tept rile sale, precum i cele ale societ ii fa  de el, pot 
fi complet diferite.  

Reintegrarea în ara de origine a fost analizat  de unii cercet tori în rela ie 
cu urm torii factori: contextul reintegr rii în ara de origine; natura experien ei 
tr ite în ara de destina ie i durata optim  a migra iei, în raport cu obiectivele 
personale i cu diferen ele salariale între rile de origine i de destina ie; condi-
iile favorabile sau ostile prezente în rile de origine i des ina ie i care au de-

terminat luarea deciziei de revenire, politicile migratorii. În acest context cerce-
torul J.-P.Cassarino subliniaz  faptul c  o aten ie deosebit  în studiul migra iei 

de revenire trebuie acordat  procesului preg tirii, adic  perioadei în care imigra-
ntul mobilizeaz  informa iile, leg turile sociale locale, precum i resursele ma-
terial pentru a se reintegra în ara sa de origine [5]. Gradul de preg tire difer  de 
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la o persoan  la alta, în func ie de o serie de factori ce in de voin a liber  de a 
lua acest  decizie, dar i de mijloacele informa ionale, de resursele finaciare i 
sociale de care dispune persoana pentru a- i asigura reintegrarea i care afectea-

, în mare m sur , sus inerea hot rîrii de revenire. În general, studiile empirice 
arat  c  succesul reintegr rii în ar  de origine este cu atît mai mare cu cît mig-
rantul are ansa particip rii la via a economic i social  a rii de destina ie [7]. 

Reie ind din datele cercet rilor empirice i practica cu care se confruntau 
statele cu un înal nivel de emigrare, elaborarea i implementarea programelor de 
revenire a migran ilor a devenit una din direc iile de baz  în realizarea politici-
lor guvernamentale. 

Plecînd de la experien a unor state ca Polonia i Mexic, Guvernul Republi-
cii Moldova decide în 2008 aprobarea „Planului de ac iuni privind stimularea 
reîntoarcerii lucr torilor migran i moldoveni de peste hotare” [18]. M surile 
propuse pentru implementare priveau diversificarea activit ii de antreprenoriat 
prin crearea intreprinderilor mici si mijlocii de prelucrare a productiei agricole, 
crearea fermelor mici pentru cre terea p rilor i animalelor, precum i dezvol-
tarea sectorului mic industrial prin deschiderea minibrut riilor, sec iilor de ext-
ragere a uleiului etc. De asemenea, au fost pregatite planuri de investi ii în turis-
mul rural, prin crearea pensiunilor agroturistice i includerea lor in circuitul turi-
stic. 

În acelasi timp, planul prevedea informarea migrantilor despre oportunitati-
le de reintegrare social-economica în Moldova. Ac iunile prevedeau editarea i 
diseminarea pliantelor, bro urilor informative, prin consolidarea centrelor de in-
formare pe lînga misiunile diplomatice ale Moldovei peste hotare etc. Proiectele 
incluse în plan urmau a fi implementate în cadrul Parteneriatului de Mobilitate 
Republica Moldova - Uniunea Europeana.  

În acest context, i în conformitate cu Planul de ac iuni al Guvernului pent-
ru anii 2011-2014, Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei a elaborat 
proiectul Planului de ac iuni privind stimularea reîntoarcerii i reintegr rii lucr -
torilor migran i pentru anii 2012-2014. Scopul acestui proiect este de a consoli-
da leg turile cu cet enii Republicii Moldova peste hotare, de a asigura informa-
rea corect i permanent  a cet enilor despre situa ia pie ei muncii i mediati-
zarea continu  a oportunit ilor de revenire i reangajare în ar  [19]. 

Totodat , se opteaz  pentru acordarea serviciilor speciale migran ilor reîn-
tor i prin informarea i consilierea voca ional i profesional  a persoanelor re-
întoarse în scopul instruirii la meseriile solicitate pe pia a muncii sau a alternati-
velor de încadrare în cîmpul muncii, organizarea cursurilor de formare profesio-
nal  conform cerin elor actuale ale pie ei for ei de munc . Realizarea activit i-
lor incluse în Plan va contribui la diminuarea impactului negativ al migra iei, la 
sporirea nivelului de informare a cet enilor pleca i privind oportunit ile de re-
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întoarcere i reintegrare economic i social , precum i o implicare mai activ  
a autorit ilor în monitorizarea procesului migra ional. 

Analizînd experien a altor state privind ac iunile de stimulare a reîntoarce-
rii lucr torilor migran i de peste hotare putem invoca exemplul Poloniei, ce a 
declan at o serie de m suri, direc ionate în mai multe domenii. Unul din ele este 
Programul na ional „Întoarcerea acas ”, ce se baza, în principiu, pe scutirea de 
taxe i pe strategiile investi ionale pentru polonezii care doreau s  se întoarc  în 
Polonia [9]. Activit ile programului con ineau mai multe componente:   

Sus inerea antreprenoriatului - Politicile menite s  încurajeze dezvoltarea 
antreprenoriatului sunt considerate metode de reducere a emigra iei. Programul 
Na ional Întoarcerea Acas  prevede forme particulare de sus inere a oamenilor 
care încep o afacere / activitate economic  pentru prima dat . Aceste m suri in-
clud scutirea de impozitul pe venit i contribu iile la fondul de pensii pe o perio-
ad  de 3 ani i acordarea unui credit preferen ial pe un termen de 5 ani. 

Promovarea încadr rii în câmpul muncii - Acest program con ine, de ase-
menea, forme individuale pentru a sus ine persoanele angajate în câmpul muncii 
pentru prima dat , cum sunt scutirea de contribu iile de anuitate drept o încerca-
re de a re ine în ar  emigran ii poten iali. 

Sus inerea celor care planific  s  fac  investi ii în Polonia - este realizat  în 
form  de transferuri pentru investi ii, scutind aceste investi ii de impozite pe un 
termen de 3 ani. Implementarea unui pachet special de solu ii pentru a facilita 
stabilirea companiilor, ce permite dep irea tuturor formalit ilor în perioada 
când persoanele indicate se afl  peste hotare. 

Propunerea de a crea un fond special de capital mixt / comun (prin interme-
diul Guvernului i al organelor locale) ce ar putea acorda credite preferen iale 
acelor persoane, care doresc s  fac  investi ii în Polonia, folosind, în special, ba-
nii cî tiga i peste hotare. 

În exemplu asem tor de stimulare a investi iilor colective prin programe 
oficiale ne servesc ac iunile Guvernului Mexicului, care a fost primul care a luat 
ini iativa de atragere a remiterilor colective. Cel mai cunoscut program mexican 
este 3 pentru 1, ce ine de încurajarea investi iilor în mici întreprinderi locale, 
infrastructur , programe comunitare. 

În 1992, Guvernul statului mexican Zacatecas a ini iat un program care su-
plimenta banii dona i de emigran i cu fonduri federale i guvernamentale. Prog-
ramul s-a extins incluzînd fonduri municipale. Astfel, pentru fiecare dolar do-
nat, guvernul participa cu 3 dolari din fondurile guvernamentale. Sumele acu-
mulate erau îndreptate într-un fond pentru dezvoltarea proiectelor locale. În 
2002 prin aceste canale au fost gestionate 16 mil. USD. Fondurile donate au 
crescut atît de mult încît Guvernul nu avea banii suplimentari pentru completa-
rea acestora conform programului ini ial. Datorit  succesului acestui proiect alte 
state au început implementarea propriilor programe 3 pentru 1 [16]. 
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Alt program, implementat în Mexic, este “Mi Comunidad”. Acest program 
a început prin a oferi posibilitatea de creare a întreprinderilor mixte, o jum tate 
din care o de inea investitorul, iar cealalt  jum tate - statul. Cu timpul s-au creat 
condi ii ca antreprenorii locali, ce sunt în c utare de resurse, s  le poat  atrage 
de la migran i. Astfel, emigran ii pot deveni ac ionari la întreprinderi locale pri-
ntr-o metod  simpl i avantajoas . 

Bazîndu-se pe bunele practici ale rilor cu inciden  mare a fluxurilor mig-
ra ionale i urm rind realizarea Planului de ac iuni privind stimularea reîntoar-
cerii lucr torilor migran i moldoveni de peste hotare în Republica Moldova a 
fost elaborat i ajustat la contextul autohton un program ce prevedea m suri le-
gate de stimularea activit ilor economice i investirea remiten ilor migran ilor.  
Este vorba despre Programul-pilot de atragere a remiten elor în economie „PA-
RE 1+1”, aprobat prin Hot rîrea Guvernului nr.972 din 18.10.2010, fiind desti-
nat lucr torilor migra i sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc s  in-
vesteasc  în lansarea sau/ i dezvoltarea unei afaceri proprii în Republica Moldo-
va [10]. Programul a activat în baza regulii “1+1”, astfel fiecare leu investit din 
remiten e a fost suplinit cu un leu în form  de grant. Programul a constat din pa-
tru componente: Informare i comunicare; Instruire i suport antreprenorial; Fi-
nan are a afacerilor / Regula 1+1 (Valoarea maxim  a grantului nu va dep i 
200.000 de lei) i  Monitorizare postfinan are i evaluare a Programului-pilot.   

Proiectului a durat doi ani i în februarie 2012 au fost înregistrte urm toa-
rele rezultate:  

• 1900 consulta ii acordate; 
• 9900 vizite pe site http://www.odimm.md/pare.htm; 
• 235 persoane persoane instruite; 
• 98 cereri de finan are nerambursabil  inregistrate, inclusiv 45% intreprin-

deri nou-create; 
• 67 Contracte de finan are nerambursabil  incheiate: 
– Investi ii totale: 31,8 mln. lei, inclusiv 
- mijloace proprii (remiten e): 19.8 mln. lei; 
- grant nerambursabil “PARE 1+1”: 12,0 mln. lei; 
• 19 cereri de finan are nerambursabil  în asteptare: 
Investi ii totale: 12.0 mln. lei, inclusiv mijloace proprii (remiten e) - 8,9 

mln. lei i grant nerambursabil “PARE 1+1” - 3,7 mln. lei [11]. 
 

Proiecte na ionale ce in de cunoa terea i satisfacerea  
nevoilor primordiale ale emigran ilor 

Migra iunea economic  r spîndit  azi pe glob ine, în primul rînd, de impo-
sibilitatea satisfacerii în patrie a unor nevoi financiare ale emigran ilor. Cunoa -
terea acestor nevoi este destul de important  pentru gestionarea migra iei i a re-
miterilor. În multe ri, este r spîndit  anchetarea direct  a persoanelor ce au 
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emigrat sau doresc s  o fac , pentru a putea elabora programele na ionale ce ar 
permite reîntoarcerea în patrie. Printre problemele cele mai stringente nu numai 
pentru Republica Moldova, dar i pentru alte ri, sunt asigurarea cu locuin e, 
accesul la studii, la servicii medicale.  

Un exemplu de proiect orientat spre reîntoarcerea migran ilor în ar  este 
cel de construc ii imobiliare i sus inere a micului business Construmex [6] im-
plementat în Mexic. Un studiu efectuat de aceast  companie arat  c  58 % din 
mexicanii emigra i în SUA inten ioneaz  s i construiasc  o casa i s  se reîn-
toarc  în patrie. Prin intermediul acestui proiect la construc ia caselor au partici-
pat cca 30000 mexicani. Construmex are încheiate un ir de acorduri cu compa-
nii de construc ii i de producere a materialelor de construc ie, b nci, precum i 
cu alte institu ii a c ror activitate vizeaz  businessul mic. Solicitan ii de partici-
pare la o astfel, de ipotec  nu trebuie s  demonstreze legalitatea ederii peste 
hotare, ci posibilitatea de a efectua regulat pl i. 
 

Acces la informa ie 
Potrivit datelor cercet rilor empirice migran ii nu sunt întotdeauna suficient 

informa i cu privire la transform rile rapide ce au loc în societatea lor de origi-
ne, chiar i în cazul unei comunic rii intense cu membrii familiei sau comunit -
ii de origine. În acest context accesul la informa ie este considerat drept factor-

cheie pentru revenirea cu succes la ba tin , fapt valorificat la maximul în cadrul 
implement rii programelor de reîntoarcere i reintegrare a migran ilor de mun-

.  
Practica Poloniei în realizarea planului de ac iuni pentru întoarcerea migra-

ilor în ar  con inea 2 ini iative [9]. Ministerul Muncii i Politicii Sociale a la-
nsat o pagin  web www.migracje.gov.pl cu scopul de a oferi toat  informa ia 
necesar  pentru persoanele care inten ioneaz  s  soseasc  în Polonia sau s  ple-
ce din ar . Site-ul în cauz  con inea procedurile de edere în Polonia i infor-
ma ia de contact a institu iilor relevante i, de asemenea, panouri cu locurile de 
munc  vacante i procedurile-cheie de edere. 

Concomitent cu pagina web (www.powroty.gov.pl) în luna noiembrie 2008  
de c tre Prim-ministrul Poloniei la Londra a fost lansat un program informativ 
„Ave i un plan de revenire?” Scopul acestui program a fost de a asigura cu info-
rma ie emigran ii polonezi care au decis s  se întoarc  în Polonia. Un ghid spe-
cial (o carte de referin ) întitulat  “Powrotnik” a fost preg tit i con inea r spu-
nsuri practice la întreb ri, compilate în rezultatul analizei problemelor tipice cu 
care se confrunt  persoanele care se întorc în Polonia. Cartea de referin  este 
disponibil  pe site-ul web, unde emigran ii polonezi pot primi r spunsuri la înt-
reb rile sale din partea exper ilor i personalului administrativ în decurs de 14 
zile de la data solicit rii efectuate prin intermediul site-ului. 
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Programul constituia un efort comun al mai multor ramuri ale administra i-
ei guvernamentale din Polonia, fiind un instrument practic menit s  asiste la de-

irea formalit ilor esen iale (Sfaturi cum se poate de adus bunurile personale 
de peste hotare; formalit ile pentru crearea unei activit i economice individua-
le; explica ii vizând impozitele; modul de convie uire cu so ul / so ia str in  în 
Polonia i înrolarea copiilor în colile poloneze; informa ie important vizând se-
rviciile sociale etc.), care pot fi solu ionate anterior revenirii acas . La fel, sunt 
specificate chestiunile ce urmeaz  a fi solu ionate dup  reîntoarcerea acas . 

În practica Republicii Moldova, de asemenea, putem atesta ac iuni orienta-
te spre o informare ampl  privind migra ia legal  în Uniunea European i opor-
tunit ilor existente pe pia a muncii din Moldova. Astfel, în proiectele din cad-
rul Parteneriatului de Mobilitate au fost utilizate extensiv toate canalele de co-
municare în mas , atît cele de la nivel na ional, cît i cele interna ionale. Proce-
sul de comunicare a inclus, de asemenea, i re elele i comunit ile de moldo-
veni de peste hotare, autorit ile na ionale i locale.  

Al turi de instrumentele de informare on-line (www.anofm.md; www. 
jobmarket.gov.md; www.legal-in.eu; www.migratie.md, www.diaspora.md etc), 
în cadrul proiectului „Consolidarea capacit ii Moldovei de gestionare a pie ei 
muncii i reintoarcere a migran ilor”, implementat de Agen ia Suedez  de Ocu-
pare a For ei de Munc  în colaborare cu Agen ia Na ional  de Ocupare a For ei 
de Munc  a Republicii Moldova (ANOFM), s-a desf urat o informare continu  
privind oportunit ile legale de angajare prin intermediul Centrului de Apel Pia-
a Muncii (creat la 26 martie 2010), unde fiecare moldovean, atît din Moldova, 

cît i de peste hotare, poate afla informa ia despre posibilit ile pie ei muncii din 
Moldova. 

Asisten a acordat  persoanelor ce doreau s  se reîntoarc  de peste hotare a 
fost asigurat  prin intermediul unor programe i politici de corelare a cuno tin-
elor i experien ei acumulate peste hotare cu cererea de pe pia a local  a mun-

cii. În acest sens, în cîteva ri ale Uniunii Europene (spre exemplu: Italia (Ro-
ma, Padova), Germania (Nürnberg)) pe parcursul anilor 2010-2011 au fost orga-
nizate tîrguri de locuri de munc  pentru cei care doreau s  se reîntoarc  acas i 

 lucreze în Moldova. 
Rezultatele tîrgurilor de informare despre pia a muncii din Republica Mol-

dova r mîne a fi o enigm , deoarece nu exist  date oficiale. Dac  s  oper m cu 
datele furnizate de mass-media, spre exemplu în cadrul Tîrgului de informare 
despre pia a muncii din ora ul Padova, Italia organizat la 8 mai 2011 au partici-
pat peste 150 de cet eni moldoveni [23]. În opinia organizatorilor “menirea Tâ-
rgului a fost predispunerea cet enilor moldoveni, afla i temporar în Italia, spre 
comunicare cu autorit ile prezente la tîrgul de informare, cît i s  informeze de-
spre situa ia curent  de pe pia a for ei de munc  din ar , despre unele posibili-

i reale de reintegrare a lor pe pia a autohton ”. Astfel, putem conchide c , re-
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zultativitatea t rgurilor de munc  nu a fost înalt . O explica ie a unor rezultate 
sc zute, poate fi urm toarea: chiar dac  în faza ini ial  a elabor rii programelor 
pentru revenirea i integrarea migran ilor de munc  în Republica Moldova, au-
torii s-au axat pe unele date statistice i analize, în general procesul migrator, a 
fost tratat ca un fenomen puternic masculinizat. De i, începînd cu perioada de 
explorare a str in ii i pîn  în prezent, procesul a suferit modific ri conside-
rabile atît în termeni de motiva ie i de nevoi, cît i gen. Tîrgul locurilor de mu-
nc  de la Padova a propus migran ilor moldoveni oferte axate pe domenii ca cel 
al construc iilor, industriei, transporturilor, tehnologiilor informa ionale, dome-
nii strict masculine, neluînd în considerare for a de munc  feminin . Nu trebuie 
îns  s  omitem faptul c , pe de o parte modific rile din ultimii ani percepute la 
nivelul pie ei muncii au dus la cre terea ofertelor locurilor de munc  în sfera se-
rviciilor domestice, ceea ce implicit a dus la o feminizare a migra iei, în special 
în Italia.  

Pe de alt  parte nu este suficient doar oferirea unui salariu, ci este nevoie i 
de un pachet avantajos de beneficii, de care în afara rii lucr torii dispun deja. 
Lipsa includerii beneficiilor în pachetele salariale pe care le ofera angajatorii 
moldoveni, este o problema generala pe pia a fortei de munca din Republica 
Moldova. 

O alt  modalitate de informarea a migran ilor de munc  a fost organizarea 
Birourilor de informare privind angajarea în cîmpul muncii. În cadrul consulate-
lor Republicii Moldova care activeaz  peste hotare, au fost create birouri de in-
formare pentru cet enii Moldovei care tr iesc în rile Uniunii Europene. Biro-
urile furnizeaz  informa ii privind diversele oportunit i de angajare în Moldo-
va, politici na ionale de ocupare a for ei de munc i antreprenoriat, prevenirea 
exploat rii i traficului de fiin e umane, canale mai ieftine de transfer a remiten-
elor. 

 
Fortificarea diasporelor externe 

În ultimii ani, tot mai mult a început s  se discute asupra implic rii i rolu-
lui pozitiv, pe care l-ar putea avea asupra statelor grupurile etnice organizate, af-
late în afara grani elor rii lor de origine, adic  diasporele. Impactul asupra dez-
volt rii provenite din contribu ia expatria ilor a ob inut o aten ie semnificativ  
din partea cercet torilor. Astfel contribu ia diasporei poate fi valorificat  drept o 
surs  de cuno tin e i abilit i care circul  între ri, cu un grad înalt de dorin  
i capacitate de a contribui la dezvoltarea rii de origine (în opinia cercet tori-

lor J.-B. Meyer, R.Adams, Ch.Borders-Benayoun, J.-C.Bolay). 
În acest context, migran ii califica i sunt considera i a fi agen i veritabili ai 

dezvolt rii în domeniul tiin ei, economiei i societ ii civile în ara lor de origi-
ne. De facto, ei sunt acei actori care de in poten ialul de a contribui la construi-
rea re elelor diasporei [14], la aprofundarea leg turile dintre rile de origine i 
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cele de destina ie i contribuie în mod direct la eforturile de dezvoltare. Exemp-
le ale acestui mecanism din multe ri au demonstrat cum migran ii califica i pot 
contribui, la dezvoltarea rii de origine, prin diverse practici de transfer ale cu-
no tin elor, resurselor i competen elor lor, fie direct - revenind temporar sau 
permanent în ara de origine, sau indirect - prin utilizarea noilor tehnologii info-
rma ionale i de comunicare. 

Un exemplu de politic  guvernamental  în domeniul utiliz rii poten ialului 
diasporei tiin ifice este modelul chinez “Serve te- i Na iunea”. În cadrul aces-
tuia, guvernul chinez i-a asumat angajamentul de a crea un website i un centru 
ce va oferi asisten  cercet torilor chinezi întor i definitive sau temporar în pat-
rie. Eforturile guvernului în acest sens au început în cadrul proiectul Aer de Pri-

var , lansat oficial în 1997. Acest proiect oferea suport financiar cet enilor 
reîntor i pe perioade scurte în ara de origine. Programul suport  costul biletului 
de avion pîn  în China, mizînd pe faptul c  cercet torii ar putea utiliza propriile 
resurse financiare provenite din granturile de cercetare pentru retur. 

În noiembrie 2000, Guvernul chinez a lansat un program care ar stimula în-
toarcerea cercet torilor afla i peste hotare în timpul vacan ei de var  oferindu-le 
un salariu ce dep ea de 5 ori salariul pe care l-ar fi cî tigat pe parcursul acestei 
perioade în ara gazd . În 2001, un document guvernamental important, ce înt-
runea eforturile mai multor ministere, semnala cet enilor afla i peste hotare da-
toria de a- i servi na iunea, chiar dac  ace ti cet eni nu manifest  dorin a de a 
reveni pentru totdeauna în ar  [20]. 

Un alt exemplu cînd diaspora se manifest  ca agent al dezvolt rii în dome-
niul economiei i societ ii civile ne folosesc Asocia iile Ora ul Natal. 

Asocia iile Ora ul Natal (AON) sunt asocia iile de emigran i interesate în 
sus inerea localit ilor natale. Astfel, de grupuri au devenit foarte populare prin-
tre imigran ii în SUA originari din Mexic i Salvador. 

Aceste organiza ii s-au constituit spontan, în baza faptului c , de regul , 
persoane din acelea i localit i muncesc în ara-gazd , de asemenea, aproape din 
punct de vedere teritorial, deoarece printre emigran i e destul de r spîndit s  
ajute prietenii i rudele s  se angajeze.  

Efortul guvernamental în îmbun irea impactului remiterilor colective i-
ne de urm toarele m suri [12]: 

- a oferi stimulente pentru atragerea mai multor remiteri colective; 
- a colabora cu AON în domeniul planific rii i implement rii proiectelor; 
- a completa fondurile din remiteri colective cu bani guvernamentali; 
- a încuraja activ investirea remiterilor în ora ele natale ale emigran ilor. 
Programele guvernamentale atractive pentru migran i in de: 
a). Proiecte sociale i de dezvoltare a infrastructurii – au o func ie filantro-

pic  în domeniile educa iei i s ii (prin furnizarea de tehnic  modern  în 
coli i spitale, repara ii capitale etc.), infrastructurii (construc ia drumurilor, 
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str zilor, barajelor pentru ap , aprovizionarea cu ap , electricitate, i gaze). Cel 
mai des întîlnite sunt proiectele în infrastructur , deoarece mul i emigran i aso-
ciaz  construc iile cu dezvoltarea i progresul. 

b). Proiecte de investi ii productive – prin pachetul de instrumente oferite 
pe pia a financiar , inclusiv cu ajutorul donatorilor externi, organiza iilor pentru 
dezvoltare, acordurilor preferen iale între b nci etc. 

c). Proiecte în domeniul educa iei i culturii – crearea posibilit ilor de co-
municare cu familia i prietenii, schimb de cuno tin e, instruire, transfer de 
know-how. 

O ini iativ  asem toare a fost înregistrat i în practica Poloniei. În anul 
2006 ora ul Wroc aw, de exemplu, a lansat o ac iune pentru a atrage înapoi emi-
gran ii, dat fiind faptul c  ducea lipsa de muncitori în diferite domenii. Ac iunea 
a fost orientat  spre fo tii locuitori, dar i spre polonezii califica i în general, ca-
re nu erau satisf cu i de slujba de calificare joas  pe care o de ineau în special în 
Regatul Unit i Irlanda. Cîteva alte ora e au decis s  urmeze acest exemplu i s  
se adreseze c tre emigran i cu un apel de chemare s  revin  în ar  [9]. 

În Republica Moldova s-au f cut un ir de încerc ri de colaborare cu comu-
nit ile moldovene ti de peste hotare. Politicile i programele orientate spre dia-
spor  în vederea dezvolt rii rii de origine s-au extins în ultimii zece ani. Guve-
rnul Moldovei încearc  s  introduc  o varietate de instrumente i m suri politi-
ce, pentru a încuraja migran ii în mod permanent sau temporar stabili i peste ho-
tare, s  contribuie la dezvoltarea rii lor de ba tin . Spre exemplu în perioada 
septembrie 2010 - decembrie 2011, a fost implementat Proiectul „Sus inerea im-
plement rii componentei migra ie i dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobili-
tate Uniunea European  - Moldova”. Organiza ia Interna ional  pentru Migra ie, 
misiunea în Republica Moldova (OIM), în parteneriat cu Academia de tiin e a 
Moldovei (A M) urma s  sus in  în baz  de concurs 30 cercet tori - membri ai 
Diasporei tiin ifice din Moldova (D M), care ar dori s  revin  în Moldova pen-
tru o vizit  de scurt  durat  de 7-11 zile cu scop de a realiza activit i de cerce-
tare la una din universit ile academice sau institu iile de cercetare - dezvoltare 
din Moldova. Concursul era deschis pentru cercet torii originari din Moldova, 
care la moment activau în una din universit ile sau institu iile de cercetare – 
dezvoltare de peste hotare în orice domeniu al tiin elor fundamentale sau apli-
cative i care aveau experien  de munc  în cercetare în cadrul acestor institu ii 
nu mai pu in de 3 ani. Beneficiarilor se aloca suport financiar pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport i diurn .  

Obiectivul proiectului consta în extinderea capacit ii Moldovei de sporire 
a impactului migra iei circulare asupra dezvolt rii sectorului cercetare-dezvolta-
re, prin revenirea temporar  a reprezentan ilor Diasporei tiin ifice. Prin inter-
mediul acestui program  membrii D M aveau posibilitatea de a [21]:  
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• Contribui la dezvoltarea sectorului cercetare-dezvoltare din Moldova 
prin intermediul schimbului de experien i cuno tin e;  

• Stabili noi rela ii de colaborare cu colegii din Moldova sau reînnoi rela-
iile stabilite anterior; 

• Promova integrarea cercet torilor din Moldova în comunitatea tiin ifi-
 interna ional ;   

• Consolida rela iile de colaborare cu cercet torii din Moldova pentru a 
participa în comun la programele interna ionale ca spre exemplu: Programul ca-
dru 7 al Comisiei Europene, SCOPES, Programul NATO pentru pace i securi-
tate, instrumentele politicii europene de vecin tate etc.;  

• Se implica în procesul educa ional (instruirea studen ilor, masteranzilor, 
doctoranzilor etc.);   

• Împ rt i experien a de scriere a propunerilor de proiect cu colegii din 
Moldova; 

• Servi în calitate de exper i în evaluarea proiectelor, programelor, strate-
giilor de dezvoltare i legilor na ionale etc.; 

• Contribui la elaborarea publica iilor tiin ifice comune pentru a fi edita-
te în Moldova sau peste hotare; 

Potrivit datelor 23 oamenii de tiin  au fost sprijini i s  se întoarc  tempo-
rar în ar i s  activezeîn institu iile de cercetare [11]. 

Un alt program, desf urat în cadrul Proiectului men ionat, a fost orientat 
spre promovarea i sus inerea revenirii temporare sau permanente în Moldova a 
30 tineri moldoveni absolven i ai institu iilor din str in tate pentru a se angaja 
în institu iile private / publice din Moldova în vederea schimbului de experien  
i implement rii abilit ilor c tate peste hotare. Concursul a fost deschis pent-

ru tinerii moldoveni cu studii în str in tate cu vîrsta de pîn  la 35 de ani, care 
doreau s  revin  temporar sau permanent în Moldova în vederea angaj rii în in-
stitu iile private sau publice din Moldova. Obiectivul proiectului a fost de a abo-
rda fenomenul exodului de creiere prin promovarea transferului de idei noi i de 
abilit i în procesul migra iei tinerilor i a mobilit ii educa ionale.  

Ace ti tineri urmau s  beneficieze de un pachet de sus inere informa iona-
, i anume oferte de munc  în Republica Moldova i financiar  - indemniza ie 

lunar  echivalenta a 200 de Euro pe o perioad  de 6 luni, precum i de rambur-
sarea transportului din ara de destina ie în Moldova. 

În cadrul acestui program au fost primite 94 de cereri (64 din str in tate), 
din care 17 tineri absolven i ai universit ilor str ine au fost deja plasa  în insti-
tu iile publice i private [11]. 

În practica interna ional  consolidarea leg turilor cu reprezentan ii diaspo-
rei  se  realizeaz i  prin  alte  forme.  Spre  exemplu  Guvernul  Poloniei  a  lansat  
Programul “Mai aproape de lucru, mai aproape de Polonia”, scopul c ruia este 
de a l rgi competen ele consulatelor prin crearea mai multor oficii în ora ele un-
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de locuiesc mul i imigran i polonezi (de exemplu, Londra i Dublin), pentru a 
solu iona problemele emigran ilor polonezi. Programul a creat o linie de ajutor 
cu program de 24 ore pentru a sus ine fortificarea centrelor poloneze de cultur  
i educa ie peste hotare, în special pentru a-I înv a pe tineri limba polonez i 

istoria [9]. 
Ac iuni orientate spre consolidarea leg turilor cu reprezentan ii diasporii au 

fost întreprinse i de autorit ile Republicii Moldova, care pîn  în present au sta-
bilite leg turi cu 60 de asocia ii ob te ti ale Diasporei moldovene ti din 21 de 

ri. Cele mai multe asocia ii ob te ti sunt înregistrate în Italia (20), Ucraina 
(14), Federa ia Rus  (11), Republica Francez  (6), Republica Portughez  (4) 
Canada (3) i SUA (3). 

În cadrul Parteneriatului de Mobilitate Uniunea European  - Moldova aso-
cia iile din cadrul Diasporei Moldovene ti din întreaga lume au avut posibilita-
tea s  ini ieze i s  implementeze cu succes diferite ini iative i proiecte care au 
menirea de a contribui la consolidarea comunic rii i bunelor rela ii între Mol-
dova i cet enii ei afla i peste hotare. Printre ele men ion m crearea Centrului 
pentru Moldoveni în Paris, deschis în octombrie 2011 i destinat s  ofere migra-

ilor o serie de servicii în informare, training, consultan i orientare profesio-
nal i de integrare cultural . Astfel, mai mult de 30 tipuri de reviste, buletine 
informa ionale i ziare cu tiraj de circa 50 000 copii au fost produse, publicate i 
distribuite în rîndul migran ilor moldoveni afla i în Italia, Ucraina, Portugalia, 
Fran a i Anglia. O edi ie special  a buletinului informativ „Pro Diaspora Kids” 
a fost produs  de Asocia ia Diasporei din Portugalia, i a fost lansat  la 1 iunie 
2011 pentru a marca S rb toarea Zilei Interna ionale a Copiilor. 

Lansat în octombrie 2010, Mecanismul de Granturi Mici pentru Diaspor  a 
trezit interesul a mai mult de 35 de Asocia ii Diasporale din diferite ri, cum ar 
fi: Republica Ceh , Canada, Belgia, Fran a, Germania, Grecia, Italia, Marea 
Britanie, Moldova, Federa ia Rus , SUA, Ucraina i Suedia. Dintr-un num r to-
tal de 35 solicit ri, 10 cele mai reu ite proiecte au fost selec ionate de Comisia 
de Selectare, compus  din reprezentan i ai Ministerului Afacerilor Externe i In-
tegr rii Europene al Republicii Moldova, Biroului Rela ii Interetnice i OIM.   

Dac  s  apreciem ac iunile întreprinse de autorit ile Republicii Moldova 
la capitolul consolidarea leg turilor cu reprezentan ii diasporei constat m unele 
succese, îns  ele urmeaz  a fi completate i cu alte ac iuni.  

Pîn  în prezent, autorit ile centrale au pus accentul, în mare m sur , pe ac-
tivit i de p strare a identit ii na ionale i culturale a persoanelor originare din 
Republica Moldova domiciliate peste hotare temporar sau permanent. Aceste 
activit i s-au rezumat, în special, la dotarea asocia ilor ob te ti ale diasporei cu 
înregistr ri audio i video, abonarea la diferite edi ii periodice, organizarea unor 
activit i cu ocazia s rb torilor na ionale, acoperirea cheltuielilor pentru partici-
parea liderilor organiza iilor ob te ti la congrese, etc. Îns , problemele cu care 
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se confrunt  cet enii no tri în rile gazd  sunt mult mai vaste. În aceste condi-
ii sus inerea diasporei trebuie s  porneasc  de la abordare complex i integrat  

a problemelor cu care se confrunt  cet enii no tri în statele gazd , dar i în pro-
pria lor ar . Chiar dac  subiectul diasporei moldovene ti a fost pus în discu ie 
în termeni calitativ noi, acesta fiind inclus i în Programul de Activitate al Gu-
vernului Republicii Moldova 2011-2014 [17], ar fi cazul s  se elaboreze o Stra-
tegie de stat de sus inere a Diasporei, care ar trasa principiile, obiectivele i di-
rec iile principale de activitate. De asemenea, ar fi cazul s  se creeze o institu ie 
guvernamental  capabile s  formuleze, coordoneze, implementeze i monitori-
zeze politicile statului ce au ca scop sus inerea diasporei, deoarece actuala Di-
rec ie Rela ii Interna ionale, Integrare European i Diaspora din cadrul Biroului 
Rela ii Interetnice, nu are autoritatea cuvenit i nici resursele necesare pentru a 
face fa  volumului de activit i existente, atît din punct de vedere a personalu-
lui, cît i din punctul de vedere al activit ilor de baz  ale Biroului Rela ii Inter-
etnice. Chiar dac  prin Dispozi ia Guvernului nr.90 din 26.09.2011 s-a decis 
crearea unei Agen ii pentru Diaspor , care va  dezvolta leg turile cu moldovenii 
pleca i peste hotare i, totodat , va coordona aplicarea politicilor statului în do-
meniul migra iei [8], pîn  în prezent nu a fost prezentat  o descriere clar  a atri-
bu iilor i modului de organizare al respectivei Agen ii, care ar trebui s  consti-
tuie o institu ie viabil , capabil  de a gestiona subiectul diasporei moldovene ti. 

Printre ini iativele statului în domeniul migra iei, promovate de autorit ile 
Republicii Moldova, ar fi cazul s  fie întreprinse ac iuni de ordin intern, centrate 
pe tinerii din Moldova, ce ar diminua fluxul migra ional. Ca exemplu invoc m 
practica Poloniei, ce a elaborat i promovat dou  campanii na ionale centrate pe 
tineretul polonez, încurajînd mândria na ional i începutul carierei profesionale 
în ar . 

O campanie informa ional  întitulat  “Începe o carier ” a fost lansat  în 
anul 2007 cu scopul de a prezenta Polonia drept o ar  potrivit  pentru a dezvol-
ta o carier  profesional . Campania a fost organizat  de Asocia ia Polonez  Ma-
nagementul Resurselor Umane. Scopul campaniei a fost de a ini ia o discu ie: ce 
se poate de f cut pentru a încuraja studen ii tineri talenta i i bine instrui i sa- i 
fac  o carier  profesional  în Polonia. Campania, care, la fel, a r spîndit istorii 
de succes ale persoanelor care s-au întors, a inclus dezbateri în institu iile de în-

mînt superior cu participarea managerilor resurse umane, studen ilor, exper-
ilor în domeniul dezvolt rii carierei i reprezentan ilor mass-media. 

A doua ini iativ  a Guvernului polonez a fost lansarea programului “Patrio-
tismul zilei de mîine”, ce promova atitudini contemporane patriotice i civice, i 
prin urmare, putea s -i conving  pe oamenii tineri s  r mîn  în ar  [9]. 

Gestionarea cu succes a migra iei depinde de politicile pie ei muncii, politi-
cile sociale, m surile de asigurare a integr rii migran ilor  i administrarea pub-
lic  calitativ . Politica public  poate influen a natura i interac iunea cerere-at-
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ragere i ofert -împingere pentru a realiza obiectivele rii privind migra ia. Gu-
vernul Republicii Moldova a început dezvoltarea ac iunilor pentru revenirea lu-
cr torilor migran i i optimizarea reintegr rii lor în ara de origine. De aseme-
nea, o prioritate pentru politicile migra ionale r mîne direc ionarea investirii re-
miten elor spre o dezvoltare echilibrat  în interesul migrantului, a comunit ii i 
pentru dezvoltarea întregii economii. 

O oportunitate în elaborarea i dezvoltarea programelor de reîntoarcere i 
reintegrare a migran ilor de munc  în Republica Moldova este experien a inter-
national în acest domeniu. Examinînd experien a interna ionale, am constatat c  
nu exist  practici de o înalt  eficien  în administrarea migra iunii i a remiteri-
lor, ce ar putea fi implementate pe larg în alte ri, asigurînd rezultate scontate. 
Elaborarea i implementarea strategiilor privind reîntoarcere i reintegrarea mi-
gran ilor de munc , trebuie f cut inînd cont de specificul economiei na ionale, 
mediul de afaceri i nu în ultimul rînd, de cultura i tradi iile fiec rui stat în pa-
rte, fapt constatat i în cazul Republicii Moldova.   

În scopul facilit rii migra iei legale, inclusiv migra ia circular i tempora-
, în iunie 2008 a fost semnat  Declara ia Comun  privind Parteneriatul de Mo-

bilitate între Uniunea European i Republica Moldova. Una din cele mai impo-
rtante priorit i abordate de Parteneriatul de Mobilitate este consolidarea capaci-

ii institu iilor na ionale de gestionare a programelor de reintegrare i reîntoar-
cere a migran ilor.  

Analizînd actiunile ce au fost desf urate în cadrul programelor de reîntoa-
rcere i reintegrare a migran ilor de munc  în Republica Moldova am constatat 
urm toarele momente pozitive: 

• ac iunile întreprinse de autorit ile moldovene ti privind reîntoarcerea i 
reintegrarea migran ilor de munc  în Republica Moldova au fost lansate într-un 
timp potrivit din cauza impactului negativ al crizei economice mondiale asupra 
pie elor muncii din toate rile europene. 

• elaborarea programelor de reintegrare i reîntoarcere a migran ilor au 
avut la baz  analize i sondaje de opinii, informa ii privind experien a altor sta-
te, fapt ce a contribuit la o în elegere mai profund  a realit ii i realiz rii unei 
planific ri mai reu ite a activit ilor. 

• ac iunile privind reîntoarcerea i reintegrarea migran ilor de munc  în 
Republica Moldova au fost orientate orientate pe 2 dimensiuni: intern  (în ar ) 
i extern  (peste hotare).  

• în realizarea programelor de reintegrare i reîntoarcere a migran ilor au 
fost implicate atît autorit ile Republicii Moldova, cît i organisme interna io-
nale cum ar fi OIM, Funda ia European  pentru Instruire, etc. 

• proiectele de reintegrare i reîntoarcere a migran ilor cuprind mai multe 
domeni: economic, social, tiin ific. 
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În procesul de implementare a acestor programe am constatat unele defici-
en e, înl turarea c rora ar facilita i îmbun i ac iunile întreprinse: 

• existen a deficien elor la nivel local privind furnizarea informa iei actua-
lizate i în continuu privind programele sociale i economice elaborate de Guve-
rnul Moldovei cu sus inerea organismelor interna ionale pentru persoanele reîn-
toarse;   

Chiar dac  exper ii locali au desf urat un amplu proces de informare pri-
vind politicile adresate persoanelor reîntoarse de peste hotare i a oportunit ilor 
existente pe pia a muncii din Moldova, utilizînd extensiv toate mijloacele de co-
municare în mas , aceste furniz ri de informa ii nu sunt suficiente (ca num r 
sau calitate i sfera de cuprindere) pentru satisfacerea necesit ilor întreprinz to-
rilor migran i.  

O op iune ar fi organizarea unor centre de informare la nivel regional, care 
ar putea coopera cu autorit ile publice locale din comunit ile rurale. Spre exe-
mplu, autorit ile publice locale ar putea informa comunit ile rurale despre exi-
sten a acestor centre i programele lor, precum i ar putea disemina informa ie 
nou  util .  

• Migran ii la revenirea în societatea de ba tin  deseori întîmpin  dificult i 
de re-integrare; 

Migrantul reîntors în ar  dup  10 sau 20 de ani de edere într-o alt ar  nu 
mai este identic cu persoana care p sise ara la data respectiv , a tept rile sa-
le, precum i cele ale societ ii fa  de el, pot fi complet diferite. Chiar i în con-
textul transna ionalismului actual, în care migran ii p streaz  simultan leg turi 
de intensitate variabil  cu societ ile de origine i destina ie, întoarcerea la ba ti-

 atrage unele probleme de reintegrare, generate de ocul cultural ( ocul prop-
riei culturi). În cadrul programelor ini iate sînt prev zute ac iuni orientate spre o 
sus inere informa ional , financiar  sau juridic  a persoanelor reîntoarse i mai 
pu in ac iuni de asisten  psihologic  pentru migrant i familia lui. În acest caz 
ar fi salutabil lansarea programelor de asisten  psihologic  destinate adapt rii i 
integr riii/reintegr rii familiilor lucr torilor migran i moldoveni la întoarcerea 
în ar  (sprijinirea so ului / so iei în g sirea unui serviciu, precum i consilierea 
psihologic  pentru copiii, mai ales cazul dac  ace tea sînt adolescen i). 

• Elaborarea unei Strategii de sus inere a Diasporei, care ar trasa principii-
le, obiectivele i direc iile principale de activitate i ar oferi o abordare comple-

i integrat  a problemelor cu care se confrunt  cet enii no tri în statele gaz-
, dar i în propria lor ar . 
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The guaranteeing of national security is always a current topic for the Re-
public of Moldova, because it is a prerequisite for civilian crisis management, 
sustainable economic development, health and safety of people, complementing 
and supporting internal and external stability of our country. The success of gu-
aranteeing the security in a state widely depends on developing and implemen-
ting a security and defense policy, that reflects the interests and objectives to 
promote the country data. The fact is that security policy must always be revised 
as changes depending on internal and external conjuncture, it is in continuous 
mobility. In this article the defense policy is seen as a component of security 
policy, since the traditional concept of security is not limited to military threats 
and responses, but is refined to a much larger scale, including the addition of 
military security and defense, capability of the entity and security policy to en-
sure a safe environment, which would contribute to the development of the cou-
ntry, to consolidate democracy, stability state, welfare and population develop-
ment. 

 

Garantarea securit ii na ionale întotdeauna este un subiect actual pentru 
Republica Moldova, deoarece este o condi ie indispensabil  pentru managemen-
tul civil al crizelor, o dezvoltare economic  durabil , s tatea i siguran a cet -
enilor, complimentarea i sprijinirea stabilit ii interne i externe a rii noastre. 

Succesul asigur rii securit ii unui stat depinde în mare m sur i de reu ita ela-
bor rii i implement rii unei politici de securitate i ap rare, care s  reflecte 
promovarea intereselor i obiectivelor rii date. Cert este faptul c  politica de 
securitate trebuie mereu s  fie revizuit , deoarece în dependen  de schimb rile 
conjuncturii interne i externe, ea se afl  într-o mobilitate continu .  

În cadrul acestui articol politica de ap rare este analizat i perceput  ca 
element component al politicii de securitate, deoarece în prezent, conceptul tra-
di ional al securit ii, nu se limiteaz  doar la amenin ri i r spunsuri de ordin 
militar, ci este redefinit la o scar  mult mai larg , care includ pe lîng  securita-
tea i ap rarea de ordin militar a entit ii i capacitatea politicii de securitate de 
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a asigura un mediu sigur, care ar contribui la dezvoltarea general  a rii, la con-
solidarea democra iei, stabilit ii statului, bun starea i dezvoltarea popula iei 
Ca rezultat, politica de securitate î i extinde cadrul s u institu ional pentru a in-
tegra atât aspectele tradi ionale ale politicii de securitate, adic  politica de ap -
rare, cât i politica de dezvoltare economic , social , ecologic i politic , com-
ponente care au fost neglijate în studiile clasice anterioare. 

Invocînd necesitatea i importan a politicii de securitate i ap rare pentru 
fiecare stat se impune analiza determinantelor acesteia: valorile politice caracte-
ristice unui stat, respectiv rii noastre, care în opinia politologului rus V.Iliin 
sunt interesele na ionale, securitatea i integritatea [1, 35-49], precum i mediul 
interna ional ce influen eaz  Republica Moldova.  

Interesele na ionale ale statului nostru de multe ori depind de raportul dint-
re interesele na ionale ale diferi ilor actori de pe arena interna ional , de caracte-
rul de concuren  a acestora, cît i de diferi i factori de influen  asupra lor. Mai 
mult ca atît, insuficien a experien ei statale, incapacitatea de a se adapta la mo-
dific rile geopolitice profunde i vertiginoase, precum i incapacitatea de a for-
ma un consens na ional în r spunsul la întrebarea ini ial : „Cine sîntem?", ambi-
ia i influen a actorilor din exterior definesc desele modific ri ale intereselor 

na ionale ale Republicii Moldova. Astfel orient rile politice moldovene ti au 
evoluat de la ideile de unire cu România de la începutul anilor '90, la apelurile 
mai cump tate de consolidare a statalit ii proprii i a statutului de neutralitate 
permanent  la mijlocul anilor '90, de la aderare la uniunea Rusia-Belarus la inte-
grare în Uniunea European  [2, 42].  

Dintre factorii de influen  asupra intereselor na ionale putem determina: 
factorii geografici i istorici, demografici i sociologici, politici i geopolitici, 
economici i informa ionali. Fiecare categorie de factori con ine un ir de ele-
mente constitutive, care contribuie în diferit  m sur  la formarea, identificarea 
i definirea intereselor na ionale. Totodat  interesele na ionale ale fiec rui stat 

sunt reflectate în concep iile i strategiile de securitate i ap rare. 
În urma examin rii fiec rui factor în parte putem determina urm toarele 

elemente care influen eaz  asupra determin rii intereselor na ionale ale Republi-
cii Moldova i, respectiv, asupra formul rii politicii de securitate i ap rare ale 

rii noastre: 
Factorul geografic: teritoriu mic; frontier  amenajat i controlat  în vest, 

frontier  semi-transparent i semi-controlat  în nord i sud, frontier  necontro-
lat  în est; lips  de acces la mare, lipsa fluviilor navigabile interne sau de tran-
zit, sector limitat de acces la Dun re f  infrastructura portuar ; re ea de trans-
port terestru (auto i cale ferat ) subdezvoltat  cu conexiuni slabe la arterele pri-
ncipale de transport interna ional, artere de tranzit nevalorificate; resurse ener-
getice proprii insuficiente, lipsa rezervelor proprii de petrol i gaz natural, a al-
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tor bog ii naturale; rezerve naturale f  importan  economic  (cu excep ia p -
mântului fertil). 

Factorul geopolitic: incertitudinea unui echilibru i a stabilit ii într-o lume 
multipolar  în formare, rela ii interna ionale instabile cu modific ri profunde 
permanente; procese integra ioniste cu implicare diferen iat , cu vectori i vite-
ze diferite; lipsa unor garan ii de securitate în regiune; influen a atractiv  a 
NATO pentru majoritatea statelor din regiune, situarea la frontiera de influen  
a SUA i Uniunii Europene pe de o parte i a Federa iei Ruse pe de alt  parte, 
cu prevalarea intereselor i influen ei asupra Republicii Moldova a celei din ur-

. 
Factorul politic extern: stat mic înconjurat de dou  state cu mult mai mari 

i mai puternice; lipsa garan iilor de securitate externe; statut de neutralitate per-
manent  nerecunoscut i negarantat din exterior; stat-membru al CSI; influen a 
politic  determinant  a Federa iei Ruse, care controleaz  o parte a teritoriului 
na ional printr-un regim-marionet i printr-o prezen  militar  f  statut juri-
dic; dezinteres interna ional general i interese diferite ale actorilor externi în 
problema regiunii transnistrene; participare la procese integra ioniste reciproc 
conflictuale; imagine de stat „f  cîrm ", f  mesaje i op iuni clare în exteri-
or; faz  de criz  politico-economic  în Rusia i Ucraina cu perspective incerte; 
situa ie politico-economic  în faz  de ameliorare, combinat  cu procese integra-
ioniste de orientare european  în România; rela ii externe dominate de depen-

den a economic  extern , de accesul fluctuant la surse energetice i de depende-
a de bun voin a vecinilor. 

Factorul politic intern: orînduire constitu ional  fragil ; crize guvernamen-
tale permanente; lips  de coeren i continuitate politic ; existen a teritoriilor, 
frontierelor i administra iilor necontrolate; proces de reformare i democratize-
re  discreditat;  venirea la  putere a  extremelor  politice care nu au ca scop major  
consolidarea statalit ii, suveranit ii i independen ei Republicii Moldova; exis-
ten a factorului g uz - surs  „mocnind " suplimentar  de separatism i tensiu-
ne în interiorul rii; corup ie de propor ii; opinie public  dezorientat ; poten ial 
spiritual i tiin ific în dec dere; for e i elite politice discreditate în conflicte de 
conjunctur i prin incapacitatea de a se subordona intereselor na ionale. 

Factorul economic: PIB mic, criz  investi ional i de imagine din exterior; 
lips  de deschidere c tre economia mondial ; datorii externe enorme în cre tere 
i obliga ii de achitare cu mult peste capacit ile reale, economie în pragul fali-

mentului; „gaura neagr " a regiunii transnistrene; economie subteran  de propo-
ii i evaziuni fiscale enorme; ar  agrar , sector agroindustrial slab, industrie 

embrionar , poten ial tehnico- tiin ific nesemnificativ; unicul sector real – agri-
cultura - la limita de supravie uire; dependen  economic  major  de pia a de 
desfacere i de sursele energetice din Est; exodul masiv al for ei de munc . 
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Factorul istoric: frontiere artificiale f  precedent, r cini i experien  
istoric ; perioad  scurt  pentru afirmarea tradi iilor de statalitate dominat  de 
lupte i intrigi politice interne; discordie dintre leg turile spirituale cu Vestul i 
leg turile economice cu Estul; nostalgia unei vie i mai prospere. 

Factorul demografic i social: tendin e importante de emigrare; existen a 
unui important poten ial de conflictualitate în raporturile dintre grupurile etnice; 
inechitate social  în cre tere i nivel de trai sub pragul s ciei în continu  sc -
dere; discordie continu  în problema lingvistic ; conflict religios în cadrul ace-
leia i confesiuni; lipsa ideologiilor na ionale, patriotism discreditat, indiferen  
social i lips  I de încredere în for ele politice, institu iile de stat i propriul vii-
tor [2, 56-58]. 

Analiza securit ii Republicii Moldova, de asemenea, inevitabil impune sa-
rcina eviden ierii interac iunii acesteia i definirii corela iei sale cu mediul inter-
na ional. Sau mediul interna ional nu constituie numai un spa iu de ac iune a 
statelor, dar, de asemenea, este o surs  permanent  de presiune, impunînd anu-
mite comportamente statelor, determinînd gradul mai înalt sau mai sc zut al se-
curit ii acestora, constituind sursa amenin rilor sau garan iilor de securitate [3, 
93]. Dac  e s  ne referim la mediul interna ional de securitate a Republicii Mol-
dova este de men ionat faptul c  el este în continu i profund  transformare, 
acest proces constituind în acest sens o surs  de instabilitate i incertitudine, f -
cînd imprevizibil  evolu iile ulterioare ale sistemului de amenin ri care pot sur-
veni la adresa securit ii na ionale, cît i întâmpinând o serie de vulnerabilit i, 
cauzate de anumi i actori sau procese. 

Institu ionalizarea separatismului reprezint  una din vulnerabilit i. Pentru 
analiza implica iilor separatismului asupra securit ii Republicii Moldova i a 
factorilor externi merit  aten ie în opinia noastr  urm toarele ra ionamente. În 
primul rînd, este necesar de subliniat faptul c  în cazul separatismului transnist-
rean sunt implica ii i din exterior care au avut i au influen  direct  asupra se-
curit ii na ionale i situa iei din regiune. Este vorba despre implica ii dintre ce-
le mai directe asupra securit ii în întreaga regiune i care o constituie politica 
extern  a Federa iei Ruse. Sau implica iile acesteia pot fi depistate prin interme-
diul intereselor sale geopolitice i geostrategice care nu se rezum  numai la inte-
rac iunile în direct cu rile regiunii, inclusiv i Republica Moldova, dar trebuie 
analizate în contextul mai larg al sistemului de interese la nivel mondial [4, 
171]. Factorii externi capabili a avea influen  asupra securit ii na ionale nu se 
limiteaz  numai la sistemul rela iilor ruso-moldave. Acest factor a fost luat în 
considera ie în primul rînd datorit  gradului înalt de dependen  a Republicii 
Moldova de spa iul post-sovietic, dominat în mare parte de Federa ia Rus . În 
acest sens, un alt factor care are implica ii directe asupra securit ii na ionale a 
Republicii Moldova îl constituie procesul actual de transformare a arhitecturii 
regionale  de  securitate.  Sau  în  ultimii  ani  arhitectura  de  securitate  regional  a  
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fost în continu  transformare, i la momentul actual presupune un cadru institu-
ional destul de complex, aflat în conexiune cu NATO, UE, OSCE, cît i institu-
ii regionale.  

În acela i context, implica iile Uniunii Europene asupra securit ii Republi-
cii Moldova este în continu  ascensiune pentru ara noastr , iar în contextul ori-
ent rii pro-europene relevan a sa va deveni definitorie. Unul dintre capitolele 
care se negociaz  în cadrul Acordului de Asociere RM-UE se refer  la Politica 
de Securitate. Disponibilitatea Republicii Moldova de a fi implicat  în aranja-
mentele Politicii de Securitate i Ap rare Comun  a UE este dat  de Programul 
de Activitate al Guvernului „Integrare European , Libertate, Democra ie, Bun -
stare” pentru anii 2011-2014. Guvernul î i propune „Transformarea Republicii 
Moldova într-un stat care contribuie la securitatea regional i interna ional  
prin participarea activ  la Politica European  de Securitate i Ap rare a UE i la 
opera iunile interna ionale de stabilizare i de men inere a p cii” [5]. Problema 
viabilit ii acestei op iuni este acutizat  de lipsa în textul Strategiei Securit ii 
Na ionale a unor mecanisme clare vis-a-vis de participarea în Politica de Securi-
tate  i  Ap rare  Comun  (PSAC).  Astfel,  nu  este  clar  cum poate  fi  atins  acest  
obiectiv ambi ios, subiectul particip rii fiind dependent de capacit ile financea-
re ale Republicii Moldova, care în prezent sunt extrem de reduse la capitolul se-
curitate i ap rare. În acest sens, autorit ile na ionale urmeaz  s  formuleze o 
pozi ie clar  cu privire la Politica de Securitate i Ap rare Comun , care este un 
element distinct al Politicii Externe i de Securitate Comune a Uniunii Europene 
i reflect  aspira iile Uniunii Europene de a asigura securitatea comun  prin co-

operare multilateral  în cadrul Uniunii Europene i cu participarea partenerilor 
din exterior. PSAC a ap rut ca unul dintre elementele Politicii Externe i de Se-
curitate Comune a Uniunii Europene (PESC), care la rîndul s u a fost dezvoltat  
în cadrul tratatelor de baz  ale UE. 

Analiza procesului de edificare i fortificare a independen ei i suveranit -
ii Republicii Moldova a determinat autorul s  proiecteze etapele elabor rii poli-

ticii de securitate i ap rare, care este mobil i necesit  o revizuire continu i 
adaptare la conjuncturile unui mediu în schimbare permanent .  

Evolu ia cadrului juridic al politicii de securitate i ap rare moldovene ti 
însumeaz  un ir de acte juridice i documente sectoriale de conjunctur , care se 
modific  periodic în dependen  de circumstan e i necesit i, stipuleaz  intere-
sele, amenin rile, riscurile, obiectivele, mecanismele de implementare, institu-
iile implicate i ac iunile principale în domeniu. irul acestor acte i documente 

include: Constitu ia Republicii Moldova; Concep ia securit ii na ionale din 
1995 (abrogat ); Concep ia securit ii na ionale din 2008; Strategia militar ; 
Strategia securit ii na ionale din 2011; Legea securit ii statului; Legea privind 
organele securit ii statului; Legea cu privire la ap rarea na ional , etc.  
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În rezultatul analizei evolu iei elabor rii politicii de securitate i ap rare, în 
dependen  de schimbarea circumstan elor politice interne ale puterii politice; a 
reac iei de r spuns la provoc rile majore din exterior, gen terorism, interese ge-
ostrategice din exterior; cît i procesul de constituire a cadrului legislativ intern 
în domeniu, autorul a delimitat mai multe etape a politicii moldovene ti de se-
curitate i ap rare.  

Consider m c  prima etap  a politicii moldovene ti de securitate i ap rare 
(1991-1994) cuprinde perioada de la declararea independen ei Republicii Mol-
dova i pîn  la adoptarea Constitu iei rii noastre. La rîndul s u, ea ar putea fi 
divizat  în cîteva subetape:  

- 1991-1992, unde datorit  evenimentelor de de teptare na ional , încorda-
re a coliziunii etnice, conflictul transnsitrean, politica de securitate i ap rare 
poart  un caracter de înt rire a statalit ii Republicii Moldova i de identificare 
a valorilor na ionale. În aceast  perioad  politica sectorial  în domeniu a fost 
caracterizat  de adoptarea legisla iei în domeniu Legea cu privire la ap rare [6], 
Legea cu privire la for ele armate [7], Legea despre obliga iunea militar i ser-
viciul militar al cet enilor Republicii Moldova, prin care au fost stabilite bazele 
organiz rii i asigur rii ap rii na ionale i modul de realizare a datoriei consti-
tu ionale a cet enilor pentru ap rarea Patriei. De asemenea, au fost adoptate 
Hot rîrea privind unele c i de solu ionare a conflictului armat din raioanele de 

rit ale Republicii Moldova [8], Hot rîrea privind principile de baz  pentru 
reglementarea pa nic  a conflictului armat, instaurarea p cii i în elegerii în rai-
oanele de Est ale Republicii Moldova [9]. Cea de a doua subetap  cuprinde peri-
oada 1992-1994 în care politica de securitate i ap rare e orientat  spre afirma-
rea Republicii Moldova ca subiect de drept interna ional i actor al sistemului 
interna ional de securitate prin aderarea rii la organiza ii interna ionale de inte-
res, dezvoltarea rela iilor bilaterale cu statele de interes strategic.  

Adoptarea Constitu iei Republicii Moldova [10] la 29 iulie 1994 a determi-
nat începerea procesului racord rii legisla iei existente la prevederile Legii Sup-
reme. Constitu ia a definit i consolidat caracterul distinct al politicii de secure-
tate i ap rare a statului moldovenesc. Prin Art.11 al acestei legi se declar  sta-
tutul de neutralitate permanent  a Republicii  Moldova i se stipuleaz  c ara 
noastr  nu  admite  dislocarea  de  trupe  militare  ale  altor  state  pe  teritoriul  s u.  
Caracterul laconic al Constitu iei cu privire la securitate i ap rare las  loc de 
interpretare pentru alte documente strategice i acte juridice. 

Dup  adoptarea Constitu iei Parlamentul a ini iat alte acte normative ce re-
glementau sistemul organelor de securitate a securit ii na ionale i atribu iile 
acestora, incluzînd for ele armate i de securitate într-un cadru constitu ionale i 
legislativ adecvat. 

Adoptarea Concep iei Securit ii Na ionale [11] la 5 mai 1995, considerat 
un important act juridic de menire s  determine politica de securitate i ap rare 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

65 

a Republicii Moldova ini iaz , în opinia autorului, cea de a doua etap  în defini-
rea politicii  de ap rare i  securitate  a  rii.  Aceast  etap  este  bogat  în  eveni-
mente ce reorientau politica de ap rare i securitate a rii noastre. Îmbog irea 
cadrului legislativ pentru ap rare i securitate se încheie în 2008 prin abrogarea 
Concep iei Securit ii Na ionale din 1995 i adoptarea unui document nou cu 
acela i generic. 

Concep ia securit ii na ionale din 1995 servea ca baz  pentru elaborarea 
politicii de stat în domeniul securit ii na ionale i de ap rare, a actelor normati-
ve corespunz toare pentru organizarea activit ii organelor de asigurare a secu-
rit ii na ionale. Aceast  Concep ie nu con inea vreo referin  la anumite obiec-
tive sau interese na ionale sau vitale i explica nu ce i cum vom proteja, dar ci-
ne are asemenea misiuni. Ea nu determina interesele na ionale, dar men iona ni-
te priorit i ale politicii externe care, în concordan  cu interesele na ionale, ar 

fi asigurat edificarea statului moldovenesc. 
Totodat , constituirea Consiliului coordonator pentru elaborarea proiecte-

lor  de legi  i  altor  acte  normative care reglementeaz  construc ia,  preg tirea i  
folosirea For elor Armate pune bazele politicii de ap rare a rii noastre. În 
acest context în iunie 1995 a fost adoptat  doctrina militar  a Republicii Moldo-
va [12], fiind determinat  de politica extern i intern , de neutralitatea perma-
nent  a Republicii Moldova. Conform doctrinei militare, scopul principal al po-
liticii militare a Republicii Moldova este asigurarea securit ii militare a popo-
rului i statului, prevenirea r zboaielor i conflictelor armate prin mijloace de 
drept interna ional. 

Cea de a doua etap  este definit i de legisla ia cu privire la organizarea 
activit ii organelor de asigurare a securit ii na ionale. Astfel la 31 octombrie 
1995 au fost adoptate atît Legea securit ii statului, cît i Legea privind organele 
securit ii statului, ambele venind s  înl ture unele lacune ale Concep iei Secu-
rit ii Na ionale i s-o completeze conceptual-structural. În aceste acte legislati-
ve au fost stipulate competen ele efului statului, Parlamentului i Guvernului 
în domeniul securit ii statului. De asemenea, art.13 al Legii securit ii statului 
stabile te sistemul organelor securit ii statului alc tuit din Serviciul de Infor-
ma ii i Securitate al Republicii Moldova, Serviciul Protec ie i Paz  de Stat, 
Departamentul Trupelor de Gr niceri, Serviciul Vamal, precum i din institu iile 
de înv mînt i alte institu ii i organiza ii nemilitarizate ale organelor securit -
ii statului.  

Legea privind organele securit ii statului, vine cu o completare descriptiv  
a Legii securit ii statului. Astfel, de i legea din nou stabile te c  sistemul orga-
nelor securit ii statului se constituie din Serviciul de Informa ii i Securitate, 
Serviciul de Protec ie i Paz  de Stat, Serviciul de Gr niceri, Serviciul Vamal, 
precum i din institu iile de înv mânt i alte institu ii i organiza ii ne-militari-
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zate ale organelor securit ii statului, articolul 3 al Legii stabile te c  organele 
securit ii statului au atribu ii, cum ar : 

- ap rarea independen ei i integrit ii teritoriale a Republicii Moldova (at-
ribu ie speci  Ministerului Ap rii), asigurarea pazei frontierei de stat, ap -
rarea regimului constitu ional, a drepturilor, libert ilor  i intereselor legitime 
ale persoanei de atentate ilegale (atribu ie speci  Ministerului Afacerilor Inte-
rne i Procuraturii); 

- asigurarea, în limita competen ei lor, a protec iei economiei de atentate 
criminale; prevenirea evenimentelor extraordinare în transporturi, telecomunica-
ii i la unit ile de importan  vital  (atribu ii inerente pentru Ministerul Aface-

rilor Interne i Procuratur ); 
- combaterea terorismului, a crimei organizate (atribu ie inerent  a Ministe-

rului  Afacerilor  Interne),  a  corup iei  (preocupare  a  Centrului  de  Combatere  a  
Crimelor Economice i Corup iei), care submineaz  securitatea statului, precum 
i descoperirea, prevenirea i contracararea altor infrac iuni, a c ror urm rire pe-

nal  este de competen a organelor securit ii statului (nici unul din organele se-
curit ii statului men ionate în lege nu au func ii de urm rire penal ). 

Din atribu iile specificate în Legea sus-men ionat , a includerii securit ii: 
militare, politice, economice, sociale i de mediu în sistemul securit ii na iona-
le, consider m c  sistemul organelor securit ii statului este mult mai complex 
i ar trebui s  cuprind  atît institu iile care implementeaz  politica de securitate 

intern i extern , de ap rare a rii, cît i cele ce se preocup  de elaborarea i 
consultarea acesteia. Astfel sistemul organelor securit ii na ionale ar trebui s  
cuprind  direc ia de asigurare a securit ii na ionale (SIS; SPPS; SV; SG; Mini-
sterul Dezvolt rii Informa ionale), direc ia de ap rare (Ministerul Ap rii), i 
cea de asigurare a ordinii publice MAI; CCCEC; DSE; Departamentul Institu ii-
lor Penitenciare. Aceasta fiind explicat  prin faptul c  Ministerul Ap rii este 
una din institu iile principale de implementare a politicii de securitate i ap rare, 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice i a Corup iei asigur  secureta-
tea economic  a statului, Consiliul Suprem de Securitate, care este un organ co-
nsultativ ce analizeaz  activitatea ministerelor i a altor autorit i administrative 
centrale în domeniul asigur rii securit ii na ionale i prezint  recomand ri Pre-
edintelui Republicii Moldova în probleme de politic  extern i intern  a statu-

lui, Ministerul Afacerilor Interne, ca institu ie ce se preocup  de asigurarea ordi-
nii publice, ca instrument de asigurare a securit ii interne a statului, Pre edinte-
le statului, care exercit  conducerea general  a activit ii de asigurare a securit -
ii statului i este responsabil de starea securit ii statului în limitele atribu iilor 

stabilite de legisla ie, ia m surile necesare privind asigurarea securit ii statului, 
în conformitate cu legisla ia, Parlamentul, care conform acelea i legi exercit  
reglementarea legislativ  în domeniul asigur rii securit ii statului, creeaz  baza 
juridic  a constituirii i activit ii organelor ce asigur  securitatea statului. Cu 
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atît mai mult c  consecin ele juridice ale Parlamentului prin exercitarea contro-
lului parlamentar asupra SIS, spre exemplu, pot duce la numirea s-au destituirea 
din func ie a Directorului acestei institu ii, conform art.13 din Legea privind Se-
rviciul de Informa ii i Securitate. 

Totodat , se observ  inten ia de transparen i modernizare în cadrul prin-
cipalei institu ii de asigurare a securit ii statului, Serviciul de Informa ii i Se-
curitate. Astfel anexa Legii privind Serviciul de Informa ii i Securitate adoptate 
în 1999, “Regulamentul privind controlul parlamentar asupra activit ii servicii-
lor speciale”, indic  crearea unei comisii parlamentare speciale, care s  monito-
rizeze respectarea de c tre SIS a prevederilor Constitu iei i a legisla iei. Legis-
la ia în vigoare con ine un num r de prevederi privind exercitarea controlului 
parlamentar asupra sectorului de ap rare i securitate a statului. Conform legis-
la iei în vigoare sunt mai multe forme de control în acest domeniu, gen audierea 
de rapoarte ale conduc torilor organelor securit ii statului, care are suport legal 
în Regulamentul Parlamentului i art.25 din Legea privind organele securit ii 
statului. Cea mai r spîndit  form  de control parlamentar asupra sectorului de 
securitate i ap rare este cel prin întreb ri i interpel ri, reglementat  prin 
art.108 din Regulamentul Parlamentului. O alt  form  de control parlamentar 
asupra organelor securit ii statului reprezint  participarea pre edintelui sau a 
vicepre edintelui Comisiei vizate la lucr rile Colegiului SIS. Aceast  form  to-
tu i poart  mai mult un caracter de supervizare a procesului prin care activitatea 
SIS se conformeaz  cerin elor legisla iei în vigoare. Domeniul de activitate al 
Comisiei parlamentare pentru securitate na ional , ap rare i ordine public  este 
stabilit printr-o Hot rîre a Parlamentului la începutul fiec rei legislaturi. De re-
gul  acesta este axat pe problemele securit ii na ionale, desf urarea serviciului 
în structurile specializate ale puterii executive menite s  asigure securitatea na i-
onal , combaterea criminalit ii i terorismului, asigurarea ordinii publice, paza 
i regimul frontierei de stat, protec ia secretului de stat etc. 

În aceast  perioad  politica de ap rare este îmbog it  conceptual i relan-
sat  prin adoptarea unui ir de legi, ca Legea cu privire la preg tirea de mobili-
zare i mobilizarea, Legea cu privire la rezerva For elor Armate, Legea cu privi-
re la preg tirea cet enilor pentru ap rarea Patriei, Legea cu privire la statutul 
for ei militare str ine în Republica Moldova, Legea privind regimului st rii de 
urgen , de asediu i de r zboi. Politica de ap rare în aceast  perioad  culminînd 
cu adoptarea la 26 iulie 2002 a Concep iei Reformei Militare. Aceast  Concep-
ie reprezint  un complex de idei, direc ii, obiective, sarcini, mecanisme de per-

fec ionare a sistemului de asigurare a securit ii militare a statului. 
Necesitatea lans rii procesului de reform  militar  a fost condi ionat  de 

mai multe aspecte principale. În primul rînd, în virtutea faptului c  for ele politi-
ce care s-au succedatîn diferite perioade nu dispuneau de un num r suficient de 
cadre civile instruite i experimentate în domeniul construc iei sistemului de se-
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curitate i ap rare na ional , la aplicarea în practic  s-a eviden iat caracterul im-
perfect i pe alocuri chiar contradictoriu al actelor legislative adoptate anterior 
care reglementeaz  domeniul militar, periclitînd prin aceasta activitatea normal  
a structurilor militare i de securitate a statului. În al doilea rînd, perioada dat  
s-a caracterizat prin aprofundarea crizei economice i financiare în Repblica 
Moldova, fapt ce a condi ionat apari ia unei instabilit i politice în interiorul ins-
titu iilor publice centrale, reducînd prin aceasta poten ialul militar al rii i al 
For elor Armate. De asemenea, elaborarea Concep iei Reformei Militare a fost 
determinat  de necesitatea cre rii unei baze conceptuale noi pentru perfec iona-
rea sistemului militar al Republicii Moldova în conformitate cu necesit ile de 
ap rare impuse de schimb rile care au avut loc în situa ia geopolitic  na ional  
i interna ional  la moment [13, 14]. Aceast  Concep ie men ioneaz  c  una din 

direc iile principale în care se va desf ura cooperarea cu alte for e armate este 
comanda i controlul democratic al for elor armate. Faza a doua a reformelor 
stipulate de Concep ie (pentru perioada 2005-2008) include crearea unei struc-
turi civile i militare ale For elor Armate cu o delimitare detaliat  a atribu iilor 
în domeniile comandamentului politic, administrativ i militar [14]. 

Un rol principal în implementarea politicii militare îl are Ministerul Ap -
rii, iar o reform  militar  eficient ine i de activitatea acestei institu ii în plan 
extern, axat  pe realizarea practic  a prevederilor Constitu iei Republicii Mol-
dova, legisla iei militare, Doctrinei militare, Concep iei politicii externe a statu-
lui. Scopurile urm rite sunt: stabilirea rela iilor bilaterale cu institu iile militare 
ale altor state, extinderea cooper rii reciproc avantajoase în sfera militar , ela-
borarea documentelor privind politica militar  a statului, asigurarea particip rii 
efectivului Armatei Na ionale la activit ile orientate spre consolidarea m suri-
lor de ncredere în regiune în Europa, precum i spre aprofundarea cooper rii 
militare [15, 118]. 

Multiplele de cien e, erori i contradic ii din Concep ia securit ii na iona-
le, incapacitatea Consiliului coordonator de a elabora proiectele de legi i actele 
normative preconizate ini ial, cât i de cien ele actelor legislative cu caracter 
strategic care se bazau pe prevederile Concep iei au format treptat opinia despre 
caracterul de citar i dep it al acestui act, inutilitatea lui i necesitatea elabor -
rii unui document nou [16, 24].  

- Noua Concep ie a securit ii na ionale a Republicii Moldova [17] adopta-
 în 2008 reprezint  începutul celei de-a treia etape a politicii de securitate i 

ap rare a rii noastre, care include i adoptarea la o diferen  de trei ani a Stra-
tegiei securit ii na ionale a Republicii Moldova. 

Aceast  etap  care continu i în prezent este dictat  de schimb rile care au 
avut loc în mediul de securitate, dar i de stimularea unor reforme profunde în 
sectorul de securitate i ap rare efectuat  în conformitate cu standardele i prac-
ticile euro-atlantice i va însemna sporirea eficien ei gestiunii sectorului de se-
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curitate na ional  ridicarea nivelului opera ional de competen , consolidarea 
capacit ilor institu ionale i de personal, precum i a func ionalit ii institu iilor 
din sectorul de securitate [18]. Totu i aceast  concep ie con ine un ir de lacune, 
datorate procedurii rapide i evazive de adoptare a ei. Ideea adopt rii unei noi 
Concep ii, care s  corespund  cu realit ile i rigorile de securitate existente i 
cele posibile la nivel na ional sau interna ional, ce ar afecta sistemul na ional de 
securitate apar ine ex-Pre edintelui Republicii Moldova V.Voronin. La 22 dece-
mbrie 2005 a fost constituit  o Comisie specializat  în vederea elabor rii unei 
noi Legi cu privire la Concep ia Securit ii Na ionale. Aceast  Concep ie tre-
buia s-o înlocuiasc  pe cea adoptat  în 1995. Dup  doi ani proiectul noii Con-
cep ii a fost expus opiniei publice pe pagina electronic  a Ministerului Afaceri-
lor Externe i Integr rii Europene. Concomitent, proiectul Concep iei a fost ex-
pediat în Parlament pentru a fi discutat de frac iunile parlamentare. Pe parcursul 
unui an pe marginea acestui subiect au fost [19, 12] organizate un ir de dezba-
teri, dialoguri cu societatea civil , mass-media, anali ti i comentatori politici, 
care propuneau modific ri i complet ri. Toate acestea, îns , au fost inutule, de-
oarece în aprilie 2008, un alt proiect de Concep ie intr  în Parlament i, f  mu-
lte discu ii, aceasta este plasat  pe ordinea de zi a edin ei Parlamentului din 16 
mai 2008. Adoptarea unui astfel de act f  o ampl  discutare cu institu iile so-
ciet ii civile în condi iile apropierii alegerilor din 2009, ne face s  consider m 

 ra ionamentele adopt rii sale sunt de natur  electoral . Sau cauzele garant rii 
securit ii statului trebuie s  reias  din motive altele decât inten ia unor for e po-
litice de a- i promova imaginea politic  în ar i peste hotare. 

Din irul actelor prezente în cadrul juridic cu privire la securitate, Concep-
ia securit ii na ionale a Republicii Moldova adoptat  în 2008 constituie docu-

mentul juridic ce se dubleaz  cu alte acte normative, are un caracter declarativ, 
aplicabilitate limitat , poart  un caracter academic, interpreteaz  confuz riscuri-
le i amenin rile la adresa securit ii na ionale a Republicii Moldova, con ine 
reglement ri contradictorii i lacune de sens i superficialitate, pe care le vom 
prezenta ulterior, iar Strategia Securit ii Na ionale adoptat  în 2011 o devanse-
az  cu mult. Ea nu ofer  o baz  necesar  pentru elaborarea politicii de stat în 
domeniul securit ii na ionale i ap rii, actelor normative corespunz toare, pe-
ntru optimizarea structurilor de administrare i organizare a activit ii organelor 
de asigurare a securit ii na ionale.  

Astfel unele din aceste neajunsuri sunt dictate de: 
- Lipsa de nirii principiilor securit ii na ionale. Cu excep ia „principiu-

lui de neutralitate permanent ”, Concep ia nu de ne te alte principii ale secure-
ii na ionale, de i de nirea acestora este declarat  în denumirea capitolului I. 

- De nirea neadecvat  a intereselor na ionale, scopului securit ii na io-
nale, obiectivelor i valorilor. În po da enun urilor din preambul, Concep ia nu 
ofer  o de ni ie a intereselor na ionale, nici a scopului securit ii na ionale, dar 
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numai dezvolt i reformuleaz  o parte din valorile supreme proclamate în Con-
stitu ie, stipulând c  obiectivele securit ii na ionale a Republicii Moldova sunt 
„asigurarea i ap rarea independen ei, suveranit ii, integrit ii teritoriale, ordi-
nii constitu ionale, dezvolt rii democratice, securit ii interne, consolidarea sta-
talit ii Republicii Moldova”; 

- Concep ia include urm toarele amenin ri la adresa securit ii na ionale: 
con ictul transnistrean; riscurile apari iei unor tensiuni interetnice; amenin area 
terorismului interna ional; amenin rile de origine economic ; amenin rile de 
origine social ; amenin rile din domeniul tehnologiilor informa ionale; ameni-

rile care deriv  din activitatea uman ; factorii tehnogeni i calamit ile natu-
rale; amenin area crimei organizate i a corup iei. Pe lîng  faptul c  aceast  list  
este confuz  (prin enumerarea amenin rilor i riscurilor împreun ), incomplet  
(prin lipsa pericolelor i amenin rilor cu caracter militar), iar ordinea de priori-

i este discutabil , o problem  mult mai important  este descrierea i explica-
rea eronat  a amenin rilor. Astfel, de exemplu, amenin area con ictului trans-
nistrean la adresa securit ii na ionale este interpretat  nu prin termenii de suve-
ranitate i integritate teritorial , dar este limitat  la constatarea c  „existen a re-
gimului separatist ampli  discrepan a din cadrul juridic unic al Republicii 
Moldova, condi ionînd imposibilitatea acord rii de asisten  juridic  cet enilor 
Republicii Moldova din localit ile din stînga Nistrului, periclitînd totodat  coo-
perarea interna ional  judiciar  în acest segment.” Un alt, exemplu este include-
rea în lista amenin rilor a „Riscurilor apari iei unor tensiuni interetnice” care, 
porne te de la constatarea c  „Republica Moldova, este un stat polietnic i mul-
tina ional” i conclude c  „amenin area apari iei elementelor de ovinism, de 
na ionalism i de separatism este persistent ”. Este de asemenea eronat  a rma-
ia precum c  „incendiile, accidentele la întreprinderile de transport sau alonec -

rile de teren” prezint  amenin ri la adresa securit ii na ionale [20]. 
- Lipsa de nirii sistemului de asigurare a securit ii na ionale, rolului i 

misiunilor institu iilor. Capitolul III „Sistemul securit ii na ionale al Republicii 
Moldova, reformarea lui”, în po da denumirii titlului, nu con ine referin e pri-
vind rolul, atribu iile, misiunile i interac iunea diferitor institu ii din cadrul sis-
temului de asigurare a securit ii na ionale, nu identi  problemele majore care 
împiedic  func ionarea e cient  a acestui sistem i solu iile preconizate, dar co-

in numai de ni ii academice i fraze generale despre necesitatea reform rii se-
ctorului securit ii na ionale cu includerea componentelor „politic, militar, de 
ap rare, de politic  extern , de informa ii i de contrainforma ii, de ordine cons-
titu ional i de justi ie, economic, nanciar, energetic, industrial, de comunica-
ii i infrastructur , de protec ie social i ecologic ”. 

- Concluzia principal  care reiese din analiza structurii Concep iei este co-
nstatarea faptului c  instrumentul principal pentru asigurarea securit ii na iona-
le se preconizeaz  a  cooperarea interna ional , iar rolul institu iilor Republicii 
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Moldova i importan a efortului pe plan intern în asigurarea securit ii na ionale 
nu sunt de nite. Totodat i aceast  cooperare se vede una pur formal i lipsit  
de consisten , cu utilizarea unor de ni ii academice i fraze generale despre 
necesitatea reform rii sectorului securit ii na ionale cu includerea compone-
ntelor „politic, militar i de ap rare, de politic  extern , de informa ii i de cont-
rainforma ii, de ordine constitu ional i de justi ie, economic, nanciar, energe-
tic, industrial, de comunica ii i infrastructur , de protec ie social i ecologic”. 
O asemenea structur , împreun  cu de cien ele principiale de con inut men-
ionate mai sus, promoveaz  ancorarea continu  a Republicii Moldova în lista 

statelor „bene ciare de securitate” i nu în cea de „produc tori de securitate”. 
- Interpretarea statutului de neutralitate permanent . Concep ia este primul 

document  juridic  în  care a  fost  f cut  o  încercare de a  oferi  o  interpretare mai  
larg  a statutului de neutralitate permanent , proclamat în Constitu ia Republicii 
Moldova în 1994. La toate, întîlnirile interna ionale, oficialii moldoveni, în mod 
constant, încercau s  accentueze statutul de stat neutru al Republicii Moldova i 
necesitatea de a g si un mecanism de garan ii interna ionale pentru a garanta ne-
utralitatea permanent  a Republicii Moldova [21]. Invocarea statutului de neut-
ralitate permanent  nu consun  nici pe departe cu dezideratul transform rii Re-
publicii Moldova în generator de securitate, ci dimpotriv , plaseaz ara noastr  
în pozi ia de consumator permanent de securitate, care a teapt  garan ii de la al-
te state. Republica Moldova este un stat neutru din momentul adopt rii Consti-
tu iei.  Îns ,  pe parcursul  acestor  ani,  am avut  un statut  de neutralitate  care s-a  
dovedit a fi gol de con inut, deoarece pe teritoriul nostru se afl  trupele i arma-
mentul unui stat str in. Ori prezen a unei for e militare str ine pe teritoriul Re-
publicii Moldova nu constituie o sfidare a principiului de neutralitate. Nici, m -
car nu se face trimitere la necesitatea înlocuirii a a-numi ilor pacificatori ru i cu 
o misiune cu mandat interna ional. F  astfel de prevederi, documentul nu face 
decît s  limiteze voit ansele de rezolvare a diferendului transnistrean.  

- Se observ  o corelare slab  a Concep iei date cu Strategia de Securitate a 
UE, precum i  cu experien a în acest  sens a  statelor  relevante [22].  Orice con-
cept privind securitatea na ional  ar trebui s  fac  referire la obiective de pers-
pectiv  lung  a unui popor, a c ror realizare reprezint  un imperativ esen ial pe-
ntru evolu ia multidimensional  durabil  a fiec rui stat i a valorilor acestuia. 
Modelul moldovenesc face abateri de la aceast  practic , concentrându-se în 
primul rând pe direc ii de politici de importan  modest  pentru securitatea na i-
onal . Astfel, se induce necesitatea Asigur rii respect rii statutului neutralit ii 
permanente a Republicii Moldova, principiu care de jure i de facto este stipulat 
i respectiv protejat de Constitu ia Republicii Moldova. 

- Ac iunile îndreptate spre redresarea situa iei economice i a celei privito-
are la statul de drept sunt înlocuite de problemele statutului de neutralitate i cea 
a restabilirii integrit ii teritoriale, ceea ce creeaz  impresia distragerii preme-
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ditate a aten iei de la problemele majore ce constituie pericole la adresa securi-
ii Republicii Moldova (cre terea continu  a inegalit ii sociale, ritmul înceti-

nit al cre terii economice, rata înalt  a infla iei etc., necesit ilor de eliminare 
sau minimizare a amenin rilor ilustrate în cadrul acesteia. Totodat , sunt o se-
rie de pericole pentru care nu sunt prev zute ac iuni specifice de reglementare: 

- Amenin area privind coliziunea social , este un imperativ care nu î i g -
se te reflectare în direc iile politicii de securitate na ional . Astfel, are loc doar 
constatarea problemei, absentând în acest sens enun area m surii necesare pent-
ru ameliorarea situa iei în aceast  sfer . Totodat  nestipulîndu-se garan iile asi-
gur rii unei „securit i societale” [23, 273-296] 

- Nu este prezent  explica ia termenilor de baz  utiliza i în formularea ace-
stui document (de exemplu: no iune de amenin are, coliziune social , amenin-
are economic  etc.), fapt ce afecteaz  în mod esen ial con inutul documentului. 

În acest sens, r mîne neclar scopul folosirii experien ei statelor str ine i a do-
cumentelor acestora de c tre autorit ile moldovene, în cazul în care se observ  
o influen  extrem de redus i neesen ial  a acestora asupra bazei structurale, 
de stil i uneori de con inut a Concep iei Securit ii Na ionale a Republicii Mo-
ldova. 

Consider m c  Concep ia trebuie s  con in  abord ri elocvente i compre-
hensibile referitoare la amenin rile de tip energetic, ecologic, social a c ror vi-
zibilitate trebuie s  aib  un caracter sporit în cadrul Concep iei date (mai ales 
reie ind din inciden a crescînd  a provoc rilor de genera ie nou  ce se refer  la 
energetic i diverse aspecte al domeniului social – migra ie, crize umanitare i 
conflicte sociale pe motiv economic etc. 

- Problema conflictului transnistrean este tratat  în mod deficitar. Aici, nu 
se pune în discu ie prezen a for elor militare i armamentului rusesc pe teritoriul 
necontrolat al Republicii Moldova, fapt ce tr deaz  încercarea de a trece sub t -
cere faptele reale care condi ioneaz  men inerea regimului separatist din regiu-
nea transnistrean . În acest document nu se face referin  la sta ionarea trupelor 
ruse ti în Transnistria, ci se vorbe te despre evacuarea unor trupe str ine de pe 
teritoriul Republicii Moldova [24]. Astfel rolul jucat de trupele ruse în regiunea 
transnistrean  nu este men ionat ca atare în textul Concep iei. Prezen a lor este 
doar presupus  prin sintagma „prezen  militar  str in ” sau „forma iuni antico-
nstitu ionale militarizate”. În consecin , Concep ia face o distinc ie între trupe-
le pacificatoare din Federa ia Rus , care î i onoreaz  datoria, si a a-zisa armat  
transnistrean , care este prezentat  în calitate de amenin are major  pentru secu-
ritatea na ional . Reabilitarea prezen ei militare ruse este cu atît mai vizibil  cu 
cît în Concep ie nu exist  nici o men iune cu privire la decizia Summit-ului 
OSCE de la Istanbul i la Tratatul cu privire la For ele Conven ionale din Euro-
pa. 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

73 

- Se observ  o focusare accentuat  asupra imperativului integr rii europe-
ne, denun îndu-se în orice fel posibilitatea apropierii euroatlantice a Republicii 
Moldova. Cu toate acestea, Concep ia nu abordeaz  în nici un fel Strategia Eu-
ropean  de Securitate (SES), a c rei realizare poate contribui în mod esen ial la 
avansarea rela iilor cu UE. 

- Concep ia Republicii Moldova pune în prim plan rela iile cu Federa ia 
Rus , acordînd un rol secundar statelor vecine, care de fapt posed  pîrghiile op-
time capabile s  contribuie la facilitarea consolid rii securit ii rii noastre. 
Autorii Concep iei Securit ii Na ionale au urm rit scopul s  demonstreze Fede-
ra iei Ruse c  Republica Moldova se ine de cuvînt i c  Moscova poate avea în-
credere în ea acum în contextul reglement rii conflictului transnistrean. Acela i 
lucru se observ i în cazul organiza iilor interna ionale cu capacit i majore în 
termeni de securitate, pe care Concep ia le neglijeaz  sau nu le men ioneaz  de-
loc. Paradoxal, dar autorii acestei Concep ii vorbesc despre ini iativa de a deve-
ni produc tori de securitate, neancorînd la acest document prevederile SES-ului, 
respingînd definitiv perspectiva de integrare euroatlantic , precum i invocînd 
participarea sa la consolidarea componentei de securitate a CSI. Ori pentru a de-
veni generator de securitate Republica Moldova trebuie s  foloseasc  ra ional 
tendin ele regionale în domeniul securit ii [25]. 

- Concep ia securit ii na ionale nu exprim  clar obiectivele de securitate, 
nu prevede racordarea Republicii Moldova la complexele regionale de secureta-
te. Unele componente de baz  ale securit ii unui stat, cum ar fi securitatea ali-
mentar , nici nu sunt schi ate, iar altele (de exemplu, securitatea economic ) 
sunt abordate cu superficialitate. 

Astfel, Concep ia Securit ii Na ionale aprobat  în 2008, în mare m sur  
poart  un caracter academic, declarativ, tenden ios i confuz, interpreteaz  ero-
nat riscurile i amenin rile la adresa securit ii na ionale a Republicii Moldova. 
Aceast  Concep ie nu ofer  o baz  necesar  pentru elaborarea politicii de stat în 
domeniul securit ii na ionale i al ap rii, actelor normative corespunz toare, 
pentru optimizarea structurilor de administrare i organizare a activit ii organe-
lor de asigurare a securit ii na ionale. 

În acela i context, în conformitate cu viziunile doctrinare na ionale de facto 
cel mai important act juridic al politicii na ionale de securitate i ap rare ce de-
termin  func ionarea sistemului de securitate i ap rare, c ile de asigurare a se-
curit ii na ionale, mecanismele i instrumentele de guvernare a sistemului secu-
rit ii este nu Conceptul securit ii na ionale, ci Strategia securit ii na ionale a 
Republicii Moldova [26].  

Elaborarea Strategiei securit ii na ionale a fost un subiect distinct de-a lu-
ngul anilor în cadrul mai multor planuri de ac iuni, inclusiv celor de cooperare 
dintre Republica Moldova i NATO (IPAP), îns  a început de facto numai dup  
aprobarea Concep iei securit ii na ionale din 2008. Astfel dup  adoptarea noii 
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Concep ii de securitate na ional , prin Decretul Pre edintelui Republicii Moldo-
va nr.1758 din 09.07.2008 a fost instituit  Comisia pentru elaborarea Strategiei 
Securit ii Na ionale, condus  de Prim-ministrul Z.Greceanîi. Proiectul Strategi-
ei Securit ii Na ionale elaborat de aceast  comisie a fost aprobat de Guvern la 
28 ianuarie 2009, de fapt la sfîr itul mandatului de guvernare, i remis Parlame-
ntului deja dup  lansarea campaniei electorale. În aceast  situa ie aprobarea -
nal  a acestui document a devenit imposibil , dar i lipsit  de sens. În condi iile 
în care dup  alegerile din 2009 noua putere politic  a acceptat ideea ca Strategia 
Securit ii Na ionale s  devin  unul dintre cele mai importante documente ale 
guvern rii într-un domeniu de importan  major , dup  desemnarea unui nou 
Guvern procesul de elaborare a Strategiei Securit ii Na ionale a fost reini iat. 
Acest proces a fost lung, anevoios i nalizat cu mare întîrziere. Abia la 15 iulie 
2011 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia Securit ii Na ionale, 
care este primul document de acest gen din Republica Moldova. 

În conformitate cu de ni iile din preambul, Strategia „stabile te obiectivele 
sistemului securit ii na ionale i identi  c ile i mijloacele de asigurare a se-
curit ii na ionale. În acela i timp, Strategia constituie un act politico-juridic pe 
termen mediu ce permite adaptarea, în func ie de evolu iile pe plan intern i ex-
tern, politicii din domeniul securit ii na ionale, identi carea segmentelor speci-

ce ale sistemului securit ii na ionale care necesit  reformare i determinarea 
unui plan realist de implementare a reformelor”. Strategia preia o abordare iden-
tic  cu cea din Strategia Securit ii Europene a securit ii conform c reia „secu-
ritatea na ional  a unui stat european nu mai poate  privit  în izolare” i „ ine 
cont de abordarea cuprinz toare a securit ii na ionale, caracterul multidimensi-
onal i interdependent al acesteia, determinat atît de starea de lucruri din dome-
niile politic, militar i al ordinii publice din ar , cît i de situa ia din sfera eco-
nomic , social , ecologic , energetic  etc.” 

Strategia Securit ii Na ionale determin  interesele na ionale; principalele 
amenin ri, riscuri i vulnerabilit i la adresa securit ii na ionale; principalele 
repere ale politicii externe i politicii de ap rare ce in de asigurarea securit ii 
na ionale; c ile de asigurare a securit ii na ionale; liniile directorii ale reformei 
sectorului securit ii na ionale. Un capitol aparte din Strategia Securit ii Na io-
nale este dedicat viziunii i ac iunilor de consolidare a securit ii na ionale prin 
intermediul politicii externe i de ap rare (cap.3). Strategia recunoa te c  „un 
loc aparte în contextul securit ii îi revine particip rii Republicii Moldova la 
eforturile globale, regionale i sub-regionale de promovare a stabilit ii i secu-
rit ii interna ionale prin cooperarea în cadrul ONU, OSCE, cu NATO i alte or-
ganiza ii interna ionale relevante, precum i participarea la misiunile în cadrul 
Politicii  de  Securitate  i  Ap rare  Comun  a  UE  (PSAC)”.  Strategia  indic  c  
„Securitatea Na ional  a Republicii Moldova nu poate  conceput  în afara con-
textului securit ii europene” i c  „în cadrul eforturilor de integrare, o aten ie 
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deosebit  va  acordat  intensi rii cooper rii cu UE pe linia PESC (CFSP) i 
PSAC (CSDP), orientat  spre consolidarea securit ii na ionale i celei regiona-
le. Republica Moldova va coopera cu UE în domeniile prevenirii i solu ion rii 
con ictelor, gestion rii crizelor, neprolifer rii armelor de distrugere în mas . 

Strategia a fost elaborat  în urma evalu rii riscurilor i amenin rilor fapt 
care a determinat plasarea s ciei, subdezvolt ri economice i dependen e ener-
getice drept principalele riscuri la adresa securit ii Republicii Moldova. În ge-
neral, acest document este de inspira ie liberal  prin faptul c  majoritatea riscu-
rilor i amenin rilor identificate sunt de natur  non-conven ional . De fapt, exi-
st i referiri de factur  realist , cum ar fi „riscul apari iei unor tensiuni sau con-
flict  de  ordin  militar  i  coerci ia  extern ;  sau  capacit i  reduse  de  securizare  a  
frontierei de stat”, dar acestea se explic  prin nesolu ionarea conflictului trans-
nistrean. În Concep ie, dimpotriv , principala amenin are la adresa securit ii 
statului o constituie conflictul transnistrean [27, 1-3]. 

Aprobarea Strategiei Securit ii Na ionale a oferit ansa începutului unei 
faze calitativ noi în politica de securitate i ap rare a Republicii Moldova, ini ie-
rii i implement rii unor reforme adecvate în sectorul de securitate i ap rare, în 
conformitate cu practicile i standardele europene. Experien a anterioar  de ini-
iere i implementare a reformelor în acest sector indic  asupra faptului c  valo-

ri carea acestei anse depinde atît de voin a politic , cît i de capacit ile insti-
tu iilor din sectorul de securitate, în special cele de gestiune a sectorului de se-
curitate na ional  la nivel politic i cele de plani care strategic . De i, rolul de 
monitorizare i coordonare inter-institu ional  este atribuit Consiliului Suprem 
de Securitate, de facto, succesul implement rii Strategiei depinde de e cien a 
institu iei preziden iale.  

Reforma Sectorului de Securitate (RSS) este o no iune specific  secolului 
XX i deriv  din necesitatea de a avea o reform  militar  sau o reform  a secto-
rului de ap rare cuprinz toare i eficient , care a evoluat în timp astfel încît s  
includ  conceptul mai larg al securit ii. Înc  de la mijlocul anilor 80 a avut loc 
o schimbare important  în gîndirea în domeniul securit ii în Europa Central i 
de Est. Printr-un proces de analiz i revizuire permanent i c utarea perfec io-

rii, RSS merge mai departe decît schimb rile în sectorul militar i include alte 
nstitu ii din domeniul securit ii. Aceast  reform  adun  for ele militare, poli ia, 
serviciile de securitate, gr nicerii, vama, prin intermediul c ruia ei ob in un ghid 
complet de obiective, antrenament, responsabilit i coordonarea necesar . În 
Republica Moldova din ce în ce mai mult se în elege c  pentru a asigura utilize-
rea tuturor mijloacelor în domeniul asigur rii securit ii sale, va fi nevoie de im-
plicarea unui spectru i mai larg de institu ii [28, 23-24]. Reforma sectorului de 
securitate nu este necesar  de dragul asigur rii securit ii în sine a unui stat, dar 
de dragul securit ii care s  asigure dezvoltarea acestui stat. În 2006 discu ia a 
avut ca rezultat un acord care avea s  asigure baza pentru o astfel de reform  - 
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Planul Individual de Ac iuni ale Parteneriatului (IPAP) semnat dintre Republica 
Moldova i Alian a Nord-Atlantic  / NATO. 

spunsul la problema în cauz  este oferit în Raportul General al Activit -
ilor UE. În Capitolul V „Europa ca un partener global”, Sec iunea 4 „Contribu-
ie la securitatea global ” se vorbe te despre Strategia European  în domeniul 

Securit ii i Politica Extern i de Securitate Comun , în special despre RSS. 
Raportul informa publicul c  la 24 mai 2006 comisia a adoptat un comunicat in-
titulat „Reflec ii privind sus inerea de c tre Comunitatea European  a RSS”. în 
acest comunicat se declara c  UE sus ine RSS în peste 70 de ri. Pentru a forti-
fica contribu ia Comunit ii Europene la suportul global oferit de UE, Comisia a 
recomandat ca aceast  politic  s  fie consolidat : RSS trebuie s  fie integrat  în-
tr-un document strategic al fiec rei ri i regiuni i în Planuri de ac iuni, s  fie 
stabilite ac iuni concrete pentru dezvoltarea RSS în vederea asigur rii acestor 
reforme importante. Prin aceast  recomandare este etalat  importan a pe care in-
stitu iile europene o atribuie RSS în rile cu care are semnate Planuri de ac i-
uni, cum este cazul Republicii Moldova. 

Discu iile despre reforma sectorului de securitate au evoluat firesc din cad-
rul discu iilor privind reforma militar , din necesitatea de a asigura securitatea 
adecvat  cet enilor Republicii Moldova, precum i din consult rile cu NATO 
la aceste subiecte i în particular în cadrul PARP 

În urma unei conjuncturi politice favorabile, o astfel de evolu ie a devenit 
posibil  în 2004-2006, când a fost acceptat  ideea de a angaja Republica Mol-
dova într-un Plan Individual de Ac iuni ale Parteneriatului (IPAP) i respectiv 
când acest IPAP a fost aprobat la 6 iulie 2006. Con inutul IPAP a fost redactat 
astfel încât s  reflecte atât complexitatea rela iilor cu Uniunea European  cât i 
necesitatea unei Reforme cuprinz toare a Sectorului de Securitate, în conformi-
tate cu standardele europene. Acesta a devenit un document vast care stipuleaz  
necesitatea implement rii reformelor i ac iunilor în diverse domenii de politic  
intern i extern , începând cu domeniul juridic, al reformei administra iei pub-
lice i a drepturilor omului pân  la alte aspecte privind reforma militar , parami-
litar i a institu iilor de securitate i informare. 

Perspectivele cooper rii rii noastre cu structurile abilitate în domeniu de-
pinde de capacitatea guvern rii de la Chi in u de a dezvolta o politic  de securi-
tate i ap rare integr i de a crea capacit ile necesare ale institu iilor din secto-
rul de securitate i ap rare din Republica Moldova pentru a face fa  criteriilor 
de colaborare i angajamentelor în domeniu. Sus inerea în continuare a reforme-
lor sectorului de securitate ini iate în Republica Moldova devine o perspectiv  
mult mai mare pentru controlul regiunii transnistrene a guvernului de la Chi i-

u.  
De asemenea, nu exist  un document pertinent ce ar stabili care sunt princi-

piile de apreciere a riscurilor i amenin rilor de securitate i, respectiv, a solu i-
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ilor de prevenire i combatere a acestora. Printre întreb rile cele mai importante 
pe care le ridic  o abordare confuz  a securit ii Republicii Moldova poate fi 
men ionat i lipsa unei defini ii acceptate în societate a interesului na ional.  

Situa ia creat  se datoreaz  abord rii incorecte a problematicii de securitate 
na ional . Or, direc iile politicii de stat în materie de securitate na ional  trebuie 

 fie orientate atît întru asigurarea intereselor i valorilor na ionale, cît i pentru 
prevenirea i rezolvarea problemelor (amenin rilor, riscurilor, pericolelor i 
provoc rilor),  cu  care  se  ciocne te  un  popor.  Din  cauza  lipsei  de  coeren  în  
procesul de elaborare a acestui document a fost posibil  apari ia unor lipsuri în 
ce prive te introducerea discu iilor privind amenin rile legate de migra ie, as-
pecte demografice, securitate energetic  (necesit  o aten ie deosebit ), corup ie, 
securitate informa ional  (se are în vedere impactul surselor media str ine asup-
ra stabilit ii i securit ii Republicii Moldova) etc. Omiterea acestor probleme 
pot avea consecin e negative pentru formularea ulterioarelor documente, ac iuni 
îndreptate spre garantarea securit ii na ionale moldovene ti. De asemenea, ex-
cesul de uzitare a principiului de neutralitate ar fi trebuit s  coincid  în m sur  
egal  cu cel legat de dezvoltarea sistemului na ional de ap rare. În aceste condi-
ii, consider m c  actuala guvernare ar trebui s  revin  asupra prevederilor Con-

cep iei securit ii na ionale. Prin compara ie, în alte state, de exemplu România, 
periodicitatea de elaborare i adoptare a unei noi strategii este, practic, de o dat  
la trei ani. A adar, RSS în rile în tranzi ie este complex i în strâns  leg tur  
cu alte domenii ale reformei, dar, în acela i timp este un proces ce poate aduce 
beneficii semnificative pentru statul în cauz . 

Reforma sectorului de securitate nu este necesar  de dragul asigur rii secu-
rit ii în sine a unui stat, dar de dragul securit ii care s  asigure dezvoltarea 
acestui stat [28, 25]. 

Strategia Republicii Moldova în sistemul european de securitate r mîne a fi 
incert . Republica Moldova contribuie activ „la înt rirea p cii i securit ii mo-
ndiale, particip  direct la procesul european pentru colaborare i securitate, în 
structurile europene” [29, 25]. De i, Republica Moldova nu dispune de resurse 
considerabile pentru a promova o politic  extern  de securitate consistent , to-
tu i exist  posibilit i de ob inere a unor anumite rezultate în urma ra ionaliz rii 
eforturilor externe i interne de l rgire a securit ii. Anumite realiz ri se pot co-
nstata numai pe calea abord rii unei maniere cooperative de conduit  în plan su-
bregional i regional. 

Întru solu ionarea propriilor sale scopuri, Republica Moldova s-a inclus ac-
tiv într-o larg  cooperare în domeniul securit ii cu statele sud-est europene, fii-
ndc  ele dispun de numeroase posibilit i de diminuare a problemelor de securi-
tate a ei i de o racordare mai sigur  la sistemele de integrare sub-regional , ca 
component  a procesului de integrare european . Legea Republicii Moldova de-
spre securitatea statului, prevede „coordonarea cu alte state a eforturilor în vede-
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rea descoperirii, prevenirii i contracar rii eventualelor amenin ri la adresa se-
curit ii statului” [30]. 

Exist  prognoze c i pe viitor Moldova poate fi un generator de instabilita-
te regional  în compara ie cu vecinii s i. Cu toate c , conform unor pronosti-
curi, diferendul transnistrean poate fi solu ionat, totu i integrarea militar , poli-
tic , economic  si social  a spa iului din stînga Nistrului va parcurge o perioad  
îndelungat , care ar putea genera tension ri cu consecin e pentru întreaga Mol-
dov , care s-ar proiecta i pe scar  regional  [31, 20]. 

În Europa de Sud-Est, Moldova s-a încadrat în activitatea de consolidare a 
nivelului de cooperare, pe plan bilateral i regional. Principalele deziderate sunt: 
instruirea unui mecanism stabil de schimb de informa ie privind traficul de arme 
si sp lare de bani din Transnistria; schimbul de informa ie privind persoanele 
implicate în traficul de fiin e umane care ac ioneaz  pe teritoriul Moldovei; or-
ganizarea unei infrastructuri de control a hotarelor estice, care se poate face prin 
programul de asisten  acordat de c tre UE; securizarea hotarului cu România, 
pentru a reduce num rul de persoane care tranziteaz  ilegal Republica Moldova 
pentru a ajunge în Europa. România este preocupat  în modul cel mai serios de 
problemele cu care se confrunt  Republica Moldova. 

Politica promovat  de echipele de guvernare i partidele politice, focalizînd 
eforturile spre ob inerea unor obiective imediate, deseori ignoreaz  promovarea 
adev ratelor valori i interese na ionale i nu au ob inut determinarea i afirma-
rea unei op iuni clare, acceptate la nivel na ional privind obiectivele na ionale 
strategice i cele ale politicii de securitate. Interesele na ionale exist  obiectiv i 
nu pot fi negociate, tratate sau reformulate conjunctural, ignorarea intereselor 
na ionale de c tre o parte a popula iei i conjuncturilor politice. 

Interesele Republicii Moldova în domeniul securit ii pot fi reduse la urm -
toarele doua probleme: integrarea deplin  în structurile politice, economice i de 
securitate europene i fortificarea intern  a statului, i a rolului lui de creator de 
securitate i for  motrice de stabilitate pe plan subregional. 

Nec tînd la unele omisiuni, într-o perioad  destul de scurt  Republica Mol-
dova a adoptat noi documente strategice i conceptuale, au fost îndeplinite un 
ir de schimb ri institu ionale ale sistemului de securitate i a fost lansat  refor-

ma SIS i a For elor Armate, care a stabilit premise pentru conceperea i execu-
tarea unei politici de securitate i ap rare pe termen lung, capabil  s  reflecte in-
teresele vitale i strategice ale statului, raportate la noile nevoi de securitate i 
ap rare, obliga ii interna ionale asumate, reie ind din resursele limitate avute la 
dispozi ie. 
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The short history of Moldavian Parliamentarism, beginning with the last 

decade of the past century and ending with our days, proves to us how antago-
nistic are the relations between power and opposition.  

The Republic of Moldova is placed in a situation when it can hardly afford 
itself a luxury of a long-term transition. Moreover, the young and ambitious 
Moldovan political elite is aware that Moldova’s transition from totalitarianism 
to democracy and the democracy building, in fact, takes place almost simulta-
neously. The sustainable development of our society, failing to observe this re-
quirement, would not plausibly succeed. Only such democratic transformations 
in Moldova will be irreversible. A system of democratic governance is deemed 
enhanced if, in spite of any deep systemic crisis, despite a number of major 
economic problems, the deceptions and frustrations, most people accept and fo-
llow the idea that the democratic institutions and procedures are only capable 
to manage and resolve any crisis.  The governors and the governed are aware 
and abide by the idea that the democratic institutions and procedures have no 
alternative. 

I tis natural that in a democratic state the political debates to be unfolded 
not in the square, but within the framework of the discussions between the rep-
resentatives of the political parties (opposition).Particularly here in a free and 
professional way the majority leads, but the minority teaches it permanently 
how to hold the steering-wheel. How I said earlier the success of our society 
will depend on the ability of the opposition to be initiative, of the power to be 
enough responsive, and of both to be enough tolerand and cooperand. 

  
Ch.-L.Montesquieu afirma precum c  nu exist  cuvînt c ruia s  i se fi dat 

mai multe în elesuri i care, spunea filozoful, s  fie impresionat min ile în 
atâtea feluri ca cel de libertate. Sus inem, ca o soart  similar  o are si ”sora 
geam ” a libert ii – democra ia.  

Sociumul contemporan este supus schimb rilor de o atare natur i 
tempou,  încît,  acum  un  sfert  de  veac  era  de  inemaginat  s  presupui  c  la  
sfîr itul sec. XX de pe harta lumii va disp rea URSS. De i în 1969, disidentul 
sovietic A.Amaliric scrie cartea ”Va fi URSS în 1984 (aluzie la romanul ”1984” 
de George Orwell), în care prezice pr bu irea imperiului sovietic. El expune 
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teza, conform c reia, statul care pierde eforturi enorme pentru a reprima fizic i 
psihologic cet enii s i, nu poate exista pîn  la infinit, o asemenea construc ie 
este comparat  cu un osta  care- i inte te permanent inamicul, dar starea de 
alert  îl obose te i acesta, peste un timp oarecare este nevoit s  lase arma în 
jos – pierzând controlul [11, 27]. Statul care- i lipse te cet enii de libertate 
este slab. Societatea f  libertate nu este durabil . Aceste simple adev ruri au 
fost demonstrate prin evenimentele politice la sfîr itul sec.XX. În 1991 URSS 
se dezmembreaz  în mai multe state independente i ca urmare pe arena 
mondial  apare statul independent Republica Moldova.  

Societatea moldoveneasc  este în proces de tranzi ie de la un sistem politic 
totalitar spre unul democratic. Momentul cheie în acest proces îl constituie con-
solidarea democra iei. Etap  debuteaz  de imediat ce are loc ruptura definitiv  
cu regimul precedent (totalitar) i se va termina de imediat ce vom atesta capa-
citatea democar iei de a se dezvolta (reprodice) pe propria baz , astfel încît în 
pofida unui dezichilibru al factorilor economici, sociali, culturali ai viei ii s  fie 
asigurat  o dezvoltare durabil  ai societ ii. Or, consolidarea democra iei este 
un proces de fundamentare a noilor rela ii politice, nu doar în sensul prelu rii i 
aplic rii subiective a normelor i valorilor democratice, dar în sensul unei func-
ion ri solide, elocvente a institu iilor democratice. 

Pentru noi devine extrem de important ca transformarea social  s  p streze, 
sus in , asigure modul firesc de înf ptuire a istoriei – reproducerea viei ii. Ast-
fel politic  urmeaz  doar s  obiectiveze cursul sanc ionat de c tre popor. Iat  de 
ce legitimarea puterii este considerabil , dat fiind faptul c  lipsa acestei legiti-
mit i produce dictatur . 

Democra ia poate fi organizat i poate func iona, conform lui 
A.Lijphart, în multe feluri; în practic , la fel, democra iile moderne posed  o 
varietate de institu ii guvernamentale formale, cum sunt legislativele i 
tribunalele, de asemenea sistemele de partide politice i de grupuri de interese. 
Alternativa democra iei este totalitarismul (autoritarismul). A.Lincoln, 
pre edintele SUA a concretizat defini ia clasic  a democra iei, specificîn c  
democra ia înseamn  guvernare nu numai de c tre, ci i pentru popor – adic , 
guvernare în acord cu preferin ele poporului. În condi iile pluralismului de 
opinii, unul din principiile de baz  a democra iei, apare o întrebare fireasc  
”cine realizeaz  guvernarea i intereselor cui trebuie s  le r spund  ea, atunci 
cînd poporul e în dezacord i are preferin e divergente?” [6, 25]. Ce form  
organiza ional  urmeaz  s  prea aceast  guvernarea de c tre i pentru popor 
într-o societate de tranzi ie precum este, la momentul actual, cea din Moldova.  

În tiin ele politice actualmente sunt luate în dezbateri dou  tipuri funda-
mentale ale democra iei – majoritarist i consensualist . În cadrul modelului 
majoritarist r spunsul la întrebarea cine realizeaz  guvernarea i intereselor cui 
trebuie s  le r spund  ea, este ”simplu i direct, i totodat  foarte atr tor, 
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pentru c  guvernarea de c tre majoritate i în acord cu dorin ele majorit ii 
se situeaz  mai aproape de idealul democratic al ”guvern rii de c tre i pentru 
popor”, decît o guvernare de c tre minoritate, i care s  r spund  intereselor 
acesteia”. Principiul central al modelului consensualist este fundamentat pe 

spunsul la întrebarea în cauz  – cît mai mul i, or o asemenea guvernare are 
casarcin  maximizarea dimensiunii majorit ii. ”Modelul consensualist 
încearc  s  împart , s  disperseze i s  limiteze puterea în diverse moduri.” 
Vorbind despre diferen ele dintre cele dou  tipuri de democra ia, Lijphart 
men ioneaz  c , guvernarea majorit ii este exlusiv , concuren ial i 
antagonist , în timp ce modelul consensualist este caracterizat de inclusivitate, 
negocieri i compromis…mai numit  democra ie a negocierii [6, 26]. 

Autorii specializa i în analiza proceselor de consolidare a democra iei emit 
un mesaj comun, prin care se afirm : etapa consolid rii democra iei este impe-
rativ  pentru formarea democra iei; este o etap  controversat i de lung  dura-

; etap  care genereaz  mecanisme inova ioniste; etap  care se manifest  în di-
ferite societ i, pornind din specificul sistemelor politice autohtone. Fixarea 
exact  în timp a punctului de trecere la etapa consolid rii democra iei este una 
dificil . Astfel L.Diamond atest  interdependen a dintre intensificarea i conso-
lidarea democratic , remarcînd c : ”Consolidarea democra iei este stimult  prin 
multiple schimb ri în institu ii, politic i comportament. Multe din acestea di-
rect ameleoreaz  actul de guvernarea (administrare) fortificînd competen a sta-
tului; liberalizînd i ra ionalizînd structura economic ; m rind gradul de securi-
tate social i de ordine politic , respect nd drepturile i libert ile fundamenta-
le ale omului; perfec ionînd responsabilitatea pe orizontal i suprema ia legii; 
controlînd corup ia. Alte (schimb ri) ameleoreaz  func iile reprezentative ale 
administr rii democratice dezvoltînd partidele politice i leg tura acestora cu 
grupurile sociale, prin deminuarea fragment rii sistemului de partid, majorînd 
nivelul de competen  proprie i de responsabilitate a organului legislativ a i a 
puterii locale, dezvolt rii societ ii civile” [3, XVII]. 

Pe  de  alt  parte,  i  acest  fapt  este  observat  în  tranzi ia  democratic  din  
Moldova, în acest  perioad , dup  cum observ  O'Donnell i Schmitter, are loc 
întemeierea celor mai importante institu ii ale noii puteri, care lucreaz i intera-

ioneaz  între ele în conformitate cu noile reguli de joc. Pe cînd procesul de de-
mocratizare presupune deja un grad mai înalt i anume de institu ionalizare a 
normelor i structurilor introduse, „extinderea legitimiz rii i înl turarea acelor 
obstacole, care complica întemeierea lor (institu iilor) [7, 73]. 

Analizînd procesul de democratizare în spa iul Europei de Est i celui ex-
sovietic, autorul rus L.Smorgunov concretizeaz  cîteva momente cheie:  

1. Procesul de consolidarea a democra iei presupune nu doar institu ionali-
zarea de norme i structuri noi, ci adesea, este înso it de utilizarea unor elemente 
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din cultura tradi ional , avînd o atitudine mai pu in radical  fa  de regim auto-
ritar precedent; 

2. Consolidarea democra iei nu este posibil , în lipsa reformei structurilor 
administar iei de stat. Tîn ra democra ie intr  în contradic ie nu doar cu stilul 
autoritar ai administr rii de stat, spre care tinde func ion rimea veche, dar i cu 
aparatul birocratic nou, ra ionalizat prin norme de drept; 

3. Modelul liberal nu este unica variant  de consolidare a democra iei, ca-
re poate fi realizat  în baza unei combin ri orginale a diverselor forme i mode-
le; 

4. De i sistemul de partide este elementul cheie al democra iei, consolida-
rea acesteia presupune o oarecare marj  pentru dinamizarea procesului de expri-
mare a intereselor i prin intermediul altor mecanisme, adesea spontane, cum ar 
fi mi rile, grupurile de interese, corporativismul, autoadministrarea local  
.a.; 

5. Consolidarea democra eii se manifest i în cadrul parametrilor externi. 
Este vorba nu doar de acel ajutor care-i cordat noilor democra ii, ci i de faptul 

 noile state democratice sunt incluse în comunitatea interna ional i tratate ca 
parteneri egali [9, 227]. 

Problemele care apar în procesul de consolidare democratic  în Republica 
Moldova, sunt caracterizate prin acelea i fenomene, care au fost descrise de c t-
re Huntington [4, 208-279]. Printre altele cercet torul remarc  c  sistemele de-
mocratice au propriile probleme, care apar în timpul îndelungat de existen  a 
democra iei. Noile democra iei, conform lui Huntington, nu au imunitate contra 
acestor probleme obiective, i anume contra patului democratic, imposibilit ii 
de a lua decizia, sensibilit ii fa  de democra ie, domin rii marelor interese 
economice. Vorbind despre condi iile care contribuie la procesul de consolidare 
democratic , Huntington subliniaz  prioritatea 1) unei experien e de lung  dura-

 în procesul democratiz rii; 2) fixarea unor indici relativ înal i în dezvoltarea 
economic , industrializare i înv mânt; 3) rela iile interna ionale i sus inere 
extern ; 4) aflare îndelungat  în tranzi ie spre democra ie, includerea rii în cel 
de al treilea val de democratizare; 5) trecerea pa nic , prin consens de la regi-
mul autoritar (totalitar) spre cel democratic; 6) atitudine normal  din partea eli-
tei politice i a popula iei fa  de imposibilitatea guvernului democratic de a so-
lu iona probleme contextuale. 

Condi ia sine qua non a democra ie contemporane, potrivit lui Lawson 
este  o  opozi ie  politic  puternic ,  care  se  conduce  de  un  scop  principal  –  s  
vin  la guvernare. Testul alternan ei este de rînd cu alte condi ii unul prin 
care poate fi determinat caracterul stabil i consolidat al democra iei. 
Huntington propune un a a numit test al dublei alternan e, care denot  c  “o 
democra ie poate fi considerat  consolidat  dac  partidul sau grupul care vine 
la putere la primele alegeri din cadrul tranzi iei (spre democra ie) pierde 
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alegerile urm toarele i cedeaz  puterea celor care cî tig  alegerile, i dac  
ace ti cî tig tori cedeaz  mai apoi puterea cî tig torilor alegerilor ulterioare 
[4]. 

Filosoful i sociologul francez R.Aron, studiind regimele constitu ional-
pluraliste ale democra iilor consolidate, direc ioneaz  analiza în patru laturi: a) 
sistemul politic, abordat ca un subsistem al sistemului social, începînd cu alege-
rile i deciziile guvernamentale, pîn  la structurile de partid, func ionarea parla-
mentului i numirea guvernului; b) sistemul politic este examinat în contextul 
a.n. infrastructuri sociale. Realizarea puterii, procesul decizional depind de gru-
puri sociale, de interesele i aspira iile acestora, de formele de lupt , concuren ei 
permanente i posibilei în elegeri (alian e); c) Se analizeaz  func iile administ-
ra iei, care concomitent realizeaz  deciziile guvernamentale, joac i rolul de 
consilier tehnic al guvernan ilor, necesar pentru activitatea persoanelor particu-
lare; d) Este supus  analizei a.n. ambian  istoric  a sistemului politic, dat fiind 
faptul c  orice sistem politic resimte influen a, uneori determinat , a unui cong-
lomerat de tradi ii, valori, mentalitate, caracteristice fiec rei ri în parte.  

Aron scrie: „Func ionarea oric rui parlament depinde de legisla ia constitu-
ional i electoral , pe cînd lupta politic  în interiorul parlamentului devine cla-

 doar prin conceperea concuren ei dintre grupurile sociale... În fine, aspectele 
vie ii parlamentare sunt determinate nu doar de Constitu ie, nu mai pu in impor-
tante sunt viziunile politicienilor despre gradul de admisibilitate i imposibilita-
te de admite unele sau altele ac iuni, despre legitimitatea mijloacelor.” [1, 92] 

Starea consolid rii democra iei poate fi examinat  sub aspectul func ionali-
ii sistemului politic, mai concret la nivelul func ion rii parlamentului i a re-

la iilor legislativ-executiv; alternan a la putere a concuren ilor politici; magnitu-
dinea de sus inere i stabilitatea regimului în condi ii de grave dificult i econo-
mice. Consolidarea democra iei se r sfrînge asupra tuturor proceselor prin care 
este caracterizat regimul politic, rela iile dintre diferi i for e politice, care accep-

 regulile concuren ei democratice, transformarea calitativ  a culturii politice, 
pentru instaurarea unui climat de transparen , egalitate, optimitate i eficien  
în societate. Putem spune c  o democra ie este consolidat  în cazul în care este 
eficient , în cazul în care procesul decizional este eficient i ca procedur i ca 
rezultat, or ramurile puterii de stat fiind separate i constitu ional limitate, nu 
sunt paralizate. 

Consolidarea democra iei se refer  la toate procesele i raporturile care se 
manifest  între diferite for e politice din statul nostru. Am men ionat ceva mai 
sus, c  procesul de consolidare democratic  în direct este legat de concep ia sta-
tului eficient i a stabilit ii sociale. Dezvoltarea statului în lipsa unei stabilit i 
ale proceselor economice, politice, sociale, culturale etc. a fi fragmentar , mo-
zaic . Urmeaz  de remarcat, c  o interpretare simplist  a proceselor de stabiliza-
re a vie ii politice, echivalat  cu lips  de contradic ii i criz , o reduce la stare 
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de stagnare. Vorbim, la mod general i pur, de o stabilitate, cînd toate for ele 
politice, atît cele care sunt la guvernare, cît i cele aflate în opozi ie, fiind  
antrenate direct i indirect în amenajarea statului se folosesc de drepturi i î i 
îndeplinesc obliga iunile liber, cu cuno tin  de cauz , asumîndu- i 
responsabilit ile i consecin ele, solu ioneaz  contradic iile i conflictele, 
apelînd la unica posibilitate civilizat  – negocierea.  

Vorbind despre o societate în curs de dezvoltare democratic , apriori o tra-
m  ca  fiind  una  deschis ,  dup  K.Popper  o  societate  ra ional ,  liber i  cu  

spiritul criticii dine dezvoltat. Problema central  a unei asemenea societ i nu 
se reduce doar la întrebarea cine de ine puterea, fie din motivul c  este limitat  
în timp, dar “ce împuterniciri are puterea, cum urmeaz  s  fie organizate institu-

iile politice, astfel ca un guvern incompetent s  aduc  cît mai pu ine 
prejudicii [8, 76]. Este vorba de formula extins  a contrabala ilor, necesare 
pentru limitarea celor trei ramuri ai puterii în stat, despre for ele capabile s  se 
opun  constructiv tentativelor puterii de a se extind , or subîn elegem 
societatea civil  în ansamblu i deta amentul ei de avangard  - opozi ia.  

Analiza proceselor politice contemporane presupune utilizarea no iunii de 
opozi ie. Adesea calitatea de opozi ie este atribuit  în mod arbitrar oric rei 
entit i, care nu exercit  puterea, or apare necesitatea de a definitiva fenomenul 
respectiv. În Dic ionarul explicativ al limbii române reg sim urm toarele 
interpret ri a cuvîntului opozi ie, relevante pentru exerci iul nostru: I.1 
Raportul dintre dou  lucruri sau dou  situa ii opuse, contradictorii; deosebire 
izbitoare, contrast. 2. Împotrivire, opunere, rezisten . II. (În rile cu regim 
parlamentar) Totalitatea persoanelor care fac parte dintr-un grup politic 
potrivnic partidului aflat la putere; politica pe care o duce acest grup fa  de 
partidul la putere [2, 723]. V. urcan, V.Mo neaga, Gh.Rusnac ajung la 
concluzia c , no iunea de opozi ie are leg tur  cu opunerea a dou  p i. 
Diapazonul rezisten ei cuprinde un continuum al st rii politice de la 
manifestare slab  pîn  la una intens , chiar de antagonism…Astfel, la p rerea 
celor nominaliza i ”Opozi ie politic  este oarecare  rezisten  (ideologic  
sau comportamental ) fa  de grupul politic dominant exercitat  de un al grup 
(grupuri) politic în raport cu puterea politic  [10, 220]. 

Opozi ia – în calitate de antitez , cel de al doilea element al triadei hegeli-
ene (teza, antiteza, sinteza), este prezent  sub o form  sau alta în orice societate 

i sistem politic. Doar c  locul, ponderea, sarcinile, metodele de activitate sunt 
în dependen  direct  de natura regimului politic în cadrul c ruia se manifest . 
În condi iile unui regim politic antidemocratic (totalitar sau autoritar) opozi ia 
politic  poate fi legal interzis , persecutat , iar reprezenta ii ei fizic lichida i, 
dar totodat  exist  ca o poten , fiind o for  de coagulare a mi rii de 
rezisten .  
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Pentru un regim politic democratic prezen a activ  a opozi iei politice 
este fireasc i necesar . Opozi ia politic  urmeaz  a fi abordat  ca un atribut, 
fenomen indispensabil al democra iei, prezentîndu-se ca un grup social sau 
politic, având un cadru organiza ional definitivat sau în devenire, care opune 
rezisten i critic  puterea sau al i actori politici i decizionali, 
concentrînu- i eforturile asupra obiectivelor de o natur  divers , precum: 
direc ia general  de dezvoltare în ansamblu al societ ii; Strategiile i 
tacticile de guvernare; Programele de dezvoltare i reformare de durat , atît 
scurt i medie, cît i cele de lung  durat ; politica de cadre la nivel 
guvernamental; bazele social-economice i/sau sistemul politic în ansamblu; 
valorile, ideile i ac iunile celor care guverneaz . 

Statele cu democra ii consolidate sunt în permanenta identificarea a noilor 
forme de cooperare dintre structurile societ ii civile i a puterii. Procesul de 
luare a deciziilor este unul de conjugare a eforturilor, atît a puterii, cît i a celor 
din organiza iile non-guvernamentale, înso it de in iative civice, dezbateri la 
nivel na ional a problemelor majore, expertizarea civic  a deciziilor administ-
rative, a proiectelor de lege, implementarea resurselor informa ionale în 
mobilizarea cet enilor, canalizarea posibilit ilor re elelor de socializare 
pentru identificarea variantelor oportune. Unele din cele enumerate le atest m 

i în procesul decizional din Republica Moldova, dar având un caracter 
sporadic, cu speran a c  se vor transforma într-o tendin   ca mai apois  
devin  practic  cotidian . Pîn  nu demult procesul de instutu ionalizare i 
consolidare a democra iei în Moldova, în mare m sur , copia i mima modele 
democra iei i economiei de pia  dep ite de timp. Acest fapt, de rînd cu 
handicapul complex, consecin  a regimului comunist totalitar de unde 
provenim,  a  contribuit  la  situa ia  cînd  puterea  se  bazeaz  nu  pe  activismul  
personalit ii, ci pe a a numi i ”func ionari în sine”, care-i percep pe al ii 
în calitate de simple surse, unelte pentru realizarea scopurilor programate, sau în 
calitate de obstacole ce împiedic  derularea proceselor. O atare abordare 
deformeaz  esen a activit ii oamenilor, fiind în detrimentul scopurilor nobile 
de institu ionalizare i consolidare a democra iei. Societatea se plaseaz  în 
starea de neîncredere reciproc  total  la nivel de om – om, om – institu ie, 
institu ie – stat, cet ean – putere. Anume aici observ m sursa ontologic  ai 
opozi iei. Sarcinile complexe, care urmeaz  a fi solu ionate în perioada trans-
form rilor democratice, pot fi realizate în condi ia maximiz rii cerin elor 
fa  de personalitate, instu iile politice i de stat. Puterea ca sistem, urmeaz  

 se  configureze în a a mod,  în  cît  s  nu deprimeze multitudinea intereselor,  
viziunilor, abord rilor, cerin elor, dolean elor politice, din contra trebuie s  
contribuie la dezvoltarea pluralismului i a concuren ei, care prin solidaritate 

i conciliere  vor mi ca dezvoltarea socit ii. Premizele magistrale sociale i 
institu ionale ale opozi iei politice le reg sim în incoinciden a i conflictul 
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de interese dintre grupurile sociale, care sunt reprezentate de mai multe 
forma iuni politice, iar antagonismul apare din momentul cînd aceste interese 
sunt ignorate de c tre forma iunile aflate la putere.  

Regimul politic democratic este caracterizat prin existen a condi iilor i 
premiselor institu ionale pentru func ionarea opozi iei, vorbim despre 
fixarea la nivel de legisla ie a dreptului la opozi ie, dreptul la libera exprimare 

i opinie, asociere, critica puterii, de a participa la toate tipurile de alegeri, 
pentru reprezentare în organul legislativ na ional sau local, protejarea 
drepturilor minorit ilor, finan area din bugetul de stat a partidelor politice, 
inclusiv i a celor din opozi ie. De notat c  nu toate din condi iile expuse 
sunt aplicate direct opozi iei politice din Moldova. La momentul actual în 
societatea noastr  au loc discu ii controversate despre oportunitatea adopt rii 
unei legi speciale cu privire la opozi ie.  

Amprentele tranzitorii se observ i în caracterul rela iilor dintre putere 
i opozi ie, în abordarea rolului opozi iei în procesele politice i sociale. De 

facto activitate de opozi ie este garantat  (indirect) prin drepturile i 
libert ile politice fundamentale fixate în Constitu ie, precum i într-un ir 
de acte legislative (Legea despre statutul deputatului în Parlament, Legea 
privind partidele politice, Regulamentul Parlamentului .a.), de jure lucrurile 
stau mult mai complicat. Spre exemplu no iunea de opozi ie apare în textul 
articolului 4 ”Constituirea frac iunilor parlamentare” din Regulamentul 
Parlamentului (adoptat prin Legea 797-XIII din 2 aprilie 1996) doar ca rezultat 
al modific rii acestuia tocmai în decembrie 2006, care pentru prima oar  
introduce o claritate despre ceea ce se consider  majoritate i opozi ie 
parlamentar : ”(12) Majoritate parlamentar  este considerat  frac iunea sau 
coali ia frac iunilor, anun at  prin declara ie, care cuprinde mai mult de jum tate 
din deputa ii ale i. (13) Opozi ie parlamentar  este considerat  frac iunea sau 
frac iunile care nu fac parte din majoritatea parlamentar i care s-au declarat în 
opozi ie fa  de aceasta." [5]. Pîn  la acest moment existen a opozi iei era 
tratat  în mod tacit, ca o stare care decurge din egalitatea tuturor deputa ilor în 
exercitarea mandatului, indiferent din ce frac iune acesta face parte, dominant  
sau minoritar .  

Totodat , nu trebuie s  neglij m faptul, c  Parlamentul este un organ cole-
gial, în care procesul decizional este unul colectiv, iar decizia final  este luat  în 
baza principiului majoritar, or orice act legislativ, p rere, atitudine, opinie, con-
cluzie a deputatului sau a unui grup de deputa i devine exprimare a întregului 
for legislativ, în condi ia ca propunerea s  fie supus  exerci iului de vot i ca 
aceasta s  ob in  sus inerea majorit ii deputa ilor, în cazul adopt rii unei 
hot rîri sau legi ordinare – din partea majorit ii deputa ilor prezen i la 

edin a în plen, pentru o lege organic  – a majorit ii deputa ilor ale i, 
pentru o lege constitu ional  – a 2/3 din deputa i. La fel majoritatea voturilor 
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este necesar i pentru aprobarea deciziilor Biroului permanent i a comisiilor 
parlamentare. Astfel, de i formal exist  dreptul de a înainta propunerea, 
realizarea acestuia este problematic . Dac  nu exist  dorin a majorit ii, nici 
nu  miz m pe  adoptarea  acesteia,  dar  cel  pu in  includerea  ei  pe  ordinea  de  zi  
spre examinare, proiectul / propunerea nu va fi introdus, din simplul motiv ca 

i ordinea de zi este aprobat  cu votul majorit ii deputa ilor. 
O conlucrarea efectiv  în cadrul Parlamentului dintre majoritate i 

opozi ie nu se reduce la posibilitatea de a- i expune opinia, de i am v zut c  
i acest simplu lucru poate fi problematic, mult mai important este ca mesajul 

lansat s  ajung  la recipient, este strict necesar ca opozi ia nu doar s  fie 
ascultat  de majoritate, dar i auzit , luat  în considera ie. 

Acest statut al opozi iei parlamentare despre care am men ionat, urmeazî 
 fie concretizat prin extinderea drepturilor i obliga iilor ei. Ideea elabor rii 

unei legi separate care ar reglementa activitatea opozi iei politice 
(parlamentare i extraparlamentare) are tît partizanii, cît i oponen i. 
Argumentul celor care se expun contra unei atare lege, în linii mari, se reduce la 
lipsa unor asemenea lege în statele Uniunii Europene. Cu toate c  experin a 
Portugaliei demonstreaz  diametral opusul, în 1974 în condi iile dep irii 
consecin elor regimului autoritar militar, pentru accelerarea procesului de 
stabilizare a instutu iilor democratice, au adoptat o asemenea lege. În statele cu 
democra ii avansate, tradi ii democratice multiseculare, cu tradi ii seculare 
de parlamentarism opozi ia parlamentar  fiind institu ionalizat  se 
deosebe te de oarecare alt  frac iune minoritar  prin faptul c  de ine unele 
privilegii, de exemplu finan are din bugetul de stat a partidelor parlamentare 
aflate în opozi ie (Germania, Suedia, Finlanda), fixarea unor zile anumite cînd 
agenda de lucru a legislativului este formulat  în exclusivitate de c tre opozi ie 
(parlamentul canadian 25 de zile pe an), anume reprezentan ii opozi iei preiau 
conducerea comisiilor permanente cheie (finan e, securitatea na ional , 
politic  extern ). Un asemenea mod de divizare a responsabilit ii, de comun 
acord, în baza principiului bunei-credin e s-a configurat dea lungul anilor, 
concomitent cu dezvoltarea sistemului politic în ansamblu, a sistemului pluri-
partidist, a societ ii civile i a culturii politice participative. 

Realitatea politic  moldoveneasc  demonstreaz , c  acest tip de cultur  po-
litic  participativ  spre care noi tindem, deocamdat  lipse te atît la nivelul ce-
ta eanului de rînd, cît i în mare m sur i în rîndurile a.n. clasei politice. 
Dac  în Europa cultura politic  participativ  s-a format treptat, lent, p i în 
Moldova ea urmeaz  s  fie ”altoit ”, în sensul form rii inten ionate cu 
insisten  a  deprinderilor  democratice.  Evident  c  nici  o  cultur  nu  apare,  
inclusiv i cea politic , ca rezultat al unui act legislativ, doar c  statul prin 
reglement ri legislative poate crea condi ii favorabile pentru accelerarea 
acestui proces. Anume aceste sarcini, de creare a deprinderilor de un dialog, 
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cooperarea  dintre  putere  i  opozi ia,  urmeaz  s  fie  solu ionate  prin  
elaborarea i adoptarea unei legi cu privire la opozi ie.  

Transform rile democratice, consolidarea institu iilor în Moldova are loc 
prin dep irea crizelor politice (Prima etap  - sfîr itul anilor ’90 ai secolului 
XX, II etap  - criza politic  ai anilor 2009-2011 provocate de imposibilitatea 
alegerii Sefului Statului, ales cu greu în ianuarie 2012), care la p rerea noastr , 
nu sunt gestionate constructiv, inclusiv din lipsa de experin  dar i de voin  
de a surmonta amprentele trecutului totalitar. Toate partidele politice din 
Moldova, f  excep ie, nu au dep it sindromul articolului 6 din constitu ia 
sovietic , care fixa monopolul unui singur partid (PCUS) în conducerea i 
orintarea întregii societ i. Venind la putere partidul / coali ia de partide în 
cele mai dese cazuri demonstreaz  un comportament în raport cu forma iunile 
din opozi ie pe picior de superioritate, dominan , de lips  de dorin , nici 
nu este vorba de cooperare, dar i de dialog. Rela iile dintre putere i 
opozi ie mai degrab  pot fi caracterizate ca rela ii de confruntare antagonist , 
decît de rela ii de concuren  loaial . 

Anume de o concuren  loaial  dintre putere i opozi ie vital are nevoie 
procesul de consolidare democratic i de dezvoltare durabil  a Moldovei. Este 
necesar de a canaliza energia puterii spre ac iuni constructive în raport cu opo-
zi ia, doar în a a mod i opozi ia se va manifesta ca una constructiv . 
Puterea (dac  este una responsabil ) este prima interesat  în existen a unei 
opozi ii constructive puternice, deoarece opozi ia politic  asigur  integritatea 
societ ii i durabilitatea dezvolt rii acesteia. Forma iunile politice, care nu 
guverneaz  trebuie s  se bucure de condi ii favorabile pentru a putea exercita 
func iile atributive unei opozi ii: 

- de critic  conceptual  / particular , obiectiv i întemeiat  a puterii i a 
exponen ilor acesteia;  

- de control asupra politicilor interne i extern , a ac iunilor puterii, rele-
varea nejunsurilor i gre elilor guvern rii i informarea cet enilor despre 
aceste dezv luiri;  

- de elaborare i înaintare de idei, programe, politici de dezvoltare alterna-
tive, precum i metode de implementare ale acestora;  

- de preg tire, formare educare, selectare,  promovare a cadrelor politice i 
administrative. 

Calitatea rela iilor dintre putere i opozi ie este determinat  de starea 
social-economic i politic  a societ ii. Frustrarea i nemul umirea 
manifestat  de grupurile sociale fa  nivelul sc zut al calit ii vie ii, fa  de 
lips  rezultatelor pozitive, palpabile al reformelor implementate, contribuie la 
dezaprobarea i refuzul de a sus ine guvernarea i de a se orienta spre 
forma iunile politice din opozi ie. În lipsa unui dialog i cooperare dintre 
putere i opozi ie, sarcina de mobilizare a întregii societ i, pentru realizarea 
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unor obiective întradev r oportune, ce in de interesul na ional, devine mul 
prea  dificil ,  dat  fiind  faptul  ca  for a  de  convingere  a  forma iunilor  de  la  
guvernare se epuizeaz .  Printre factorii ce determin  raporturile dintre putere 

i opozi ie, iar prezen a c rora este necesar  pentru consolidarea 
democra iei în Republica Moldova men ion m: existen a unui mediu de 
concuren  politic , în care nici o forma iune politic  nu de ine monopolul 
puterii politice, dar au drepturi i posibilit i reale egale de accedere la putere; 
dominarea tipului de cultur  politic  participativ i a culturii dialogului; 
cooperarea atît în interiorul elitei de guvernare, cît i cooperare dintre elit i 
contrelit ; cooperare în interiorul opozi iei propriu zese. Astfel, prin cooperare, 
solidaritate puterea i opozi ia vor deveni capabile, conjugînd eforturile, s  
mobilizeze diversele segmente ale societ ii pentru consolidarea democratic , 
contribuind la ireversibilitatea acestui proces. 
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This article analyzes the problem of the practical functioning of the politi-

cal image in the Republic of Moldova in the electoral period 2009-2011. The 
main condition of the electoral process consists in bringing the political image 
of the political parties and leaders into accordance with the social expectations 
of society and basic social groups.  

In the process of formation of the image the decisive factor is the willing-
ness of parties and political leaders to respond to social expectations of society, 
which may, or may not correspond, to their strategic plans. 

In the analysis will be used the secondary data of the sociological polls of 
public opinion of the country, conducted by reputable sociological services in 
2009-2011 by the request of the Institute for Public Policy of the Republic of 
Moldova. 
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 * * * * * 
 7.7 60.7 25.6 6.0 100 

 35.4 23.8 30.1 10.7 100 
 IPP, 11.2010. -

.  1. 
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 10.  ( ) -
ATO  

(%): 
,  

? 
   

ATO 
 

 (%):     

11.2009 11.2010 05.2011 11.2009 11.2010 05.201111.200911.201005.2011

 

 67.5 70.0 74.7 31.7 28.3 24.4 .8 1.7 .9 100 
 71.0 73.7 79.9 23.1 25.1 19.7 1.2 1.2 .3 100 

 67.4 65.2 73.7 32.1 33.3 25.8 .5 1.5 .5 100 
 75.7 79.0 20.3 23.1 20.3 16.7 1.2 .7 .9 100 

 * * 82.7 * * 15.4 * * 1.9 100 
 74.1 68.9 * 24.8 29.1 * 1.1 2.0 * 100 

83.6 87.2 83.6 15.1 10.0 14.7 1.4 2.8 1.7 100 
 IPP:11.2009, 11.2010, 05.2011.  

. a. -
 1. 

*  
 

 11.  « »  
 2009  

2010 .  %: 
 2009 .  11.2010 . . -

,  
?  %  % 

 5 0.8 5 0.4 
 3 14.1 3 9.5 

 4 7.0 4 8.2 
 2 14.5 2 22.7 
 1 27.5 1 28.5 

  4.5  3.8 
  13.2  9.6 

  18.4  17.3 
  100.0  100.0 

 
 12.  

 2009 . -
 (%*): 

 
 

 
 
  

 
 

 

 

 

03 07 11 03 07 03 07 11 03 07 11 
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 6.8 11.0 6.6 7.0 11.1 7.5 12.1 7.5 5.4 10.6 5.3 
 4.2 3.1 1.1 4.4 3.2 4.3 2.7 1.2 3.8 3.0 1.3 

 37.1 29.8 24.7 39.4 30.2 30.1 27.1 18.3 35.5 30.0 24.1 
 0.8 9.4 12.4 6.0 11.8 0.7 10.4 12.0 0.8 9.3 10.9 

 5.6 6.8 13.9 0.9 7.5 6.6 7.0 14.6 5.8 6.0 11.2 
 54.5 60.1 58.7 57.7 63.8 49.2 59.3 53.6 51.3 58.9 52.8 

   10.9 12.0 11.7 11.5 12.8 9.8 11.9 10.7 10.3 11.8 10.6 
 100.0 100.0 100.0 100.0 

 IPP 
*  100% -

. 
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The article examines the problem of political opposition in the power-state 

relations. The political opposition is a component of power relations poorly in-
vestigated and analyzed in the scientific literature, particularly if the level of re-
search to relate the phenomenon of political governance. Political opposition as 
an active subject and the legal relations of power is a reality of modern and co-
ntemporary era, being placed in the democratic power relations. In totalitarian 
and authoritarian regimes is a loyal opposition or to power and engage politi-
cal struggle or are excluded from the political system. 

In times past historical political opposition was not a modern phenomenon 
of social structure and legal framework does not provide a different attitude of 
the official position of political power. The political opposition in the narrow 
sense refers to the political process involving political institutions of the politi-
cal system. Includes broad political opposition and civil society, but rather an 
attitude towards political power than an autonomous subject of the political 
process. 

 
Opozi ia politic  este o component  a rela iilor de putere insuficient inves-

tigat i analizat  în literatura de specialitate, îndeosebi dac  s  raportam la gra-
dul de cercetare a fenomenului de guvernare politic . Opozi ia reprezint  cea de 
a doua component  a rela iei de putere, ce nu de ine puterea politic  (în sensul 
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ei institu ional), îns  se implic  activ în procesele social-politice din societate 
prin mijloacele disponibile. Opozi ia reprezint  elementul activ al obiectului pu-
terii politice (în sens de rela ie „subiect (cel care exercit  influen a) – obiect (cel 
asupra c ruia se exercit  influen a)”, ea fiind format  în baza agen ilor ce se 
opun vectorului politicii promovate de guvernan i în scopul modific rii con inu-
tului acestora conform intereselor sale, sau schimb rii purt torului puterii prin 
agen ii s i. 

În calitate de instrumente metodologice sunt utilizate trat rile legal-institu-
ional , behaviorist i abordarea istoric . Cea din urm  metod  va fi util  în ve-

derea urm ririi etapelor institu ionaliz rii opozi iei politice. Drept obiect de stu-
diu al prezentului articol ne servesc regimurile politice consolidate din punct de 
vedere democratic sau în curs de democratizare. Statele cu regimuri dictatoriale 
nu sunt luate în considera ie, prin simplul motiv c  acolo nu avem de afacere cu 
o institu ie opozi iei dezvoltat . Sistemele analizate vor constitui modele spre 
care urmeaz  s  se orienteze i sistemul politic din Republica Moldova, în con-
textul transform rilor democratice realizate de societatea moldoveneasc . 

Prin ce este a a de important  studierea opozi iei politice în calitate de ac-
tor politic separat al rela iilor de putere? R spunsul la aceast  întrebare poate fi 
dezvoltat în baza a patru ra ionamente. Primul este de natur  gnoseologic  – ti-
in a politic  acord  o aten ie insuficient  studiului institu iei opozi iei. A cerceta 
rela iile de putere i puterea politic  în mod exhaustiv, f  a ine cont de com-
ponenta opozi iei este lacun tiin ific  extrem de serioas . Al doilea este de na-
tur  metodologic  – evolu ia i cre terea rolului behaviorismului în cadrul tiin-
elor politice a determinat cercetarea puterii politice prin caracterul s u rela io-

nal. A devenit important  analiza nu doar a prerogativelor puterilor de stat. În 
prim plan apar agen ii implica i în rela iile de putere, inclusiv cei din opozi ie. 

i dac  asupra puterii politice exist  o multitudine de studii i analize, atunci ca-
zul opozi iei este unul mai problematic din punctul de vedere al reflect rii tiin-
ifice. 

Al treilea argument rezult  din specificul evolu iei contemporane a proce-
sului decizional la nivel guvernamental în regimurile democratice actuale. Se 
are în vedere cre terea rolului puterii executive (a guvernelor, în spe ) compa-
rativ cu forurile legislative (parlamentele), fenomen observat în cadrul majorit -
ii sistemelor democratice de guvernare, dar în special în cele cu dou  partide 

reprezentative ce alterneaz  la guvernare [1, 268]. Fortificarea guvernelor în de-
favoarea parlamentelor limiteaz  aria de ac iune i poten a formal  a opozi iei 
parlamentare. De aici i intervine necesitatea studierii tuturor formelor de mani-
festare a institu iei opozi iei într-un regim democratic, atât a celei parlamentare 
cât i a celei extraparlamentare. Se impune analiza tuturor canalelor posibile de 
manifestare a st rilor de opozi ie din partea for elor active politic, ce manifest  
opinii contrare celor oficiale ale clasei conduc toare. În fine, cel de al patrulea 
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argument reiese din realit ile social-politice din Republica Moldova. Avem în 
vedere faptul c  transform rile democratice realizate în societate oblig  cercet -
torii s  ia în considera ie specificul cazului particular al devenirii opozi iei poli-
tice în societ ile post-totalitare comuniste. 

Opozi ia, în sens larg (socio-psihologic), poate fi tratat  în calitate instinct 
uman „de opunere, de rezisten , de împotrivire” [2, 669]. Definirea dimensiuni-
lor politice ale opozi iei, în opinia lui Gh.Ionescu i I.Madariaga, trebuie reali-
zat  prin raportarea la fenomenul de conflict politic [3, 16]. Analiza rolului con-
flictului politic în sistemul rela iilor politice constituie un subiect prezent în nu-
meroase studii consacrate definirii politicului. A i men iona punctul de vedere 
al lui C.Shmitt care în definirea politicului pornea de la conceptele: amic / ina-
mic, conflict, lupt , r zboi [4, 19-80]. Dincolo de viziunile radicale de dreapta 
ale savantului care provoac  suprasolicitarea orient rii antitetice în definirea po-
liticului, ideea conform c reia „conflictul este o esen  autentic , exclusiv i 
inalienabil  din categoria politicului” este prezent  în majoritatea studiilor rece-
nte de tiin  politic . Îns  problema politicii, în opinia lui D.Fisichella „nu se 
reduce la înl turarea complet , ireversibil i definitiv  a conflictului. Problema 
autentic  a politicii rezid  în înfruntarea i solu ionarea conflictelor” [5, 49]. 

Abordarea subiectului opozi iei politice din punctul de vedere al rela iilor 
de conflict, subliniaz  caracterul „activ” al acesteia în rela ie cu puterea politic . 
Nu orice agent ce sufer  ac iunea puterii politice aflate la guvernare este neap -
rat  opozi ie.  Pentru a  deveni  parte  a  opozi iei  este  necesar  existen a unui  ele-
ment de divergen . Conflictul politic din cadrul unei societ i (conflict politic 
intern), în dependen  de obiectul s u, poate fi de dou  tipuri: conflicte de valori 
i conflicte de interese [6]. 

Conflictele de valori sunt conflicte de substan i afective, deopotriv , în 
virtutea caracterului s u ideologizat. Aceste conflicte sunt mai dificil de solu io-
nat din cauza caracterului de principialitate doctrinar  în activitatea politic , pe-
ntru cazurile când purt torii acestor valori doctrinare le urmeaz  totalmente. As-
tfel de conflicte, teoretic, sunt mai prezente în sistemele politice europene conti-
nentale, unde diferen ele i diversitatea doctrinar  este mai prezent  decât în sis-
temele bipartidiste inspirate de tradi ia britanic . Conflictele de interese sunt ni-
te rela ii de conjunctur , prezen a c rora indic  asupra caracterului clientelar 

sau pragmatic ale rela iilor dintre puterea politic  guvernatoare i opozi ia poli-
tic . 

Institu ionalizarea opozi iei politice în calitate de institu ie distinct  a siste-
mului politic a cunoscut un proces îndelungat i anevoios. Pentru elucidarea su-
biectului în cauz  este utilizat  analiza istoriei politice i a istoriei gândirii poli-
tice. Abord rile în cauz  trateaz  subiectul rela iilor de putere prin prisma speci-
ficului fiec rei etape în parte, i a conflictelor caracteristice ale acestora (putere 
laic  vs. putere ecleziastic , mica burghezie vs. nobilime etc.). Ipoteza ce lanse-
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az  studiul evolu iei opozi iei politice, în calitate de parte a rela iilor de putere, 
este c  – despre o opozi ie politic  institu ionalizat  putem vorbi doar în perioa-
da modern . Modernitatea i contemporaneitatea sunt mediile societale în care 
opozi ia politic  s-a institu ionalizat i a luat formele cunoscute în zilele noastre. 
Cert c  elemente de opozi ie politic  (protoopozi ie) au existat i în perioadele 
istorice anterioare, mai mult chiar opozi ia a existat din momentul apari iei pute-
rii politice, îns  manifestarea sa a fost una limitat , în virtutea specificului peri-
oadei istorice respective. Ea nu dispunea de mecanisme i canale de afirmare 
care i-ar fi permis implicarea activ i larg . Caracterul s u era unul limitat i 
sporadic, limitându-se la cercul persoanelor implicate în influen area i modify-
carea purt torului puterii politice, de regul  rezumându-se la lovituri de palat 
sau r zboaie pentru succesiune purtate de anumite p turi nobiliare. 

Protoopozi ia politic  în calitate de institu ie implicat  în formularea i ges-
tionarea procesului politic, atât în istoria politic , cât în special, în istoria gândi-
rii politice este practic absent . Analiza perioadei antice, de exemplu, permite 
autorilor Gh.Ionescu i I.Madariaga s  identifice doar un exemplu de institu ie a 
opozi iei politice, referindu-se la tribunii poporului din sistemul politic roman 
[3, 21]. Iar perioada medieval  este marcat  în Europa, în opinia acelora i 
autori, de o lupt  continu  pentru putere între centrul de putere ecleziastic (Bise-
rica catolic , în spe ) i nobilimea ce revendica dreptul de a guverna de una si-
ngur . Nu vom insista mult asupra istoricului „adânc”, reiterând doar ideea c  
lupta pentru putere în perioadele antic i medieval  reducându-se la un cerc re-
strâns de actori politici, iar rezultatele i mecanismele acestor lupte de palat ne-
fiind semnificative pentru situa ia actual  în domeniu, i respectiv, pentru obiec-
tul de studiu investigat. 

Trecerea în revist  a principalelor momente ale istoriei gândirii politice, de 
asemenea, nu ofer  foarte multe r spunsuri cu privire la situa ia opozi iei politi-
ce în perioadele antic i medieval . Aceasta pe motiv c  operele i studiile po-
litice ale filosofilor i gânditorilor reflect  în cea mai mare parte specificul peri-
oadei în care ei au activat. De aici i concentrarea practic exclusiv  pe mecanis-
mul realiz rii actului puterii de c tre guvernan i, cu acordarea unei mai pu ine 
aten ii celor asupra c rora se exercit  actul guvern rii. Autorii sunt interesa i de 
con inutul domin rii, supunerea fiind tratat  drept una fireasc i lipsit  practic 
de necesitatea de a fi cercetat i studiat . Observa ia în cauz  este întâlnit i în 
studiile semnate de O.Nay, care analizând istoria ideilor politice din Grecia anti-

 în perioada apogeului filosofiei ateniene, vorbe te despre studiile semnate de 
sofi ti, Socrate, Platon i Aristotel ca despre ni te „filozofii ale guvern rii politi-
ce” [7, 52]. Un exemplu concludent de „guvernare-centrism” în filosofia grecea-
sc  este i filosofia pozitiv  a lui Aristotel, care prin celebra i clasica clasificare 
a regimurilor politice i-a orientat demersul s u filosofic spre cercetarea forme-
lor de putere politic  prin intermediul „animalului politic conduc tor” [8]. 
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Tradi ia concentr rii efortului euristic asupra actului domina iei este conti-
nuat i în opera gânditorilor din epoca medieval i cea a Rena terii. Este nece-
sar de amplificat aten ia asupra crea iei lui N.Machiavelli, reprezentant de mar-

 a gândirii politice, care, în foarte des invocata oper  literar  „Principele”, int-
roduce pentru prima dat  termenul de „stat”, prin intermediul c ruia el desem-
neaz  domina ia politic , indiferent de formele concrete de manifestare a aces-
teia, f  a men iona necesitatea opozi iei politice. Opera lui N.Machiavelli este 
cu adev rat valoroas i merit  o aten ie pe m sur , în cadrul cercet rii de fa , 
îns  doresc s  subliniem faptul c  autorul a pus accentul pentru importan a lide-
rului (omului politic conduc tor puternic) în formarea unui sistem politic [9]. 

Perioada ce a marcat trecerea spre o gândire politic  preocupat i de ceala-
lt  parte a puterii politice se refer  la activitatea filosofic  a ilumini tilor în do-
meniul politic. Este vorba de aportul a a a autori ca: J.Locke, S.-L.Montesquieu, 
J.-J.Rousseau, Th.Paine, dar în mod aparte (din perspectiva obiectului de studiu 
al articolului prezent) opera semnat  de A. de Tocqueville. De Tocqueville sem-
nific  pentru gândirea politic  universal  „geneza intelectual  a democra iei li-
berale” [7, 383-388]. Filosoful reu te s  puncteze importan a fluxurilor de gâ-
ndire i ac iune ce vin din partea societ ii. În baza realit ilor din Statele Unite 
ale Americii (SUA) de Tocqueville explic  importan a unei societ i în care ce-

enii sunt egali din punctul de vedere al provenien ei sociale. Activitatea poli-
tic  nu mai este un privilegiu al nobilimii (tendin  înc  prezent  în majoritatea 
statelor europene la acea vreme) ci a întregii societ i, care este implicat  în pro-
cesul de realizare a puterii politice. În lucrarea filosofului „Despre democra ie în 
America” se observ  admira ie pentru un sistem politic democratic, unde majo-
ritatea popula iei este implicat  în rela iile de putere, sistem politic denumit i 
„tirania majorit ii”, în sensul c  votul majorit ii este cel ce selecteaz  clasa co-
nduc toare, iar minoritatea trece în opozi ie politic  [10, 326]. În fine, sociolo-
gia modern i, în special, doctrinele socialiste ale societ ii industriale sunt stu-
diile care scot în prim plan concepte i realit i care transform  opozi ia dintr-un 
element colateral domina iei politice, într-o institu ie inalienabil  procesului de 
luare a deciziilor la nivel central al sistemului politic. 

Scurta trecere în revist  a momentelor de cotitur  în tratarea realit ilor po-
litice de c tre gândirea filosofic i politic  timpului respective permite de a co-
ncluziona c  spre secolul XVIII apar studii ce reflect  muta ii serioase în struc-
tura i mecanismele de realizare a proceselor politice din societ ile Europei i 
Americii de Nord. Elementul-cheie în declan area procesului de institu ionaliza-
re sociologic  a opozi iei politice l-a constituit afirmarea unei realit i numit  – 
opinia public , cu poten ial de a fi diferit  de opinia clasei conduc toare. Opinia 
public  reprezint  un set de p reri, aprecieri, op iuni colective cu privire la un 
anumit subiect la o etap  anumit . Din definirea dat  se deduce dimensiunea 
axiologic , apreciativ  a opiniei publice. De asemenea ea are un caracter insta-
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bil, fiind supus  unor poten iale posibilit i de modificare. Crearea opiniei pub-
lice este rezultatul moderniz rii politice ce a determinat „ca un grup din ce în ce 
mai mare de oameni s  se implice în politic ” [11, 40]. Anumite elemente de 
opinie public  au existat i înainte de modernitate, îns  pân  c tre sec.XVIII nu 
existau c i legale de exprimare i mijloace formale de influen . i doar cu cris-
talizarea acestor condi ii demareaz  procesul de construc ie a opiniei colective a 
societ ii, care putea fi diferit  de cea a clasei conduc toare i care ar putea inf-
luen a comportamentul acesteia. Rela iile de putere încep s  se desf oare în 
sens dublu, apare feedback-ul. 

La baza implic rii mai active a popula iei în procesele social-politice din 
societ ile burgheze în devenire s-au situat mai multe condi ii [3, 31]: 

- dezvoltarea economic  a ini iativei private i apari ia micii burghezii, a 
rei existen i statut social nu depindea de voin a clasei dominante. Noua ca-

tegorie social  singur  se putea între ine din punct de vedere economic i deja 
solicita spa iu de manevr i în domeniul rela iilor de putere. Se pun bazele so-
ciet ii civile i a celei clase de mijloc care va men ine echilibrul social în siste-
mele democratice; 

- urbanizarea, la fel este o condi ie important  legat  de procesul de moder-
nizare social-politic . Ora ul a fost mediul ce a asigurat o dezvoltare economi-

, civic , social-comportamental  mai adecvat  liberalismului democratic; 
- alfabetizarea popula iei e condi ie intrinsec  a cre terii gradului de imply-

care a cet enilor în rela iile politice. Cre terea aspectelor gnoseologice fortific  
capacit ile axiologice ale individului în formarea unei p reri vizavi de condu-
cerea politic ; 

- dezvoltarea mass-media i a jurnalismului politic. Exist  un determinism 
direct demonstrat de evolu ia societ ilor în schimbare, dintre gradul de dezvol-
tare a mass-media i nivelul democratiz rii în societate. Un cet ean informat 
devine un cet ean puternic din punctul de vedere al form rii unei opinii indivi-
duale competente i argumentate; 

- apari ia intereselor comune, formarea con tiin ei na ionale. Trecerea de la 
nivelul intereselor personale la interese de grup a fost asigurat  de procesul de 
creare a na iunilor. Con tientizarea intereselor na ionale reprezint  o treapt  im-
portant  în construc ia societ ilor democratice moderne.  

Toate aceste condi ii au preg tit teren i au precipitat declan area evenime-
ntelor revolu ionare în statele europene i nord-americane. Revolu iile au fost 
acel moment crucial care au semnificat accederea unui nivel calitativ nou. For-
marea opiniei publice constituie doar una din condi iile ce au pus bazele opozi i-
ei politice. Procesul respectiv este completat de institu ionalizarea forurilor rep-
rezentative na ionale în cadrul sistemelor politice în schimbare. Evolu ia parla-
mentarismului a permis transferul opozi iei din mediul social în cel politic guve-
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rnamental. C tre sec.XIX parlamentele na ionale în a a state ca SUA, Marea 
Britanie sau Fran a cuprind urm toarele ipostaze: 

- sediul suveranit ii. Deja nu monarhii sunt puterea suprem  în societate, 
ci parlamentele alese de c tre corpul elector care transmite prin mecanismul ale-
gerilor suveranitatea sa reprezentan ilor; 

- organ de reprezentare. Institu ia reprezent rii exista i în perioada de pân  
la revolu ii, îns  împ irea pe st ri, ca în Fran a, de exemplu, nici pe departe nu 
oferea o reprezentare social  larg . În secolul XIX Parlamentele na ionale devin 
mult mai reprezentative. Înc  în prima jum tate a sec.XVII constitu ionalistul 
englez E.Coke scria „chiar dac  fiecare reprezentant este ales dintr-un oarecare 
comitat ori circumscrip ie, totu i, odat  ales i ocupându- i locul în parlament, 
el î i desf oar  activitatea pentru întregul popor” [5, 239]; 

- teren de lupt  politic  pentru partidele în ascensiune. Partidele politice 
moderne apar i se dezvolt  în strâns  corelare i conexiune de institu iile parla-
mentare. Îndeosebi acest aspect este valabil pentru Marea Britanie, unde siste-
mul de partide se formeaz  în interiorul parlamentului. Partidele încep s  repre-
zinte leg tura, liantul între societate i putere politic . 

Un aspect important al activit ii parlamentelor se refer  la practicarea pri-
ncipiului majorit ii adoptarea deciziilor, în detrimentul principiului unanimit -
ii. Principiul majorit ii presupune existen a minorit ii, respectiv a opozi iei. 

Ca procedeu practic, unanimitatea, este originar  pentru via a politic  occiden-
tal  în treburile interne ale Bisericii catolice [12, 39]. Utilizarea unanimit ii în 
activitatea organelor reprezentative f cea mai dificil  ajungerea la decizii obli-
gatorii pentru toat  lumea, din care cauz  principiul deciziei majoritare câ tiga 
din ce în ce mai mult teren. Din punctul de vedere al dezvolt rii opozi iei politi-
ce, principiul majoritar s-a dovedit a fi mult mai eficient. 

Generalizând condi iile ce au determinat cristalizarea i institu ionalizarea 
opozi iei politice a i men iona: 

- apari ia i dezvoltarea opiniei publice; 
- formarea sistemului de reprezentare politic  larg ; 
- constituirea partidelor politice moderne i cre terea rolului acestora în 

medierea intereselor cet enilor; 
- realizarea acordului asupra procedurilor care prevedeau acceptarea votu-

lui majoritar în defavoarea celui unanim. 
Institu ionalizarea opozi iei politice este un proces ce a vizat mai mult as-

pectele sociologice decât juridice a procesului. Se are în vedere c  opozi ia poli-
tic  este o entitate institu ionalizat  în virtutea practicilor de permanentizare a 
acesteia i nu în virtutea unui cod de legi sau prin „constitu ionalizarea” (intro-
ducerea unui statut distinct în Constitu ie) acesteia. Practica legislativ  a statelor 
democratice nu cunoa te existen a unor legi aparte privind opozi ia. Exist , îns , 
un ir de norme ce afecteaz  indirect starea opozi iei politice, cum ar fi legile cu 
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privire la finan area partidelor politice. Un caz aparte se refer  la Marea Britanie 
(unde liderului opozi iei engleze, spre exemplu, prin legisla ie i se stabile te un 
salariu) i alte sisteme de partide inspirate din experien a britanic  a partitasmu-
lui dualist (Canada sau Africa de Sud) care prev d prin acte normative un statut 
aparte a opozi iei [3, 74].  

Analiza conceptual i retrospectiv  a fenomenului opozi iei politice per-
mite de a deduce dou  tipuri de opozi ie politic : parlamentar i extraparlame-
ntar . Opozi ia politic  parlamentar  se refer  la partidele politice (sau repreze-
ntan i individuali ai clasei politice) afla i în forul reprezentativ. Rela ia de opo-
zi ie se desf oar  atât în interiorul parlamentului pe segmentul majoritate – mi-
noritate parlamentar ; cât i pe segmentul Parlament – Guvern (care este consti-
tuit în baza majorit ii). Acest tip de opozi ie politic  este una originar , clasic  
pentru democra iile occidentale. Cel de al doilea tip de opozi ie politic , pe care 
am numit-o extraparlamentar , nu se refer  doar la partidele politice extraparla-
mentare, ci la toate formele asociative i individuale de opunere politicii guver-
namentale, de monitorizare a activit ii acesteia. Al doilea tip de opozi ie are o 
arie mai larg  de manifestare. Din punct de vedere structural este vorba despre 

a componente ca: mass-media, asocia ii ob te ti cu scopuri de promovare a ci-
vismului, asocia iile profesionale, etc. 

În concluzie, opozi ia politic  în calitate de subiect activ i legal al rela ii-
lor de putere este o realitate a epocii moderne i contemporane, fiind încadrat  
în rela iile de putere de tip democratic. În regimurile totalitare i autoritare opo-
zi ia sau este una loial  fa  de putere, mimând lupta politic  sau este exclus  
din sistemul politic. În perioadele istorico-politice anterioare modernit ii feno-
menul opozi iei nu era unul social-structurat, iar cadrul legal nu prevedea o ati-
tudine diferit  de pozi ia oficial  a puterii politice. Opozi ia politic  în sens în-
gust se refer  la procesul politic în care sunt implicate institu iile politice ale sis-
temului politic. În sens larg opozi ia politic  include i societatea civil , fiind 
mai degrab  o atitudine fa  de puterea politic  decât un subiect autonom al pro-
cesului politic. 
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of these children in the school and in the Russian society. 
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FENOMENUL VOTULUI ETNIC ÎN REPUBLICA MOLDOVA 
(CAZUL G UZ) 

 
Natalia PUTIN  
Republica Moldova, Chi in u, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, catedra tiin e Politice 
Magistru în tiin e Politice, lector  
 

The phenomenon of ethnic vote in Republic of Moldova is presented from 
the declaration of independence still today. It was been created by the ethno-li-
nguistic cleavage of Moldavian society. The most important aspects of that clea-
vage are: the ethno-linguistic identity, the degree of interethnic tolerance and 
the directions of state’s extern politics. 

The first part of this paper starts with a general framework reflection of 
manifestation of ethnic vote in our country. We refer to the correlation between 
ethnic vote and Moldavian party system; to the reasons of Moldavian’s minori-
ties to prefer just certain political parties and the characteristics of electoral of-
fers oriented to attract minority’s vote. As well, the research reflects the peculi-
arities and premises of Gagauzian ethnic voting, that is most popular in their 
autonomy in comparison with other localities also compacted habited by mino-
rities (Russians, Ukrainians, Bulgarians). 

 
Ultimele alegeri parlamentare organizate la 28 noiembrie 2010 au scos 

din nou în eviden  în Republica Moldova a a-zisul fenomen al votului etnic. 
Putem afirma c  fenomenul votului etnic a fost prezent în procesul electoral mo-
ldovenesc de la declararea independen ei încoace. Explicarea lui are ra iuni obi-
ective ce se ascund adînc în protec ia statutului i drepturilor minorit ilor na io-
nale. Ca consecin  minorit ile din Republica Moldova au votat dintotdeauna 
partidele care le promiteau o major  protec ie drepturilor lingvistice i o mai 
mare apropiere de Rusia. Orient rile liberale i democratice ale unor reprezen-
tan i ale acestui segment de popula ie, de multe ori, vin în contradic ie cu op iu-
nea lor electoral  pentru partidele de stînga, în special. Este simplu de constatat 

 majoritatea minorit ilor etnona ionale care locuiesc pe teritoriul republicii 
sînt vorbitori de limba rus i au ca centru de referin  sau mai bine-zis drept 
verig  extern  principal  – Rusia. În a a mod aceast  identificare sau dependen-

 de statul rus i limba rus , argumenteaz  de ce motivul etnic prevaleaz  asup-
ra votului politic. Totodat , aceste ra iuni/motive sînt comune pentru tot spectrul 
de reprezenta i ai segmentului etnic (ru i, ucraineni, g uzi, bulgari). 
 
 
 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

140 

1. Caracteristica general  a premizelor gener rii votului etnic 
 în Republica Moldova. 

O teorie care explic  stabilitatea multor democra ii este cea a clivajelor 
interconectate. Partidele în lupta lor pentru putere, sînt în situa ia de a se adresa 
altor categorii de votan i, decît doar celor care reprezint  sursa lor de baz  a su-
portului electoral [1, 61-62]. Pe parcursul primului deceniu de independen , 
clivajul identitar a fost unul dintre principalele criterii de pozi ionare a for elor 
politice din Republica Moldova. Mai mult chiar atît, reie ind din istoria politic  
a statului nostru, putem afirma c  ini ial, problema identit ii etnice a fost punc-
tul de departajare a for elor de dreapta de cele de stînga. Dreapta politic  era re-
prezentat  de forma iuni ce pledau pentru ideea românismului, iar stînga repre-
zentat  de cei care activau sub lozinci antiromâne ti, antiunioniste i insistau 
asupra unui moldovenism exacerbat. Ulterior, dilema în cauz  a fost scoas  din 
prim-planul vie ii politice, îns  ea continu  s  r mân  a fi un subiect de discu ie 
destul de actual i emotiv [10, 100-101]. 

Gradul sporit de iner ie al comportamentului aleg torilor din ar  se dato-
reaz  fragment rii societ ii moldovene ti dup  anumite criterii. Aceast  frag-
mentare s-a profilat clar acum 20 de ani i, din p cate, persist  constant, ie ind 
în eviden  mai ales în timpul campaniilor electorale. În acest sens, analistul po-
litic Igor Bo an identific  patru caracteristici care fac diferen ele între principa-
lele partide politice i contribuie în mod cardinal la structurarea electoratului: 
identitatea etno-lingvistic ; gradul de toleran i/sau exacerbare a fobiilor; 
orientarea extern ; stilul comportamental [2]. Primele trei dintre acestea expli-

 pe cît se poate de bine cauzele principale ale manivest rii votului etnic în ca-
mpaniile electorale, i anume: 

- Identitatea etno-lingvist  este unul dintre factorii care segmenteat  soci-
etatea moldoveneasc  în trei tabere: români tii, adep ii moldovenismului i  a  
existen ei limbii moldovene ti de rînd cu cea român , i rusolingvii (majoritatea 
reprezentan ilor minorit ilor na ionale din republic ). Vehicularea masiv  din 
partea concuren ilor electorali a sloganelor privitor la denumirea limbii de stat i 
la problema statutului limbii ruse în majoritatea campaniilor electorale ne demo-
nstreaz  c  de multe ori partidele sînt cele care tind s  genereze votul etnic. Prin 
crearea unor pseudoprobleme de sorginte etnic , se urm re te disconcentrarea 
electoratului de la probleme mult mai grave de factur  socio-economic , care ar 
necesit  eforturi i ac iuni urgente în solu ionarea lor. 

- Factorul legat de gradul de toleran  sau de exacerbare a fobiilor se re-
fer  la atitudinea fa  de cei ce se identific  altfel din punct de vedere etno-ling-
vistic. Aceast  carateristic  este definitorie pentru fragmentarea electoral . Din 
punct de vedere al comportamentului electoral, rupturile cauzate de exacerbarea 
fobiilor etno-lingvistice sînt mult mai pronun ate decît cele cauzate de clivajele 
clasice.  
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- Caracteristica referitoare la orientarea extern  este expresia faptului c  
de-a lungul existen ei Republicii Moldova în calitate de stat independent proble-
ma supravie uirii sau dispari iei acestuia a fost una dintre dilemele fundamenta-
le. În lupta pentru putere, pardidele i politicienii de stînga au încercat cu perse-
veren  notorie s  utilizeze diferite metode etnopolitice pentru a asigura sus ine-
rea a 35% din popula ia rii, pe care o constituie minorit ile rus , ucrainean , 

uz , bulgar  etc., ele reprezintînd un electorat cu rela ii la Moscova, Kiev, 
Ankara, Sofia. Fiind un segment electoral mai educat/disciplinat (se are în vede-
re gradul de activism politic), decît moldovenii, f  crize de identitate, poate fi 
mai u or înregimentat din punct de vedere ideologic. Pre ul unei asemenea sus-
ineri l-a reprezentat consolidarea dependen ei de Moscova [7, 292]. Problema 

orient rii vectorului politicii externe a statului moldovenesc a revenit în prim 
plan în anii 1993-1994, dup  ce a trecut euforia democratiz rii i rena terii na i-
onale. Anali tii politici care urm resc dezvoltarea sistemului de partide din Mo-
ldova, considerau de regul , c  partidele pro-CSI sînt de stînga, iar partidele 
pro-vectorul european sînt de dreapta [10, 93]. Din considerentele men ionate, 
poate fi în eleas  tratarea de manier  peiorativ  a partidelor din Republica Mol-
dova drept partide geopolitice i nu politice. În acest sens, se poate afirma c  în 
mod constant a fost cultivat mitul despre incapacitatea de a se consolida în cali-
tate de stat independent, de aceea urmînd ca Republica Moldova: 

-  se uneasc  cu România - proiectul unionist de la început anilor ’90 ai 
secolului trecut; 

-  se integreze profund în structurile CSI (1994-2000), inclusiv s  ade-
rarea la Uniunea Rusia-Belarus (2001-2002); 

- s  mearg  pe calea integr rii europeane, idee dominant , de compro-
mis, din 2003 pîn  în 2007 [2].  

 
2. Raportul dintre sistemul de partide politice – votul etnic. 

Sistemele de partide din orice stat sînt influen ate de factori generali i 
specifici. Se impune considerearea factorilor specifici, precum ar fi – istoria i 
tradi iile, credin ele religioase, compozi ia etnic , rivalit ile na ionale [5, 10-
11]. 

Analizînd sistemul de partide din Republica Moldova, constat m c  nu 
exist  ca atare partide etnice (a minorit ilor), cu excep ia unor mi ri social-
politice care au o popularitate destul de redus  prin rîndurile electoratului alo-
lingv (Mi carea Social-Politic  Ravnopravie, Mi carea G uzia Unit  
(MGU), Mi carea G uzia Nou  (MGN)). Totodat , legisla ia cu privire la pa-
rtide i alte organiza ii social-politice nu permite înregistrarea partidelor regio-
nale. Nu putem vorbi despre faptul c  partidele regionale sînt interzise în mod 
expres. Pur i simplu, condi iile impuse pentru înregistrarea partidelor politice 
pot fi de a a natur  c  întrunirea acestora este greu de realizat. Totodat , practi-
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ca interna ional  arat  c  existen a sau lipsa partidelor regionale nu depinde de 
faptul dac  statul este federativ sau unitar, avînd în vedere c  unele for e politice 
regionale, în special cele din Autonomia G uz , insist  asupra necesit ii per-
miterii partidelor regionale. 

Experien a interna ional  nu este univoc  în acest sens. Avem exemplul 
Rusiei, fiind o federa ie, de o manier  rigid  nu permite existen a partidelor re-
gionale. Pe de alt  parte, Spania care se confrunt  cu mi ri separatiste foarte 
periculoase are o legisla ie hiperliberal  pentru partide, în general, i pentru par-
tidele regionale în special. În Republica Moldova modificarea legisla iei parti-
delor în 1998 s-a f cut cu scopul mic or rii num rului exagerat (în acea perioa-
da erau înregistrate cca 60 de forma iuni) de partide mici, indiferent de caracte-
rul lor na ional sau regional [3]. 

Dac  e s  facem o clasificare a partidelor politice putem afirma c  din pu-
nctul de vedere al variet ii grupurilor- int  (în cazul nostru grupul- int  sînt 
grupurile etnice) distingem: - partide etnice (care segmenteaz  electoratul dup  
principiul etnic adic  partied ale minorit ilor), partide politice inclusive sau 
multi-etnice – care încearc  s  includ  în programele lor politice probleme-cheie 
ale minorit ilor (ex. PCRM în Moldova, Partidul Regiunilor în Ucraina) i par-
tide noninclusive – care resping prin mesajul lor politic afec iunea alolingvilor. 
De regul , acestea sînt partide na ionale, precum ar fi PNL, PL, PPCD în Repu-
blica Moldova. 

În baza criteriilor de delimitare analizate mai sus, putem identifica patru 
segmente mari, dominate politic i electoral de partidele parlamentare actuale 
[2]:  

PCRM (Partidul Comuni tilor din Republica Moldova) - la moment cel 
mai popular i votat partid politic, cumulînd cel mai mare num r de voturi. Tot-
odat , este cel mai institu ionalizat partid politic care a fost prezent în legislatu-
rile Parlementului Republicii Moldova începînd cu 1998 i pîn  ast zi. Raportî-
ndu-se la aceast  popularitate, deseori se vehiculeaz  ideea precum c  indiferent 
de culoarea sa politic , cet eanul moldovean alolingv, voteaz  cu comuni tii, 
ceea ce nu înseamn  c  Partidul Comuni tilor din Republica Moldova este un 
partid al minorit ilor, deoarece îl voteaz  dintr-un sentiment de nostalgie i foa-
rte mul i moldoveni. Acest partid s-a afirmat pe arena politic  moldoveneasc  
prin promovarea de mesaje adresate preponderent moldovenilor i rusolingvilor, 
cu o puternic  înc rc tur  anti-româneasc , exprimat  drept combatere a a a-zi-
sului pericol românesc i este în mod categoric un promotor a concep iei mol-
dovenismului. Totodat , comuni tii a fost prima forma iune politic , de la agra-
rieni încoace, care i-a pus drept scop consolidarea ideii de statalitate moldove-
neasc . 

În istoria politic i electoral  a PCRM, deseori s-a utilizat votul emotiv al 
minorit ilor, f cînd promisiuni referitor la conferirea statutului limbii a doua de 
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stat pentru cea rus , de i nu a purces niciodat  la îndeplinirea lor. Cercet torul 
I.Frunta u  argumenteaz  un  factor  structural  important  care  face  ca  PCRM s  
fie partidul lider în preferin ele aleg torilor, i anume – structura etnolingvistic  
a popula iei, cu minoritarii etnici formînd 30% din popula ie i votînd în bloc 
pentru stînga pro-rus . Participarea electoral  a minorit ilor este în mod cons-
tant mai mare decît a moldovenilor, care tot a a de constant î i împart voturile 
între un num r mare de partide [7, 472].  

PDM (Partidul Democrat din Moldova), un partid care este cel mai aproa-
pe pe e ichierul politic de PCRM, fiind calificat ca unul de centru-stînga (în co-
mpara ie cu celelalte partide de referin ). PDM promoveaz  mesaje adresate 
preponderent moldovenilor i rusolingvilor, apelînd constant la toleran i eli-
minarea fobiilor. În acest moment este unicul partid din alian a de guvernare ac-
tual  care a manifestat pe lîng  interesul orient rii pro-europe rela ii bune i su-
port din partea Rusiei. Migrarea liderului politic M.Lupu din rîndurile comunis-
tilor în cele ale democra ilor a generat i, respectiv, migrarea unor adep i ai ace-
stuia la PDM, oferind o alternativ  pentru reprezentan ii minorit ilor pentru vo-
tul etnic. Cumularea votului politic cu cel etnic i-a creat und  verde acestui par-
tid în ultimele dou  electorale (2009, 2010) la ascenderea în Parlament. Diferen-
a de voturi a comuni tilor la alegerile din 29 iulie 2009 a fost preluat  de PDM. 

PLDM (Partidul Liberal Democrat din Moldova) promoveaz  mesaje ad-
resate preponderent moldovenilor i românilor, apelînd constant la toleran i 
eliminarea fobiilor; este un partid moderat care încearc  s  evite utilizarea cliva-
jelor.   

PL (Partidul Liberal) promoveaz  mesaje adresate preponderent români-
lor, avînd un caracter care este perceput drept anti-rusesc, prezentat sub camuf-
laj anticomunist. Acest partid deasemenea este unul care exploreaz  dispozi iile 
na ionale (a popula iei titulare) pentru acaparea de capital politic. Multe dintre 
voturile primite de aceast  forma iune la alegeri au oferite deasemenea în baza 
criteriului etnic. Dar, în acela i timp prin mesajul lor pro-unionist i anti-rusesc 
sperie i creaz  fobii din partea electoratului minorit ilor. 

Din cele relatate, observ m c  PCRM este unicul cu electoral multi-etnic. 
Celelalte partide parlamentare se bazeaz  în special pe votul moldovenilor i nu 
manifest  încerc ri serioase de a cî tiga voturile vorbitorilor de limb  rus . 
Mul i decep iona i de declara iile pro-europene ale comuni tilor din electorala 
2005 au fost nevoi i s  migreze c tre alte partide pro-moscovite mai mici (exe-
mplul Mi carea social-politic  „Ravnoprvie”) sau s  nu participe la vot. PCRM 
a reu it s  suplineasc  acest  pierdere prin acumularea votului etnic al „moldo-
venilor”, precum i revenirea la vechea retoric  electoral  proestic  [11]. 

Manifestarea fenomenului ”votului etnic”, în general, este determinat  de 
imaginea partidelor politice în rîndurile electoratului, deoarece multe dintre par-
tidele moldovene ti neglijeaz  grupurile etnice a poten iali aleg tori. Dintre par-
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tidele cu o pondere mai mare în societate, distingem c  doar PDM este unul care 
încearc  s  atrag  voturi etnice, adic  liderii acestui partid încearc  s  ajusteze 
mesajul na ional la interesele minorit ilor na ionale. De i exist  riscul ca aceste 
devidente etnice sa fie în detrimentul votului politic oferit de reprezentan ii po-
pula iei majoritare.  

La întebarea pe cît de nocive sînt repercursiunile acestui vot etnic într-o 
societate, putem r spunde c  manifestarea lui este una destul de comun  pentru 
societ ile plurietnice, dar amplificarea acestuia este nedorit i trebuie evitat , 
dat fiind faptul c  cre te riscul clivajului identitar. Clivajele pot fi reflectate prin 
intermeiul a dou  c i: num rul de partide i raportul între acestea. Sistemul poli-
tic cel mai pu in stabil este acel în care diviziunile între partide sînt ireconcilia-
bile. Alt element este ponderea relativ  a partidelor. 

 
3. Specificul votului etnic g uz. 

inem s  men ion m c  electoratul g uz este unul distinct, atît prin par-
ticularit i ale manifest rii la procesele electorale din ar , dar i prin faptul c  
este delimitabil din punct de vedere teritorial de restul, fiind concentrat în limi-
tele Unit ii Teritoriale Autonome G uze. Reie ind din considerentele segme-
nt rii electoratului Republicii Moldova pe principii etnice, teritoriul din sudul 
republicii pe care îl ocup  compact minoritatea etnic  g uz  (a treia dup  po-
nderea numeric ) poate fi realizat  o cercetare ce ar analiza amploarea i efecte-
le manifest rii votului etnic la etnicii g uzi. De-a lungul timpului, comporta-
mentul în procesul electoral republican a aleg torilor din autonomia g uz  a 
suferit metamorfoze curioase i consistente, atît în ceea ce prive te dimensiunea 
participativ  (adic  tendin a spre absenteism), precum i vectorul op iunii politi-
ce propriu-zise.  

Vom încerca s  analizam manifestarea fenomenului votului etnic în Auto-
nomia G uz  exemplificînd cele mai relevante date ale alegerilor republicane 
i regionale. Dac  e s  urm rim rezultatele alegerilor, începînd cu primul ciclu 

electoral democratic, putem determina c  de cea mai mare înceredere în autono-
mie se bucur  PCRM. Astfel,  în  aspect  comparativ cu media general  pe ar ,  
acest partid se bucur  de un succes inconestabil i unic la electoratul g uz. 
Unicitatea acestui fapt se exprim  prin faptul c  nici un alt partid din vastul sis-
tem moldovenesc de partide nu a reu it s  cumuleze nici pe departe atîtea voturi 
în mod sistematic. Analizînd în retrospectiv  preferin ele acestui segment elec-
toral observ m c  atît la electorala 1998, cît i în 2001 se depisteaz  o simpatie 
i fedelitate covîr itoare fa  de PCRM. Cifrele au fost generoase i au reprezen-

tat respectiv cca 70,20% i 82% din voturile popula iei din regiune acordate 
acestui partid, dep ind ci mult media pe ar  [8, 36-40].  

Electorala anului 2005 a schimbat radical preferin ele aleg torilor din re-
giune astfel PCRM reu ete s  ob in  doar 30,75% de voturi în UTAG. Favori-
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tul cursei electorale în regiune, de aceast  dat , a fost Blocul Electoral „Patria-
Rodina”. Pentru aceast  forma iune politic i-au dat voturile 51,5 % din electo-
ratul UTA G uzia. Motivul care a determinat ca cea mai mare „pata ro ie” a 
Moldovei s i schimbe preferin ele electorale a fost neonorarea promisiunilor 
facute de comuni ti în favoarea acord rii statului limbii de stat pentru limba ru-

i integrarea în Uniunea Rusia-Bielarusi, precum i schimbarea radical  a op-
iunii vectorului extern de la cel pro-ceseist la unul pro-european. Reabilitarea 

acestui imaginii acestui partid are loc în urm toarele alegeri, cînd PCRM revine 
la vechiul s u program politic. Astfel, la alegerile din 2009 din 5 aprilie i 29 
iunie pentru PCRM voteaz  63,7% i respectiv 77,8% din aleg torii autonomiei.  

Pozi iile PCRM în autonomia g uz  s-au consolidat i în urma alegeri-
lor regionale atît pentru func ia de Guvernator ( eful autorit ii executive) pre-
cum i la alegerile în Adunarea Popular  (forul legislativ). Rezultatele alegerilor 
în aceste organe (în special pîn  la 2003-2005) au demonstrat c  dintre toate pa-
rtidele din Republica Moldova doar PCRM dispune de o structur  organizatori-

 teritorial  consolidat  în autonomia g uz , celellte partide nereu ind s  fo-
rmeze o baz  electoral  stabil  în regiune. Totodat , faptul c  clasa politic  la 
nivel na ional, cît i regional, aflat  la guvernare apar ine aceleia i forma iuni 
politice implic  inexisten a unor  rela ii  de conflict [9, 10]. 

Problema factorului extern asupra alegerilor din regiunea g uz  se pro-
fileaz  demult. Ea s-a manifestat plenar i în cadrul alegerilor pentru Adunarea 
Popular  din martie 2008. Atunci, în ajunul alegerilor, în februarie 2008 a avut 
loc o vizit  la Moscova a unei delega ii reprezentînd comitetul executiv al G -

uziei. Scopul vizitei a fost semnarea unui acord de lung  durat  cu executivul 
capitalei ruse în vederea cooper rii economice i culturale. Documentul urma s  
fi semnat la 6 martie 2008 de c tre primarul Moscovei, Iu.Lujkov i guvernato-
rul G uziei, M.Formuzal. Se estima c  semnarea acordului i-ar aduce punctaj 
suplimentar candida ilor din partea MGU, care planificau s  ob in  un num r de 
mandate suficient pentru constituirea unei majorit i legislative [4]. La alegerile 
din G uzia platformele electorale ale concuren ilor reprezint  puncte de refe-
rin  foarte importante, dar cele mai importante sînt mesajele referitoare la atitu-
dinea fa  de Rusia i, îndeosebi, semnalele din partea institu iilor i elitelor ru-
se ti fa  de liderii politici din autonomia g uz . În recenta campanie electo-
ral  pentru alegerea guvernatorului (decembrie 2010), între principalii candida i 
s-a dat o adev rat  b lie, pentru a convinge electoratul c  elitele ruse ti, dar i 
importante institu ii din Federa ia Rus  sus in candida ii respectivi [4]. 

În general, în G uzia, încrederea cet enilor în partidele politice este 
mult mai joas  decît în ansamblu pe ar , unde partidele se bucur  de încrederea 
a doar 15-20% din responden i. Liderii politici din regiune explic  aceast  atitu-
dine a cet enilor prin faptul c  legisla ia Republicii Moldova nu face posibil  
înregistrarea partidelor regionale [6]. 
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Un impact i o amploare incontestabil  a votului etnic s-a înregistrat la re-
ferendumul na ional din Republica Moldova, organizat cu privire la schimbarea 
modalit ii de organizare a alegerilor Pre edintelui în data de 5 septembrie 
2010. Cea mai recent  dovad , în acest sens, ine de faptul c  unele partide poli-
tice au invocat drept cauz  a e ecului referendumului constitu ional din 5 septe-
mbrie 2010 - practicarea masiv  a votului etnic, dac  e s  analiz m gradul de 
participare a electoratului în localit ile cu cea mai mare concentra ie de minori-

i, observ m c  în UTAG (Autonomia G uz ) gradul de participare este sub 
9%, în jude ul Taraclia, localitate populat  preponderent de bulgari media de 
participare este deasemenea una foarte mic  – sub 9%, municipiul Bal i, dease-
menea locuit preponderent de alolingvi (ru i i ucraineni) – 19%. Aceste cifre 
sînt net inferioare decît media de participare pe republic  de cca 30%, de altfel 
i ea destul de sc zut . 

 
Concluzii i recomand ri. 

Studiile asupra procesului electoral a demonstrat c  formarea deciziei de 
vot a aleg torilor, în mare m sur  este influen at  de apartenen a persoanei la 
unele grupuri sociale mari, în particular la grupurile etnice. În acela i timp cu cît 
minorit ile etnice se integraz  mai greu în statul de referin  cu atît mai mult 
factorul etnic este mai pronun at. Ru ii, spre exemplu, se caracterizeaz  printr-
un grad i capacitate destul de redus  de integrare într-un stat str in, în virtutea 
faptului c  ei se consider  o na iune puternic i în virtutea mentalit ii lor im-
periale. 

1. Un rol important în diminuarea determinantelor etnice, consider m c  îl 
au organiza iile socio-culturale.  Totu i, în pofida rolulul primar pe care ar tre-
bui s  îl realizeze ( i anume cel de integrare în societatea moldoveneasc ), aces-
tea dimpotriv  stopeaz  acest proces, prin promovare de idei ce accentueaz  as-
pectele defavorizante ale dezintegr rii (promovarea ideii de na iune dominant ).  

2. Pentru a diminua impactul votului etnic institu iile politice din Republi-
ca Moldova (în special partidele politice) urmeaz  s  scape de retorica na iona-
lismului, supradozat i utilizat  în campaniile electorale. Efectul acestor mesaje 
de multe ori este unul peiorativ (duce la sentimente agresive i tensionate în re-
la iile interetnice), decît cumulativ (capital politic pentru concuren ii electorali). 
Putem aduce ca exemplu rezultatele recentelor alegeri din 28 noiembrie 2010, 
unde mesajul moderat al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a 
fost r splatit cu voturile aleg torilor, inclisiv a celor rusolingvi. Ace tia din ur-

 au reu it s  se deta eze de influien a votului etnic. Astfel, a cunoscut o cre -
tere spectaculoas  a încrederii din partea electoratului de la 16,57% la 29,38% 
din sufragii, pe cînd Partidul Liberal (PL) categorizat ca fiind unul cu un mesaj 
preponderent panromânist i-a mic orat num rul de simpatinzan i/votan i de la 
14,68% la 9,96%  (unii dintre ei au migrat la PLDM). 
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3. Un rol nu mai pu in important în formarea deciziei de vot a alolingvilor 
o au mijloacele de informare în mas . Necunoa terea limbii de stat este un im-
pediment a priori în utilizarea surselor de informare autohtone. De cele mai mu-
lte ori minorit ile exploreaz  mass-media (internet, pres , televiziune, radio) de 
sorginte ruseasc . Abordarea acestor surse externe a evenimentelor din republi-

 este deseori una p rtinitoare, distorsionat i cu caracter preponderent ideo-
logic pro-estic, pro-rusesc. Scopul primar al lor este unul de dezinformare. Iat  
de ce minorit ile na ionale utilizind mass-media extern  ca surs  principal  de 
informare, percep diferit i din exterior realit ile din Republica Moldova.  

4. Putem concluziona c  op iunea electoral  a popula iei din Autonomia 
uz  este una fundamentat  categoric în baza criteriului etnic. Nu putem ne-

ga dreptul persoanelor de a- i forma liber preferin ele electorale, dar absen a vo-
tului politic (unul ra ional) în favoarea celui etnic (unul emo ional) deta eaz  se-
gemetul minorit ilor de la problemele reale existente în societatea moldovenea-
sc , stopeaz  cursul european pe care i-l doresc reprezentan ii popula iei titula-
re, tergiverseaz  integrarea acestor grupuri etnice în sistemul sociopolitic în care 
tr iesc. 

5. Guvernarea statului la nivel de politici etnice este una ineficient i nu 
le ofer  condi ii de integrare. Adic , în realitate nu exist  o concep ie etatic  pri-
vind integrarea minorit ilor na ionale. Totodat , problemele de ordin social-
economic au un impact considerabil în tergiversarea form rii identit ii civice, 
atît la reprezentan ii minorit ilor, cît i popula iei titulare (foarte mul i cet eni 
ai statului moldovesc dispun de cet enia unui alt stat). Republica Moldova prin 
intermediul tuturor institu iilor publice, social-politice trebuie s  tind  spre o 
statalitate care s  le ofere atît minorit ilor, cît i populatiei per ansamblu anu-
mite valori i priorit i. 
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Dans la science géographique et politique, il y a de nombreux débats au 
sujet de la corrélation de la géopolitique avec la geostrategie et géoeconomie. 
La géoeconomie comme  branche scientifique fait apparition dans les années 80 
du XXe siècle et l'importance de son rôle théoriques et applicatives croît.  

Dans notre pays il y a peu de recherche sur la géoeconomie, cet article 
vise à expliquer les plus importants domaines de préoccupation et les corréler 
avec la géopolitique. 

Selon E. Luttwak, les menaces militaires et les alliances ont perdu les 
sens, suite à la pacification du commerce international; maintenant les priorités 
économiques viennent au premier plan.   

Comme le problème central sera examiné les ressources énergétiques. Il 
s'agit de la corrélation entre les principaux acteurs: les fournisseurs, les con-
sommateurs, intermédiaires, agents publics et privés et leur incidence sur les 
politiques au niveau national et international. 
 

Esen a geoeconomiei i corela ia cu geopolitica  
Fernand Braudel a fot unul dintre primii care a încercat s  coreleze geog-

rafia cu istoria i economia, realizând succese remarcabile i conferindu-i geog-
rafiei noi dimensiuni prin apropierea de alte tiin e. Sociologul i economistul 
american Immanuel Wallerstein, realizeaz  apropierea economiei de geografie. 
În opinia autorului, deja în secolul XVI s-a constituit sistemul economic capita-
list, incluzând mai multe ri. Sunt identificate trei elemente majore ale sistemu-
lui mondial: 

 Pia a mondial  integrat . 
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 Existen a câtorva ri economic dezvoltate, dintre care nici una nu putea 
controla pia a în mod individual. Astfel chiar i constituirea pie ei s-a datorat 
concuren ei m rfurilor de diferit  provinen . 

 Constituirea unei structuri ierarhice tridimensionale: nucleul – semi-pe-
riferia – periferia. Pe de o parte, structura asigura domina ia rilor din „nucleu” 
în raport cu rile „periferice”, pe da alt  parte oferea construc iei flexibilitate 
datorit  elementului semi-periferic, care amortiza contrapunerea dintre „nucleu” 
i „periferie” [1]. 

În perioada restructur rii sistemului economic mondial i reconfigur rii 
hartei politice a lumii, modific rile sunt condi ionate de statele „semi-periferi-
ce”, deoarece unele avanseaz  pe treapta ierarhic superioar , alte degradeaz . 
Astfel, în secolul XIX, Marea Britanie reprezenta „nucleul”, preluat apoi de Ge-
rmania, iar în sec.XX este preluat de Statele Unite. În prezent, „nucleul” oscile-
az  între zona pacifico-asiatic i cea nord-american . 

Desigur, teoria lui Wallerstein, care este în esen  o teorie neo-marxista, 
poate fi i a fost criticat  pentru c  pune accentul prea ap sat pe factorul econo-
mic în explica ia pe care o formuleaz : istoria lumii a fost mi cat  numai (sau în 
mod special) de motorul economic în ultimii cinci sute de ani i singurele reac ii 
care conteaz  în descrierea pozi iei unei ri sau regiuni în sistemul mondial 
sunt cele comerciale.  

În consecin , analiza nu las  prea mult loc structurilor politice ori cultu-
rale ce au fost implicate în procesul de „(semi-) periferializare. Apoi, centrul, 
care s-a aflat întotdeauna undeva în Vest, este mereu singura arie ce are ini iati-

. Analiza lui Wallerstein a fost acuzat  pe drept cuvânt de „occidentalo-cent-
rism”, deoarece nu ofer  prea multa îndrept ire ini iativei i ac iunii locale. Re-
giunea ca atare este inert , actorul local nu are nici un rol într-un sistem mondial 
condus de un centru occidental. (Unul dintre rezultatele teoriei sistemului mon-
dial în anii optzeci i nou zeci ai secolului trecut au fost a a-numitele „studii re-
gionale” – area studies –, în care intelectuali proveni i din diferite regiuni ale lu-
mii au întreprins cercet ri asupra regiunii din care veneau, mai mult sau mai pu-
in în cadrele paradigmei sistemului mondial, adeseori punând-o la încercare, 

deoarece ei lucrau cu o perspectiva evident emic  [2, 48]. 
În lucrarea Declinul puterii americane: Statele Unite într-o lume Haotic , 

Wallerstein se refer  la evenimente din 11 septembrie 2011, considerând totu i 
 declinul puterii americane a început odat  cu r zboiul din Vietnam i cu înce-

tarea for ei valabilit ii acordurilor de la Bretton Woods, la începutul anilor ’70, 
când Lyndon Johnson a epuizat rezervele de aur americane ce garantaser  sup-
rema ia colosului nord-atlantic în lumea de dup  Yalta. 

Atacurile din 11 septembrie au reprezentat atât pentru deciden ii ameri-
cani, cât i pentru opinia public , un du  rece dup  o perioad  de beatitudine da-
torat  unei cre teri economice artificial sus inute în timpul anilor ’90. Criza 
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structural  a economiei americane se muleaz , în efortul conceptual al lui Wal-
lerstein, peste criza mult mai ampl  a sistemului economic mondial.  

El preia ideea ciclurilor Kondratiev, descoperite de economistul rus al c -
rui nume îl poart . Conform lui Kondratiev, economia parcurge cicluri de câte 
aizeci de ani, împ ite în câte dou  faze: faza A, de cre tere i acumulare i ca-

pital, urmat  de o faz  B, a declinului i recesiunii. Pentru Wallerstein perioada 
celor treizeci de ani glorio i, 1945-1970, a reprezentat o faz  Kondratiev A, pe-
ntru a trece într-un moment de tip B, odat  cu criza petrolului.  

Concluzia este una optimist , întrucât începutul secolului XXI ar putea s  
coincid  cu un nou episod de prosperitate generalizat  sau m car cvasi-generali-
zat , înso it, crede Wallerstein, de un fenomen defla ionist, asem tor aceluia 
din secolul XVIII. Ciclurile economice nu alterneaz  în mod perfect din cauza 
suprasarcinii, urmând ca sistemul capitalist actual s  dea na tere unui / unor nou 
/ noi sistem / sisteme socio-economice în urm torii 50 de ani [3, 96-117].  

De i ideile majore expuse în lucrare înc  în 2003, au fost într-un mod sau 
altul profetice, criza din 2007 a fost provocat  nu de opera iunile militare, ini ia-
te de americani în Irak sau Afganistan, dar de caren ele în func ionarea sistemu-
lui financiar-bancar intern. În plus, nimeni nu a luat în calcul posibilele riscuri 
de declin economic, provocat de factorii naturali, precum cataclismele din Japo-
nia. Conform ultimelor pronosticuri, în viitorul apropiat, China va prelua hege-
monia economic  în zona pacifico-asiatic , substituind ca putere Japonia, care 
în  rezultatul  ocurilor  naturale  a  înregistrat  un  regres  economic.  Prin  urmare,  
China în calitate de zon  semi-periferic  are toate perspectivele de a avansa spre 
“nucleu”. 

Dar s  revenim la examinarea geopoliticii în calitate de tiin . O dat  cu 
sfâr itul r zboiului rece, capacit ile militare ale statelor dezvoltate au încetat s  
mai fie un factor de putere pe arena interna ional . În perioada contemporan , 
influen a de putere este exercitat  într-o manier  atenuat , fiind aproape de ace-
ea ce Joseph Nye a calificat-o ca pe soft power. Puterea militar  nu mai are sem-
nifica ia de alt dat . Nici indicatorii care au definit-o: num rul bazelor militare, 

rimea dot rii i chiar modernitatea sa. 
Indicatorul sintetic al puterii în zilele noastre îl reprezint  capacitatea de a 

spunde pie ei i de a domina pia a. Are loc schimbarea bazelor puterii. PNB 
pe cap de locuitor este mult mai important decât dotarea militar  pe cap de locu-
itor. For a de produc ie a unei ri este baza de calcul a puterii sale. Dac  î i pro-
pune s  creasc  performan a, un stat trebuie s  se preocupe prioritar de aceast  
baza productiv i nu de extinderea teritoriului. Distinc iile care se fac ast zi în-
tre puterea “hard” i puterea “soft”, adic  între puterea care apeleaz  la instru-
mentele clasice, inclusiv cele ale constrângerii i for ei i cea care, dimpotriv  
seduce, atrage, convinge, influen eaz  pornesc de la schimb rile spectaculoase 
în ceea ce prive te sursele i modalit ile de exprimare ale puterii [4, 22]. 
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Deschiderea frontierelor la nivel global i liberalizarea schimburilor co-
merciale au favorizat apari ia companiilor multina ionale cu strategii planetare. 
La rândul s u, statele s-au angajat s i sus in  întreprinderile, promovând poli-
tica cuceririi pie elor externe i de preluare a controlului asupra sectoarelor con-
siderate ca strategice. Competi ia dintre structurile economico-comerciale este 
foarte dur , fiind într-adev r o manifestare a geostrategiei, deoarece presupune 
ca finalitate eliminarea adversarului dintr-un spa iu geo-economic (ne referim la 
dispari ia unor întreprinderi gigantice din asemenea sectoare precum cel aerona-
utic, construc ia automobilelor, electronic i energetic). Relevant  în acest sens 
este i competi ia statelor în Organiza ia Mondial  a Comer ului (OMC). 

Unul dintre fondatorii geoeconomiei i cel care a introdus termenul prop-
riu-zis, este Edward Luttwak, care la începutul anilor ’90 vorbea despre forma-
rea unei noi ordini interna ionale, în care arma economic  va substitui arma mi-
litar  în calitate de instrument utilizat de state în vederea afirm rii lor pe scena 
interna ional . Conform aprecierilor autorului amenin rile militare i alian ele 
i-au pierdut semnifica ia, o dat  cu pacificarea schimburilor interna ionale; de 

acum încoace priorit ile economice vin în prim plan. În viitor urm rirea con-
secin elor economice va modela politica comercial i cea interna ional , dete-
rminând raportul de putere. i dac  va exista cu adev rat o amenin are la uni-
tatea i coeziunea intern  a na iunilor, aceasta va fi de natur  economic  sau 
geoeconomic  [5, 40].  

Obiectivele geoeconomiei nu mai sunt cucerirea teritoriilor sau influen a 
diplomatic , este vorba de: „maximizarea ocup rii for ei de munc  de înalt  ca-
lificare în ramurile industriale high-tech cu un randament înalt” [5,42]. Dac  în 
geostrategia militar , arma predominant  de ofensiv  este artileria, în geoecono-
mie aceast  arm  este cercetarea-dezvoltarea. Dac  în geostrategie controlul 
spa iului este asigurat prin plasarea bazelor militare, în geoeconomie – prin cu-
cerirea pie elor. 

Abordarea dezvoltat  de Edward Luttwak marcheaz , în mod incontesta-
bil, o nou  reflec ie asupra arhitecturii interna ionale i a jocului principalilor 
actori. Totodat  ea poate fi supus  criticii, în special din cauza unghiului de ve-
dere îngust.  

În primul rând, este vorba de câmpul de aplicare a geoeconomiei, care in-
clude doar rile industrializate (America, Europa de Vest, Japonia), ce au dep -
it contradic iile politico-militare, redimensionând scena de confruntare [6, 

133]. Îns  sunt exclu i al i actori la fel de activi i poten iali, precum rile indu-
strializate din America Latin i „dragonii asiatici”. 

În al doilea rând, este vorba de locul i rolul statului în formularea politi-
cilor geoeconomice. Evident c  statului îi revine locul central în orice strategie 
geoeconomic , deoarece el determin  dispozitivele i posturile geoeconomice, 
identificând amenin rile i elaborând strategiile defensive i ofensive. Totoda-
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, statul, reie ind din func iile sale esen iale este obligat s  acorde sus inere fie 
cet enilor s i, fie întreprinderilor sale, indiferent de forma de proprietate. Ast-
fel, urm rind aceast  logic , nu este cert faptul c  angajându-se în cursa de pro-
movare a intereselor unei sau altei companii, statul va ob ine beneficii general-
na ionale sau doar va contribui la prosperarea unei întreprinderi în detrimentul 

u geopolitic. 
În al treilea rând, este vorba de dimensiunea praxiologic i care presupu-

ne motivarea func ionarilor de stat în vederea promov rii intereselor unei sau al-
tei companii, ceea ce nu exclude interesul financiar personal. Din alt conside-
rent, mai general, clasa politic  poate fi îngrijorat  de posibilitatea pierderii su-
veranit ii na ionale prin angajarea propriilor companii multina ionale în ni te 
proiecte globale, capabile s  produc  efecte negative asupra sistemului econo-
mic i social na ional.   

În opinia noastr , cea de a patra critic  ar reie i din considerentul c  geo-
economia nu poate substitui totalmente geostrategia în varianta sa militar . Poli-
tica de putere, care presupune exercitarea influen ei i controlului spa iilor doar 
prin domina ia economic , ni se pare rupt  de realitate. În calitate de argument 
invoc m prezen a bazelor militare americane în mai multe zone geografice stra-
tegice. Nu poate fi ignorat  nici politica de extindere a NATO, în special în Eu-
ropa de Est i inten ia plas rii scuturilor americane anti-rachet . Pân  în prezent, 
dezvoltarea noilor tehnologii militare reprezint  una din preocup rile tiin ifice 
ale statelor. 

În linii generale, geoeconomia poate fi definit  ca analiza strategiilor de 
ordin economic, în special comercial, realizat  de stat în cadrul politicilor sale, 
axate pe protejarea economiei na ionale, prin intermediul dezvolt rii unor teh-
nologii-cheie i / sau extinderea pie elor interna ionale prin promovarea produc-
iei sau comercializ rii unei game de produse (private sau de stat), considerate 

sensibile pentru poten ialul s u economic i social. 
P.Savona i C.Jean consider  c  pozi ionarea statelor în situa ie de defen-

siv  economic  este o politic  eronat i poate provoca efecte dezastruoase. Pe-
ntru asigurarea victoriei este necesar  nu o tactic  de austeritate dar una de des-
chidere economic  inteligent . În noile condi ii, statele nu trebuie s  protejeze 
sectoarele slabe, dar s  le sus in i dezvolte pe cele puternice. Unul din factorii 
ce pot conduce la învingerea statelor în competi ia geoeconomic  este p strarea 
modelului statului social (Welfare State). Analizând coraportul diverselor forme 
de guvernare, cercet torii italieni ajung la concluzia c  societ ile parlamentare 
sunt mai vulnerabile decât cele preziden iale, executivul c rora este mai stabil i 
tehnocrat, fiind capabil s  promoveze ni te opera iuni geostrategice excluzând 
influen a factorilor politici na ionali [7].   

Prin urmare, pentru dezvoltarea capacit ii geoeconomice, statul trebuie 
i organizeze dispozitivul geoeconomic, care regrupeaz  ansamblul instrume-
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ntelor aflate la dispozi ia statului i întreprinderilor: formarea, cercetarea i dez-
voltarea, strategia comercial , mijloacele diplomatice, strategia audi-vizual , in-
teligen a economic . Unul dintre cele mai importante elemente din dispozitivul 
geoeconomic este inteligen a economic , interpretat  ca ansamblul ac iunilor de 
cercetare, de prezentare i difuzare a informa iei utile actorilor economici [8, 
27]. 

De i geoconomia analizeaz  raporturile putere – spa iu, acest spa iu nu 
este unul virtual, dar delimitat de frontiere fizice i politice, proprii geopoliticii. 
Aceste ra ionamente ne determin  s  realiz m o compara ie între geoeconomie 
i geopolitic .  

Ca i geopolitica, geoeconomia ne ofer  o analiz  a interpret rii raporturi-
lor de for  în plan interna ional. Prima deosebire porne te de la faptul c  geoe-
conomia este a priori o strategie a satelor i marilor întreprinderi la nivel mon-
dial. Geopolitica îns  porne te de la ideea c  nu doar statele sau întreprinderile 
particip  la strategiile de cucerire a teritoriilor, dar i grupurile umane, fondate 
pe ni te reprezent ri istorice. O alt  distinc ie important  reiese din scopul final 
al ambelor discipline. Astfel, geoeconomia nu pretinde s  cucereasc  teritoriile, 
ci doar s  ob in  suprema ia tehnologic i comercial  [9]. 

Mai mul i speciali ti î i pun întrebarea dac  geoeconomia ar putea substi-
tui în secolul XXI geopolitica. Majoritatea consider  c  acest lucru este imposi-
bil, deoarece pân  în prezent exist  focare de conflicte în Africa, Caucaz, Asia 
Central , alimentate de revendic ri teritoriale, din care cauz  geopolitica î i va 

stra înc  mult timp pozi iile i actualitatea.  
 

Resursele energetice – condi ie a domina iei  
sau supravie uirii în lumea contemporan   

Conform analizelor prezentate de exper ii concernului Exxon Mobil, consu-
mul energetic global va înregistra o cre tere cu 30 % în anul 2030 în raport cu 
2005. Una din principalele cauze ar fi cre terea demografic  a popula iei i sal-
tul economic realizat de rile în curs de dezvoltare, în special de China. Con-
form estim rilor, utilizarea gazelor naturale va spori de trei ori în raport cu pet-
rolul i c rbunele [10]. 

Totodat , conform datelor statistice ale anului 2010, prezentate de Statisti-
cal Review of World Energy, consumul global de petrol a sc zut cu 1,7%, fiind 
înregistrat cel mai mare declin dup  1982, iar consumul de gaze naturale a sc -
zut cu 2,1% [11]. De i, conform informa iei prezentate de OPEC pentru 2010, 
datele difer , men ionându-se cre terea consumului de petrol cu 2,18% în raport 
cu 2009 [12]. 

În anul 2008, consumul gazelor naturale per glob a constituit 2 599 000.000 
milioane metri cubi. De i se preconizeaz  cre terea consumului în regiunile pa-
cificului i Asiei Centrale, constat m c  actualmente ponderea (circa 60%) îi re-
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vine SUA, Uniunii Europene i Federa iei Ruse. În plus, nu a suportat modifi-
ri nici harta surselor gazelor naturale. Prin urmare, una dintre cele mai impor-

tante probleme geoeconomice ar fi:  
 Accesul la resursele energetice pentru rile consumatoare. 
 Accesul la pie ele de desfacere pentru rile produc toare. 

În urma substituirii c rbunelui de c tre gazele naturale, Europa a început a 
fi dependent  în aspect energetic de sursele de livrare care vizau atât agen ii 
economici, cât i persoanele fizice. Deoarece primele structuri Comunitare abi-
litate (CECO i EUROATOM) erau departe de a reprezenta interesele comune 
în raport cu factorul extern, fiecare stat (din Europa de Vest) prefera s i asigu-
re propria securitate energetic , dealtfel linie urm rit i în prezent. Prin urmare, 
mai multe societ i au acceptat s  fie conectate la sistemul sovietic de aprovizio-
nare cu petrol „Drujba”. El a fost destinat ini ial rilor lag rului socialist, dup  
care a fost extins i asupra  celor capitaliste, în rezultatul c ruia URSS ob inea 
resurse valutare. 

Totodat , gazoductele sovietice nu reprezentau sursa exclusiv  de aprovizi-
onare cu gaze a Europei, de i aveau o pondere important , în special în lag rul 
socialist. Îns  includerea ECE în lag rul socialist a constituit o sfidare pentru 
mai multe perioade, manifestându-se prin diverse forme – de la opunerea diside-

ilor, pân  la liberalizarea economiilor i ob inerea independen ei politice. 
Aceasta nu a semnificat îns i ob inerea independe ei economice totale fa  de 
Rusia, în pofida integr rii majorit ii ECE în Uniunea European .  

De i gazele naturale au substituit c rbunele în anii ’70 ai secolului trecut, în 
calitate de produs fosil, marea majoritate a fost consumat  pentru producerea 
energiei electrice. Din acest considerent, majoritatea speciali tilor afirm  faptul 

 dac  gazelor naturale li se poate g si o alternativ  prin intermediul surselor 
regenerabile (energia nuclear , solar , eolian , hidro, sau bio), petrolul va r mâ-
ne înc  mult timp pe pozi ii, inclusiv i datorit  capacit ilor sale chimice, ofe-
rind o gam  larg  de produse. 

Geopoliticienii ru i au sensibilizat afirma ia lui Mackinder: „Cel care cont-
roleaz  Europa de Est, controleaz  Heartland-ul, cel care controleaz  Heart-
landul exercit  controlul asupra întregii insule, cel care controleaz  insula 
mondial  – controleaz  întreaga lume” [13, 150]. 

G.O’Tuathail redefine te conceptele post-moderniste geopolitice, sus inând 
afirma ia c  factorii centrali în reconfigurarea spa iului geopolitic sunt reprezen-
ta i de domina ia resurselor energetice. Ei influen eaz  atât statele consumatoa-
re, cât i cele care livreaz i cele care tranziteaz , determinându-le politica ex-
tern .  

Întru corelarea conceptului de geopolitic  cu cel de politic  energetic  este 
introdus termenul „petropolitica”. Thomas Friedman deduce una din primele 
legi ale petropoliticii „Cu cât sunt mai mari pre urile mondiale la petrol, cu atât 
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mai mult în rile exportatoare este lezat  democra ia, drepturile omului i libe-
rtatea mass-mediei. i dimpotriv , odat  cu sc derea pre urilor, aceste regi-
muri încep a se conforma cu principiile democra iei i opozi iei politice, ape-
lând la investi iile externe” [14, 37].  

În calitate de carburant principal al secolului XIX a fost c rbunele, constitu-
ind circa 90% din volumul total al resurselor energetice. În a doua jum tate a 
secolului XIX, industria piscicol  nu mai putea asigura necesit ile crescânde de 
untur  de balen , folosit  în calitate de surs  de iluminare, determinând c utarea 
unor variante alternative. În 1853 se reu te a distila petrolul, permi ând apari-
ia l mpii de petrol. Primul pu  de petrol este forat de Edwin Drake în 1859 în 

Pennsylvania, lansând „goana dup  petrol”. În Europa, primele extrageri comer-
ciale sunt lansate la finele secolului XIX, în calitate de centru petrolier devenind 
ora ul Baku i care asigura circa 50% din consumul mondial [15]. 

tre anul 1900, extragerea i utilizarea acestui produs cap  propor ii in-
dustriale. Intrarea marilor puteri în primul r zboi mondial a produs efecte asupra 
sistemelor economice na ionale în general i ramurii petroliere în particular. 
Acest produs începe a c ta importan  strategic , fiind necesar pentru avia ia 
militar , ma inile blindate i transportarea osta ilor. Dincolo de nimicirea ina-
micului i ocuparea teritoriului, opera iunile militare vizeaz  pentru prima dat  
ob inerea controlului asupra câmpurilor petroliere. Astfel, Marea Britanie încea-
rc  s  st pâneasc  Azerbaidjanul, iar Germania poart  negocieri cu Mexicul în 
vederea invad rii Texasului. Conform unor surse, acest argument a i fost utili-
zat de Londra pentru a implica Washingtonul în r zboi de partea Antantei [16]. 

Prin urmare, datorit  industriei militare, iar ulterior i a celei civile, în peri-
oada interbelic  petrolul începe a intra pe pia a resurselor energetice, principala 
ar  în extragere, prelucrare i furnizare fiind SUA. Noul produs a contribuit la 

cre terea economic  a Statelor Unite, fiind exportat în mai multe ri, inclusiv 
Japonia. 

În preajma celui de-al doilea r zboi mondial, o dat  cu mecanizarea tehnicii 
militare (transport, tancuri, flota maritim i aerian ), petrolul în calitate de car-
burant devine un produs strategic, determinând priorit ile de baz  ale alian elor 
i ac iunilor militare. Astfel, puterile lipsite de resurse încep a se orienta spre 

zonele cheie: Germania spre România i Caucaz, iar Japonia spre Indonezia. 
SUA i URSS î i asigurau necesit ile în baza propriilor z minte, iar Fran a i 
Marea Britanie datorit  coloniilor.  

În anii ’50, ca urmare a progresului industrial, petrolul nu mai este conside-
rat doar carburant, dar devine un produs indispensabil al economiei na ionale, 
iar utilizarea sa este aplicat i în industria chimic . Totodat , aceasta este i pe-
rioada luptei anticoloniale i decoloniz rii, devenind o problem  major  pentru 
metropole în sensul asigur rii necesit ilor primordiale. Prin urmare, vechile co-
lonii sau noile state, majoritatea arabe i musulmane, încep a impune proriile 
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condi ii, negociind cu „vechii patronii” i poten ialii alia i. Se formeaz  noul co-
ncept de „heart oil”, prefigurându-se mecanismul „stat furnizor” – „stat consu-
mator”.  

Negocierile sunt purtate atât la nivel de companii petroliere private sau se-
mi-private, cât i la nivel politico-diplomatic. Din acest moment, influen a asup-
ra rilor sau spa iilor petroliere devine domeniul de preocupare a geopoliticii, 
incluzând diverse metode de ac ionare (de la convingere, cointeresare, amenin-
are, constrângere, asasinare, incursiune armat i chiar r zboi). 

Din alt considerent, statele furnizoare la fel con tientizeaz  capacitatea ime-
ns  a acestui resurs primordial, utilizându-l în calitate de arm  de presiune. Ast-
fel, în 1973 se produce primul oc petrolier, ca urmare a r zboiului din Kippur 
(dintre Izrael pe de o parte, Egiptul i Siria, pe de alt  parte). rile arabe, me-
mbre ale OPEC au declarat introducerea embargo-ului vis-a-vis de statele care 
au sus inut Izraelul, mic orând enorm de mult extragerea i exportul. Ca rezul-
tat, pre urile pe pia a mondial  au crescut masiv, provocând crize economice. 
Este de men ionat, c  la rândul s u, rile exporatoare au înregistrat la fel pier-
deri, dar pe motiv c  reprezentau ni te regimuri autoritare, fie în forma monarhi-
ilor absolute, fie în forma dictaturilor, nu au fost nevoite s i justifice ac iunile 
în fa a societ ii. Unica putere care a avut de câ tigat în urma acestui conflict a 
fost URSS, înregistrând o cre tere economic . 

Cea de-a doua criz  s-a produs în 1979, ca urmare a revolu iei iraniene i r -
zboiului dintre Irac i Iran. Teheranul, în calitate de ex-aliat al Washingtonului a 
sistat exportul. În rezultat, pre ul la petrol s-a majorat de 2,7 ori, atingând cifra 
record de 92,5 dolari americani pentru baril. În mai multe ri industrializate, 
stocurile de petrol ca rezerv  strategic  s-au diminuat, atingând limita critic . 

Pentru prima dat , problema rezervelor petroliere a fost abordat  de Wins-
ton Churchill, în contextul asigur rii flotei britanice cu suficient combustibil pe-
ntru a naviga în toate circumstan ele. În Fran a, în 1917, George Climenceau, 
recomanda operatorilor petrolieri de a men ine în permanen  stocurile minime. 
În 1968, cele ase state membre ale Comunit ii Europene au adoptat decizia de 
a men ine rezervele minime de petrol (brut sau prelucrat), care ar asigura cerin-
ele interne timp de 90 de zile. 

Ca urmare a primului oc petrolier, în 1974 rile importatoare au fondat 
Asocia ia Interna ional  de Energie (AIE), având drept obiectiv garantarea secu-
rit ii de aprovizionare i indpenden a energetic  a membrilor s i. La fel s-a 
adoptat decizia de a men ine stocurile minime în propor ie de 90 de zile de im-
port de la anul precedent i care pot fi utilizate doar în cazul când resursele reale 
vor sc dea sub 7% [17, 74-75]. 

Astfel, rezervele petroliere pot fi grupate în trei categorii: 
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 Private, care includ acorduri dintre stat cu operatorii priva i i ace tia se 
oblig  în condi iile cuvenite s  livreze structurilor statale cantit ile necesare, si-
stemul fiind practicat în Marea Britanie i Belgia. 

 Statale: procurarea produselor, la fel ca i depozitarea sunt finan ate din 
bugetul de stat, care exercit  controlul absolut asupra nivelului, localiz rii i di-
stribu iei stocurlior. Este eminamente modelul american de Strategic Petroleum 
Reserve (SPR), creat în 1975 prin Energy Policy and Conservation Act i aflat 
sub controlul pre edintelui SUA. Acest tip de sistem mai este practicat în Ger-
mania i Japonia. 

 Agen iale: este constituit  o agen ie, abilitat  cu coordonarea activit ii 
operatorilor petrolieri, practicat  în Fran a i Spania. 

Problemele rilor consumatoare. Chiar dac  statele dependente de resursele 
petroliere i-au con tientizat intresele comune, ele nu au reu it s  se consolideze 
într-un front unic, capabil s  le promoveze i asigure necesit ile. Prin urmare, 
dependen a energetic  conduce la dependen  geopolitic , în special din consi-
derentul c  petrolul, în calitate de produs strategic, înregistreaz  dou  criterii 
esen iale: 

 Asigur  dezvoltarea economiei na ionale în majoritatea structurilor indus-
triale i de transport. 

 Implic  un consum continuu, iar întreruperea livr rilor la fel ca i insufi-
cien a lor perturbeaz  sistemul economic, având consecin e i asupra celui soci-
al-politic. 

Dependen a produc torilor de consumatori este determinat  de mai mul i fa-
ctori: economici, politici, militari, etc. 

În primul rând, monarhiile petroliere din zona Golfului au investit activele 
în economiile occidentale. În anul 2000, volumul total al activelor era estimat la 
800 miliarde USD. Randamentul lor depinde de cre terea economic  a rilor 
occidentale i respectiv, poate produce consecin e indirecte asupra rilor furni-
zoare. În plus, furnizorii sunt dependen i i de tehnologiile occidentale. Spre 
exemplu, Uniunea European  constituie principalul partener comercial al rilor 
din Golf, revenindu-i 38% din importul Arabiei Saudite, 37,9% al Koweit-ului, 
31,2% al Emiratelor Arabe Unite [17, 90].  

Un alt tip de dependen  este cea militar . rile produc toare depind de 
principalele puteri militare atât din aspectul securit ii externe, cât i a celei in-
terne. Ele sunt unii dintre cei mai mari importatori de armament i tehnologii 
militare, deservite de speciali tii occidentali. În mai multe state exist  baze mili-
tare americane, cu un contingent total de 200000 de persoane. 

i în final, consumatorii sunt cei c rora le revine rolul decisiv în determina-
rea nivelului producerii. Astfel, cre terea pre urilor conduce la mic orarea volu-
mului importurilor de c tre consumatori, obligându-i s  caute surse energetice 
alternative. 
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Revenind la vechea polemic  privind relevan a i corela ia geopoliticii cu   
geoeconomia i geostrategia, este necesar de scos în eviden  înc  un factor im-
portant, men ionat în cadrul capitolului i care va fi remarcat pe parcursul lucr -
rii: participarea operatorilor priva i în calitate de companii multina ionale.   

Acest tip de „actori”, de cele mai dese ori distan i de publicul larg, dar ap-
ropia i de clasele politice i structurile statale, motivând prin promovarea intere-
sului na ional i apelând la secretul comercial, opereaz  cu sume enorme de 
bani în calitate de monopoluri gigantice din sfera petrolier i gazifer . În foarte 
multe cazuri, anume companiile multina ionale au provocat situa ii conflictuale, 
implicând în diferende guvernele na ionale. Aceste concerne multifunc ionale, 
care realizeaz  activitatea de extragere, prelucrare multidimensional , distribu-
ie i comercializare a petrolului i produselor petroliere, beneficiind de sus ine-

rea politico-diplomatic  a propriilor guverne, de in drepturi exclusive asupra ex-
plor rii unor z minte gigantice.  

Practic, în foarte multe situa ii, rezervele naturale nu le mai apar ineau state-
lor furnizoare, dar companiilor str ine sau na ionale, care au investit în investi-
garea i explorarea lor i gestionau în mod condi ionat sau necondi ionat utiliza-
rea rezervelor. Dincolo de drepturile exclusive de extragere, rolul lor era impor-
tant în economiile rilor „gazd ” prin controlarea unor segmente energetice 
majore, iar volumul opera iunilor, dep ea uneori bugetele na ionale. 

Astfel, în anul 2005, beneficiile celor cinci companii majore au fost urm to-
arele: 

 Total – 12 miliarde euro; 
 Shell – 26 miliarde USD; 
 Chevron – 14 miliarde USD; 
 BP – 31,9 miliarde USD; 
 Exxon Mobil – 36 miliarde USD. 

Luate în ansamblu, veniturile acestor companii dep esc produsul intern 
brut al celor mai s race 61 de ri de pe glob [18, 40].  

În rezultatul luptelor anticoloniale, noile guverne independente recurg la na-
ionalizarea sectorului petrolier, schimbând balan a de for e în detrimentul mul-

tina ionalilor. Statele încep a interveni activ în controlarea volumele de extrage-
re i a pre urilor de vânzare. În Rusia i Venezuela, accesul companiilor interna-
ionale pe pia a petrolier  este practic interzis, fiind favorizate cele na ionale, 

apar inând statului. De fapt, companiile publice predomin  asupra celor private: 
 
Tabelul 1. Clasamentul celor 25 de companii la nivel mondial pentru anul 

2005 
Compania Numule complet ara Statutul 

1. Saudi Aramco   Saudi Arabian Oil Co Arabia Saoudit  Public  
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2. Exxon Mobil  Exxon Mobil  Statele Unite  Privat  
3. PDV Petroleos de Venezuela Venezuela Public  
4. NIOC National Iranian Oil Co. Iran Public  
5. BP British Petroleum Regatul Unit Privat  
6. Shell 
 

Royal Dutch Shell Regatul Unit / 
Regatul Olandei 

Privat  

7. Total Total Fran a Privat  
8. Chevron Chevron Statele Unite Privat  
9. Pemex Petroleos Mexicanos Mexic Public  
10. PetroChina PetroChina Co.  China Public  

(90%) 
11. 
ConocoPhillips 

ConocoPhillips  Statele-Unite Privat  

12. Sonatrach Entreprise nationale 
Sonatrach 

Algeria Public  

13. KPC Kuwait Petroleum Corp. Kuwaït  Public  
14. Petrobras Petroleos Brasileiro Brazilia Public  

(32,2%) 
15. Pertamina Perusahaan Pertamban-

gan Minyak Dan Gas 
Bumi Negra 

Indonezia Public  

16. Adnoc Abu Dhabi National Oil 
Co. 

Emiratele Arabe 
Unite 

Public  

17. Eni  Ente Nazionale Idrocar-
buri 

Italia Public  
(30,4%) 

18. Petronas Petroliam Nasional Malaiesia Public  
19. Lukoil Lukoil  Rusia Privat  
20. Repsol YPF Repsol YPF Spania Privat  
21. NNPC Nigerian National Petro-

leum Corp. 
Nigeria Public  

22. INOC Iraq national Oil Co. Irak Public  
23. EGPC Egyptian General Petro-

leum Corp. 
Egypt Public  

24. Gazprom Gazprom Rusia Public  
(51%) 

25. Libya NOC National Oil Co. Libya Public  
Source: The Energy Intelligence Top 100: Ranking the World's Oil Com-

panies - édition 2006.   
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Exist  în general trei tipuri de contracte care reglementeaz  raporturile în-
tre rile gazd i companiile petroliere: 

 Contract de concesiune la pre  fix. Compania investe te în exploatarea 
câmpului petrolier i utilaj, fiind stabilit din start pre ul la care urmeaz  a fi liv-
rat petrolul rii gazd , indiferent de oscilarea pre urilor pe pia a mondial . Este 
un contract rigid i nu motiveaz  investirea în explorarea altor surse. 

 Al doilea tip de contract se bazeaz  pe mecanismul tax rii companiei 
interna ionale de c tre ara gazd . Resursele naturale sunt proprietatea statului, 
iar operatorul achit  un anumit procent din comercializarea fiec rui baril. Meca-
nismul este convenabil ambelor p i, în special în condi iile cre terii pre urilor 
pe pia . 

 Al treilea tip – contract de partajare a produc iei. Produsul brut este pro-
prietatea rii gazd , pentru care opereaz  compania petrolier . Statul îi achit  
operatorului cheltuielile de extragere, inând cont i de suma investi iilor, oferi-
ndu-i i un anumit procent din comercializare. 

Prin urmare, companiile multina ionale nu mai sunt ni te puteri absolute, 
fiind chiar foarte vulnerabile, inclusiv i din cauza rezervelor de inute. Schema 
de mai jos ilustreaz  extrem de conving tor avantajele companiilor na ionale în 
raport cu cele interna ionale în sensul poten ialului de inut. 

 
Schema 1. Rezerve de gaze si petrol (a.2004) 
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De fapt, exist  mai multe tipuri de companii na ionale, în func ie de statu-
tul oferit de stat.  

Prima categorie o reprezint  „societ ile na ionale, totalmente dependen-
te de autorit ile guvernamentale i supuse statului”. Aceste societ i aproape 

 nu dispun de autonomie, iar venitul ob inut din activitatea lor este încasat di-
rect în bugetul de stat. Este vorba de Saudi Aramco în Arabia Saudit , PDVSA 
în Venezuela sau de National Iranian Oil Corporation (NIOC) în Iran. Spre exe-
mplu, compania Petroleos Mexicanos (Pemex), care la fel intr  în aceast  cate-
gorie, nu dispune de independen  opera ional i asigur  completarea bugetului 
federal cu 33-37% [18, 59]. 

Cea de-a doua categorie include companiile na ionale “mai deschise i cu 
o voca ie interna ional  mai afirmat ”. Au ca obiectiv asigurarea aprovizion rii 
propriilor ri, investind peste hotare. Este vorba în special de concernele chine-
ze, precum SINOPEC (Societatea general  de industrie petrochimic  din Chi-
na), China National Petroleum Corporation (CNPC) i China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC). Statul decide componen a consiliului de administra-
re i procesul de votare. 

Cea de-a treia categorie o constituie companiile na ionale, care dup  cara-
cterul activit ii lor se aseam  cu societ ile interna ionale private. Ele dispun 
de o larg  autonomie financiar i decizional , iar statele nu se implic  activ în 
strategiile de activitate i dezvoltare. Ca exemplu serve te compania norvegian  
Statoil i cea brazilian  Petrobras.  

Modelul practicat în Rusia este cel mai neîn eles, pe de o parte exist  co-
ncerne publice, precum Gazprom unde statului îi revin 51% din ac iuni, pe de 
alt  parte companii private – Lukoil.  
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Till today, researches in the field didn’t allow the identification of a com-
mon accepted theory of foreign policy, with its own object study, research me-
thods and categorical apparatus. In literature of specialty several theories were 
crystallized. Depending on author, the notion of foreign policy acquires a diffe-
rent meaning or a specific color. According to traditionalist current, the represe-
ntatives of foreign policy of the state act as a whole, being determined by their 
history, because it couldn’t be quantified". Thus, for representatives of political 
realism current (H.Morgenthau, R.Aron, J.Kennan, P.Osgud, A.Wallferce) the 
foreign policy of the state is the centerpiece of the international system. Al-
though it failed to draw attention to the complex and ambivalent nature of fo-
reign policy, they show its connections with domestic policy and international 
life, with psychology and organization theory, with the economic and social 
structure, etc. This approach has provided political realism critics - followers of 
modernist theories - a certain ground of foreign policy research activities of sta-
tes, focusing on some methods specific to sociology, psychology, economics, 
mathematics, anthropology, computer, etc.   

In these approaches, it should be noted methods used by systemic theories: 
modeling approach, situational approach and functional-structural analysis, ga-
me theory, etc. They have offered followers a systemic approach (D.Singer, 
Q.Wright, K.Deutsch, T.Shelling etc.) the opportunity to check their own assu-
mptions in forecasting foreign policy domain, based on empirical researches, 
deductive considerations, internal-external correlations, and to perform a syste-
matization of factors influencing on international guidelines of governments to 
form appropriate databases and to investigate processes of foreign policy deci-
sion making. 
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Application of systems theory meant a step forward both in theory, and al-
so in methodology of studying international relations as a consequence of refu-
ses to country "centripetal" approaches in international relations, designed as a 
"sum" of the external policies. Another merit of the followers of this theory is to 
extend the number of players in the international system by including (with sta-
tes) international organizations, political parties, religious movements and trans-
national economic organizations. In the 60s of the twentieth century, in the U.S. 
there appeared more works in the field. According to D.Singer, foreign policy 
can be investigated from two perspectives: 1) internal influences, that take place 
within state borders and 2) the external influences, beyond its borders [1, 45]. 

The cyber theory of communications also knew a great development, rep-
resented by K.Deutsch. Explaining the cybernetic approach to foreign policy, 
K.Deutsch resembled it as a game of billiard. His theory is criticized by French 
researchers of international relations, P.-F.Gonidec and R.Charvin, who note 
that, unlike physics, in international life the obstacles encountered by subjects 
can be caused not only by direct influences (predictable), but also by influences 
(interest) hidden. 

Directions and levels of analysis of modernist theory were diversified as 
well as research scientific principles democratized. It became increasingly obvi-
ous to separate them according to two criteria: methodological and theoretical 
one. However, operation with theoretical categories that can be verified empiri-
cally led to developing some researches, characterized by reductionism, and fra-
gmented objects of study and denial de facto of specific foreign policy and of 
international relations. 

Of the 30 theories developed within the current modernist theories (behavi-
orist) in the 60s of the twentieth century, it deserves to be mentioned: the theory 
of international conflicts, integrationist theory and theory of foreign policy deci-
sion-making (or theory of foreign policy). Thus, the research of decision-ma-
king process in foreign policy is examined both in terms of methodology and as 
a principle of foreign policy analysis, as well as at the level of theoretical level 
building, with its own subject of study. This is one of the main reasons that the 
issue of foreign policy-making continues to make the subject of study of nume-
rous particular theories, in the lack of a comprehensive meta-theories. 

Following the spread of behavioral theory and the theory of "rational deci-
sion" (based on the theory "game"), in the '70s in the U.S. it was spread the con-
cept "bureaucratic decision-making process of foreign policy". Representatives 
of this view consider that the actions of foreign policy are represented as a result 
of interaction of different state structures and compromise of interests. Recal-
ling the role that the bureaucracy has in the process, advocates of this concept 
chose as the object of analysis the decision-making process, absolutized its im-
portance. 
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A more complex model of decision making process in the field of foreign 
policy has been developed by British scholar J.Burton. As a proponent of struc-
turalism-functional current to analyze the foreign policy, he introduces the sche-
me "stimulus-response". This model is based on the so-called "change factors" 
(primary and secondary) acting outside state borders. In his opinion, the primary 
vectors (factors) would be represented by geography, geology, biosphere, and 
the secondary ones appear as a result of social interaction (of social groups). Al-
so, the analysis of making foreign policy decisions the “theory of fires” has a 
growing applicability, based on some simulator methods, and the “theory of null 
and nonzero-sum game". 

With reference to research done in the last decades of the XX-th century in 
foreign policy domain, scholars admit the failure of international relations theo-
ry in creating a meta-theory.  

Nevertheless, J.Rosenau proposes a "proto-theory" of foreign policy, in 
which factors influence its form on a global system. Thus, Rosenau proposes fi-
ve variables linking foreign policy relations of the state with the international 
relations system, as follows: 

1. elite (personality) policy; 
2. role of elite in developing foreign policy; 
3. governmental factors that influence political behavior externally; 
4. social factors, including economic, cultural, ethical, etc. development 

etc. influencing internal and external actions; 
5. relations between states and international factors influencing on foreign 

policy (geographical factor, the size of the state, ideology, etc.) [2, 37-38]. 
J.Rosenau separated factors influencing on foreign policy: external (related 

to international system) and internal (government, society, political elite). Alt-
hough Rosenau’s "proto-theory" doesn’t represent a paradigm that would exp-
lain the foreign policy of states, its conception brings new elements in theory of 
foreign policy due to internal-external systemic interconnections that he identi-
fies. 

Ph.Braillard and M.-R.Djalili proposes a more complete conception in de-
termining internal and external factors that contribute to forming foreign policy, 
under four approaches to decision making process. The internal factors are men-
tioned: physical (geographical situation of the state, its natural resources and de-
mographic situation), structural factors (political institutions, economic organi-
zations, resources, etc.), and the cultural and human factors (culture, ideology, 
collective mentality, personality). Through the external factors there can be inc-
luded: the international system, the actions of other states and common resour-
ces. 

The concept of "foreign policy" should be seen in broader conceptualiza-
tion, in order to examine its internal sources, tools and models to achieve, beca-
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use the set of these components may be changed over time and substantially to 
influence on the character of state activity. Internal sources can be interpreted as 
idea-political, socio-economic, institutional and bureaucratic sets. The idea-poli-
tical set of sources mean the "world picture" and its place within the state, em-
bodied in social consciousness, in accepting political elites, state leaders, where 
there are formed the main ideas of promoting foreign policy. Social-bureaucra-
tic sources refer to aggregation economic and materials interests of individuals 
and social groups. The latter set of external sources of power requires a determi-
ned system of power, different for states in particular, and for policy making ap-
paratus. 

The set of instruments to achieve foreign policy by the state can be quite 
large. From one end of the spectrum cups use of force is directed to ensure state 
interests, including methods of violence, namely the use of armed force. On the 
other hand, at the other extremity there is diplomacy, understood as a complex 
of tools and non-violent methods to ensure state interests. According to P. âga-
nkov, there are two ways in which states can achieve their foreign policy: mili-
tary strategy and diplomacy. The two complement each other and make up the 
foreign policy of the state. Other traditional forms of realization of foreign poli-
cy are: initiation, reduction or breakdown relations, the opening of state represe-
ntations of state in international and regional organizations or participation as a 
membership therein, achieving and maintaining at different levels of contacts 
with representatives of other states, parties and movements which the state do-
esn’t have relationship, but is interested in maintaining dialogue on solving pro-
blems. Analyzing the means by which the foreign policy is achieved in order to 
do certain purposes, we can include the following: political, economic, military 
and information ones. 

To the political means, firstly, it is assigned diplomacy as official state acti-
vity through specialized institutions, achieved through special measures, proce-
dures, methods, accepted from the position of international law and that legal 
and constitutional status. Diplomacy is done through negotiations, visits, confe-
rences and bilateral and multilateral conferences, diplomatic correspondence, 
participation in the work of international organizations. 

Through international means of foreign policy it is understood the use of 
the state's economic potential to achieve its objectives. The state that has a 
strong economy and high financial capacity, occupies an important role in the 
international arena. Even countries that have a small territory, with not enough 
material and human resources, they can play an important role in the internatio-
nal arena, if they have a thorough and competitive economy based on advanced 
technologies and are able to expand their achievements beyond borders. The 
embargo, regime of most favored nation clause, providing investments, credits 
and loans or refusal to grant them consist the most economic active means. 
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Through military resources of foreign policy we refer to the state's military 
force - the army, the quantity and quality of weapons, the military moral status, 
the existence of military bases and nuclear weapons. Military means can influ-
ence both directly and indirectly towards other countries. Regarding indirect 
means, according to researcher, the arms race, which include production and te-
sting new weapons types, exercises and military maneuvers, developing effecti-
ve methods of application of force. 

Means of propaganda include the entire modern arsenal of media, propaga-
nda methods that are used to strengthen state authority and complete the image 
in the international arena, thus contributing to ensuring the confidence of allies 
and potential partners. Due to mass- media, it is formed a positive image of the 
state, or contrary it is expressed dissatisfaction to certain events. Frequently me-
ans of propaganda are used also for misinforming the public opinion [3]. 

As for other non-state actors of international relations, as church, etc., tran-
snational companies, etc., their external relations takes place, usually, out of sta-
te foreign policy, but as part of international politics [4, 63]. 

Taking into account that the number and type of international actors is gro-
wing, today the foreign policy goals are hardly determined. When we refer to 
the states – as the main actors of the international system - the main goal of fo-
reign policy is designed either as "providing their own interests by any means 
permitted, being extended to "ensuring international conditions favorable to the 
interests of a state" or reduced to "promoting peaceful and good neighborly rela-
tions and integration into the global community" or, understood in a realistic 
way - "states must do what is necessary (which circumstances so require) and, 
thus, sometimes absconding from duty”. In this latter respect, most countries 
promote their foreign policy objectives according to specific goals and interest 
that result from the international system, the regional geopolitical situation and 
their own political considerations, historical, cultural and mentality of the elite 
[5, 100]. 

State structures have specialized organs, competent in carrying out political 
activities and control over these activities: Ministry of Foreign Affairs and Exte-
rnal Relations, departments or competent parliamentary committees in the fore-
ign policy, embassies and representations, that includes specialists in military, 
economic problems (representatives of chambers), cultural, scientific attaches, 
working under the control of foreign embassies and representations, according 
to certain programs, official or semiofficial missions. Foreign policy, through 
submitted purposes, by choosing means and methods to achieve these goals ref-
lects the internal state situation. It is based on available resources, and professi-
onal potential. 

The government's foreign policy objectives are defined, promoted and jus-
tified to public depending on certain goals and ethical purposes that govern-



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.2 (LVII) 
 

 

169 

ments share with the aim of achieving their interests, including maintaining sta-
te sovereignty and independence or security and social welfare. Sometimes, fo-
reign policy can be, in the opinion of J.K.Holsti, the expression of charitable 
impulses that aim to assist poor countries and victims of natural or humanitarian 
disasters [6, 34]. 

In terms of affirming international law and its basic principles, democratic 
values, including human rights and fundamental freedoms, the foreign policy 
must take into account this to developing and promoting their interests both at 
external and internal level. Hence, states are forced to make foreign policy ba-
sed on the following international principles: 

 refraining from force or threat of force; 
 settlement of international disputes by peaceful means; 
 noninterference in internal affairs of other states; 
 international cooperation; 
 equal rights of peoples and their right to decide their own fate; 
 sovereign equality of states; 
 fulfill in good faith the obligations assumed; 
 inviolability of borders; 
 territorial integrity of states; 
 respect of human rights and fundamental freedoms. 

As J.K.Holsti affirms, the value and maximum requirement of these princi-
ples is that "no state can seek achievement, maximize and protection its foreign 
policy objectives, thereby damaging the major interests of another state". In rea-
lity, the set principles serve as external constraints, states building their own fo-
reign policy from different considerations, depending on: the degree of interde-
pendence and interaction levels, the political regime, government system, inter-
nal and external configuration, moral and religious values, interests and the po-
litical culture of elites, and other factors of circumstances that determine or inf-
luence changes in the balance of forces and the existing status quo. 

However, foreign policy also refers to state activity in international relati-
ons system. This activity get an unquestionably importance. Here the state inte-
rests on the issue of disarmament, state security, disaster prevention, combating 
terrorism and crime meet. The state made its interests through political activity 
that quite vary, and is by itself a necessary attribute. 

Political activity of state can be understood not only in a narrow, limited 
sense, but also as an activity in one or another area. Any social activity is an ac-
tivity directed towards a specific purpose. It includes not only practical subjects, 
but also determines, develops goals and content of its activity. In the literature 
of specialty these sides differ and are analyzed separately: 1. the process of de-
veloping goals and content of political activity; 2. the policy making process. 
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Directions and goals of political activity don’t require a distinction (in this case 
they form a whole) and here the political activity of states is studied as a whole. 
Especially in this situation it becomes an "agent" of interdependence between 
domestic policy and socio-economic relations, as well as intergovernmental re-
lations system. According to Romanian political analyst S.Brucan, the foreign 
policy activity refers to reactions of a series of internal and external incentives, 
nations as systems with input, output and feedback in constant interaction with 
the international environment. In his view the primary sources of foreign policy 
are included in the five variable sets of: the natural - material foundation, social 
structure and social forces of circumstances, the state system, leadership. 

The first criterion refers to the fact that natural-material bases include land 
size, geographical location and forces of production. Social structure and social 
forces include classes and social groups, the main relations between them, nati-
onalities and nation, each with consciousness and its ideology, with cultural and 
historical traditions, psychological impulses and moods that make them work 
inside and outside of the country. Economic and political crises, the state hits, 
elections, massive strikes, widespread violence, military hostilities and war are 
included in the short term factors. The state system includes national mecha-
nism of decision, the state apparatus and government, their power tools. 

All these variables have also an international dimension, necessarily reflec-
ted in the way where nations and their leaders see the country's role in world po-
litics. Beginning with size of territory, geographical location and its resources, 
which they all have a relative value compared to other countries, and reach the 
general criterion of development, which it has to be reported on international 
indices - all infrastructure variables acquire value in shaping foreign policy, on-
ly if they are measured globally.  

The foreign policy of a state has as support the economic, demographic, 
military, technical, scientific, cultural potential. Geopolitical location of the sta-
te during its historical evolution during dominated in election by the state of pa-
rtners and developing relations with its opponents. Geographical space conditi-
ons are considered some basic causes, whose presence implies a certain political 
orientation of the state. Close correlation of geographical area - political, under 
the empire of causality principle, allows in the concept of researchers the possi-
bility of generalizations, formulation of laws and principles with a universal 
character, to help the theoretical foundation of geopolitics. 

Thus, foreign policy is understood as the activity of state in international 
affairs or state activity in the international arena that governs relations with ot-
her subjects of foreign political activity: states, parties, international and regio-
nal community organizations. The foreign policy of the state should be unders-
tood as a specific historical category - it does not exist outside of space and ti-
me. The essence of space factor is the fact that the external world is a material 
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world, which occupies a certain space, its features often creating political beha-
vior limits of the given state. And the time factor is determined by the fact that 
foreign policy is state activity within a certain time. It has a concrete character 
and it is explained by the fact that the state, meanwhile, sets goals and problems 
to be solved [7, 29]. 
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One of the basic principles of international relations is the principle of 

good neighborly relations between states. The USSR collapse initiated entailed 
serious geopolitical changes in the world including South-East Europe. Moldo-
va enunciated the course to the european integration. After accusation of inde-
pendence having broken diplomatic relations with the ex-partners including Ru-
ssia. Moldova again started to establish relations with Russia in the middle of 
nineties. In the 2001 Russia and Moldova concluded the Treaty of friendship 
and collaboration, which is the legal foundation of the diplomatic relations bet-
ween these states. In the modern stage of the development of relation between 
Russia and Moldova demonstrates that Russia is the most important partner for 
Moldova in economic, political, cultural and other spheres. Moldova course to 
the European integration doesn't exclude the successful collaboration with the 
partners outside of EU, especially with Russia. In the future relations between 
Moldova and Russia will develop in the framework of multilateral (CIS) and bi-
lateral relations. In the triangle «Moldova – EU – Russia» should keep in the 
consistent system of the national interests, conservation of sovereignty and ter-
ritorial integrity of the country, sensible pragmatism in the foreign policy. 
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