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COMPARTIMENTUL 

GUVERNAREA POLITIC  SI ADMINISTRAREA PUBLIC  
  

MODALIT ILE I CERIN ELE CONTROLULUI 
ADMINISTRATIV 

 
Valentin GUZNAC 
Republica Moldova, Chi in u, Academia de Administrare Public  de pe ling  
Pre edintele Republicii Moldova 
Doctorand 

 
Analysis of local public administration in Republic of Moldova reveals a 

system of self-organized local authorities, called to ensure proper management 
of public affairs of local administrative units, with no direct state involvement in 
their activity.  

As divers are the forms of activity of local public administration and own 
or delegated economic and social domains they manage, equally divers are the 
control forms of LPA, enrolled in the general forms of government control. In-
dividualization derives from the position and role of local government in the 
state, especially in intermediate position between the legislative power, the exe-
cutive one and the population whose needs they have to meet, mediating general 
interest, private and local, through public services and other techniques that 
are available. 

Administrative control is the form of control exercised over LPA by a seri-
es of ways and requests, which is the subject of this paper. 

  
Analiza administra iei publice locale in Republica Moldova scoate in evi-

denta un sistem de autorit i locale organizate autonom, care sunt chemate sa 
asigure buna gestionare a treburilor publice locale in unit ile administrativ-teri-
toriale, f  a fi posibil  implicarea direct  a statului in activitatea acestora. 

Precum sunt diverse formele de activitate ale administra iei publice locale 
i domeniile economice i sociale proprii sau delegate pe care le administreaz , 

tot atât de diverse sunt i formele de control al activit ii administra iei publice 
locale, ele înscriindu-se in gama formelor de control al administra iei publice in 
genere. Individualizarea lor deriva din pozi ionarea i rolul administra iei publi-
ce locale in cadrul statului, in special din pozi ia sa intermediar  intre autorit i-
le puterii legislative, ale celei executive i popula ie ale c ror nevoi trebuie sa le 
satisfac , mijlocind interese generale, particulare i locale, prin intermediul ser-
viciilor publice i altor tehnici pe care le au la dispozi ie. 
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Controlul administrativ este o forma de control care se exercita asupra ad-
ministra iei publice locale prin mai multe modalit i si cerin e, ceea ce face cu 
predilec ie obiectul de studiu al prezentei lucr ri. 

Abordând subiectul modalit ilor de control, trebuie avute în vedere mai 
multe aspecte [1, 457]. In raport cu momentul când este efectuat  ac iunea de 
control, aceasta poate interveni înainte ca activitatea supus  controlului s  înce-
ap  s  se desf oare. In acest caz, ne afl m în prezen a unui control prealabil 
sau anterior. 

Controlul prealabil are un caracter preventiv, întrucât prin el se urm re te 
 se preîntâmpine apari ia efectelor negative ale activit ii controlate, apari ia 

de ilegalit i. Or, în general, este mai bine s  se evite producerea unor deficien-
e, decât s  se ac ioneze dup  apari ia lor pentru remedierea neregularit ilor. 

Aceasta este latura pozitiv  a controlului preventiv. 
Dar, controlul prealabil prezint i un dezavantaj în sensul c  el îngreunea-

 într-o oarecare m sur  adoptarea deciziilor, desf urarea activit ii controla-
te, întrucât aceasta nu poate începe decât dup  ce s-a efectuat verificarea i s-a 
constatat c  nu sunt înc lcate dispozi iile legale în vigoare. Verificarea îns  ne-
cesit  un anumit timp, ceea ce provoac  întârzieri în ac iunile administra iei, 
fapt ce poate afecta calitatea activit ii administra iei de stat, care în multe situa-
ii trebuie s  intervin  de îndat  în rezolvarea unor probleme. 

În pofida dezavantajului men ionat, credem c  este indicat s  se foloseasc  
cât mai frecvent cu putin  controlul prealabil, deoarece este mai u or s  previi 
decât s  corectezi o defec iune deja ap rut , dar cu condi ia ca ac iunea de cont-
rol s  se desf oare într-un timp cât mai scurt, f  îns  ca, prin aceasta, s  fie 
afectate exigen a i temeinicia controlului. 

Controlul se poate exercita chiar pe parcursul desf ur rii activit ii contro-
late. Acesta este controlul concomitent sau operativ curent. O asemenea modali-
tate de control se practic , în general, destul de rar, deoarece este dificil  efectu-
area verific rii chiar în timpul desf ur rii opera iei supus  controlului. Apreci-
erea se refer  la situa ia în care controlul este exercitat de o persoan  aflat  în 
afara activit ii controlate. În cazul îns  al controlului ierarhic general, înf ptuit 
de eful ierarhic asupra subalternilor, mai cu seam , în cazul autocontrolului, 
controlul concomitent, dup  p rerea noastr , ar trebui s  constituie modalitatea 
de control general , aplicat  în permanen , cu toat  exigen a i responsabilita-
tea. Autocontrolul mai prezint  avantajul c  simplific  activitatea de control, co-
ntribuind, totodat , la ob inerea de economii în organizarea acesteia, întrucât un 
autocontrol competent, con tiincios i obiectiv elimin  necesitatea efectu rii al-
tor ac iuni de control. 

Efectuarea controlului dup  desf urarea activit ii controlate poart  denu-
mirea de control posterior sau ulterior [1, 461]. În situa ia în care controlul este 
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exercitat de o persoan  din afara activit ii controlate, controlul posterior repre-
zint  modalitatea obi nuit  de control în administra ia public . 

Controlul posterior prezint  avantaje, dar i dezavantaje. 
Principala calitate a controlului posterior const  în aceea c , el d  posibili-

tatea organului controlat s i desf oare activitatea în mod nestin¬gherit, la li-
bera sa apreciere. Acest fapt este de natur  s  contribuie la afirmarea i stimula-
rea ini iativei colectivelor de munc , dar, totodat , i a spiritului lor de r spun-
dere. Dezavantajul controlului posterior const  în aceea c , în cazul când spiri-
tul de r spundere este mai sc zut, controlul posterior nu este în m sur  s  împi-
edice apari ia neregularit ilor. De asemenea, nu este exclus ca un control poste-
rior s  nu scoat  la iveal  toate deficien ele, ceea ce face ca aportul s u la îmbu-

irea activit ii controlate s  fie limitat. 
Întrucât, îns , cele mai frecvente ac iuni de control sunt desf urate de per-

soane din afara activit ii controlate, controlul posterior constituie modalitatea 
de control cea mai des utilizat  în administra ia public . 

În func ie de locul unde se efectueaz , controlul se poate înf ptui direct la 
locul supus controlului sau în afara acestuia. 

Controlul direct la locul verificat d  posibilitatea celui ce efectueaz  cont-
rolul s  aib  un contact direct cu activitatea controlat . în felul acesta, controlo-
rul poate verifica în detaliu fiecare aspect al activit ii verificate. 

Dezavantajul acestei modalit i de control const  în aceea c  nu permite 
ob inerea unei viziuni de ansamblu asupra tuturor aspectelor, care în cazul unei 
activit i ample i complexe nu pot fi cuprinse în totalitate în cadrul controlului. 

Controlul în afara locului controlat se desf oar  pe baza verific rii, nu a 
activit ii propriu-zise, cum ar fi, de exemplu, num rarea unor piese, ci a unor 
acte, a documentelor privind activitatea supus  controlului. De i ofer  o viziune 
mai larg , de ansamblu, asupra activit ii verificate, controlul de dosar, al docu-
mentelor, are un caracter mai birocratic, iar uneori concluziile desprinse nu co-
respund întrutotul cu situa ia real . 

Dup  sfera de cuprindere, controlul poate fi limitat ori exhaustiv [1, 461]. 
În cazul controlului limitat sau prin sondaj, sunt studiate numai unele ele-

mente, unele aspecte ale activit ii verificate, pe baza c rora se desprind conclu-
zii generale asupra întregii activit i. 

În cazul controlului exhaustiv sunt analizate toate elementele i aspectele 
activit ii controlate. Controlul prin sondaj este mai operativ, se efectueaz  într-
un timp mai scurt, dar este mai pu in precis i poate sc pa uneori aspecte impor-
tante. 

De i este mai anevoios i necesit  un timp mai îndelungat, controlul exhau-
stiv este mai complet, mai precis. Uneori, urgen a concluziilor impune controlul 
prin sondaj, îns  în situa ia în care nu exist  o asemenea cerin , este preferabil 
controlul exhaustiv, chiar dac  necesit  opera iuni mai numeroase i un timp 
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mai îndelungat. Pentru a se ob ine concluzii cât mai exacte, controlul trebuie s  
cuprind  cât mai multe aspecte. Cu cât acestea vor fi mai numeroase, cu atât i 
constat rile vor reda mai exact i mai deplin situa ia de fapt. 

În func ie de obiectivele urm rite, controlul poate fi prev zut i inopinat. 
Controlul prev zut are ca obiectiv verificarea aprofundat , ampl  a organu-

lui controlat, scoaterea la iveal  a diferitelor aspecte calitative ale activit ii ace-
stuia, cum ar fi, de exemplu, eficien a sa economico-financiar , gradul de utili-
zare al mijloacelor materiale, al personalului, folosirea spa iului, studierea cau-
zelor ce determin  apari ia fenomenelor negative. 

Avantajul controlului prev zut const  în faptul c  cei controla i, având cu-
no tin  de efectuarea controlului, de obiectivele ce vor fi supuse verific rii, se 
vor putea preg ti spre a putea da informa iile solicitate, vor selecta i prezenta 
materiale, documente, colaborând în felul acesta cu organul de control la reu ita 
ac iunii, la ob inerea de constat ri i concluzii pe baza c rora s  se poat  adopta 

surile adecvate de îmbun ire a activit ii controlate [1, 463]. Controlul 
prev zut are îns i un dezavantaj. El comport  riscul ca, cei ce vor fi controla i, 
cunoscând faptul c  vor fi verifica i, s  încerce s  ascund  deficien ele existen-
te, s  prezinte o situa ie neconform  cu realitatea. O asemenea ac iune este îns  
destul de greu de realizat, deoarece ei vor trebui s  prezinte i documente pe ba-
za c rora va fi apreciat  activitatea controlat , acte a c ror falsificare, spre a mi-
stifica realitatea, implic  riscuri deosebit de mari. 

Pe de alt  parte, cei ce urmeaz  a fi controla i, tiind de iminen a controlu-
lui, se vor str dui s  remedieze deficien ele, pe care ei, de altfel, le cuno teau. 
Or,  chiar  acest  fapt  în  sine merit  a  fi  re inut,  deoarece controlul  nu urm re te 
altceva decât remedierea deficien elor. Dac  acestea au fost remediate înaintea 
ac iunii de control, este cu atât mai bine. 

Controlul inopinat î i propune s  surprind  organul controlat, spre a se con-
stata cum ac ioneaz  acesta într-un anumit moment, ca de exemplu verificarea 
numerarului unui casier i a conformit ii acestuia cu încas rile înregistrate sau 
modul cum sunt respectate pre urile i tarifele legale. 

Controlul inopinat reprezint  un permanent avertisment pentru personalul 
administra iei publice, care tiind c  oricând poate fi supus unui control inopinat 
se va feri s  se expun  la riscuri, î i va desf ura activitatea în condi ii de legali-
tate, fapt de natur  s  asigure condi ii pentru ca organele administrative s i în-
deplineasc  sarcinile în mod corespunz tor, s  r spund  cu promptitudine cerin-
elor sociale, s  respecte întocmai i întotdeauna dispozi iile legale în vigoare. 

Dup  modul cum se desf oar , controlul poate fi unilateral sau contradic-
toriu. 

In cazul controlului unilateral, cel ce exercit  controlul efectueaz  verifica-
rea singur, f  participarea celui a c rui activitate este cercetat , f  a i se cere 
acestuia explica ii, f  a i se acorda posibilitatea de a justifica unele aspecte ale 
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activit ii sale. De regul , controlul unilateral are un pronun at caracter intimi-
dant fa  de cel controlat, care este st pânit de un sentiment de timorare. 

Avantajul acestui gen de control const  în aceea c  asupra celui care efec-
tueaz  controlul nu se exercit  nici un fel de influen  din partea celui controlat, 
ceea ce asigur  ac iunii de control garan ii suplimentare de obiectivitate [1, 
462]. 

Dezavantajul controlului unilateral se manifest  în riscul pe care acesta îl 
comport  ca cel ce înf ptuie te controlul s  nu- i poat  forma o imagine întruto-
tul exact  cu privire la activitatea verificat , deoarece nu beneficiaz  de anumite 
explica ii pe care le-ar putea furniza cel controlat, de natur  s  contribuie la ob-
inerea unor date cât mai exacte privind situa ia de fapt. 

În cazul controlului contradictoriu la ac iunea de control particip , într-o 
oarecare m sur , i cel controlat, prin informa iile, explica iile i r spunsurile pe 
care le d  la întreb rile controlorului, ceea ce permite acestuia s i formeze o 
imagine complet  asupra activit ii verificate. În desf urarea controlului cont-
radictoriu are loc un veritabil dialog între cel ce controleaz i cel controlat. 

Controlul contradictoriu prezint  îns i un anumit risc. Persoana controla-
, prin r spunsuri i explica ii abil formulate, ar putea s  influen eze în mod ne-

gativ pe controlor, s -1 deruteze în ceea ce prive te const rile sale, s -1 deter-
mine ca, în concluziile sale, s  nu reflecte anumite înc lc ri depistate la mo-
ment. În situa ia utiliz rii controlului contradictoriu, controlorul trebuie s  ma-
nifeste mult  grij , aten ie i pruden  în aprecierea r spunsurilor pe care i le d  
cel controlat, s  caute s  descifreze în acestea gradul de sinceritate al celui de la 
care le prime te. 

În acest caz, controlorul trebuie s  fie nu numai un bun specialist, un com-
petent tehnician, ci i un fin observator, având calit i de psiholog, care s -i per-
mit  s  intuiasc  felul de a proceda al celui controlat, s i dea seama dac  aces-
ta, în r spunsurile sale, încearc  s  prezinte în mod real sau fals situa ia de fapt, 

 dezv luie sau s  ascund  adev rul în leg tur  cu deficien ele activit ii sale, 
chiar anumite ilegalit i pe care le-a s vâr it. Dup  procedura utilizat , controlul 
poate fi liber sau dirijat. în cazul controlului liber, controlorul nu este inut s  re-
specte în mod strict anumite reguli rigide, care ar putea s -1 împiedice s i des-

oare activitatea în concordan  cu specificul activit ii verificate. Controlul 
liber prezint  mai mult  suple e i o mai accentuat  adaptabilitate în func ie de 
împrejur ri. 

Dezavantajul acestei modalit i de control const  în aceea c , oferind prea 
mult  independen  controlorului fa  de anumite reguli, prezint  riscul ca aces-
ta s  se îndep rteze prea mult de unele dispozi ii esen iale, fapt cu consecin e 
negative asupra eficien ei ac iunii de control, care poate s  nu duc  întotdeauna 
la concluzii utile privind remedierea deficien elor i îmbun irea activit ii co-
ntrolate. 
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Controlul dirijat se desf oar  în conformitate strict  cu regulile procedura-
le, care sunt respectate i aplicate întocmai de c tre cel ce efectueaz  controlul. 

Controlul dirijat, de i prezint  mai multe garan ii de legalitate decât contro-
lul liber, el încorseteaz  prea mult pe controlor, îl stânjene te în ac iune, ceea ce 
creeaz  o piedic  în adaptarea controlului în raport cu particularit ile activit ii 
controlate. 

În func ie de num rul celor care particip  la ac iunea de control, controlul 
poate fi individual sau colegial (în echip ). 

În cazul controlului individual, ac iunea de verificare este efectuat  de c t-
re o singur  persoan . 

Controlul colegial este înf ptuit de c tre mai multe persoane, organizate în-
tr-o echip  de control. 

Utilizarea uneia sau a alteia dintre aceste dou  modalit i de control este 
determinat  de sfera de cuprindere a verific rii, de volumul activit ii supuse 
controlului, de multitudinea de probleme i aspecte ce cad sub inciden a ac iunii 
de control. În situa ia în care activitatea supus  controlului are un volum mai re-
dus, este preferabil controlul individual, din motive de economie i de ra ionali-
zare, de simplificare a controlului. 

Dac  activitatea verificat  prezint  un volum mare de aspecte, este de o 
mare complexitate, în acest caz se impune cu necesitate controlul colegial, de-
oarece o singur  persoan  n-ar putea s  cuprind  în sfera ac iunii sale de control 
întreaga activitate supus  spre verificare sau, ca s-o poat  cuprinde, i-ar trebui 
un timp mai îndelungat, fapt care ar întârzia prea mult ob inerea concluziilor co-
ntrolului, existând riscul ca acesta s  devin  pân  la urm  inoperant. În ceea ce 
prive te aprecierea rezultatelor verific rii, controlul individual poate prezenta 
un grad mai pronun at de subiectivism, în timp ce controlul colegial ar putea s  
duc  la apari ia unor opinii contrare, uneori ireconciliabile, privind constat rile 

cute. 
Indiferent de modalitatea de control utilizat , ceea ce trebuie s  caracterize-

ze întotdeauna ac iunile de control sunt competen a, exigen a, obiectivitatea i 
corectitudinea celui ce efectueaz  verificarea, indepen¬den a deplin  a acestuia 
fa  de organul controlat. Semnalând toate deficien ele constatate, controlul de-
vine astfel un factor dinamizator în activitatea organelor administra iei publice, 
de îmbun ire permanent  a acesteia. 

Pentru ca activitatea de control s i poat  realiza obiectivele i sarcinile, 
ea trebuie înf ptuit  în mod organizat [1, 470]. 

Aceasta presupune ca, înainte de a se efectua controlul, s  fie examinate o 
serie  de  documente  privind  activitatea  ce  urmeaz  a  fi  controlat ,  ca  de  pild  
procese-verbale, rapoarte informative, d ri de seam , reclama ii, sesiz ri etc, 
precum i a actelor normative care o reglementeaz . Prin aceasta, cel ce va efec-
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tua controlul î i poate forma o imagine asupra activit ii pe care o va controla, 
asupra deficien elor trecute i a m surilor propuse pentru remedierea lor. 

Dup  aceast  opera ie, se va întocmi planul operativ de control, în care vor 
fi indicate atât obiectivele cu caracter general, cât i aspectele specifice, de deta-
liu, perioada ce va fi supus  controlului, durata i modalit ile controlului etc. 
Este necesar  stabilirea unei propor ii juste a activit ilor de control. Nu este re-
comandabil  organizarea unui num r mare de organe de control sau de ac iuni 
de control, deoarece organele controlate ar fi supuse unor verific ri continue, 
fapt de natur  s  le împiedice în desf urarea unei activit i normale. 

Aceasta impune ca organele de control s i coordoneze planurile de mun-
, spre a se realiza astfel o economie de timp pentru unit ile controlate i a se 

men ine ac iunile de control în limite ra ionale, în condi iile unei exigen e i efi-
ciente sporite. 

Controlul trebuie s  cuprind  nu numai acele laturi ale activit ilor unde în 
trecut au fost depistate deficien e, ci toate aspectele activit ii supuse controlu-
lui, indiferent de rezultatele ob inute anterior. Evident, aten ia este necesar s  se 
îndrepte spre sectoarele i activit ile unde deficien ele sunt mai pronun ate, f  
îns  a se neglija celelalte sectoare i activit i, deoarece personalul de la acele 
locuri, tiind c  nu va fi supus controlului, s-ar putea s  manifeste mai pu in spi-
rit de r spundere i con tiinciozitate în munc . 

Controlul trebuie efectuat la locul desf ur rii activit ii, spre a se putea 
verifica în concret modul de lucru i rezultatele muncii. Este total nerecomanda-
bil controlul efectuat din birou, în cadrul unor edin e, pe baza unor simple info-
rm ri a celor controla i, sau controlul de la centru, prin rapoarte, d ri de seam , 
situa ii statistice etc. 

Verificarea trebuie s  se fac  sistematic, la anumite perioade de timp, în 
mod ra ional stabilite, pentru ca deficien ele s  poat  fi depistate imediat i spre 
a se putea lua de îndat  m surile de remediere a acestora. 

Totodat , cel ce efectueaz  controlul nu trebuie s  se limiteze numai la si-
mple constat ri, f  a propune solu ii de îndreptare a situa iei, atunci când con-
stat  lipsuri. Activitatea de control trebuie s  contribuie în mod direct la îmbu-

irea activit ii controlate, prin propuneri concrete de remediere a deficien-
elor. 

Pentru realizarea acestui deziderat, este necesar ca ac iunile de control s  se 
desf oare în mod temeinic i cu obiectivitate, s  reflecte în mod exact situa ia 
existent , s  pun  în eviden  nu numai aspectele negative constatate, ci i pe 
cele pozitive. îndeplinirea acestei ultime cerin e serve te, atât pentru stimularea 
colectivului a c rui activitate a fost controlat , cât i pentru generalizarea i la 
alte colective a metodelor avansate de munc . 

Rezultatele controlului depind într-o mare m sur  de persoana care îl efec-
tueaz . Spre a se asigura ob inerea unor rezultate superioare, controlul trebuie s  
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fie înf ptuit de un personal calificat, capabil s  scoat  la iveal  deficien ele i s  
propun  cele mai adecvate m suri de îmbun ire a activit ii controlate. 

Este recomandabil ca unele ac iuni de control s  fie îndeplinite de în i e-
fii ierarhici ai celor controla i, care cunosc în mod direct activitatea pe care o 
controleaz , putând, totodat , s  adopte imediat m surile ce se impun. Un ase-
menea control trebuie s  se exercite în permanen , pentru ca m surile necesare 

 poat  interveni în timp util. Obiectivitatea i corectitudinea controlului de-
pind i de pozi ia persoanei care controleaz  fa  de unitatea controlat  [3, 125]. 

In cazul în care persoana supusa controlul este subordonata fa  de eful 
unit ii, care poart  r spunderea de starea lucrurilor, concluziile controlului nu 
prezint  o garan ie de apreciere obiectiv  a activit ii supuse controlului. Pe de 
alt  parte, cel care controleaz  nu trebuie s  r spund  pentru starea de fapt exis-
tent , deoarece, în acest caz, el va încerca, în concluziile sale, s  ascund  lipsu-
rile, punând în eviden  numai aspectele pozitive. Controlorul trebuie s  poarte 
întreaga r spundere pentru felul cum a efectuat controlul. Dac  nu constat  la 
timp deficien ele, dac  ac iunea de control este superficial , incomplet , este li-
psit  de obiectivitate i corectitudine etc, controlorul trebuie s  r spund . 

O latur  important  a activit ii de control este autocontrolul fiec rui mem-
bru din colectivul unui organ administrativ. Un asemenea control, dac  este efe-
ctuat permanent, asupra tuturor activit ilor, dac  este competent, corect, obiec-
tiv i responsabil, ar putea s  diminueze mult necesitatea controlului efectuat de 

tre alte persoane. 
când o analiz  asupra regimului juridic al actelor administra iei publice 

locale desprindem dou  regimuri juridice ale actelor emise de autorit ile admi-
nistra iei publice locale. Actele emise de autorit ile publice locale întru exerci-
tarea atribu iilor proprii i actele emise de acestea întru realizarea atribu iilor de-
legate de c tre stat unit ilor administrativ-teritoriale [2, 25]. Dac  actele admi-
nistrative emise întru realizarea atribu iilor proprii ale unit ilor administrativ-
teritoriale pot fi supuse în exclusivitate controlului de legalitate, atunci actele 
emise întru realizarea atribu iilor delegate se supun în mod obligatoriu controlu-
lui de legalitate, dar i celui de oportunitate Actele care se supun controlului de 
oportunitate trebuie s  corespund  atât cu prevederile legisla iei, cât i s  satis-
fac  cerin ele de oportunitate impuse de autoritatea ierarhic superioar . Dreptul 
de a exercita controlul de oportunitate asupra activit ii organelor administra iei 
publice locale în partea ce prive te realizarea atribu iilor delegate de c tre stat 
unit ilor administrativ-teritoriale este rezervat Cancelariei de Stat, organelor 
administra iei publice centrale de specialitate, altor autorit i administrative, ca-
re ac ioneaz  inclusiv prin intermediul serviciilor desconcentrate din unit ile 
administrativ-teritoriale potrivit competen elor ce revin acestora în condi iile le-
gii. În cadrul exercit rii controlului asupra actelor emise de autorit ile adminis-
tra iei publice locale în vederea realiz rii atribu iilor delegate de c tre stat unit -
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ilor administrativ-teritoriale subiectele controlului de oportunitate controleaz  
atât legalitatea actului cât i oportunitatea acestuia, iar în cazul în care subiectul 
controlului va considera c  actul este ilegal sau inoportun acesta va putea modi-
fica sau revoca actul controlat. 

Modificarea sau revocarea actului controlat poate fi efectuat  în termen de 
30 zile de la data primirii actului de c tre autoritatea de control. Aprecierea opo-
rtunit ii emiterii actului sau a modului în care se are în vedere solu ionarea pro-
blemei este l sat  la discre ia autorit ii centrale care intervine cu controlul ad-
ministrativ asupra activit ii organelor administra iei publice locale. Astfel, cri-
teriile de oportunitate ce pot determina autoritatea central  s  modifice sau s  
revoce actul emis de autoritatea local  constau în alegerea c ii celei mai eficien-
te de realizare a scopului urm rit, în alegerea timpului sau momentului emiterii 
actului, în atragerea resurselor materiale, financiare, umane i alte resurse, în te-
rmenele de executare etc. În func iile autorit ilor publice centrale de specialita-
te, pe lâng  controlul actelor emise intr i supravegherea îndeplinirii întocmai 
i la timp a atribu iilor delegate. Se poate întâmpla c  autorit ile publice locale, 

având competen a de a solu iona anumite probleme, din diverse motive nu- i 
onoreaz  obliga iunile i actele care urmeaz  s  fie emise se emit cu întârziere 
sau în general nu se emit. În astfel de cazuri autoritatea central  sesizeaz  auto-
ritatea local  responsabil  de executarea atribu iilor concrete i îi solicit  execu-
tarea atribu iilor avertizând-o despre necesitatea respect rii cerin elor legale. În-

 în cazul în care autoritatea local i dup  avertismentul subiectului controlu-
lui inactiveaz  atunci autoritatea central  respectiv  poate s  emit  actul cores-
punz tor în locul autorit ii incapabile de a lua decizia. În toate cazurile de mo-
dificare, revocare sau emitere a unui act în locul autorit ilor locale, subiectul 
controlului de oportunitate notific  decizia sa autorit ii administra iei publice 
locale în termen de 5 zile de la data adopt rii. În cazul în care subiectul contro-
lului a intervenit, îns  autorit ile publice locale nu sunt de acord cu o astfel de 
interven ie, acestea din urm  pot da explica iile de rigoare i insista asupra solu-
iilor oferite de ele. Totu i dac  decizia a fost luat  de c tre subiectul controlului 

de oportunitate, iar autoritatea administra iei publice locale nu este de acord cu 
astfel de decizie i consider  c  aceasta este ilegal , ultima este în drept s  atace 
decizia în instan a de contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la data 
notific rii, încuno tin ând de îndat  subiectul controlului de oportunitate care a 
emis decizia. În instan a de contencios administrativ autoritatea administra iei 
publice locale poate cere suspendarea de urgen  a deciziei subiectului controlu-
lui de oportunitate sau adoptarea unor alte m suri provizorii, dac  exist  perico-
lul unor pagube iminente. Despre m surile solicitate instan ei de contencios ad-
ministrativ, autoritatea administra iei publice locale comunic  de îndat  subiec-
tului controlului de oportunitate care a emis actul. Decizia despre suspendarea 
actului administrativ sau dispunerea unor alte m suri provizorii de asigurare es-
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te emis  de instan a de contencios administrativ dup  audierea p ilor vizate în 
termen de 3 zile de la primirea cererii.  

Problema cu care se confrunt  autorit ile publice la realizarea controlului 
de oportunitate este lipsa unei proceduri legale detaliate de exercitare a unui ast-
fel de control, prin urmare acesta nu este popularizat, devenind astfel un control 
declarativ formal. Dup  cum am men ionat controlul administrativ este în prin-
cipal controlul de legalitate exercitat în cadrul sistemului administra iei publice. 
Controlul de legalitate se exercit  de c tre autorit ile administra iei publice ce-
ntrale asupra actelor autorit ilor administra iei publice locale i are drept scop 
asigurarea legalit ii în teritoriile administrate de autorit ile controlate. 

De organizarea controlului legalit ii actelor autorit ilor administra iei pu-
blice locale este responsabila Cancelaria de Stat, care exercit  controlul prin in-
termediul oficiilor teritoriale din subordine. Controlul administrativ de legalitate 
se exercit  din oficiu i la cererea autorit ilor administra iei publice locale, pre-
cum i a persoanelor fizice i juridice interesate [4, 23].   

Controlul administrativ de legalitate include controlul obligatoriu i contro-
lul facultativ. În cadrul controlului obligatoriu Oficiile teritoriale ale Cancelariei 
de Stat au urm toarele împuterniciri: 

-  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al deciziilor co-
nsiliilor locale de nivelul întâi i ale celor de nivelul al doilea; 

– s  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al actelor nor-
mative emise de c tre primar, pre edintele raionului i pretor; 

–  s  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al actelor pri-
vind organizarea licita iilor i actelor de atribuire a terenurilor; 

– s  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al actelor de 
angajare i actelor de eliberare a personalului administra iei publice locale; 

–  s  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al dispozi iilor 
ce in de cheltuieli sau angajamente financiare de cel pu in 30000 lei – în unita-
tea administrativ-teritorial  de nivelul întâi i de cel pu in 300000 lei – în unita-
tea de nivelul al doilea;  

– s  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al actelor emise 
în exercitarea unei atribu ii delegate de stat autorit ilor administra iei publice 
locale;  

– s  exercite controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii, al oric rui act 
administrativ (decizie, dispozi ie), solicitat de c tre consilier (-eri), secretar, pri-
mar, persoanele fizice sau juridice, precum i în alte cazuri prev zute de legisla-
ia în vigoare. 

Controlul facultativ. Actele controlului facultativ sunt supuse controlului în 
dependen  de interesele pe care le urm re te a le proteja Oficiul teritorial, de 
solicit rile persoanelor fizice i juridice, precum i de alte împrejur ri subiective 
i obiective. În cadrul controlului de legalitate se realizeaz  verificarea actelor 
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emise de organele administra iei publice locale, din punct de vedere al respect -
rii legalit ii, fapt ce presupune efectuarea unor serii de opera iuni administrati-
ve de c tre serviciul specializat din cadrul aparatului de lucru al Oficiului terito-
rial, opera iuni ce vizeaz  conformitatea normelor juridice, cuprinse în actele 
administrative controlate, cu prevederile legale în materie. Astfel de opera iuni 
stau la baza exprim rii punctului de vedere al Oficiului teritorial cu privire la 
aprecierea legalit ii actului administrativ controlat.  

Faza extrajudec toreasc  a controlului de legalitate. Dup  adoptarea sau 
emiterea actului administrativ ce face obiectul controlului obligatoriu, copia 
acestuia se remite Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat. Copia actului se re-
mite obligatoriu din contul emitentului în termen de 5 zile de la semnarea lui. 
Responsabil de remiterea actului este secretarul consiliului, care transmite, de 
asemenea, Oficiului teritorial i procesul-verbal al fiec rei edin e a consiliului. 
Procesul-verbal se remite în termen de 15 zile de la edin . Dup  transmiterea 
actelor ce fac obiectul controlului obligatoriu secretarul consiliului pân  la data 
de 10 a fiec rei luni transmite Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat  lista ac-
telor adoptate de primar sau de pre edintele raionului pentru luna precedent . 
Actele cuprinse în listele transmise pot constitui obiectul controlului obligatoriu 
al Oficiului teritorial i se supun controlului legalit ii în termen de 30 de zile de 
la data primirii listei de c tre Oficiul teritorial. Controlul legalit ii actelor admi-
nistra iei publice locale poate fi exercitat i la cererea autorit ilor publice loca-
le. Astfel, consiliile locale de nivelul întâi i doi pot solicita Oficiului teritorial 

 verifice legalitatea oric rui act adoptat de autoritatea executiv  în cazul în ca-
re consider  c  acesta este ilegal [4, 23]. 

De asemenea primarul, pre edintele raionului sau secretarul consiliului lo-
cal în cazul în care consider  c  decizia consiliului local este ilegal , pot solicita 
Oficiului teritorial efectuarea unui control al legalit ii. Solicitarea de control se 
efectueaz  printr-o cerere adresat  c tre Oficiul teritorial, care se depune în ter-
men de 30 de zile de la data emiterii actului. Cererea trebuie s  fie argumentat  
i s  con in  trimiteri la prevederile actelor legislative i normative ce se consi-

der  a fi înc lcate prin emiterea actului administrativ de c tre autoritatea admi-
nistra iei publice locale. Oficiul teritorial al Aparatului Guvernului este obligat 

 examineze cererea i în termen de 30 de zile de la primirea ei va lua decizia 
privind declan area procedurii de control conform legisla iei sau va respinge ce-
rerea cu indicarea motivelor i încuno tin area solicitantului. 

Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat  poate supune controlului legalit ii 
actele autorit ilor administra iei publice locale la cererea persoanelor fizice i 
juridice care se consider  v mate într-un drept al s u prev zut de lege printr-
un act administrativ emis de autorit ile administra iei publice locale. Adresarea 
persoanelor v mate se depune la Oficiul teritorial în termen de 30 de zile de la 
data public rii sau comunic rii actului i va con ine trimiteri la prevederile legi-
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sla iei pe care petentul consider  c  au fost înc lcate. Oficiul teritorial al Cance-
lariei de Stat în acest caz va proceda similar adres rilor autorit ilor administra-
iei publice locale. Îns  în cazul refuzului de a declan a controlul petentul nu es-

te lipsit de dreptul de a sesiza direct în instan a de contencios administrativ pen-
tru a- i solu iona problema. Dup  primirea actelor emise de autorit ile adminis-
tra iei publice locale Oficiul teritorial le supune controlului de legalitate. În cad-
rul acestei proceduri func ionarii Oficiului teritorial pot solicita autorit ii admi-
nistra iei publice furnizarea copiilor de pe toate documentele i alte informa ii 
necesare, pot s  audieze factorii de decizie, persoane fizice, reprezentan ii per-
soanelor juridice, cerându-le explica ii asupra circumstan elor ce prezint  inte-
res pentru obiectivitatea i plenitudinea controlului administrativ [2, 26]. 

În cadrul exercit rii controlului autorit ile administra iei publice locale i 
func ionarii acestora sunt obliga i s  permit  accesul în cl dirile lor i ale subdi-
viziunilor, s  r spund  la întreb ri, s  dea explica ii i s  prezinte documente la 
solicitarea func ionarilor subiectului controlului administrativ. În timpul exerci-

rii controlului func ionarii Oficiului teritorial nu pot da ordine directe func io-
narilor administra iei publice locale. Orice solicitare de documente trebuie s  fie 
adresat  autorit ii locale vizate, iar transmiterea documentelor va fi efectuat  
de secretarul consiliului în termen de 10 zile de la solicitare.  

În cazul în care în cadrul exercit rii controlului de legalitate se depisteaz  
elementele componente ale unei infrac iuni Oficiul teritorial este obligat s  sesi-
zeze organele de drept, informând despre acest fapt i Cancelaria de Stat. Dac  
Oficiul teritorial în cadrul exercit rii controlului de legalitate ajunge la conclu-
zia c  un act emis de autoritatea administra iei publice locale este ilegal, notific  
despre aceasta autorit ii locale emitente, solicitându-i modificarea sau abroga-
rea actului ilegal.  

Notificarea Oficiului teritorial este expus  în form  de sesizare, care se fa-
ce în termen de 30 de zile de la data primirii copiei de pe act sau a ultimului do-
cument, ori a unei informa ii suplimentare, necesare constat rii legalit ii actu-
lui. Autoritatea local  notificat  de Oficiul teritorial este obligat  în termen de 
30 de zile de la data primirii sesiz rii s  modifice sau s  abroge actul contestat. 
În cazul în care o astfel de obliga ie revine consiliilor locale acestea examineaz  
sesizarea Oficiului teritorial la edin a urm toare dup  primirea sesiz rii.  

În cadrul examin rii actului contestat autoritatea public  local  sau este de 
acord cu obiec iile Oficiului teritorial i modific  ori abrog  actul, sau respinge 
argumentele Oficiului teritorial i î i men ine pozi ia. În cazul în care autoritatea 
local  emitent i-a men inut pozi ia sau nu a reexaminat actul contestat în ter-
menul stabilit, Oficiul teritorial poate sesiza instan a de contencios administrativ 
în termen de 30 de zile de la data primirii notific rii refuzului de a modifica sau 
de a retrage actul contestat, iar în cazul în care autoritatea local  emitent  nu a 
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luat nici o atitudine – în termen de 60 de zile de la data notific rii cererii de mo-
dificare sau abrogare a actului în cauz .  

Declan area exercit rii controlului de legalitate de c tre Oficiul teritorial 
nu conduce la întreruperea efectelor juridice ale actelor administrative supuse 
controlului, acestea pot fi executate f  restric ii. Intrarea în vigoare a actelor 
administra iei publice locale nu este condi ionat  de controlul legalit ii lor nici 

car în cazul în care controlul legalit ii lor este obligatoriu, fapt ce poate ge-
nera un ir de probleme, în special probleme ce in de provocarea de daune atât 
persoanelor fizice i juridice, cât i statului, rezultate din emiterea actelor ilega-
le. Dac  persoanele fizice i juridice pot reac iona direct la înc lcarea drepturi-
lor lor, atunci interesele statului se ap  doar de Oficiile teritoriale. În astfel de 
situa ii, utilizând procedura de control existent , actele administrative emise de 
autorit ile administra iei publice locale pot fi executate o anumit  perioad  de 
timp, iar cele individuale pot fi i consumate. Pentru prevenirea unor astfel de 
situa ii, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat în cazul în care consider  c  ac-
tul poate avea consecin e grave i în scopul prevenirii unei pagube iminente, va 
putea omite procedura prealabil i imediat dup  primirea actului pe care îl con-
sider  ilegal, va sesiza direct instan a de contencios administrativ, încuno tin-
ând de îndat  autoritatea local  emitent . Odat  cu sesizarea instan ei de conte-

ncios administrativ, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat  poate cere acesteia 
suspendarea actului contestat sau dispunerea unor alte m suri provizorii de asi-
gurare. În astfel de situa ii instan a de contencios administrativ în termen de 3 
zile de la primirea sesiz rii decide asupra suspend rii actului i / sau dispunerii 
unor alte m suri provizorii solicitate de Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, 
dup  audierea p ilor vizate. Examinarea în fond a actelor administra iei publi-
ce locale solicitate cu controlul legalit ii în fa a instan ei de contencios admini-
strativ se efectueaz  potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ i a 
altor acte normative.  
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In the article the concept of political parties’ cartelization is considered. 
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atures of features of cartelization, negatively influencing on political transpare-
ncy, the tolerant attitude to political competitors as well as on relationships bet-
ween structures of the state and a civil society. 

On an example of the Republic of Moldova the fundamental signs descryb-
ing a degree of influence of a cartelization phenomenon on national political sy-
stem are analyzed. Conclusions of the author are aimed at minimization of the 
parties’ cartelization consequences in conditions of the further democratization 
of the Moldovan society. 
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“SOCIETATEA CIVIL  – STATUL”  
 

Carolina BUDURINA-GOREACII 
Republica Moldova, Chi inau, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative, Catedra tiin e Politice 
Doctoranda, magistru in tiin e Politice  
carolina.budurin@gmail.com 

 
Civil society is today one of the key instruments for development of the co-

untry as a whole. Governments in democratic countries and developing states 
focus their policies and activities reforms on involving citizens. And encourag-
ing their participation and activism is a key element of sustainable development. 

The article focuses on civil society apparition, its functions, challenges and 
perspectives in democratic societies. We will analyze how local governments 
promote policies for strengthening civic society and finally, if civic society deve-
lop community in all spheres of society. Together with citizens, the institutions 
of civic society, the community sector sits at the heart of the Government’s am-
bitions to create a big society. We recognize and value the special ability of co-
mmunity organizations to mobilize and support people, particularly those who 
sometimes struggle to find a voice.  

Key words: political participation, government authorities, civic society in-
stitutions, governance reforms, human rights, responsibilities, citizens, politics  

 
Introducere 

Impactul societ ii civile asupra dezvolt rii comunit ii locale prezint  un 
interes considerabil i se contureaz  ast zi printre factorii de analiz  dintre cei 
mai actuali, datorit  influen ei sale majore crescînde asupra dezvolt rii comuni-

ii locale. 
Totu i, termenul de societate civil  este pu in cunoscut în rîndul cet eni-

lor. No iunea de “civic” se refer  la datoria sau activitatea oamenilor în rela iile 
lor cu ora ul sau comunitatea. Este studiul drepturilor i obliga iilor cet enilor 
în opozi ie cu factorii externi - în func ionarea i supravegherea guvernului. În 
timp ce “societatea civil ” se refer  la un ir de organiza ii alc tuite din cet eni, 
cu o autonomie relativ  de stat i o ra iune diferit  de cea a reprezentan ilor me-
diului de afaceri. 

Din aceste considerente, materialul de fa  î i propune în primul rînd s  
analizeze evolu ia istoric  a particip rii reprezentan ilor societ ii civile în atin-
gerea unor valori comune în favoarea interesului public, s  determine mecanis-
mele de consolidare civic  în societ ile democratice, s  analizeze activit ile 

mailto:carolina.budurin@gmail.com


MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

34 

institu iei societ ii civile în comunitate, s  identifice priorit ile i sarcinile ur-
toare de ac iune pe direc ia dezvolt rii comunitare, în vederea consolid rii 

democra iei, promov rii valorilor democratice i form rii unei pozi ii civice cla-
re ale rii la nivel regional i interna ional.  

 
Abordarea teoretico-metodologic  a termenului de societate civil . 

Pentru a în elege mai bine activitatea societ ii civile i rolul s u în comu-
nitate, vom face o scurt  apreciere a gînditorilor politici care au f cut referin  
asupra termenului de-a lungul evolu iei istorice. 

Conceptul de societate civil  înainte de a fi re inut în limbajul sociologic, 
s-a conturat gra ie filosofiei politice i teoriei privind guvernarea contemporan . 
Conceptul dat are originea teoretic  veche. Înc  în Roma Antic  e atestat  exp-
resia “societas civilis”. Termenul “civitas” desemna la ei atît cetatea ca grup po-
litic organizat, cît i societatea cu indivizii pe care îi integra. La români civil / 
civilis reprezint  antiteza pentru natural / naturalis, dreptul civil (jus civilis) 
opunîndu-se dreptului natural (jus naturalis) [8, 241-243]. 

Michael Edwards a scris c  filozofii foloseau conceptul de societate civil  
înc  din antichitate pentru a putea s  în eleag  astfel problemele majore de as-

zi: 
- natura unei bune societ i; 
- drepturile i responsabilit ile cet enilor; 
- practicile politice i guvernamentale; 
- cum s  tr im împreun  în pace, prin reconcilierea autonomiei individuale, 

cu aspira ii colective; 
- balan a echilibrului i limitele sale. 
În lucr rile filosofilor greci se afirm  c  cet eanul e o persoan  politic . 

El, ca membru al statului are îndatoriri, care necesit  a fi îndeplinite în confor-
mitate cu legile traiului în comun, iar to i cet enii stau sub cîrmuirea general  a 
statului. Consemn m, c  în aceste teorii no iunile de stat i societate civil  ave-
au acela i con inut i nu desemnau diferite fenomene sociale [5, 324]. 

Bazele teoretice ale societ ii civile sunt puse mai detaliat în lucr rile sa-
van ilor din secolul al XVll-lea i al XlX-lea. În aceast  perioad  în Europa de 
Vest are loc un proces de destr mare al rela iilor feudale i de instaurare a rela i-
ilor capitaliste. Odat  cu aceasta începe r spîndirea ideilor ce in de con tienti-
zarea a ceea ce va constitui mai tîrziu societatea civil . La baza argument rii ne-
cesit ii apari iei unei asemenea societ i, erau înaintate principiile libert ii i 
valorii personalit ii, valori concrescute din eviden ierea contribu iei rolului su-
biectului în procesele de transformare social . 

Anume aceasta ne determin  ca în continuare s  examin m concep iile cî-
torva dintre cei mai reprezentativi gînditori din aceast  perioad , care au atins, 
în viziunea noastr , prin operele sale, aspecte importante ale problemei date.  
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În elaborarea ideii de societate civil , un loc semnificativ îi revine lui Tho-
mas Hobbes. Comform concep iei sale, to i oamenii sunt înzestra i cu acelea i 
calit i fizice, morale i intelectuale, ceea ce îi face egali între ei. Oamenii se 
nasc liberi i în ac iunile lor se conduc de interesele personale, iar for a motric  
a conduitei lor este atingerea bun st rii materiale în via . Deoarece oamenii au 
acelea i drepturi la ac iune, încercarea de a le realiza îi conduce la ciocniri de 
interese. Lipsa îns  a distinc iei dintre “al meu” i “al t u” duce la “r zboiul tu-
turor împotriva tuturor”, care amenin  întreaga omenire. Legile naturale care 
exprim  a a virtu i ca: dreptatea, libertatea, comp timirea, bun tatea, . a. nu 
sînt îndeajuns pentru p strarea p cii. De aceea se impune obiectiv trecerea de la 
starea natural i legile naturale la o alt  societate, i legi civile. Ea mai apoi es-
te numit  “societate civil ”. Hobbes leag  aceast  nou  stare de lucruri de apari-
ia propriet ii private. Ea condi ioneaz  necesitatea în elegerii dintre oameni, 

unirea viziunii lor în rezolvarea de comun acord a problemelor. Aceasta devine 
posibil în baza "contractului social" i a voin ei comune, care reprezint  voin a 
tuturor. Uniunea creat  astfel se nume te stat sau societate civil . 

F.Hegel dimpotriv , a afirmat c  societatea civil  este o tr tur  definito-
rie a lumii moderne. Pentru el, societatea civil  - în ciuda unor "momente" de 
via  etic  - trebuie s  fie controlat  în cele din urm , trebuie s  fie domesticit  
de c tre stat. 

În schimb, tradi ia liberal  consider  societatea civil  ca setarea pentru via-
a asociativ  a persoanelor fizice - care î i exercit  drepturile în cadrul acestora. 

Guvernat  de statul de drept, ea sus ine formarea opiniei publice, care serve te 
la rândul s u, s  restrîng  statul. 

Liberal-democra ii, con tien i de tendin a de auto-interes de ac iune de a 
distruge, apreciaz  via a asociativ  ca un ajutor pentru rezolvarea problemelor 
de ac iune colectiv . Astazi, oamenii trebuie s  creieze via a comun , s  const-
ruiasc  sfere de intimitate, s  inventeze zone de solidaritate, i s  î i asume a te-
pt rile de încredere. Este necesar de a g si un echilibru între individualism i so-
ciabilitate. Dar, deoarece asocia iile sunt a teptate s  fac  lucruri diferite - de la 
construirea valorilor morale la rezolvarea problemei omajului - via a asociativ  
este împov rat de prea multe a tept ri.  

Prin societatea civil  se în elege întreaga gam  de grupuri organizate i a 
institu iilor care sunt independente de stat, voluntare, i într-o anumit  m sur  
auto-generatoare i de-sine-st toare. Aceasta, desigur, include organiza ii non-
guvernamentale, dar, de asemenea, mass-media independent , precum i grupu-
rile sociale i religioase. Pentru a fi parte a societ ii civile, grupurile trebuie s  
îndeplineasc  de asemenea i anumite condi ii. Într-o democra ie, grupurile so-
ciet ii civile trebuie s  respecte legea, drepturile persoanelor, precum i dreptu-
rile altor grupuri de a- i exprima interesele i opiniile. O parte din expresia „ci-
vil” implic  toleran i incluziunea pluralismului i a diversit ii. Grupurile so-
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ciet ii civile pot stabili leg turi între partide politice i stat, dar ele trebuie s  î i 
streze independen a lor, i s  nu caute puterea politic  pentru ei în i. 

Adesea, în tranzi ii, grupurile care apar încearc  s  monopolizeze via a i 
gîndirea membrilor s i. Aceste grupuri nu tolereaz  drepturile membrilor comu-
nit ii, i nu respect  alte grupuri care nu sunt de acord cu viziunile lor. Unele 
dintre aceste grupuri pot fi doar paravan pentru partidele politice sau mi ri ca-
re încearc  s  cî tige controlul asupra statului. Aceste grupuri nu sunt parte ale 
societ ii civile i nu contribuie la construirea sau consolidarea democra iei sta-
tului [3, 81]. 

Cum pot atunci institu iile societ ilor civile independente, voluntare, tole-
rante i pluraliste care respect  legea, s  construiasc i s  men in  democra ia? 

Societatea civil  este o no iune care descrie forme asociative de tip apolitic 
i care nu sunt p i ale unei institu ii fundamentale ale statului sau ale sectoru-

lui de afaceri. Astfel, organiza iile neguvenamentale - asocia ii sau funda ii, sin-
dicatele, uniunile patronale sunt actori ai societ ii civile, care intervin pe lîng  
factorii de decizie, pe lîng  institu iile statului de drept pentru a le influen a, în 
sensul ap rii drepturilor i intereselor grupurilor de cet eni pe care îi reprezi-
nt  [9]. 

Cei mai mul i oameni folosesc no iunea de societate civil  în mod eronat 
sau restrictiv, referindu-se ori la no iunea de civil (ca opus al celei de militar) 
ori numai la organiza iile neguvernamentale. Astfel, în ultimii ani s-a sim it ne-
voia unei complet ri aduse no iunii, denumit  acum sectorul nonprofit, sau cel 
de-al treilea sector al societ ii, unde primele dou  sunt institu iile fundamentale 
ale statului i sectorul de afaceri. 

Societatea civil  este cel mai simplu termen pentru a descrie un întreg sis-
tem de structuri, care implic  cet eanul în diferitele sale ipostaze de membru 
într-o organiza ie neguvenamental , într-un sindicat sau într-o organiza ie patro-
nal . Este format  din cet eni, asocia ii sub diferite forme, care au acelea i in-
terese i care î i dedic  timpul, cuno tin ele i experien a pentru a- i promova i 
ap ra aceste drepturi i interese. 

Exemple de institu ii ale societ ii civile: organiza ii nonguvernamentale 
(ONG-uri); organiza ii comunitare (eng. Community-Based Organizations); 
asocia ii profesionale; organiza ii politice; cluburi civice; sindicate; organiza ii 
filantropice; cluburi sociale i sportive; institu ii culturale; organiza ii religioase; 
mi ri ecologiste; media. 

Societatea civil  descrie un întreg sistem de structuri, care permit cet eni-
lor noi roluri i rela ii sociale, prin diferite modalit i de participare la via a pub-
lic . 

Transform rile actuale din rile Europei Centrale i din Republica Moldo-
va în particular, presupun formarea statului de drept i a societ ii civile. Acesta 
e un proces unitar i complex de func ionare a unei orînduiri sociale cu orientare 
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democratic . Construirea cu succes a acestui proces depinde în mare m sur  de 
cercetarea am nun it  a fenomenului de “societate civil ”; care din cauze cunos-
cute era l sat sub t cere de c tre cercet torii sociali din fostele ri socialiste [7, 
110]. 

În ultimul timp problema societ ii civile revine în actualitate i e discutat  
activ în societatea noastr . Se expun diferite puncte de vedere asupra apari iei 
societ ii civice, perioadelor sale istorice i raportului ei cu statul.  

Expresia “societate civil ” poart  amprenta unei mo teniri istorice particu-
lare, înc rcat  de imprecizie i contradic ie. Aceasta din mai multe motive. Unul 
i  cel  mai  principal  ar  fi  dubla i  succesiva utilizare a  acestui  termen pentru a  

denumi realit i distincte. Ini ial, societatea civil  desemna o societate organiza-
 ca stat, adic  statul îns i, pentru ca ulterior i în prezent ea s  denumeasc  o 

sfer  a vie ii sociale coexistent  statului, dar autonom i aflat  într-un echilibru 
cu acesta.      

Uneori, grani a dintre aceste dou  forma iuni se terge într-atîta încît se pi-
erde specificul lor. 

Din aceste cauze e destul de argumentat interesul acestei lucr ri manifestat 
fa  de mo tenirea ideilor social-politice a gînditorilor care au abordat i au ela-
borat teoretic conceptul de societate civil . În acela i timp, urm rirea evolu iei 
istorice a conceptului, permite de a-i eviden ia esen a i de a-i eviden ia diversa 
leg tur  cu statul la diferite etape de dezvoltare.  

 
Func iile institu iilor societ ii civile în cadrul unui stat. 

Primul i cel mai important rol al societ ii civile este de a limita i de a co-
ntrola puterea de stat. Desigur, orice democra ie are nevoie de o bun  func iona-
re i de autoritate de stat. Dar atunci cînd o ar  este în curs de dezvoltare de 
zeci de ani, de asemenea, trebuie s  se g seasc  asupra modalit ilor de a verifi-
ca, a monitoriza i a limita puterea liderilor politici i a func ionarilor de stat. 
Actorii societ ii civile ar trebui s  urm reasc  modul în care func ionarii de stat 
folosesc puterea. Acestea ar trebui s  constituie motive de îngrijorare public  cu 
privire la orice abuz de putere; ar trebui s  fac  lobby pentru accesul la informa-
ii, inclusiv libertatea de informare legislativ , precum i reguli i institu ii de a 

controla corup ia. 
Aceasta constituie a doua func ie important  a societ ii civile: s  expun  

comportamentul corupt al func ionarilor publici i s face lobby pentru reforme 
de bun  guvernare. Chiar i în cazul în care legile anti-corup ie i de organisme-
le exist , ele nu pot func iona eficient, f  sprijinul i participarea activ  a soci-
et ii civile. 

Reformele necesare pentru comunit ile locale pot fi axate pe urm toarele 
componente: 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

38 

1. Împuternicirea comunit ilor: oferirea autorit ilor publice locale mai 
mult  independen  în procesul lu rii deciziilor i s  adaptarea reformelor în co-
nformitatea cu specificul localit ii; 

2. Deschiderea serviciilor publice: reformele guvernamentale cu privire la 
serviciile publice vor permite întreprinderilor sociale, companiilor i corpora ii-
lor private s  ofere oamenilor servicii de înalt  calitate; 

3. Promovarea ac iunilor sociale: încurajarea i activarea oamenilor din to-
ate categoriile sociale s  joace un rol mai activ în societate, s  promoveze volu-
ntariatul i activit i filantropice. 

Aceste reforme pot impune rela ii noi între autorit ile administra iei publi-
ce locale i institu iile societ ii civile: ONG-uri, întreprinderi sociale i grupuri 
de voluntari, etc. Promovarea ac iunilor sociale va contribui semnificativ la 
schimbarea atitudinilor pentru a da bani i timp transform rii capacit ii sector-
lui social al oamenilor. Se vor prezenta oportunit i noi de a activa i implica la 
nivel local. 

Cu toate acestea, guvernul recunoa te c  aceste posibilit i nu vor aparea 
peste noapte i c , pentru a profita de ele, sectorul va avea nevoie de sus inere.  

A treia func ie a societ ii civile ine de promovarea particip rii politice. 
ONG-urile pot face acest lucru prin educarea oamenilor cu privire la drepturile 
i obliga iile lor ca cet eni democratici, i s -i încurajeze s  participe la campa-

niile electorale i s  mearg  la alegeri. ONG-urile pot ajuta, de asemenea, s  de-
zvolte competen ele cet enilor s  lucreze unul cu altul pentru a solu iona prob-
leme comune, s  dezbat  probleme de interes public, precum i s  exprime pun-
ctul lor de vedere. 

Cea de-a patra func ie se refera la faptul c  organiza iile societ ii civile pot 
contribui la dezvoltarea valorilor vie ii democratice: toleran , modera ie, comp-
romis, i respect pentru exprimarea opiniilor. F  aceast  cultur  profund , de-
mocra ia nu poate fi stabil . Aceste valori nu pot fi pur i simplu înv ate, aces-
tea trebuie s  fie, de asemenea, aplicate în practic . Avem exemple remarcabile 
din alte ri ale ONG-urilor, în special grupurile de femei, care au cultivat aceste 
valori în rîndul tinerilor i adul ilor, prin diferite programe ce practic  participa-
rea i dezbaterile. 

Func ia a cincea a societ ii civile ine de dezvoltarea programelor de edu-
ca ie civic  democratic  în coli. Dup  regimul totalitar majoritatea statelor ex-
sovietice au avut necesitatea unor reforme cuprinz toare de revizuire a curricu-
lei, manualelor, reformarea profesorilor, în scopul de a educa tinerii cu privire la 
evenimentele din trecut i a-i înv a principiile i valorile democra iei. Este o 
sarcin  important  pentru func ionarii Ministerului Educa iei. Societatea civil  
trebuie s  fie implicat  în calitate de partener constructiv i avocat al democra i-
ei i instruirea drepturilor omului.  
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A asea func ie, societatea civil  este o aren  de exprimare a intereselor di-
verse, i unul din rolurile sale const  în a face lobby pentru nevoile i preocup -
rile membrilor s i, asfel precum femei, studen i, fermieri, ecologi ti, sindicali ti, 
avoca i, medici, etc. ONG-urile i grupurile de interese î i pot exprima punctul 
de vedere parlamentului i consiliile raionale locale, prin contactarea membrilor 
individuali i adres rile lor în fa a comisiilor parlamentare. Ei pot stabili, de ase-
menea, un dialog cu ministerele i agen iile relevante pentru a face lobby cu pri-
vire la interesele i preocup rile lor.  

Cel de-al saptelea rol al societ ii civile const  în consolidarea democra iei 
prin oferirea noilor forme de interes i de solidaritate, astfel ca identitatea indi-
vidului, limba vorbit , religie, i altele. Un stat democratic nu poate fi stabil de-
cît dac  este eficient i legitim, cu respectarea i sus inerea cet enilor s i. Soci-
etatea civil  este o verificare, un monitor, dar, de asemenea, un partener vital în 

utarea unei rela ii pozitive între statul democratic i cet enii [6, 98-115].  
Democra ia nu poate fi stabil  dac  oamenii se asociaz  cu al ii de aceea i 

religie sau identitate. Atunci cînd oamenii de diferite religii i identit i etnice 
vin împreun  pe baza intereselor lor comune, astfel precum femei, arti ti, me-
dici, studen i, muncitori, fermieri, avoca i, activi ti pentru drepturile omului, 
ecologisti, i a a mai departe, via a civic  devine mai bogat , mai complex , i 
mai tolerant . 

Opt, societatea civil  poate furniza un teren de instruire pentru viitori lideri 
politici. ONG-urile i alte grupuri pot ajuta s  identife i formeze noi tipuri de 
lideri, care s  se ocupe de problemele publice importante, dar s  recruteze biroul 
politic la toate nivelurile. Experien a din alte ri arat  c  societatea civil  este o 
aren  deosebit de important  în recrutarea i formarea viitorilor lideri.  

A IX-a func ie - societatea civil  contribuie la informarea publicului despre 
problemele publice importante. Acest rol revine nu doar mass-mediei, dar i al 
ONG-urilor care pot oferi forumuri de dezbatere a politicilor publice i disemi-
narea informa iilor despre diverse probleme în fa a parlamentului, care afectea-

 interesele unor grupuri diferite, sau ale societ ii în general. De asemenea, or-
ganiza iile societ ii civile au un rol vital în monitorizarea desf ur rii alegeri-
lor. Acest lucru necesit  o larg  coali ie de organiza ii, f  leg tur  cu candida-
ii sau partidele politice, care desf oar  monitoriz ri neutre, la diferite sec iile 

de votare, pentru a a asigura votarea, num rarea voturilor într-un mod liber, co-
rect, pa nic i transparent [4, 22].   

 
Provoc ri i perspective ale cooper rii dintre societate civil i guvern. 
Ast zi nu fiecare stat are o mi care a societ ii civile pe scara de solidarita-

te. Deseori aceste ri nu au o grup de activi ti, organiza ii, reporteri care s  luc-
reze prin mijloace pa nice pentru a încuraja guvernele s  fac  mai bine pentru 
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oamenii s i. Nu toate aceste organiza ii sau persoane fizice sunt la fel de eficie-
nte, desigur. Ele reprezint  o gam  larg  de opinii.  

Societatea civil  este important  pentru binele comun al popola iei pe care 
îl poate aduce. Dar, de asemenea, aceasta ajut  la consolidarea reformelor legis-
lative i respectarea acestora, a organelor de stat i economiei de pia . F  ac-
tivitatea activi tilor civici i a discursului politic pluralist, guvernele cresc fragil 
i se pot chiar r sturna. F  sindicate, organiza ii sociale, care desori anume ele 

identific  nevoile membrilor societati, pie ele nu pot genera prosperitate pe sca-
 larg  [2, 180].  

Societatea civil  g se te modalit i de realizare i participare a cet enilor 
 implica guvernul. Participarea voluntar  ale reprezentan ilor societ ii civi-

le sunt capabile s  produc  o serie de schimb ri pentru dezvoltarea comunit ii 
locale [7, 85]. 

 
Concluziile 

Deoarece societatea civil  este independent  de stat aceasta nu înseamn  c  
trebuie s  critice i s  se opun  întotdeauna statului. De fapt, prin realizarea sta-
tului la toate nivelurile de a fi mai responsabil, receptiv, inclusiv, i eficient - i, 
prin urmare, mai legitim - o societate civil  viguroas  consolideaz  respectarea 
cet enilor statului i promoveaz  angajamentul pozitiv cu acesta.  

În  Moldova,  tranzi ia  la  democra ie  a  fost  un proces lent,  oamenii  partici-
pînd mai pu in în via a comunit ii. Ei se implic  mai pu in în probleme majore 
i în luarea deciziilor la nivel local [1, 45]. Cet enii au încredere limitat  în au-

torit ile publice, atît la nivel local, cît i na ional. Aceasta nu prezint  deplin  
toleran i solidaritate, tr turi majore ale cet eanului democratic. Mai mult 
decît atît, institu iile democratice, nu sînt pe a tept rile cet enilor, rezultîndu-se 
cu retragerea din via a public  a mai multor cet eni.  

Suntem convin i c  societatea civil i guvernul ar trebui s  coopereze per-
manent i constructiv, cu activit i comune, astfel încît s  se al ture eforturilor 
de a contribui la dezvoltarea durabil  a unor noi atitudini, norme i valori în ce-
ea ce prive te drepturile i obliga iile cet enilor într-o societate democratic . 
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This article is an attempt to analyze consequences of promoted in the Re-
public of Moldova personnel policy and involvement of the foreign forces within 
the period of society democratization by the ruling parties. There are described 
geopolitical situation of the country, interests of the Great Powers and neigh-
bors in the area, and their influence on the state of mind of the modern Moldo-
van society. The attention is drawn on the totally original phenomenon in the 
Republic of Moldova, virtually unprecedented in the establishment and asserti-
on practice of internationale the newly independent states: when civil servants 
(the term of state servant is virtually removed from use) and personalities, who 
are openly acting against the state, are promoted and appreciated, and vice 
versa, defenders of the state are marginalized, punished and nicknamed as pri-
mitive Moldovanists and etatists. 
 

În perioada ini ial  a constituirii unui stat, chiar dac  inten iile sunt extrem 
de contemporane, novatoare, optimiste i sincere, ele r mîn s  fie realizate de 
cei ce s-au format în mediul de ieri, care nu pot s  se manifeste mai mult decît 
atît cît cunosc, dar cunosc acea ce li s-a implantat tot ieri. Cu alte cuvinte, dac  
noi suntem hot rî i s  facem ceva nou, trebuie s  fim con tien i de faptul c  tre-
buie s  ne schimb m noi în ine în m sura în care dorim c  vedem schimbarea. 
Aceasta se refera la to i. Chiar dac  cineva se consider  înving tor, atot tiutor i 
atotputernic. „Dobîndirea independen ei, - men ioneaz  Ives Martins Gandra, 
reputat jurist brazilian, profesor, doctor, membru a dou sprezece academii, - a 
obligat statele s i educe corespunz tor cet enii” [9, 86]. Transform rile actu-
ale în planul rela iilor interna ionale sunt atît de profunde, încît ele implic ri 
i popoare, care nici nu s-au a teptat, iar cele ce le-au dorit, n-au a teptat nici pe 

departe dimensiunile i mai ales, consecin ele ce au parvenit. 
Pentru Republica Moldova heia rezolv rii tuturor problemelor const  în 

eficacitatea func ion rii tinerii construc ii statale, cerut  de  Constitu ia rii, nu 
prin încercarea instaur rii controlului total din partea elitei politice, dar prin asi-
gurarea bunei func ionari a institu iilor democratice, ce încurajeaz i promove-
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az  libert ile umane i spiritul de întreprinz tor, protejeaz  comunitatea statal  
de implica iile altor comunit i, cu alte cuvinte consolideaz  structurile statale 
pentru o mai bun  utilizare a lor în interesul cet eanului i promovarea intere-
sul na ional în rela iile cu alte state. La acest capitol func ionarul public al Re-
publicii Moldova, lipsit de tradi ii de gestionare a problemelor economice i spi-
rituale la nivel statal, manifest i lipsa de în elegere a rolului s u în rela iile cu 
str inii i a influen ei sale asupra st rii de spirit din societate. Din aceast  cauz  
deseori se consider  c  în general ei nu au nici o atribu ie la politica extern , c  
acest domeniu în exclusivitate apar ine doar diploma ilor. Dar, cu regret, pe par-
cursul anilor ce s-au scurs de la declararea independen ei, aceast  situa ie a de-
venit obiect de manipulare în procesul de promovare a interesului na ional al al-
tor state pe teritoriul rii noastre.      

Lipsa ideii unificatoare a societ ii moldovene ti, dar mai ales a unei voin e 
politice pronun ate de a consolida acest stat din punct de vedere a identit ii na-
ional-statale, a produs o situa ie comparabil  cu o boal  cronic , care în anumi-

te circumstan e se agraveaz , avertizînd, c  l sat  f  tratamentul cuvenit, poa-
te ie i de sub control i evalua în direc ia unui faliment statal ireversibil. Acum 
tr im o etap  de agravare al acestui fenomen. Criza politic  actual  n-a fost pro-
vocat i nu s-a redus la nealegerea pre edintelui. Acest exerci iu electoral a de-
monstrat doar existen a unor deform ri politico-sociale de durat , care, l sate 

 analiz tiin ific i strategii de ameliorare, au adus în vîrful piramidei elitei 
politice ignoran a total  a problemelor statului, societ ii, cet eanului – aleg -
tor, a iresponsabilit ii flagrante în problemele selec iei, repartiz rii, educa iei i 
controlului administra iei publice, a schimbat priorit ile activit ii politice, îm-
pingînd valorificarea constituirii i dezvolt rii statului la periferia activit ii co-
tidiene i plasînd în calitate de obiectiv prioritar, lupta pentru ob inerea i men i-
nerea cu orice pre  a puterii pentru acumularea, concentrarea i asigurarea p st-

rii capitalului în mînile unui num r tot mai redus de persoane.  
Se întîmpl  ni te lucruri, la care ra iunea cet eanului simplu refuz  s  g -

seasc  r spuns în baza logicii formale i chiar al bunului sim . Ori chiar vîrful 
Alian ei de guvernare nu în elege c  implementarea for at  a termenului „limba 
român ” oblig  toat  popula ia s  încalce Constitu ia,  înjose te i umile te pe 
cei ce vor s-o respecte, formeaz  o atitudine nihilist  fa  de lege tineretului, ca-
re ar trebui în procesul constituirii unui stat de drept s  se comporte conform 
principiului de baz  a democra iei, care const  în faptul c  „legea trebuie s  fie 
respectat  numai  de  atîta,  c -i  lege”.  R spunsul  ar  fi  simplu.  Ori  respec i,  ori  
schimbi Constitu ia. Da, dar dac  poporul nu vrea? Atunci, cei de f cut? Schim-
bam poporul? Dac  n-ar fi vorba de popor i ar , ar p rea o glum  nefericit , 
dar dac  p trunzi în esen  nu- i arde de glum , pentru c , cum spunea M.Gor-
baciov, „procesul a pornit”. Cu ce s-a încheiat acel proces, tot se tie. Se obser-

 îns , c i atunci se manifesta aceia i naivitate, c  to i sf tuitorii din str in -
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tate nu au alte interese decît s  ne fericeasc  pe noi. Acum la noi s-a purces la 
realizarea acestui obiectiv, pentru c  suntem condu i de cei, c rora acest stat în-
curc  în realizarea intereselor sale, irealizabile f  implicarea elitelor noastre.     

Acum dup  alegerea pre edintelui, folosind acela i limbaj medical, cu tot 
temeiul, se poate afirm , c  situa ia grav  a bolnavului (a rii) s-a stabilizat. A 
ap rut ansa de a prelungi utilizarea puterii înc  o perioad  de timp pentru sco-
purile amintite mai sus. Aceasta se confirm i prin faptul c  îndat  dup  acest 
act, temele principale de discu ie în societate au fost dimensiunea major rii pre-
urilor  la  benzin ,  curent  electric,  gaz,  c ldur ,  f  vre-o  fundamentare,  fie  i  

formal  ale acestor ac iuni, dar care, într-o m sur  orecare ar include i interese-
le aleg torilor, marea majoritate a c rora, prin deconectarea consumul gazului,  
sau neachitarea facturilor  SA „Termocom” demonstreaz  c ,  pur  i  simplu,  nu 
sunt în stare s  acopere costurile. Cu regret, în Republica Moldova alte surse de 
îmbog ire a elitei politice, în afar  de jumulirea propriului popor au r mas pu i-
ne. Aceasta a demonstrat recent, în interviul oferit celor cinci ani de activitate tî-

rul Primar general al capitalei, cu studii „proeuropene” i experien  practic  
a copil riei în suburbia Chi in ului i politic  acaparat  în aripa tinerei drepte, 
la protestele de sub gardul Ambasadei Republicii Moldova din Bucure ti, în ca-
re a subliniat, ca marele succes ob inut const  în faptul c  pentru prima oar  
„Termocomul” a încheiat sezonul de înc lzire f  datorii. Nu conteaz  c  tot 
pentru prima dat  marea majoritate a consumatorilor au r mas cu datorii. i nu 
i-a ap rut întrebarea, a cui primar el este, a cui interese ap ? A „Termocomu-
lui”? Sau a aleg torilor Chi in ului? Acesta aminte te calit ile atribuite de Ma-
rele Eminescu acestor soi de pretin i intelectuali: „Mi carea (se are în vedere 
mi carea revolu ionar  din 1848 – E.C.), - scria el în 1879, în ziarul „Timpul”, - 
n-a pornit de jos în sus, cum se cuvenea, ci de sus în jos. Cine erau purt torii de 
steag în revolu ia de la 1848? Poporul? Am spus c  poporul e prea cuminte pen-
tru asemenea lucruri. Fii de boieri (numai aceasta nu corespunde, E.C.), r u pre-
para i în ar , care, apucând de ici i de acolo în str in tate, când o a chie de cu-
no tin , când alta, s-au întors cu surcelele în poal   s  dea foc rii i nu altce-
va” [12, 349] 

În unul din ultimele sale interviuri , Indira Gandhi, atunci prim-ministru al 
Indiei, la întrebarea: Care e cea mai de pre  calitate de care trebuie s  dispun  un 
lider politic? A r spuns simplu. „S  iubeasc  oamenii i atunci toat  activitatea 
lui este motivat  de acest sentiment de dragoste”. La noi, cu regret, se pare c  
totul se face din sentimentul de ur  fa  de oameni. Vinova i sunt cine vrei, nu-
mai nu cei ce se afl  momentan în func ie. Starea de lucruri în Chi in u, i cum 
arat  el, se vede i din Australia [4], numai nu din prim rie, Uita i-v  la Lacul 
Morilor, stadion, circ, monumentele de arhitectur  protejate de stat. Rîu orul 
Bîc demult a devenit o stuf rie ticsit  cu mizerie i focar de infec ie, în care nu 
s-a intrat din anii 60 a secolului trecut, trotuarele n-au fost atinse tot de pe tim-



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

45 

pul  sovieticilor,  În Centrul  istoric,  dac  un b iat  iste  a  cump rat  un teren i  a  
tat autoriza ie de la prim rie, primul lucru care îl face, include trotuarul în 

lotul s u, mai întîi cu gard de sîrm , a teptînd reac ia autorit ilor, apoi, în lipsa 
lor, face unul de cetate medieval , pe carosabil.  

Primarul, Dorin Chirtoac , în 2009, i-a manifestat îngrijorarea de aceste 
lucruri, anulînd f  nici o explica ie, Registrul monumentelor de importan  
municipal , sub pretextul elabor rii altui nou. Aceasta a fost reac ia la semnale-
le exper ilor din afara prim riei despre inten iile celor care îl împing s  mearg  
la acest pas ilegal. Un an de zile, în lipsa respectivului registru, o serie de vino-
va i "f  vin " au c pit o bun  parte din patrimoniul na ional. Problema cons-

 în  faptul,  c  cam de un an,  pe lâng  Ministerul  Culturii,  activeaz  Consiliul  
na ional al monumentelor istorice, a c rui pre edinte este arhitectorul Mariana 

lapac, vice-pre edintele Academiei de tiin e a Moldovei. Obiectivul acestuia 
este de a da avize pentru construc iile noi în zonele protejate. Dac  cineva dore-
te s  construiasc  ceva în vecin tatea imobilelor istorice, are nevoie acordul 

acestui consiliu. Iar pentru a în elege urm rile conflictului între acest consiliu i 
prim rie e de ajuns de amintit c  el respinge circa 80 la sut  dintre proiectele 
prezentate. Dar care sunt urm rile? „Unde d m aviz negativ, peste noapte înce-
pe câte o construc ie ilegal , aproape zilnic. De cele mai dese ori, am impresia 

 de construc iile noi în cartierele vechi se ocup  persoane f  studii de arhite-
ctur . În pofida refuzurilor i protestelor noastre, în ultima perioad , au fost dis-
truse mai multe monumente decât în ultimii 50 de ani. Pentru asemenea acte, ci-
neva ar fi trebuit s  ajung  dup  gratii" [5], men ioneaz  Mariana lapac.          

Aceste scopuri, incon tient pentru mul i actori ai vie ii publice contempora-
ne, dar alimentat de l comie, dar i de frica de faliment personal, a dus la pro-
movarea neprofesionalismului în structurile statale, transformînd, munca în ins-
titu iile statului în cea de lacheu devotat a persoanelor împuternicite de popor 

-l reprezinte i s -i promoveze interesele. Politica preg tirii, perfec ion rii i 
repartiz rii func ionarilor publici sa compromis total, reducînd aceast  func ie 
doar la promovarea oamenilor s i de n dejde, indiferent de profesie i preg tire. 

Testamentul politic a lui Richelieu are un capitol întitulat „În care se arat  
 unul dintre serviciile cele mai mari, care pot fi f cute unui stat, este de a pune 

pe fiecare la locul potrivit” [10, 357]. S  vedem în ce m sur  corespunde acest 
principiu componen ei actuale a Guvernului. ase din aisprezece mini tri au la 
baz  studii superioare departe de profilul de baz  a ministerelor pe care le con-
duc. Se pare c  tradi ia Alian ei din 1998, cînd rezolu iile pe documentele sosite 
în adresa unor ministere se formulau de conducerea de partid a ministrului res-
pectiv, înc  nu s-a consumat. Academia de Administrare Public  de pe lîng  
Pre edintele Republicii Moldova este „condus ” de un doctor habilitat în fizic  
i matematic , care în activitatea sa de aproape jum tate de secol, n-are nici o zi 

lucrat  în vre-o func ie ale administr rii publice în general i conform actelor 
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normative în vigoare, nu are dreptul c  semneze o recenzie a lucr rii de master a 
audien ilor Academiei, dar semneaz  diplomele tuturor absolven ilor i totodat  
îndepline te func ia de redactor-sef al revistei tiin ifice „Administrarea Publi-

”.  
În mai 2009 Academia de Administrare Public , pentru prima dat , a fost 

acreditat tiin ific. Iar peste un an, în 2010, a fost reorganizat  în a a fel, c  în 
rectorat i direc ii n-a r mas nici un specialist în administrarea public . Consili-
ul Administrativ nu func ioneaz , iar aproape jum tate din membrii Senatului 
sunt în general f  titlu tiin ific. Într-adev r, caz rar in Europa, dac  nu unic.  

O astfel de atitudine a n scut în societatea noastr  o serie de paradoxuri: 
Cei care cu risc propriu încerc  s  apere ce a mai r mas din acest stat sunt pore-
cli i moldoveni ti primitivi, statali ti, marginaliza i i izgoni i de cei pl ti i din 
bugetul acumulat de la masa acelora i moldoveni ti primitivi, care nici cum nu 
vor s  „în eleag ” c  sunt români; Cei pl ti i din afara statului se autoproclam  
societate civil i în condi iile lipsei totale a leg turilor cu popula ia, sunt cei 
mai favoriza i consilieri i propagandi ti ai reprezentan ilor puterii; Locurile eli-
gibile în listele electorale i func iile statale sunt oferite, de regul , rudelor, sau 
pentru mit , i celor care consult i propag  aceste valori; Societatea civil i 
mass-media, caz original se pare, nu numai în Europa, ap  puterea de opozi ie, 
cu toate c  drepturile omului au i ap rut din necesitatea de a ap ra drepturile 
persoanei de abuzul guvernan ilor.  

Aceste paradoxuri i stau la baza crizei politice actuale din Republica Mol-
dova. Lipse te un interes na ional-statal, care ar predomina i ar servi în calitate 
de baz  determinant  pentru consensul politic între toate partidele politice indi-
ferent de coloratura lor doctrinal , dac  ea exist  în principiu la noi în ar , i o 
ambi ie politic  de a construi i dezvolta un stat independent, viabil i prosper.  

Lipsa acestei idei nu-i deloc întîmpl toare. Independen a statal  a cam luat 
prin surprindere elita politic  moldoveneasc , care s-a dovedit a fi pu in preg ti-

 de problemele, ce au ap rut pe nea teptate. Ea era a a cum era, nu prea avuse 
ocazii s  gîndeasc  strategic i geopolitic, s i asume r spundere de dimensiu-
ne statal , s  i-a decizii finale de pe  pozi ia unei conduceri de stat independent, 
din prag fiind perdant  în atmosfera ciocnirilor egoismelor na ionale pe necuno-
scuta pentru ea, aren  interna ional . Îns  istoria i situa ia geopolitic  a rii î i 
au cerin ele lor, indiferent de nivelul de calificare ale liderilor politici implica i. 
Acest nivel, îns , prin calitatea politicii promovate, obligatoriu se r sfrînge asu-
pra întregii societ i, solu ionând, sau provocând probleme de nivel statal.         

 încerc m s  demonstr m aceast  situa ie. „Dezintegrarea URSS, - men-
ioneaz  cunoscutul cercet tor englez Peter Calvocoressi, - a însemnat pentru  

România declara iile de independen  ale RSS Moldoveneasc , cu popula ia ei 
în parte româneasc i a Ucrainei, c reia, în 1939 i-a revenit o por iune din Ro-
mânia” [2, 301]. Sau, opinia cercet torului american, Charles King: „Ziari tii i 
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oamenii de cultur  din Occident, influen i de argumenta ia pan-romani tilor, 
au ajuns s  considere „moldovenismul” ca pe o pur  crea ie a propagandei sovi-
etice. Demonstra iile de strad  din 1988 i 1989, i apoi proclamarea independe-

ei în 1991, au fost interpretate ca o respingere a fic iunii avansate de sovietici 
legat  de na iunea moldoveneasc i ca o trezire a moldovenilor la adev rata lor 
identitate româneasc . De atunci, specula iile asupra eminen ei unific ri a „celor 
dou  state române ti” ale lumii au constituit obiectul constant al comentariilor 
din Occident” [7, 31]. 

La aceste idei, alimentate cu diferit  insisten , în diferite circumstan e is-
torice de c tre România, în temei, se reduceau opiniile Occidentului despre noul 
stat, ap rut pe harta politic  a Europei, în condi iile pr bu irii totale a credibili-

ii publica iilor spa iului postsocialist, si care devenise unica surs  veridic  a 
adev rului istoric, iar pentru noi însemna, c  asupra independen ei statului nost-
ru de la vecinul i ruda cea mai apropiat  trebuia s  a tept m reac ii i ac iuni 
nu întotdeauna în elese de popula ia noastr i favorabile consolid rii indepen-
den ei în perspectiv . Aceast  situa ie, pentru ara noastr , presupunea proble-
me, care ne deosebea radical de alte foste republici sovietice, care în plan extern 
aveau ca sarcin  de baz , doar stabilirea rela iilor noi cu Federa ia Rus , de alt-
fel, de aceia i importan i pentru noi. Nici un vecin a noilor state independente 
post-sovietice, recunoscute de majoritatea statelor lumii, n-au declan at discur-
suri interminabile legate de valorile lor spirituale, pentru a pune la îndoial  te-
meiul dreptului la existen a sa independent . 

i înc  un moment crucial, care i ast zi, în mare m sur  e neglijat de elita 
politic i cea academic , dar anume el încurajeaz  extrem de puternic pe pri-
mul. „Pr pastia între Va ington i Moscova, - men iona Zbignev Brzezinski, - s-
a adîncit i mai mult din ne dorin a Kremlinului s  refuze la toate teritoriile cu-
cerite de Stalin” [1, 125]. Cu alte cuvinte, fostele teritorii sovietice trebuie privi-
te i ca obiect de disput  a influen ei dintre SUA i Rusia. Iar acest aspect a situ-

iei geopolitice a Republicii Moldova, dup  aderarea României la NATO, a te-
nsionat i mai mult atmosfera, gra ie încrederii elitei politice române ti de spriji-
nul american în politicile sale adresate Republicii Moldova, cu argumentele c  
aici nu poate exist  nimic original, moldovenesc, în afar  unei politici imperiali-
ste ruse ti.  

Conform unor informa ii difuzate de agen ia american  de analiz  politic  
STARTFOR, Statele Unite ar fi cerut României s  înfiin eze organiza ii neguve-
rnamentale, institu ii de pres i fonduri de investi ii în Republica Moldova, dar 
Bucure tiul nu a avut succes în acest demers, par ial din cauza crizei economice 
i politice pe plan intern. „Îns , în timp ce Rusia î i preg te te terenul pentru a 

avea o revenire în Republica Moldova, adev rul e c  influen a rus  nu disp ruse 
niciodat .  De i  AIE  a  guvernat  ara  în  ultimele  18  luni,  Guvernul  interimar  a  
fost slab i nu a avut mare succes. Principalul sus in tor al Guvernului, Româ-
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nia, nu a reu it s  creeze o mi care capabil  s  îi consolideze pozi ia în Republi-
ca Moldova”, apreciaz  STARTFOR [6]. Iar noi, naivii, credeam c  Guvernul e 
al nostru.     

Con tient de faptul, c  la tema anun at  e cam riscant  opinia unui singur 
cercet tor, sunt convins c  ar fi mai credibil  p rerea unui întreg colectiv de 
speciali ti în materie de analiz tiin ific . Dar de unde s -l ei. La noi nu exist  
nici un centru de analiz  politic  pl tit de stat. Academia noastr  demult a refu-
zat la deservirea problemelor umanitare arz toare ale statului. Un singur exem-
plu. „Popularitatea” ei în anii de tranzi ie a crescut datorit  faptului c , îndat  
dup  adoptarea Constitu iei, f cînd uz de autoritatea sa în  societate, acumulat  
de pe timpul sovietic, a contestat oficial, numele limbii moldovene ti, consfin it 
în documentul de baz  a statului ca firesc i prezent în con tiin a social  a majo-
rit ii cet enilor rii, ca ne tiin ific i a propus schimbarea lui în limba româ-

. Dar… n-a intuit scindarea societ ii i n-a propus nimic pentru ameliorarea 
situa iei contradictorii, provocate de acest act, problema r mînînd pîn  ast zi fo-
car al nelini tii i confrunt rii în societate. Referitor la pozi ia amintit , i  ast zi 
moldovenii nu-s mai convin i de cît în anii ’90, cu excep ia celor manipula i, 
sau pl ti i de peste hotare. În tot cazul, la tema primitivismului i inexisten ei 
numelui constitu ional, în limba moldoveneasc , cu alfabetul ei tradi ional chiri-
lic exist  o enciclopedie universal  în 8 volume, înalt apreciat  la timpul apari i-
ei ei în Europa i în lume. În limba român  ceva similar nu exist , i, judecînd 
dup  edi iile de specialitate, ap rute recent în România, în viitorul apropiat nici 
nu se prevede. Un lucru totu i s-a clarificat. No iunea de  limb  moldoveneasc , 
în cazul nostru, nu este categorie filologic , ci strict politic . Dac  ea serve te 
cauzei consolid rii sau dezmembr rii comunit ilor politice, statale, însemn  c  
trebuie tratat , cercetat i apreciat  ca no iune politic . Fostul ambasador a Ro-
mâniei în Republica Moldova, Marian Enache men iona: „Tezele „Moldova 
Mare”, „popor moldovean” i „limba moldoveneasc ”, ca i interpretarea parti-
nic  a istoriei Moldovei de c tre partidul de guvern mânt din Republica Moldo-
va (PDAM) i de c tre alia ii s i pot constitui un pericol real pentru integritatea 
teritorial  a României” [3, 173]. 

Sau un alt subiect, mult discutat, la noi i care de 20 de ani cu diferit  tensi-
une alimenteaz  spiritele pentru a men ine starea de confruntare în societate, 
manualele de istorie. În toat  lumea, în acela i rînd i în România se cite te isto-
ria rii, pentru c  ea formeaz  cet eanul statului.  

Cunoscutul analist politic român, Gabriel Andriescu men iona: „În ceea ce 
prive te tema „Istoriei românilor”, trebuie subliniat, împotriva multora dintre 
cei care s-au exprimat pe aceast  tem , c  trecerea la „Istoria Moldovei” repre-
zint  un act firesc. Studiul Istoriei Moldovei decurge din natura de stat a Repub-
licii Moldova, expresie a autodetermin rii societ ii moldave i ca atare, rezultat 
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al unei istorii în care fiecare dintre grupurile etnice – altele decît cea român  – 
are dreptul s  se recunoasc ” [11, 36].  

Anume de acea la Academie i se consider  studierea acestei probleme ne-
popular , chiar periculoas . Ea s-a eschivat de la aceste probleme, decapitând 
pentru perspectiv  aprofundarea cercet rilor de aceast  natur , chiar prin bloca-
rea conducerii. Blocul tiin elor umanitare al Academiei, pentru prima dat  în 
istoria ei, dar de acum, de mai mu i ani, a r mas practic f  conducere califica-

i controlat  sub aspectul fundament rii teoretico-conceptuale a dezvolt rii i 
consolid rii statului Republica Moldova. Aceasta se confirm i prin faptul ami-
ntit mai sus. Dna M. lapac are destul teren de lupt  pentru patrimoniul cultural 
al rii. Cred c  cuiva îi convine acest lucru. Altul ar fi dat multe b i de cap. 
Dar a a e mai bine. 

Academia a fost practic unica institu ie de nivel republican, conducerea c -
reia n-a avut probleme dup  schimbarea puterii în ar , dac  nu lu m în calcul 
disconfortul c  a publicat dic ionarul lui V.Stati. Printre altele, este interesant 
faptul, c  dintre to i academicienii de onoare a Academiei Române, numai cei 
din Republica Moldova se bucur  de indemniza ii substan iale b ne ti.     

Cum merg lucrurile în alte domenii din informa ia plasat  pe site-ul Acade-
miei, cu toat  transparen a unui stat democratic,  nu- i po i formula o opinie bi-
ne fundamentat . În tot cazul, în anul 1988 efectul economic a institu iilor tiin-
ifice ale Academiei de tiin e de la utilizarea rezultatelor cercet rilor în econo-

mie constituia 45,8 milioane ruble, echivalentul a mai mult de 76,3 milioane do-
lari SUA. Coeficientul eficien ii economice în acest an era de 3,8 ruble la rubla 
investitt . În acest context, am fost mirat, cînd în ianuarie 2010, D-lui Emil Co-
nstantinescu, ex-pre edinte al României, oaspetele Academiei, nivelul c ruia 
presupunea o ocazie de ai face cuno tin  cu cele mai pre ioase rezultate ale cer-
cet rilor tiin ifice recente, iau fost prezentate … Universitatea i Liceul, des-
chise recent în cadrul Academiei. 

Un stat ca Republica Moldova, pentru a se afirma, are nevoie de mobiliza-
rea tuturor for elor pl tite din buget pentru consolidarea sa, care s  aib  o sarci-

 concret  în m sura competen ei sale, începînd cu elaborarea valorilor, care ar 
consolida societatea i implantarea lor în con tiin a fiec rui cet ean din vîrsta 
pre colar . Aceste valori nu pot fi altele decît acelea care se con in în no iunea 
de patriotism. „Patriotismul, - sus inea Napoleon Bonaparte, - este prima calita-
te a omului civilizat”.  

Problema la noi const  în faptul, c  patriotismul sovietic a fost discreditat 
i respins, dar cel al statului moldovenesc, sub presiunea factorului extern nu 

numai c  nu prinde r cini, dar pe unele pozi ii cedeaz  în favoarea unui patri-
otism str in,  de import.  Nu cred c  mai  g sim  un alt  precedent  un lume,  cînd 
pentru consolidarea societ ii unui stat nou s  se recurg  la  predarea în coli a  
istoriei altui stat i ani la rînd, prin toate mijloacele de informare s  se atace is-
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toria statului natal, sub pretextul c  cunoa terea ei este d un toare pentru viito-
rul societ ii moldovene ti. „Ca patriot, - men iona Samuel Huntington, - sunt 
profund preocupat de unitatea i puterea rii mele, ca o societate bazat  pe libe-
rtate, egalitate, drepturi individuale i respect fa  de lege” [8, 159].    

Indiferent de culoarea politic  a forma iunilor politice, care se afl  la putere 
sau în opozi ie, cu to ii suntem datori s  facem totul pentru consolidarea i pros-
perarea statului Republica Moldova, pentru c  noi, cet enii ei, indiferent de co-
nvingerile politice, religioase i originea etnic , numai aici suntem acas . Sunt 

ri mai bogate, mai puternice i de aici mai cu perspectiv , dar ele au fost f uri-
te nu de noi i acolo vrei nu vrei, e ti de rangul doi, comparativ cu cet enii lor. 
Ie irea trebuie c utat  numai în crearea credibilit ii în rela iile cu ele, asumarea 
responsabilit ii i implantarea celor mai performante strategii, tehnologii de de-
zvoltare a propriei ri. Iar i mai concret, determinarea dimensiunii i impactu-
lui factorului extern în confruntarea ideologic  actual  din societatea moldove-
neasc i rolului func ionarului public în redresarea i consolidarea coeziunii na-
ionale i sociale din ara noastr ,  formarea aptitudinilor, capacit ilor de mili-

tant activ împotriva ideilor i conceptelor antistatale i antina ionale, a convin-
gerilor i facult ilor de mesageri a intereselor na ionale ale statului Republica 
Moldova.    
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Family is the foundation of a society, the "basic cell" of a country. The sta-
te of the families reflects the state of whole society – in an unstable and vulnera-
ble society, the family is vulnerable, too. Given that the impact of migration 
falls upon such essential institution as family is, it proves the importance of a 
complex analysis of family-migration mutual influence. In recent years, in Mol-
dova, labor migration has acquired a mass character, leading to a significant 
increase of the number of children without parental care. Migrant parents’ tend 
to provide children with a better living environment (more in material terms, 
than educational or moral ones), unfortunately has negative social consequen-
ces: broken families, children without parental care and comfort. These child-
ren develop vague personalities, and consequently, form a generation of adults 
with social integration problems. The lack of control of the parents over their 
children is visible in terms of academic achievement or adoption of deviant be-
havior. Frequent comebacks home of the parents could greatly reduce the psy-
chological and social costs of separation of their children.  

Migrants, and especially women, often find it hard to readjust when they 
return. Long separation can cause problems in the home with both partners and 
children, leading to psychological and emotional stress. They may also discover 
that little remains of the remittances they have sent if their families have used 
the funds for basic survival or for consumption. As a result many migrant wor-
kers are frequently pressured to re-migrate. 

We explore reasons for return migrations which are motivated by immig-
rants’ concerns about their children. We develop a simple model, whereparents 
have paternalistic preferences. We show that parental concerns about the child 
may lead to an increase, or to a decrease in the tendency to return to the home 
country. 

 
Familia semnific  temelia unei societ i, cea mai relevant  unitate de m -

surare a rela iei dintre individ i comunitate, „celula de baz ” a unei ri. Starea 
familiilor reflect  situa ia din societate – într-o societate instabil i vulnerabil  
familia este la fel vulnerabil . Deci, pentru a avea o societate s toas  este ne-
voie de familii s toase. Societatea moldoveneasc  se confrunt  tot mai des cu 
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astfel de probleme care au leg tur  direct  sau indirect  cu migra ia. În condi ii-
le în care în rezultatul migra iei sunt observate multe transform ri i la nivelul 
unei institu ii esen iale cum este familia, devine oportun  analiza multidimensi-
onal  a influen ei reciproce migra ie-familie, care poten eaz  sau altereaz  anu-
mite roluri în cadrul familiei contemporane. Emigrarea, adic  fenomenul p si-
rii rii de origine în schimbul stabilirii temporare sau definitive într-o alt ar , 
are atît efecte politice, economice, cît i efecte social-culturale, divizînd fizic i 
emo ional prieteni, familii i comunit i.  

În Republica Moldova, printre cele mai importante cauze ale problemelor 
cu care se confrunt  familiile putem identifica dou  cate¬gorii: pe de o parte, 
cauzele de natur  func ional  – s cia i migra ia, iar pe de alt  parte, cauzele 
de natur  axiologic  – mentalitate i atitudine fa  de familie, lipsa unei educa ii 
adecvate privind întemeierea unei familii, cre terea copiilor. Efectele negative 
ale migra iei asupra familiilor r mase în ar , în special asupra celor mai vulne-
rabili membri ai acestora (copiii), reprezint  o problem  deosebit de important  
pentru o ar  ca Republica Moldova, în care migra ia masiv  a for ei de munc  
las  f  aten ie i îngrijire un num r impun tor de copii, afectînd deseori nu do-
ar bun starea lor economic , ci i starea lor emo ional i psiho-social , s ta-
tea fizic i psihic . Totodat , copiii r ma i f  îngrijirea p rinteasc  adesea r -
mîn în afara structurilor sociale, inclusiv a educa iei, iar uneori î i v d viitorul 
doar în str in tate. Astfel, în cele ce urmeaz  ne vom concentra aten ia mai mult 
asupra cauzelor de natur  func ional  a vulnerabilit ii institu iei familiei, relie-
fînd impactul migra iei asupra dezvolt rii armonioase a copiilor. Moldovenii 
emigreaz  nu numai din considerente legate de bun starea proprie în viitor, dar, 
de asemenea, preocup rile lor sunt legate de bun starea în viitor a copiilor i 
acest lucru are o influen  important  asupra migra iei i deciziei de reîntoarce-
re. Analiza proceselor legate de migra ie i de decizia de a re-emigra pentru a 
asigura un trai mai bun copiilor nu prezint  doar interes academic, ci este deose-
bit de important  pentru politicile de migra ie.  

În Moldova, inciden a “migra iei poten iale”, definit  ca “ambi ie general  
de a migra în viitor” este destul de înalt , mai ales în rile UE. Decizia de a mi-
gra este determinat  de o serie de factori, care variaz  de la aspecte economice, 
pîn  la aspecte personale i politice [1, 8-9]. Decizia de a migra a unui individ 
este determinat  strict de diferen a ce rezult  din cî tigurile i costurile pe care 
le presupune migra ia. În timp ce cî tigurile sunt în general mai simplu de calcu-
lat, costurile con in elemente greu de cuantificat, având un element de subiecti-
vitate sporit. Dificultatea intervine de multe ori în subiectivismul alegerii de a 
migra (muncitorul nu tie cu exactitate care sunt condi iile care îl a teapt  în no-
ua loca ie), lucru care poate avea o influen  direct i asupra permanen ei feno-
menului. Dimensiunea familiei poate fi foarte important  în decizia de migrare, 
întrucît costurile “mut rii” întregii familii sunt considerabil mai mari decît cele 
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legate de mobilitatea unui singur individ. Pentru a avea o imagine aproximativ 
realist  asupra tuturor acestor costuri, persoana care are inten ia s  migreze tre-
buie s  aib  informa ii cît mai corecte i mai complete depre realit ile celor do-

ri. Decizia de a migra, cu toate c  este generat  de a tept ri în general cua-
ntificabile din punct de vedere al cî tigurilor nete, este de cele mai multe ori su-
biect de incertitudine i informa ii imperfecte. 

Cu p rere de r u, îns , inciden a „reîntoarcerii poten iale” a migran ilor, 
perceput  ca „dorin a i tendin a de a se reîntoarce (temporar sau definitiv) în ti-
mpul apropiat în ara gazd ” este destul de joas . Iat  de ce este necesar de a 
identifica determinantele deciziei de reîntoarcere a migran ilor, pornind de la 
determinantele emigr rii. Moldovenii emigreaz  nu numai din considerente le-
gate de bun starea proprie în viitor, dar, de asemenea, preocup rile lor sunt le-
gate de bun starea în viitor a copiilor i acest lucru are o influen  important  
asupra migra iei i deciziei de reîntoarcere. Analiza proceselor legate de migra-
ie i de decizia de a re-emigra pentru a asigura un trai mai bun copiilor nu pre-

zint  doar interes academic, ci este deosebit de important  pentru politicile de 
migra ie. În condi iile în care emigrarea a devenit un fenomen greu de st pînit 
se impune con tientizarea complexit ii acestuia i a efectelor produse asupra 
vie ii de familie, inclusiv asupra evolu iei cuplului parental i cre terii i dezvol-

rii normale a copilului. Copilul devine personalitate integral  în plan moral, 
intelectual, spiritual, afectiv-motiva ional însu ind valorile, principiile i norme-
le în cadrul familiei i mediului social în care se dezvolt . Într-un raport recent 
elaborat de c tre EUROCHILD [2, 5] se arat  c  în ciuda tuturor formelor de în-
grijire alternativ  a copilului, familia este cea mai optim  cale de îngrijire i de-
zvoltare  a  copilului.  De aceea,  exclusiv familia  trebuie s  asigure copilului  un 
mediu s tos de formare i dezvoltare. În lipsa unei familii, copilul se expune 
unui poten ial risc de influen  distructiv  asupra personalit ii sale din partea 
societ ii. 

cia ca cauz  principal  a migra iei, i migra ia ca rezultat al s ciei ar 
putea p rea a fi acela i lucru, dar prezint  diferen e semnificative. Migra ia ca 
rezultat al s ciei poate deplasa focalizarea analizei la problema senza iei de a 
fi s rac (s cie relativ ). Ce se schimb  aici este mai pu in tangibil, sentimentul 
subiectiv al calit ii vie ii, în cazul în care oamenii compar  propriile condi ii de 
trai cu cele din str in tate, iar poten ialul de migra ie cre te odat  cu percep ia. 
Plus la aceasta migra ia familiei i a prietenilor poate duce atît la amplificarea 
sentimentului de a fi s rac, cît i la apari ia inten iei de a migra pentru a- i satis-
face aspira iile nou-descoperite (de a- i spori nivelul de trai, de a oferi copiilor 
un viitor mai bun). Aceste determinante stau la baza majorit ii inten iilor de a 
emigra. De i, în asemenea cazuri, s cia pare a fi motivul forte al migra iei, în 
realitate îns  migrantul este condus de dorin a de a tr i mai bine în func ie de 
noi standarde. Migra ia devine, astfel, atît creatorul, cît i produsul s ciei. 
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Pe lîng  faptul c  migra ia poate fi atît cauz , cît i rezultatul s ciei, exis-
i situa ia cînd s cia i migra ia merg mîn  în mîn , devenind co-determina-

te ce au sl bit considerabil, în ultimii 15 ani, institu ia familiei în Moldova. S -
cia i migra ia, mentalitatea i atitudinea fa  de familie, lipsa unei educa ii 

adecvate privind întemeierea unei familii i cre terea copiilor, sunt cauze majo-
re care influen eaz  asupra “muta iei” familiei ca institu ie social  în Republica 
Moldova. Aceast  „muta ie” poate fi motivat  mai ales prin inversarea valorilor, 
cele materiale venind pe primul plan. Pe de o parte, p rin ii migran i nu au fost 
în stare s i protejeze copiii de mediul non-valoric, iar pe de alta – statul nu a 
avut mijloacele necesare pentru a interveni eficient în sprijinul familiei i a pre-
veni astfel separarea copiilor de mediul familial. Tendin a p rin ilor migran i de 
a asigura copiilor un mediu de trai mai bun (mai mult din punct de vedere mate-
rial, decît educa ional, moral), din p cate are i consecin e sociale negative: fa-
milii destr mate (crearea unui tip de cupluri familiale cu copii, dar care de facto 
sînt cu un singur p rinte, al doilea p rinte fiind plecat, în unele cazuri pierzînd 
leg tura cu familia), copii r ma i f  ocrotirea i mîngîierea p rinteasc , b trîni 

ma i pe drumuri. Acest fapt, de asemenea, duce la marginalizarea respectivu-
lui grup de persoane în baza unor sentimente specifice de jen , ru ine, ceea ce 
conduce la automarginalizarea persoanelor, atît a adul ilor, cît i a copiilor, ceea 
ce este un obiect de studiu în contextul coeziunii sociale. 

Excluziunea social  este asociat  cu s cia, iar indicatorii de monitorizare 
i evaluare a s ciei sînt unii de baz  în determinarea p turilor vulnerabile ale 

popula iei i a evalu rii efectelor promovate în contextul incluziunii sociale a 
acestora. Excluziunea social  este generat  în mod direct de lipsa posibilit ilor 
de angajare în munc , de veniturile mici ob inute din angajare, care la rîndul lor 
conduc la starea de s cie urmat  de toate consecin ele negative ale fenomenu-
lui, inclusiv migra ia. Atît la nivel na ional, cît i la nivel interna ional are loc 
con tientizarea permanent  a leg turii critice dintre migra ie i s cie. Migra ia 
poate  fi  atît  cauza,  cît  i  rezultatul  s ciei,  în  timp  ce  s cia  în  sine  poate  fi  
atenuat , cît i exacerbat  de mi carea popula iei, aceast  corela ie variind în fu-
nc ie de nivelul de dezvoltare i politica mediului în cauz . În unele zone i în 
anumite condi ii, s cia poate fi o cauza principal  a migra iei, în alte zone i în 
condi ii diferite, s racii ar putea fi ultimii care ar migra. În unele zone, migra ia 
ar putea fi o cale de ie ire din s cie, în altele aceasta ar determina înr ut irea 
nivelului de trai. Situa ia este complicat i de diferitele tipuri de "migra ie" (in-
tern  sau  interna ional ,  circular  pe  termen  scurt  sau  migra ie  permanent )  i  
de niveluri diferite de "s cie" (cronic , absolut , sau mai mult subiectiv , rela-
tiv ), fiecare necesitînd acurate e în definire i corectitudine în m surare. Interp-
retarea corect  a interac iunii complexe între migra ie i s cie este important  
atît pentru factorii de decizie în procesul elabor rii de politici, cît i pentru agen-
iile donatoare, în special în eforturile lor continue de a reduce s cia, i a int-
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roduce migra ia de reîntoarcere în agenda de lucru atît a statului, cît i a societ -
ii civile. 

cia afecteaz  nu doar categoriile tradi ional vulnerabile ale popula iei, 
cum ar  persoanele f  studii i aptitudini profesionale, omerii i cei angaja i 
în câmpul muncii ocazional. Ea afecteaz i popula ia apt  de munc , cali cat  
i s toas . S cia copiilor persist  îndeosebi în zonele rurale, unde patru din 

zece copii sub zece ani tr iesc în condi ii de s cie extrem . Cea mai grav  si-
tua ie se atest  în familiile numeroase atât din ora e, cât i din sate. În ultimul 
timp, în categoria persoanelor „persistent s race“, adic  care tr iesc în s cie 
cel  pu in patru ani  la  rând,  apar  tot  mai  des copii  care locuiesc acas ,  dar  f  

rin i [3, 12]. Acest fenomen se explic  prin nivelul ridicat al migra iei. S -
cia în sine afecteaz  dezvoltarea copiilor i adolescen ilor în diverse moduri. Pe 
de o parte, aceasta afecteaz  accesul la alimentare corect i servicii de s tate 
i oportunit ile pentru educa ie, timp liber i participare; pe de alt  parte, s -

cia influen eaz  familia în care tr ie te adolescentul, determinînd p rin ii aces-
tuia s  plece peste hotare în c utarea unui loc de munc  sau for înd p rin ii s i 
neglijeze copiii din cauza eforturilor de a satisface nevoile de baz . Unii p rin i 
nu pot s  reziste stresului continuu de asigurare a unei vie i decente i pot înce-
pe s  abuzeze de alcool i s  aib  alte comportamente care afecteaz  rela ia cu 
copilul lor adolescent.  

În ultimii ani, în Moldova, migrarea la munc  peste hotarele rii a c tat 
un caracter de mas , ceea ce a dus la cre terea semnificativ  a num rului de co-
pii lipsi i de îngrijire p rinteasc . În cadrul proiectului „Improving Policy Deve-
lopment in Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States thro-
ugh Strengthening Capacities for Ex-ante Impact Assessment” la care au partici-
pat patru ri: Bosnia-Herzegovina, Croa ia, Moldova i Serbia, ini iativ  dezvo-
ltat  de PNUD i Guvernul Local în parteneriat cu Public Service Reform Initia-
tive of the Open Society Institute, pentru Moldova au fost determinate ca gru-
puri vulnerabile: victimele traficului, copiii s raci, tinerii, grupurile cu venituri 
reduse, persoanele cu tuberculoz , persoanele vîrstnice, femeile. Adi ional la 
grupurile tradi ional vulnerabile, în ultimii ani, în Moldova s-a reliefat un grup 
specific supus riscului excluziunii sociale: migran ii la munc  peste hotarele -
rii i familiile acestora.  

Este necesar de men ionat c  copii sînt un grup deosebit de vulnerabil ris-
cului excluziunii sociale, datorit  faptului c  ace tia nu pot s i genereze prop-
riile venituri, s  participe deplin la luarea deciziilor, respectiv într-o m sur  ne-
însemnat  pot influen a solu ionarea problemelor familiei, mai pu in sau chiar 
deloc – problemele social-economice. Unul din principalele domenii de risc pe-
ntru copii este s cia, care implic  lipsa surselor financiare pentru asigurarea 
unui trai decent copiilor. În cazul Moldovei s cia copiilor poate fi analizat  
prin prisma familiilor cu copii. Analiza s ciei arat  c  apari ia unui copil în fa-
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milie contribuie la cre terea riscului s ciei acesteia. Dezagregarea indicatoru-
lui dup  tipul gospod riei, i analiza în dinamic  a acestuia conduce la constata-
rea c  sînt supuse unui risc pronun at de s cie gospod riile din grupul „alte 
gospod rii cu copii”, acestea fiind gospod riile cu copii, conduse de alte persoa-
ne, nu de p rin ii copiilor afla i în gospod rie. De men ionat c  analiza în dina-
mic  arat  o reducere în ultimii ani a riscului s ciei grupului men ionat. Indi-
catorul „Deficitul median al resurselor” [4, 69-70] demonstreaz  cea mai mare 
distan  median  a copiilor (23,44% din cuantumul pragului s ciei absolute) 
pîn  la pragul s ciei, comparativ cu celelalte grupuri. Astfel, pe lîng  faptul ca 
familiile cu copii înregistreaz  o inciden  înalt  a s ciei, cre terea acesteia es-
te dependent  de num rul copiilor în gospod rie, i sînt necesare sume b ne ti 
considerabile pentru ca copiii s  ating  pragul respectiv de s cie. Gospod riile 
cu 3 i mai mul i copii înregistreaz  un risc înalt de a se afla în permanent  s -
cie. Condi iile de locuire a copiilor sînt de o importan  major  pentru dezvolta-
rea personalit ii acestora. Analiza în dinamic  a datelor Cercet rii Bugetelor 
Gospod riilor Casnice, realizat   de Biroul Na ional de Statistic ,  relateaz  cel 
mai înalt grad de aglomerare în gospod riile cu 3 i mai mul i copii, înregistrînd 
în medie aproape dou  persoane într-o camer  (1,87 în 2008), dar i spa iu rela-
tiv mic pe o persoan  (9,47 m.p.) fa  de alte gospod rii. Lipsa utilit ilor în lo-
cuin e este mai pronun at  pentru acest grup de persoane. Astfel, circa 70% din-
tre persoane au declarat lipsa apeductului i a sistemului de canalizare în locuin-
e. Situa ia financiar  a gospod riilor cu 3 i mai mul i copii pare a fi mai difici-
 în compara ie cu alte grupuri. O pondere înalt  a acestora (31,9%) întîlnesc 

dificult i la achitarea cheltuielilor pentru energie electric , agentul termic i ga-
ze naturale. 

Astfel, este necesar de a acorda o aten ie aparte copiilor din familiile mig-
ran ilor  la  munc  peste  hotarele  rii,  în  special  celor  la  care ambii  p rin i  sînt  
pleca i. Pentru a asigura copiilor condi ii mai bune de trai, educa ie i studii, de-
zvoltare i s tate, p rin ii emigreaz , de cele mai multe ori neluînd în conside-
ra ie gradul de acceptare / neacceptare a migra iei de c tre copii. Modalit ile de 
consultare a copiilor de c tre p rin i privind inten ia lor de a pleca la munc  pes-
te hotare, variaz  atât în func ie de vârsta copiilor, cât i de modelul rela ional 
specific familiilor. În majoritatea cazurilor, solicitarea opiniei copiilor are loc 
sub forma unei discu ii, în care p rin ii aduc la cuno tin  necesitatea i oportu-
nitatea plec rii lor la munc i au încercat s  conving  copiii s  accepte situa ia. 
Cu cât mai mare este vârsta copiilor, cu atât mai frecvent p rin ii solicit  opinia 
lor, or, odat  cu cre terea copiilor evolueaz i gradul de încredere a p rin ilor 
în capacitatea copiilor de a face fa  unor situa ii dificile [5, 24-32]. În aseme-
nea cazuri relief m importan a discu iilor sincere purtate de p rin i cu copiii lor 
înainte de plecare, de asemenea, i acceptarea de c tre p rin i a opiniilor expri-
mate de ace tia. Este important de subliniat faptul c i copiii depun un efort 
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enorm pentru a se adapta la unele situa ii ce dep esc poten ialul lor psihic, res-
pectiv, o acceptare ini ial  poate degenera într-o respingere ulterioar . 

În trimestrul II 2008 Biroul Na ional de Statistic  (BNS) a lansat cercetarea 
statistic  asupra gospod riilor popula iei „Migra ia for ei de munc ”, ca modul 
complementar la cercetarea de baz  Ancheta for ei de munc  (AFM). Scopul 
cercet rii a fost ob inerea unor caracteristici adi ionale privind persoanele pleca-
te peste hotare la lucru sau în c utare de lucru, cum ar fi: motivul plec rii, mo-
dalit ile de emigrare la munc , costurile emigr rii, modalit ile de c utare a 
unui loc de munc i condi iile de munc , statutul de edere în ara de destina ie, 
ocupa ia i activitatea economic  a locului de munc , rela iile de munc , proble-
mele cu care s-a confruntat, unde s-a adresat pentru a solu iona problemele, etc. 
În baza datelor cercet rii [6], practic, to i migran ii au plecat pentru prima dat  
peste hotare în ultimii 6 ani (90,4%). Astfel, perioada medie pe care a petrecut-o 
un migrant peste hotare (incluzând revenirile pe termen scurt) a fost de 2,1 ani. 
La momentul efectu rii cercet rii, femeile se aflase peste hotare o perioad  mai 
îndelungat  decât b rba ii (2,3 ani fa  de 2,0 ani). Aceea i situa ie se înregistre-
az i cu migran ii din mediul rural, în compara ie cu cei din mediul urban. 

Motivele principale pentru care migran ii au plecat peste hotare la munc  
au fost lipsa locurilor de munc  în ar  (51,5%) i salariile mici (45,8%). Circa 
60% din migran i au împrumutat bani pentru a pleca [6, 16]. Peste ¾ din ei au 
împrumutat bani de la rude sau prieteni. În medie, suma împrumutat  a fost de 
1324 USD. Banii câ tiga i peste hotare i trimi i acas  de c tre migran i sunt 
utiliza i în primul rând pentru satisfacerea necesit ilor zilnice (hran , îmbr -
minte, servicii comunale, etc.) (46,2%) [7, 21-23]. A doua utilizare important  a 
remiten elor este repararea sau procurarea locuin ei (20,9%), a treia - achitarea 
datoriilor (9,8%) [6, 42]. Analizînd distribu ia migran ilor, dup  anul în care 
ace tia  au  plecat  peste  hotare  pentru  prima  dat  observ m c  pîn  în  2003  au  
emigrat 42,7 mii persoane, iar începînd cu anul 2004 num rul emigran ilor a 
crescut de la 19,2 mii persoane, la 32,1 mii persoane în 2005, 63,9 mii personae 
în 2006, 107,0 mii persoane în 2007, pentru ca în 2008 s  asist m la o sc dere 
brusc  a num rului respectiv, fluxul fiind de 53,4 mii persoane [6, 22]. 

Astfel asist m la cre terea fluxului de migran i începînd cu anul 2005, i în 
acest caz s cia apare ca cauz  important  a migra iei. Astfel, conform datelor 
din Strategia Na ional  de Dezvoltare, aprobat  de c tre Parlamentul Republicii 
Moldova în luna decembrie 2007, în anul 2005, pentru prima dat  dup  anul 
1999, a avut loc o cre tere a ratei s ciei. În anul 2005 fiecare al treilea cet e-
an al Republicii Moldova (29%) se afla în s cie absolut , estimat  prin com-
para ia cheltuielilor de consum pe adult echivalent cu pragul s ciei absolute 
(353,87 MDL). Fiecare al aselea cet ean (16%) se afla în s cie extrem  (co-
mparând cheltuielile de consum pe adult echivalent cu pragul s ciei bazat pe 
consumul alimentar (278,52 MDL). Aceast  cre tere se datoreaz  în mare parte 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

58 

evolu iei ascendente a ratei s ciei din mediul rural. Rata general  a s ciei, 
arat  cercet rile statistice, a fost mai mare în zonele rurale comparative cu 
ora ele mari. În anul 2005 riscul s ciei popula iei din mediul rural a fost de 6 
ori mai mare decât în ora ele mari (Chi in u i B i) i cu 2 puncte procentuale 
mai mare decât în ora ele mici. 

Actualmente, îns , potrivit B ncii Mondiale, Moldova se situeaz  pe unul 
dintre primele locuri din lume dup  m rimea remiten elor în raport cu Produsul 
Intern Brut. Remiten ele au o influen  direct  asupra bun st rii gospod riilor 
casnice – în anul 2009 ele au redus rata s ciei absolute în medie cu 11,7 punc-
te procentuale [8, 35]. Analiza datelor Cercet rii Bugetelor Gospod riilor Cas-
nice arat  c  în 2010 în mediul rural volumul remiten elor s-a majorat cu circa 
16%, ceea ce a contribuit la o reducere semnificativ  a ratei s ciei în mediul 
rural, care a constituit 30,3% sau cu 6,0 puncte procentuale mai pu in în compa-
ra ie cu anul 2009 [9, 4]. Cercet rile denot  c  resursele financiare ob inute din 
remiten e înfluen eaz  semnificativ accesul financiar la bunuri i servicii al per-
soanelor din gospod riile beneficiare de remiten e, astfel reducîndu-se vulnera-
bilitatea excluziunii sociale din punct de vedere economic.  

Analizînd situa ia în Republica Moldova, în ceea ce prive te aspectele pri-
vind nivelul de trai al popula iei în 2010, avînd în calitate de indicatori de baz  
rezultatele cercet rii bugetelor gospod riilor casnice, realizate de Biroul Na io-
nal de Statistic  al Republicii Moldova, relief m urm torul tablou [10]: din total 
gospod rii, 66,6% apreciaz  nivelul de trai ca fiind satisf tor, 10,5% ca fiind 
bun sau foarte bun, iar restul 22,9% gospod rii i-au apreciat nivelul de bun sta-
re ca fiind unul nesatisf tor. Totodat , fiecare a doua gospod rie consider  c  
nu au intervenit careva schimb ri în nivelul de bun stare al acestora, 6,9% con-
sider  ca i-au îmbun it situa ia în 2010, iar fiecare a treia gospod rie consi-
der  ca o duce mai r u fa  de anul precedent. Nivelul de bun stare al membri-
lor gospod riei depinde nemijlocit de activitatea economic i sursa principal  
de venit a popula iei. Principala surs  de formare a veniturilor disponibile este 
activitatea salariat  (42,6%), fiind urmat  de veniturile din presta iile sociale cu 
18,7% (din care 15,1% pensiile) i veniturile din activitatea individual  agricol  
(9,8%). Transferurile din afara rii contribuie la formarea veniturilor disponibi-
le în propor ie de 16,8%. 

Indisolubil legat  de nivelul de trai este educa ia copiilor (inclusiv accesul 
la studii), atît ca rela ie cauz -efect, cît i ca factor determinant al migra iei p ri-

ilor. Din anul 1990 pân  în prezent cele mai afectate categorii sociale au fost 
persoanele ocupate în agricultur , educa ie i înv mânt. Criza economic  în-
delungat , s cia, omajul, corup ia au afectat i mai mult calitatea educa iei i 
realizarea dreptului la educa ie. Cele mai vulnerabile familii în Republica Mol-
dova sunt familiile cu copii, aceste familii fiind afectate cel mai mult de s cie. 
Cele mai mari greut i le întâmpin  familiile cu mul i copii. Multe dintre ele, pe 
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lâng  problema num rului mare de copii, se confrunt i cu lipsa unei slujbe 
bine pl tite sau a unei calific ri corespunz toare. O mare parte din aceste familii 
tr iesc sub pragul s ciei, în condi ii improprii dezvolt rii normale a personali-

ii copiilor. În opinia majorit ii p rin ilor, pentru copiii lor este imposibil s  
ob in  o educa ie de calitate f  contribu ii din partea p rin ilor. O bun  parte 
din p rin i (48,6%) arat  c  profesorii acord  mai mult timp i mai multe efor-
turi copiilor ai c ror p rin i au contribuit cu mai mul i bani pentru nevoile colii. 
Totodat  p rin ii i o parte din profesori recunosc c  în aceste condi ii unii elevi 
din familiile mai s race sunt dezavantaja i, r mân f  aten ia profesorului, pen-
tru c  p rin ii lor nu- i pot permite s  pl teasc  suplimentar pentru coal , fapt 
invocat de aproape jum tate din p rin ii intervieva i (49,9%) i de o parte din 
profesori i directori de coal  (12,6% i, respectiv, 16,7%) [11, 32]. Se atest i 
cazuri de înc lcare a demnit ii copilului atunci când p rin ii nu pot face fa  
pl ilor cerute. În aceste condi ii, p rin ii hot sc s  emigreze pentra a le asigu-
ra copiilor un nivel de trai mai înalt i oportunitatea de a face studii de calitate i 
a ob ine o specialitate.  

Situa ia copiilor din familii cu migran i la munc  este reflectat  de indica-
torul „Copii de vîrst colar  ai c ror p rin i sînt pleca i la munc  peste hotare” 
[4, 126-127]. Acest indicator prezint  raportul dintre num rul de copii de vîrst  
colar  ai c ror p rin ii (unul sau ambii) sînt pleca i la munc  peste hotare i nu-

rul total de elevi. Astfel, datele indic  faptul c  dac  în anul 2006 erau pleca i 
la munc  în str in tate p rin ii (unul sau ambii) fi ec rui al aselea copil de vîrs-

colar , în anul 2008 – deja ai fiec rui al patrulea. Valoarea acestui indicator 
este diferit  pe unit i administrativ-teritoriale. Astfel, raportul dintre num rul 
de copii de vîrst colar , ai c ror p rin i (unul sau ambii) sînt pleca i la munc  
peste hotare, i num rul total de elevi constituie 24,0% în mediu pe ar , pe cînd 
în raionul Basarabeasca este de 52,4%, în raionul Cimi lia – 41,7%, în raioanele 

le ti i Flore ti - 37,6%. Situa ia cea mai bun  la acest capitol este în mun. 
Chi in u (11,2%), raionul Briceni (13,8%), mun. B i (15,5%).  

rin ii din mediul rural î i las  copiii acas i pleac  la munc  peste hotare 
mai frecvent decît p rin ii din regiunile urbane i majoritatea copiilor l sa i f  
îngrijire p rinteasc  au vîrsta de 10 ani sau mai mult. Majoritatea sînt supraveg-
hea i de a a-numi ii îngrijitori: profesori, a rude, a prieteni, dar exist i copii l -
sa i chiar f  un adult în cas . O parte a acestor copii sînt cu adev rat invizibili, 
din cauz  c  p rin ii lor migreaz  ilegal i nu informeaz  pe nimeni despre pla-
nurile lor de a pleca. Copiii mai mici locuiesc, de obicei, în casa îngrijitorilor, 
iar copiii mai mari r mîn acas , unde sînt vizita i de oamenii apropia i. Plecarea 

rin ilor este urmat , de cele mai multe ori, de o schimbare radical  a mediului 
i a condi iilor de via  ale copiilor r ma i în ar . Aceast  situa ie implic  între-

ruperea vie ii obi nuite i schimbarea mediului ambiental comfortabil, f cîndu-i 
pe copii s  sufere din cauza lipsei casei, a familiei, ceea ce induce o înc rc tur  
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emo ional  puternic . Emigrarea p rin ilor pentru „un trai mai bun” declan eaz  
o r sturnare a valorilor în sens negativ în rîndul copiilor. Mul i copii de migran i 
au responsabilitatea de a ine în ordine casa, gr dina, a îngriji animalele, iar ace-
ste îndeletniciri se adaug  obliga iei de a frecventa coala i a face temele pent-
ru acas . Calitatea rela iei cu îngrijitorul este extrem de important  pentru bun -
starea emo ional  a copilului f  îngrijire p rinteasc . Mul i copii îns  au rela-
ie tensionat  cu îngrijitorii lor. În acest sens men ion m un ir de probleme le-

gate de rela ia copil-îngrijitor [5, 73-76]: neglijarea educa ional , dezinteresul 
îngrijitorilor fa  de situa ia colar  a copiilor afla i în îngrijire, pedepse nejusti-
ficate, disciplinarea prin b taie, abuzul verbal i emo ional al copiilor din cauza 
necunoa terii, neîn elegerea necesit ilor i particularit ilor de vîrst  a acestora, 
atmosfera conflictual i certurile permanente. În asemenea condi ii, copiii pot 
refuza s  recunoasc  autoritatea îngrijitorilor i pot avea o atitudine negativ  fa-

 de ace tia, cînd îi consider  prea severi. Banii trimi i copiilor de c tre p rin i, 
de asemenea, pot crea tensiuni, atunci cînd copiii nu sînt implica i în deciziile 
cu privire la administrarea banilor. 

Conform datelor UNICEF, num rul copiilor care au ambii p rin i pleca i 
peste hotare se ridic  la aproape 15.000. Dou  din cele mai mari riscuri la care 
sînt supu i cel mai des copiii l sa i f  grija p rinteasc  sînt abandonul colar i 
reu ita academic  modest  [12, 12-16], ambele ind corelate cu problemele so-
ciale de mai tîrziu. Implicarea p rin ilor în procesul de organizare a regimului 
colar este esen ial , p rin ii avînd roluri atît de monitorizare, cît i de orientare. 

Lipsa controlului i suportului conduce la o frecven  redus , ocazional , sau 
chiar la abandon colar. Extinderea absenteismului colar este asociat  mai frec-
vent cu b ie ii din mediul rural l sa i acas  de p rin i i ar putea  explicat  de 
responsabilitatea lor pentru men inerea produc iei agricole a familiei, care se 
adaug  la grijile lor casnice. Grija pentru surorile / fra ii mai mici cuprinde de 
asemenea o mare parte din timpul copilului i influen eaz  randamentul colar. 
În asemenea situa ii copii ajung s  preg teasc  temele pentru acas  doar spre se-
ar  sau noaptea, s  aib  o atitudine superficial  fa  de unele discipline ori s  le 
ignore totalmente pe altele. Nu întotdeauna rolul de îngrijitor este pe m sura a -
tept rilor, condi ionate de exigen ele educa ionale, iar lipsa controlului p rin i-
lor emigra i favorizeaz  libertinismul i contribuie la dezvoltatarea la copii a de-
vierilor de comportament. 

De i emigrarea este pe larg r spândit , oferind familiilor o modalitate de a 
ie i din s cie i, astfel, reducînd necesitatea de a utiliza munca copilului drept 
o strategie de rezisten , constatarea precum c  remiten ele nu ajung la cele mai 

race segmente ale popula iei implic  o povar  dubl  pentru copiii din familiile 
race: ace tia nu numai c  sufer  de pe urma consecin elor venitului mic al fa-

miliei, ci i ar putea necesita s  contribuie la venitul familiei, mai cu seam  dac  
unii membri au emigrat, dar n-au trimis prea multe remiten e acas . Astfel, pro-
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cesul de migra ie a p rin ilor la munc  peste hotare a condi ionat apari ia unor 
noi griji pentru copiii r ma i f  îngrijire p rinteasc . Se contureaz  o interde-
penden  dintre grijile casnice pe care le îndeplinea mama sau tata pân  la ple-
care i grijile preluate de copiii r ma i acas  [5, 66-69]. Atât b ie ii, cât i fetele 
care au p rin ii pleca i la munc  peste hotare î i schimb  radical regimul zilei 
datorit  noilor responsabilit i. Într-o astfel de situa ie, copiii servesc drept înlo-
cuitori pentru munca adult . Oboseala fizic  cronic  cauzeaz  stresul de supra-
ocupa ie, care se manifest  prin apari ia unor simptome specifice, cum ar fi: ins-
tabilitate emo ional , nervozitate excesiv , adinamism, depresie excesiv , som-
nolen  etc. Riscuri sporite ale ocup rii copiilor din cauza absen ei unor membri 
ai gospod riei pot fi explicate de necesitatea copiilor de a substitui membrii ab-
sen i, în special în ceea ce prive te munca în gospod rie i cea pe lâng  cas  pe-
ntru care nu se practic  angajarea unor muncitori din afar . Cu toate acestea, 
probabilitatea intr rii pe pia a muncii salariate este mai redus  în rândul copiilor 
care vin din gospod rii care au lucr tori migran i peste hotare [13, 26]. 

Un alt efect asupra copiilor a c ror p rin i au emigrat pe termen lung, este 
diminuarea capacit ii de control, de supraveghere a acestora. Acest lucru depi-
nde de contextul familial, de membrii familiei extinse, în grija c rora r mîne co-
pilul. Lipsa afectivit ii parentale este în m sur  s  produc  efecte de natur  psi-
hologic  sau comportamental  asupra copiilor. Perspectiva psihologic  a prob-
lemei depriv rii emo ionale demonstreaz  c  deficitul de comunicare cu mama, 
insuficien a de contacte tactile i emo ional saturate au o influen  direct  nu nu-
mai asupra dezvolt rii fizice, dar cauzeaz  deregl ri în dezvoltarea psihic i, în 
primul rând, în dezvoltarea emo ional  [5, 46-60]. Copiii cu p rin i care au ple-
cat la munc  peste hotare nu tr iesc experien ele emo ionale necesare unei stru-
ctur ri armonioase a personalit ii. Tr irea intens  a emo iilor negative de c tre 
copiii cu p rin i migran i influen eaz  substan ial s tatea psihic , reduce pote-

ialul de via , limiteaz  dezvoltarea rela iilor bazate pe încredere i afec iune 
cu cei din jur.  

Anume aceasta explic  formarea prematur  a componentelor negative ale 
personalit ii (frica, st rile afective nevrotice, barierele comunicative). Ace ti 
copii dezvolt  personalit i dezarmonice, i în consecin , ajun i la maturitate, 
formeaz  o genera ie de adul i cu probleme de integrare social . Mul i dintre co-
pii au tulbur ri de somn, devin agresivi, nu au încredere în ei, din cauza lipsei 
modelului parental. Cei din ciclul primar încep s  mint , s  frecventeze grupuri 
stradale, din cauza comunic rii deficitare cu ceilal i membri ai familiei, încep s  
fie agresivi i labili emo ional, iar cei din gimnaziu, pe lîng  agresivitatea verba-

, manifest i agresivitate fizic , din cauza frustr rilor, a anxiet ii i margina-
liz rii, care încep s  se manifeste. P rin ii au o p rere eronat  în ceea ce prive te 
modalitatea de înlocuire a afec iunii i aten iei parentale cu bani i cadouri. De i 
remiten ile trimise îmbun esc condi iile de trai ale copiilor, oferindu-le acces 
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la bunuri i servicii peste limita necesit ilor, acestea nu pot înlocui iubirea p ri-
ilor i armonia familial , atît de importante pentru dezvoltarea moral-psiholo-

gic  a personalit ii acestor copii. Aceast  genera ie de copii lipsi i de afec iu-
nea parental  risc  s  devin  una de adul i problem , neintegra i social. Copilul 
crescut f  p rin i sau numai cu unul dintre ei, ajuns adult nu va în elege sensul 

toriei, nu va avea încredere în institu ia c toriei, i în general în oameni.  
Lipsa controlului asupra copilului este vizibil în planul rezultatelor colare 

sau adopt rii de comportamente deviante. Psihologul, Parascovia Topad , men-
ioneaz  c  foarte mul i copii ai c ror p rin i sunt pleca i la munc  peste hotare, 

au un comportament deviant, ei încep s  fumeze, s  se drogheze, s  fure de aca-
, s  renun e la studii, s  fug  de acas , i toate astea pentru a- i aduce p rin ii 

înapoi, incon tient ei se r zbun  pe toat  lumea. Foarte mul i dintre ace ti copii 
sufer i de azartomanie. Ei î i pierd banii la jocurile de c i, încep s  fure ca 

i întoarc  datoriile, consum  alcool, se bat. Aceast  situa ie este confirmat  
în raportul elaborat la mijloc de termen în cadrul Programului de ar  de coope-
rare între UNICEF i Guvernul Republicii Moldova 2007-2011, Domeniul prio-
ritar: S tatea i dezvoltarea adolescen ilor, în 2009, potrivit c ruia [14, 9-11]: 

- Un sfert dintre tinerii cu vîrsta cuprins  între 15-24 ani i fiecare al zece-
lea adolescent cu vîrsta între 13 i 15 ani fumeaz , iar mai mult de jum tate din 
ace tia au început s  fumeze înainte de vîrsta de 10 ani. Una din cauzele acestui 
fenomen este i lipsa monitoriz rii vigilente din partea p rin ilor, care sunt ple-
ca i peste hotare. 

- Majoritatea tinerilor moldoveni cu vîrsta cuprins  între 15 i 24 ani con-
sum  b uturi alcoolice, iar mai mult de jum tate dintre ace tia au lunar experie-

e de consum excesiv de alcool la o singur  ocazie. În acela i timp, tinerii nu 
percep consumul excesiv de alcool ca fiind o problem . Anume absen a contro-
lului din partea p rin ilor îi motiveaz  pe unii minori s  practice comportamente 
vicioase care dup  p rerea lor, îi apropie de maturitate. 

- Prevalen a drogurilor injectabile este înalt  în compara ie cu alte ri eu-
ropene. Statisticile na ionale subraporteaz  datele despre prevalen a utiliz rii 
drogurilor în rîndul adolescen ilor, îns  unele cercet ri indic  o utilizare mai 
sporit  a opiaceelor în Moldova în compara ie cu alte ri europene. Cu toate 
acestea, num rul total al consumatorilor de droguri nu este cunoscut, deoarece 
nu exist  estim ri oficiale ale num rului de utilizatori de droguri injectabile în 
Republica Moldova. Prevenirea primar  a utiliz rii de droguri este limitat , iar 
op iunile de tratament existente pentru utilizatorii de droguri atît în sectorul pu-
blic, cît i în cel privat, sunt limitate. Utilizarea drogurilor injectabile este asoci-
at  cu un risc înalt de transmitere a infec iei HIV, hepatitei i infec iilor cu tran-
smitere sexual  (ITS) chiar i în rîndurile beneficiarilor programului de reducere 
a riscurilor. Ini ierea comportamentelor cu risc pentru s tate la vîrsta fraged , 
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atunci cînd organismul tîn r este în cre tere, induce un pericol enorm pentru 
apari ia unor maladii i a unui retard în dezvoltarea fizic i psihic  a copilului. 

- Inciden a ITS în Moldova este foarte înalt  în compara ie cu alte ri eu-
ropene din regiune, iar cuno tin ele despre ITS sunt la un nivel sc zut în rîndul 
tinerilor de 15-24 ani. Transmiterea heterosexual  a infec iei HIV continu  s  
creasc  în Moldova. Eforturile de informare în leg tur  cu HIV au înregistrat 
progrese, iar propor ia tinerilor care au cuno tin e corecte despre transmiterea 
infec iei HIV a crescut în 2008. Cu toate acestea sunt foarte importante discu ii-
le cu copilul în ceea ce prive te educa ia sexual , iar distan a fizic  dintre p rin-
ii pleca i i copiii r ma i în ar  formeaz i o dep rtare emo ional , ceea ce fa-

ce problematic  comunicarea sincer i deschis  dintre ei. Lipsa cuno tin elor 
despre comportamentul sexual f  risc este cauza principal i a maladiilor se-
xual transmisibile cu impact semnificativ negativ asupra s ii reproductive a 
popula iei. 

- Moldova se situeaz  pe primul loc în regiunile Europei de Sud-Est i Ce-
ntrale i CSI cu cea mai mic  vîrst  medie la prima na tere. Circa 5% de tinere 
cu vîrsta cuprins  între 10-24 ani au trecut prin experien a unei sarcini de obicei 
nedorite i doar 7% dintre ele au terminat aceast  sarcin  cu na tere. În lipsa co-
ntactului apropiat i permanent cu p rin ii care sunt peste hotare, mul i copii r -
ma i acumuleaz  cuno tin e despre s tate i educa ie sexual  din mass-media, 
de la colegi, din strad , ceea ce este insuficient pentru aderarea la comportamen-
te s toase. Nu exist  o abordare metodic  specializat  a inform rii acestor co-
pii privind riscurile pentru s tate. Iar acest fapt cre te probabilitatea dezvolt -
rii multor maladii i, în special, a bolilor sistemului reproductiv i sarcinile pre-
mature. 

- Moldova are o prevalen  înalt  a tulbur rilor de s tate mental  în cad-
rul întregii popula ii, în compara ie cu rile UE, îns  diferen ele existente între 
clasific rile utilizate de c tre rile europene i clasificarea utilizat  de c tre Re-
publica Moldova limiteaz  comparabilitatea inter-statal . Majoritatea tulbur ri-
lor ce afecteaz  adolescen ii de pîn  la 18 ani sunt de natur  nepsihotic , cel mai 
frecvent depresie i neuroze, iar exper ii na ionali în psihiatrie consider  c  fac-
torii principali care duc la apari ia tulbur rilor psihice sunt conflictele în familie, 
divor ul p rin ilor sau migra ia p rin ilor, precum i conflictele de la coal .  

- Moldova este o ar  cu o rat  înalt  a suicidului în rîndul popula iei gene-
rale.  Rata medie a  suicidului  în  rîndul  persoanelor  de 15-19 ani  a  înregistrat  o  
tendin  de sc dere în perioada 1998-2002, dar num rul de cazuri de suicid în 
categoria de vîrst  0-18 ani a crescut din nou brusc în 2008. Speciali tii determi-

 un ir de factori, care pot duce la suicid: factori familiali (rela iile conflictua-
le în familie, abuzuri în familie, familii dezbinate, divor ul p rin ilor, moartea 
unei  persoane  apropiate);  performan ele  colare  (copiii  i  adolescen ii  se  simt  
presa i de familie din cauza notelor la coal ); stresorii sociali (lipsa abilit ilor 
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de comunicare, de exprimare emo ional , de a lega rela ii);  factori individuali 
(emo ionali, cognitivi, comportamentali, de s tate) [15]. Copiii ascund st rile 
complicate în care sînt i este dificil de a depista problema. Totu i sunt anumite 
indicii care nu trebuie ignorate de c tre p rin i, profesori, consilieri: o tentativ  
anterioar  de suicid (exist  riscul unei tentative repetate, inclusiv prin modalit i 
mai pu in evidente, cum ar fi înfometarea sau consumul abuziv de substan e), 
amenin area cu sinuciderea (mesajele sinistre trebuie luate în serios i analizate 
motivele acestora i în nici un caz nu este recomandat  amenin area copilului cu 
o pedeaps  pentru acele mesaje), depresia (dificultatea în cazul acestei situa ii 
este c  adul ii nu recunosc simptomele unei depresii la copii datorit  faptului c  
depresia este considerat  o problem  a adul ilor. Indici ai unei st ri depresive la 
copii sunt: lipsa poftei de mîncare, tulbur ri de somn - atît insomnii, cît i somn 
excesiv, sc derea capacit ii de concentrare, sc derea performan elor colare; 
st ri de apatie, dezinteres pentru activit ile pl cute anterior; autoblamare exce-
siv , triste e, oboseal  accentuat , probleme comportamentale la coal . Prezen-
a acestor semne pe o perioada de minim dou  s pt mîni trebuie s  determine 

adultul s  cear  ajutorul speciali tilor. 
- Inciden a traumelor i intoxica iilor în rîndul popula iei cu vîrsta cuprins  

între 0-18 ani este în jur de 5.000 la 100.000 de popula ie cu vîrsta 0-18 ani, 
care este echivalent  cu circa 40.000 de cazuri anual, ajungând la 28,2% din to-
talul cazurilor de accidente i intoxica ii raportate. Marea majoritate a cazurilor 
de traumatism a copiilor i adolescen ilor au loc la domiciliu. Totodat , în abse-

a grijii i vigilen ei p rinte ti, cre te riscul ca copiii s  locuiasc  în condi ii 
igienice precare, antisanitare, cu pericolul dezvolt rii unor infec ii, boli parazita-
re, intoxica ii.  

- Infrac ionalitatea juvenil  [16, 57-71] - de i num rul minorilor care au 
comis infrac iuni este în sc dere în 2008 – 1554 minori, fa  de 2000 cînd a fost 
atins  cifra de 3032 minori, infrac ionalitatea juvenil  r mîne a fi una din prob-
lemele cu care se confrunt  societatea moldoveneasc . Ponderea infrac iunilor 

vîr ite de minori în total infrac iuni, anual variaz  de la 6% pîn  la 10%. Cele 
mai frecvente infrac iuni comise de minori sînt furturile, cu o pondere de 10,4% 
în total furturi, jafurile - 11,7% din total jafuri, tîlh riile – 15,4% din total tîlh -
rii, violuri – 9,8%,  huliganism respectiv 6,7%. De cele mai dese ori crimele sînt 

vîr ite  de b ie i,  îns ,  pe parcursul  ultimilor  ani  s-a  majorat  ponderea fetelor  
care au comis infrac iuni, de la 6,0% în 2000 pîn  la 9,3% în 2008. Dat fiind c , 
minorii sunt implica i în tot mai multe infrac iuni grave, respectiv a crescut i 
ponderea celor condamna i la priva iune de libertate, de la 9,8% din total minori 
condamna i în 2000 pîn  la 22,5% în 2008. O alt  confirmare a faptului, c  cri-
mele minorilor cap  o cruzime din ce în ce mai mare, rezult i din ponderea 
persoanelor de inute pentru omor în total minori de inu i, care s-a majorat de la 
8,3% (3 cazuri) în 2000 pîn  la 41,7% (10 cazuri) în 2008 [17, 102-117]. 
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Rata infrac ionalit ii, a infrac iunilor legate de traficul de fiin e umane, 
(inclusiv copii) i a minorilor condamna i are o tangen  direct  cu procesul mi-
gra ional. Chiar dac  indicatorii men iona i relateaz  o tendin  de descre tere, 
totu i influen a migra iei asupra acestor fenomene este cunoscut . Trebuie de 
men ionat faptul c  în Republica Moldova, în condi iile mic or rii nivelului ge-
neral al infrac ionalit ii, crimele s vîr ite împotriva copiilor r mîn a fi în cre -
tere. Anual împotriva copiilor sunt comise în jur de 300-400 crime, iar pe parcu-
rsul anilor 2000-2008 circa 3,8 mii crime. Cel mai mare nivel de criminalitate a 
fost înregistrat în anul 2008 – 515 cazuri sau 65,4 crime la 100 mii popula ie în 
vîrst  de 0-17 ani fa  de 44,5 crime în 2000. De cele mai dese ori copiii sufer  
de jafuri, tîlh rii i violuri, num rul c rora descre te pe parcursul ultimilor ani, 
ceea ce nu putem men iona despre omoruri, care s-au dublat în anul 2008, ajun-
gînd la 22 cazuri. B ie ii sunt supu i unui risc mai mare de a deveni victima c -
reiva crime, ponderea acestora fiind de 55% în total crime s vîr ite împotriva 
copiilor [16, 72-74]. Adolescen ii r ma i f  supraveghere, dar dispunînd de 
surse b ne ti esen iale, provenite din banii primi i de la p rin i, sînt deosebit de 
expu i unor astfel de riscuri sociale. Diminuarea acestora implic  eforturi speci-
ale din partea statului, APL i colilor în scopul protej rii grupurilor men ionate.  

În acela i timp au loc modific ri în ceea ce înseamn  copil/copil rie  cu va-
lorile specifice. Cei mai mul i viseaz  înc  de la o vîrst  fraged  s  urmeze mo-
delul p rintelui, fratelui sau a unei rude, adic  s  emigreze. Emigrarea tinerilor 
compromite ideea de familie, func iile i rolul acesteia în societate. Copii sunt 
capabili s  în eleag  motivele plec rii p rin ilor în str in tate i accept  absen a 
lor pentru un nivel de trai mai bun. Având accesul la un confort i banii de bu-
zunar tinerii prind gust de independen . Pe de alt  parte lipsa controlului din 
partea adul ilor i o atitudine de indiferen  fa  de studiile efectuate provoac  o 
schimbare de valori în compara ie cu genera iile precedente. Dac  p rin ii înc  
cred în valoarea diplomei ca într-un mijloc ce asigur  promovare social , copii 
observ  o contradic ie cu realitate. Observ m c  diploma nu mai este o garan ie 
de stabilitate financiar , iar persoanele cu studii superioare nu neap rat au un ni-
vel de trai ridicat. Odat  ce persoanele au plecat peste hotare ei se descalific  
deseori acceptând munc  necalificat . În asemenea condi ii copii au o atitudine 
critic  fa  de necesitatea ob inerii diplomei care nu se transpune imediat printr-
o pozi ie economic i social  mai avantajoas . În asemenea condi ii, sesiz m 
cu stupoare c  la noi s-a destr mat cultul i mîndria de a fi om cu studii, de a- i 
dezvolta personalitatea prin înv are continu , cercetare multidimensional , 
implementare practic , bazate pe principii de originalitate, inova ie i pragma-
tism.  Motivul  invocat  cel  mai  frecvent  se  rezum  la  faptul  c  dup  absolvirea  
unei facult i oportunit ile de angajare conform specialit ii de inute sunt mini-
me sau chiar egale cu zero. 
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Desigur sunt i excep ii, exist  copii pe care plecarea p rin ilor i-a f cut 
mai responsabili. Ei încearc  s i r spl teasc  p rin ii pentru sacrificiul adus 
printr-o reu it colar  bun , printr-un comportament adecvat, prin diverse rea-
liz ri în activit ile extra colare, prin atitudinea constructiv i responsabil  fa  
de propriul mod de via . Cu toate acestea, ace ti copii întîmpin  multe dificul-

i în via a de zi cu zi, cum ar fi comunicarea insuficient  cu p rin ii referitor la 
diverse probleme i neclarit i ale vîrstei (sunt copii care comunic  rar cu p rin-
ii sau care nu comunic  deloc, iar cei care comunic  o fac pe teme de tipul: in-

dica ii  la  telefon cu privire  la  muncile  pe care urmeaz  s  le  fac ,  succesele  i  
insuccesele colare, i foarte pu in s tatea) [5, 70-72], lipsa leg turii emo io-
nal-psihologice cu familia, atitudinea discriminatorie a profesorilor i a semeni-
lor din cauza situa iei socio-economice, influen a str zii, stresul suportat din ca-
uza incapacit ii de a face fa  anumitor situa ii. În asemenea condi ii are loc 
maturizarea pretimpurie a copiilor, care ulterior se soldeaz  cu acelea i proble-
me ale modului de via  enumerate anterior: fumatul, consumul de alcool, utili-
zarea substan elor narcotice, sarcinile nedorite la adolescente, probleme de s -

tate mental  sau chiar suicidul.  
Astfel, relief m importan a încrederii în for ele proprii de a face fa  sarci-

nilor i a mediului colar în determinarea comportamentului copiilor cu p rin i 
afla i în str in tate, atît la coal , cît i în via a de zi cu zi. În familie i apoi în 
coal  sunt formate valorile care orienteaz  comportamentul copiiilor, iar accep-

tarea, încurajarea i mediul comportamental pozitiv genereaz  la ei o atitudine 
constructiv  fa  de propriile responsabilit i: a avea un comportament adecvat, 
a avea o reu it colar , a- i alege corect prietenii, a- i prioritiza activit ile, a 
deosebi valoarea de nonvaloare. La rîndul s u lipsa p rin ilor, mediul ambiguu 
i frustrant, neîncrederea i decep ia genereaz  la copii e ecul colar, comporta-

mentul deviant i lipsa satisfacerii nevoii de auto-realizare. De cele mai dese ori 
asist m i la apari ia riscurilor de marginalizare i izolare a copiilor migran ilor, 
cauzate de lipsa sau insu cien a activit ilor comunitare, restrîngerea cercului 
de prieteni la cei care se a  într-o situa ie similar . Datele indic  faptul c  sen-
timentul de izolare de societate este caracteristic într-o m sur  mai mare copii-
lor din familii cu migran i decît copiilor din familii în care nu sînt migran i. Ast-
fel o consecin  a desp irii de p rin i reprezint  închiderea în sine a copiilor, 
izolarea lor de ceilal i, timiditatea lor social . Concomitent, grija casei, a fra ilor 
i surorilor, posibilitatea unora de a comunica cu p rin ii prin internet, de la cal-

culatorul de acas , reduce frecven a rela ion rii cu semenii. Majoritatea copiilor 
cu p rin i migran i î i asociaz  viitorul cu via a al turi de familie în str in tate 
i inten ioneaz  s  plece din ar , confruntîndu-se astfel cu un risc mai mare de 

a  tra ca i, exploata i, întemni i sau institu ionaliza i [18, 14-15]. 
Prin urmare, supravegherea de c tre p rin i este un punct esen ial pentru a 

evita astfel de situa ii, pentru a oferi un mediu mai sigur pentru copii i adoles-
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cen i. Indicatorii enumera i mai sus sunt pe de o parte probleme în leg tur  cu 
stilul de via  al copiilor i adolescen ilor, precum i anumite probleme specifice 
de s tate, iar pe de alt  parte reprezint  factori determinan i ai deciziei de re-
întoarcere a p rin ilor migran i. Revenirile frecvente acas  ale p rin ilor ar putea 
reduce considerabil costurile psihologice i sociale ale separ rii de copii. Astfel, 
dezvoltarea general  a copiilor este influen at  în mare m sur  de c tre mediul 
în care ace tia tr iesc, cum ar fi familia, coala, comunitatea i de oportunit ile 
de educa ie non-formal , munc i timp liber, acces la servicii i participare în 
via a comunitar . Migra ia i mediul familial au un impact deosebit asupra dez-
volt rii armonioase a personalit ii copiilor. Pîn  la jum tate din tinerii din zo-
nele rurale tr iesc în familii cu un singur p rinte sau f  nici un p rinte din cau-
za migra iei. Pe lîng  avantajul evident de a avea o situa ie financiar  mai bun  
decît semenii lor, lipsa supravegherii p rinte ti duce la vulnerabilitate sporit . 
Unele riscuri se refer  la abandonul colar, ini iere sexual  timpurie, comporta-
mente dependente, cum ar fi consumul de alcool sau fumatul, jocurile pe Inter-
net i probleme psihoemo ionale i de adaptare. Iat  de ce este atît de important  
con tientizarea de c tre p rin ii migran i a primordialit ii activit ii de comuni-
care cu copiii pentru dezvoltarea lor psihic . Comunicarea cu p rin ii nu presu-
pune doar schimbul de informa ii verbale periodice, ci i mângâiere, prezen , 

ldur  afectiv  constant. La baza acestei comunic ri se afl  sistemul de leg turi 
personale, care se stabilesc în primele luni de via  ale copilului i se dezvolt  
dup  anumite legit i pe parcursul vie ii.  

rin ii care lucreaz  ilegal peste hotare tr iesc cu frustrarea c  nu pot s i 
viziteze ara de ba tin . Familiile cu migran i consider  c  e foarte complicat s  
te descurci cu desp irea de copii, so /so ie, p rin i i comunitate, în general. 

inînd cont de aceste probleme, unii oameni fac concluzia c  migra ia nu merit  
toate costurile sociale. Sondajul f cut de OIM-CBS AXA documenteaz  acest 
compromis între cî tigurile materiale i costurile sociale, ce st  în fa a multor 
familii cu migran i. Fiind întreba i despre principalele efecte ale migra iei, ma-
rea majoritate a gospod riilor (aproximativ 70%) men ioneaz  majorarea veni-
turilor gra ie remiten elor. În acela i timp, totu i, mai mult de o treime din fami-
liile cu migran i men ioneaz  stresul emo ional, cauzat de separarea îndelungat  
a cuplurilor. Acest efect a fost într-o oarecare m sur  mai pronun at când b rba-
ii au plecat peste hotare, l sându- i partenera acas . Aproximativ una din patru 

familii cu migran i au men ionat drept aspect negativ lipsa îngrijirii p rinte ti, 
lipsa mamei fiind sim it  un pic mai mult decît lipsa tat lui. Acest lucru se dato-
reaz  repartiz rii rolurilor i responsabilit ilor în cadrul modelului nuclear de 
familie din Republica Moldova. Astfel, îngrijirea, cre terea i petrecerea timpu-
lui liber cu copiii este un domeniu aflat în propor ie de peste 50% în responsabi-
litatea femeii. Timpul acordat de c tre aceasta este invers propor ional cu cel al 
tat lui, care este cel mai implicat în înso irea copiilor de la/spre gr dini  sau 
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coal , activitate în care i ceilal i copii din familie contribuie cel mai mult [19, 
36-38]. Cu alte cuvinte cre terea i îngrijirea c minului familial a fost din toate 
timpurile prerogativa femeii. 

Plus la aceasta, în condi iile în care unul din p rin i este în cea mai mare 
parte a timpului plecat în str in tate, asist m la un dublu fenomen rezultant: pe 
de o parte scade natalitatea, iar pe de alt  parte cre te divor ialitatea. Efectele 
migra iei for ei de munc  se resimt în domeniul socialului, cu prec dere asupra 
ideii de familie ca nucleu al societ ii i ritmului accelerat de sc dere a natalit -
ii. Potrivit datelor Biroului Na ional de Statistic  al Republicii Moldova, rata 

natalit ii s-a diminuat de la 45,6 mii copii în anul 1997 la 37,6 mii copii în anul 
2006. În anii urm tori s-a înregistrat o oarecare cre tere a ratei natalit ii de la 
37.973 copii în 2007 la 40.454 copii în 2010. În 2011 rata natalit ii scade atîn-
gînd num rul de 39.162 copii. Evolu iile din ultimii ani evoc  situa ia în care în 
peste jum tate din cazuri, noul n scut este primul copil în cadrul familiei, în o 
treime din cazuri - al doilea, iar fiecare al aptelea n scut-viu are deja cel pu in 
doi sau mai mul i fr iori.  

Emigrarea unuia dintre p rin i, îndeosebi a mamei, are ca efect negativ r -
cirea rela iei dintre cei doi parteneri, ceea ce de multe ori duce la divor . În ase-
menea cazuri copilul ajunge s  fie încredin at unuia dintre p rin i, de i viseaz  

 tr iasc  într-o familie complet . În ceea ce prive te divor urile, num rul aces-
tora, pronun ate prin hot rirea judec toreasc , a constituit în anul 2006 - 12,6 
mii, revenind în medie 3,5 divor uri la 1000 locuitori fa  de 2,8 în 1997. În ur-

torii cinci ani, num rul divor urilor scade atingînd cifra de 11,2 mii. C to-
riile desf cute în cazul cuplurilor cu copii minori au reprezentat 28,8% din tota-
lul divor urilor, iar num rul copiilor minori afecta i de desfacerea acestor c -
torii a fost de 5,0 mii. Emigrarea p rin ilor poate conduce de asemenea i la o 
redefinire a rela iilor de rudenie, ce se manifest  în cazul copiilor l sa i de mici 
în grija rudelor, care ajung s  nu se mai raporteze la p rin ii biologici ca la ni te 

rin i.  
Exist i mul i copii de migran i tr iesc în condi ii bune, în case renovate i 

bine amenajate. Ei sînt percepu i de membrii comunit ii în general ca avînd 
bani care le permit s  pl teasc  f  di cultate taxele colare i s i procure ob-
iecte scumpe, cum ar  calculatorul. Din acest motiv, ei sînt rareori identi ca i 
ca o categorie care are nevoie de sprijin sau servicii suplimentare. Ace ti copii, 
în special cei l sa i acas  f  p rin i sau f  un îngrijitor o cial, nu bene ciaz  
de protec ia juridic i social  la care au dreptul. Percep ia potrivit c reia ace ti 
copii nu au nevoie de un suport suplimentar conduce la inegalit i profunde i, 
în cele din urm , la excludere social . Ei trebuie s e identi ca i i proteja i i 

 li se ofere asisten a de care sînt în drept s  bene cieze pentru a evita margi-
nalizarea. Comunit ile trebuie s  creeze un mediu în care copiii ai c ror p rin i 
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au ales s  plece la munc  peste hotare, l sîndu-i singuri acas , s  r mîn  memb-
ri deplini ai comunit ii.   

Reie ind din cele spuse putem presupune, c  la nivelul percep iei generale 
a procesului migra iei predomin  stereotipul promovat, fundamentat pe benefi-
ciile acestuia, iar la nivelul aprecierii personale aceast  imagine pozitiv  este ra-
portat  la realiz ri practice, experien e  i aspira ii formate. Problemele cu care 
se confrunt  familiile cu migran i din Republica Moldova în prezent pot duce la 
cre terea num rului de copii inadapta i i a celor cu moralitate sc zut , a copii-
lor delicven i i nu în ultimul rind la descre terea natalit ii i îmb trânirea po-
pula iei, incapacitatea p rin ilor de a transmite copiilor valori/modele de via . 
Succesul rela iei p rinte-copil presupune un parteneriat real, o comunicare efici-
ent i un mod adecvat de lucru în echip  (împreun  cu sistemul de înv mânt, 
asisten a medical , institu iile de cultur  etc.). Efortul pe care ar trebui s -l de-
pun  p rin ii în acest sens trebuie s  fie unul asumat nu delegate, fiind foarte 
important pentru cre terea i dezvoltarea armonioas  a propriului copil, poate 
mult mai prioritar decît bun starea material . 

Politicile de dezvoltare economic i protec ie social  trebuie s e reorien-
tate i restructurate astfel încît copiii din familiile cele mai vulnerabile i deza-
vantajate s  reprezinte principalii bene ciari ai acestora. Redirec ionarea va 
oferi oportunit i noi pentru to i tinerii din Republica Moldova. Progresul eco-
nomic, dezvoltarea infrastructurii rurale i investi iile str ine în s tate, educa-
ie, protec ie social i tineret ar putea avea un impact pozitiv asupra situa iei 

copiilor din Moldova. Parteneriatul Guvernului cu organiza iile non-guvername-
ntale, institu iile de cercetare, sectorul academic i mass-media trebuie s e 
axat pe schimbarea de atitudini, astfel încît copiii s  devin  prioritatea absolut  
a politicilor guvernamentale i interesului public. Formarea bugetelor la toate 
nivelele din perspectiva interesului superior al copilului va contribui semni ca-
tiv la eliminarea inegalit ilor i excluderii sociale a copiilor. Copiii s raci i co-
piii l sa i f  îngrijirea p rin ilor trebuie s  r mîn  în aten ia politicilor i servi-
ciilor oferite de stat i de comunit i.  

Tendin a general  în cercetarea economic  este de a considera migra ia (în 
special a persoanelor înalt calficate) ca o externalitate negativ  pentru ara de 
origine. Este necesar , îns , o abordare din alt  perspectiv  a acestui fenomen 
prin considerarea emigran ilor pleca i în str in tate nu ca o pierdere, ci ca un 
poten ial cî tig. Dac ara de origine a acestor persoane g se te o cale de valori-
ficare a experien ei cî tigate de emigran ii temporari în ara gazd , atunci exter-
nalitatea negativ  ar deveni una pozitiv . Exist  dou  modalit i de a contracara 
acest  fenomen:  fie  s  li  se  ofere acestora condi ii  suficiente pentru a  nu pleca,  
fie s  li se proiecteze tabloul motiva iilor pentru a se întoarce (un motiv forte fi-
ind copiii), pornind de la consecin ele negative ale migra iei. Reîntoarcerea ace-
stor persoane calificate i înalt calificate este îns  un proces complicat ce depin-
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de de o serie de factori conjuncturali foarte greu de controlat, cum ar fi cei eco-
nomici, dar i sociali, politici, cilturali, etc. A pune accentul pe strategia leg tu-
rii afective p rinte-copil-familie este doar un pas în realizarea scopului propus. 
A miza doar pe succesul deplin a acestei strategii este o eroare, în condi iile în 
care tr im într-o lume a pragmatismului. Iat  de ce este necesar de combinat 
aceast  strategie moral-afectiv  cu una economic , investi ional . Experien a i 
economiile financiare acumulate peste hotare, se cer a fi implimentate aici sub 
form  de investi ii, se cer a fi puse în circula ie pentru a putea ob ine ulterior un 
venit aici în ar , al turi de familie. Beneficiile pentru Republica Moldova, ob i-
nute din migra ia for ei de munc , vor fi îmbun ite dac  migran ii men in le-

turi emo ionale i economice strînse cu familia i prietenii. Constat m c  în 
cazul migran ilor care inten ioneaz  la un moment dat s  se întoarc  acas  nu 
doar remiten ele sunt mai mari, ci i ace tia au tendin a s  investeasc  remiten-
ele acas , în active financiare sau afaceri i s  ofere suport financiar proiectelor 

comunitare.  
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Since the nineties, the international mobility of immigrants from East to 
Western Europe is still characterized by its temporality, circularity and irregu-
larity. In this sense, this article examines the migration projects, motivations, 
employment status and training of immigrants and their family situation before 
immigrating to Spain. The article contains an empirical material analyzed, 
which has both quantitative (data from Spanish official statistics) and qualitati-
ve - interviews with immigrants from Romania, Bulgaria, Ukraine and Moldo-
va. 

Key words: immigration from East, Spain, the migration projects 
 

Introducere 
Fluxurile interna ionale de migra ie nu sunt un fenomen nou în Europa. 

Procesele  migratorii  au  fost  întotdeauna  parte  a  istoriei  Europei  i  au  avut  un  
impact semnificativ asupra form rii societ ilor i statelor na iune precum i 
asupra dezvolt rii pie ei muncii i a industrializ rii. De fapt, migra ia nu a înce-
tat, niciodat , doar c  s-a adoptat la diferitele caracteristici, în func ie de condi-
iile socio-economice i politicile a comunit ii umane în diferite perioade istori-

ce. 

                                                
1 Acest articol este elaborat in cadrul proiectului international „Migraciones de la Europa del 

Este a España en el contexto geopolítico fronterizo: movilidad circulatoria y retorno” (Ref. 
CSO2010-14870) 
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Astfel, modelul european de migrare a explorat mai multe modific ri în de-
cursul secolului al XX-lea. Una dintre cele mai recente modific ri se refer  la 
colapsul socialismului sovietic i c derea Zidului Berlinului în 1989, odat  cu 
deschiderea frontierelor, cu ini ierea proceselor de schimbare politic i econo-
mic  a  început  un  val  semnificativ  de  migra ie  din  Europa  Central i  de  Est  
spre rile Uniunii Europene. 

În acest context, transform rile politice i economice au dus la cre terea 
mobilit ii persoanelor din Europa Central i de Est, în ri care recent erau ele 
însu i expeditori de emigran i, cum ar fi exemplul Spaniei, Portugaliei, Greci-
ei, etc. Dezvoltarea economic i social , atât de pregnant  a acestor ri euro-
pene, le-au transformat în ri de imigrare într-o perioad  foarte scurt  de timp, 
oferind oportunit i importante pe pia a muncii pentru grupurile de imigran i din 
Europa Central i de Est [27]. 

 
O scurt  retrospectiv  a contextului teoretic 

În ultimele dou  decenii, cre terea pe scar  larg  a colectivelor de imigran i 
din aceast  parte a Europei i a intr rii for ei de munc  pe pia a UE au suscitat 
aten ia i interesul academic a multor cercet torilor interesa i de migra ie. Acest 
articol î i propune o analiz  cantitativ  bazat  pe interviurile realizate cu imig-
ran i români, moldoveni, ucraineni, bulgari, în Spania, efectuate în cadrul proie-
ctului "Migra ia din Europa de Est în Spania în contextul geopolitic a frontiere-
lor: mobilitatea, circula ia i reîntoarcerea” în perioada februarie-aprilie 2011. 
Pentru a ob ine o mai bun  cunoa tere a situa iei migra iei din Spania ne propu-
nem s  realiz m o scurt  incursiune asupra cadrului teoretic i a principalelor te-
ndin e existente în analiza tiin ific  a fenomenului emigra iei din "Est" în Spa-
nia. 

În acest sens, deja în deceniul anilor ’90 a secolului XX au început s  fie 
publicate primele studii despre imigran i din Europa de Est. A adar, e binevenit 

 men ion m aici grupul de geografi (V.Rodríguez, M.González i M.Aguile-
ra), care au f cut mai multe investiga ii de natur  descriptiv  pentru a analiza 
caracteristicile demografice i sociale a colectivelor de emigran i din Europa 
de  Est  i  traiectoria  lor  de  aflare  în  Spania.  Cercet torii  au  prezentat  profilul  
socio-demografic a grupurilor de emigran i din Est, au analizat diferen ele i 
contrastele cu alte grupuri de emigran i din Spania [44; 45; 46; 47]. 

Al i cercet tori au centrat tema migra iei din Europa de Est pe 
dimensiunea impactului acesteia asupra rilor beneficiare. Semnificative în 
acest sens sunt cercet rile autorului spaniol R.Viruela care a investigat impactul 
tranzi iei politice i economice asupra mobilit ii în societ ile din Europa de 
Est, particularit ile acestor fluxuri migra ionale i influen a lor în rile 
beneficiare, de asemenea, realitatea migra ional  din perspectiva rilor din 
aceast  parte a Europei, care permite s  ne ax m pe diversitatea acestor procese 
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în mai multe ri din aceast  regiune, precum i pe complexitatea 
multidimensional  a fenomenului migra iei [37; 38; 39; 40; 41]. 

Referindu-ne la studiile asupra colectivelor de emigran i nu trebuie s  ui-
m de diferite cercet ri cu caracter comparativ, care includ, de asemenea, i co-

lectivele din partea de est a Europei. În acest sens, men ion m autorul A.Izquie-
rdo, care a analizat traseele i motiva iile de migrare, în baza interviurilor efec-
tuate cu femeile emigrante din Europa de Est. În studiile sale Izquierdo a abor-
dat aspectul eterogen a migr rii pe baza diversit ii proiectelor migra ionale re-
la ionate la gen i na ionalitate [9; 10]. 

În acela i timp, s-au realizat studii comparative privind adaptarea cultural  
a emigran i "din est" i asupra modelor culturale pe care oamenii le urmeaz  în 
traseul lor de migrare în Spania. Este binevenit s  men ion m în articol nostru 
cercetarea antropologului E.Ramirez Goicoechea, care a analizat strategiile i 
experien ele de migrare a mai multor grupuri de emigran i situa i în Spania, din-
tre care i imigran ii "din Est" - români, polonezi, ru i, bulgari. Realizând inter-
viuri cu imigran ii, autorul a efectuat o analiz  semnificativ  a rutelor de migra-
re începând de la decizia de a emigra pân  la integrarea în societatea spaniol  
[30].  

În cercet rile efectuate de c tre autorii A.Zlobina, N.Basabe, D.Paez [42] 
s-au elaborat studii cu privire la diferen ele în experien ele de contact cu socie-
tatea spaniol  a diferitor grupuri de imigran i, în special din Ucraina i Rusia. 
Constatând modul în care imigran ii experimenteaz ocul cultural i maniera în 
care ace tia percep cultura spaniol  într-o realitate diferit  de rile lor de origi-
ne. 

Totodat , revizuirea literaturii privind fenomenul migra iei din rile est-
europene ne permite s  remarc m, de asemenea i un interes semnificativ din 
partea autorilor i cercet torilor români, moldoveni, bulgari i ucraineni care au 
investigat fenomenul migra iei din perspectiva politic , economic i social  în 

rile lor. 
În acest sens, trebuie s  men ion m lucr rile autorilor români, cum ar fi 

D.Sandu [34; 35], M. erban [36], Marcu Silvia [14; 15] abordând în lucr rile 
lor subiecte referitoare la fenomenul larg de migra ie "economic " a românilor 
în Uniunea European . Analizând în studiile lor originea imigran ilor, cuantifi-
carea lor, profil social-economic, rutele de plecare i spa iul de circula ie, moti-
va iile, etapele de migrare care reprezint  un tablou multidimensional al proce-
sului de migra ie din România. 

Un alt grup de cercet tori care au exprimat un interes pentru cercetarea mi-
gra iei din Europa de Est sunt cei din Bulgaria. O privire de ansamblu asupra 
migra iei din Bulgaria ne ofer  autorii: E.Markova [16; 17], R.Guentcheva, 
P.Kabaktchieva, P.Kolarski [6]. Cercet torii bulgari au examinat actualitatea i 
activitatea imigran ilor bulgari ilegali i legali pe pia a spaniol  a muncii, tendi-
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a lor de a se integra în societatea-gazd i a inten iilor migran ilor bulgari de a 
se reîntoarce acas . 

În aceea i ordine a analizei noastre trebuie s  remarc m i contribu ia cer-
cet torilor moldoveni. Semnificative sunt cercet rile autorulor moldoveni 
V.Mo neaga, Gh.Rusnac [21; 22; 23; 24], i al ii. Men ion m aici i studiile 
realizate de colectivele CIVIS, CBS-AXA, OIM, privind situa ia migra iei eco-
nomice i a remiten elor în Republica Moldova. Înc , din primii ani ai tranzi ie 
post-comuniste autorii moldoveni au prezentat un interes deosebit privitor la 
migra ia din Republica Moldova în Europa de Vest i Rusia. Având în vedere 
pozi ia geografic i situa ia politic  din aceast ar , migra ia în Republica Mo-
ldova are doi vectori migra ionali, care confer  un aspect particular fenomenului 
migra ie în aceast  regiune. 

În ceea ce prive te literatura ucrainean  se poate eviden ia urm torii autori: 
V.Chumak [5], S.Melnyk [18; 19], E.Malinovskaya [13]; M.Andrushenko i al-
ii [2], care s-au dedicat studiului fenomenului migra iei ucrainene în Europa. 

Nu în cele din urm , ar trebui s  fie men ion m faptul c  aceast ar  din Europa 
de Est are deja o istorie a migra iilor nu numai în Europa ci în diferite p i ale 
lumii, ca de exemplu: SUA Canada, Argentina, etc. 

 
Metodologia i obiectivele studiului. 

În cadrul acestei analize, vom porni de la datele statisticilor oficiale a Spa-
niei, explorând particularit ile grupurilor de imigran i din "Est", în Spania. În 
acela i timp, vom analiza caracteristicile mobilit ii geografice a acestor gru-
puri, referindu-ne la frecven a i durata de deplasare din ara de origine i în ara 
gazd i viceversa, amplasarea entit ii familiale, motivele pentru migra ie. i, 
nu în ultimul rând ne propunem s  analiz m discursurile imigran ilor referitoare 
la experien ele lor de mobilitate, subliniind evolu ia lor de-a lungul traseelor de 
migrare ale acestora. 

Ar trebui s  men ion m aici faptul c , din anii nou zeci, cercet torii intere-
sa i de fenomenul migra ie a colectivelor din spa iului ex-comunist - au eviden-
iat o schimbare în c ile migratorii observând o cre tere a migra iei temporare i 

o sc dere a migra iei permanente sau de lung  durat  [28; 32]. 
Prin urmare, abordarea complexit ii proceselor de migra ie necesit  o tra-

tare multidisciplinar i interdisciplinar  datorit  unei re ele de diverse cauze i 
consecin e. Pentru a analiza fenomenul de migra ie au fost create, printr-o re ea 
variat , diferite explica ii i cauze ale acesteia, cuprinse într-o serie de teorii tii-

ifice sociale, care încearc  s  analizeze din diferite perspective, care sunt fac-
torii determinan i ai migra iei interna ionale. 

Este interesant, de a eviden ia anumite caracteristici ale proceselor de mig-
ra ie în Europa de Sud, care, în literatura de specialitate a fost denumit modelul 
migra iei mediterane. Se explic  prin faptul c , în compara ie cu rile nordice a 
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Europei, rile din sudul european au politici de imigra ie caracterizate printr-o 
flexibilitate mai mare în gestionarea grupurilor de imigran i ilegali. Politici mig-
ra ionale care se manifest  în frecventele procese de regularizare a acestor imig-
ran i i a mecanismelor de legalizare a str inilor f  acte [8]. 

În cele din urm , o particularitate a libert ii de circula ie nu reprezint i 
dreptul de a r mâne i a lucra în rile gazd , fapt care conduce la diverse strate-
gii de adaptare, în contextul legaliz rilor i reglement rilor institu ionale, dar în 
cele mai multe cazuri reprezint  inserarea pe pia a for ei de munc  informale. În 
multe situa ii imigrantul este obligat s  lucreze în domenii mai pu in dezvoltate 
a economiilor occidentale, la locuri de munc  simple, caracterizate de o sezona-
litate înalt i prost pl tite, f  permis de munc  legal solicitat. Aceste condi ii 
au influen at, f  îndoial , în mare parte proiectele i planurile de munc  a imi-
gran ilor din Est, în Spania. 

Într-un context de acces limitat pe pia a for ei de munc  legal  pentru imig-
ran i duc nu numai la pozi ii joase din economie informal i sub nivelul lor de 
calificare, dar, de asemenea, împiedic  mobilitatea ascendent  în structura eco-
nomic i social  în rile gazd . În acest sens, afirm  cercet torul din Republi-
ca Moldova, V.Mo neaga ca migra ia peste hotare se realizeaz  în scopul de a 
îmbun i situa ia socio-economic  a rii de origine i nu a rii de destina ie, 
cu ideea de a reveni la locurile lor de ba tin  [23]. 

În studiul nostru, dispunem de date calitative datorit  interviurilor realizate 
în Spania România, Republica Moldova, etc., de c tre cercet toarea S.Marcu i 
grupul s u de cercet tori din cadrul acestui proiect. Aceste date empirice ne per-
mite s  reconstituim modele ce pot con ine mobilitatea imigran ilor i ne ofer  o 
imagine mult mai complex  a migra ie circulare din Europa de Est în Spania i 
vice-versa. 

În general, în cadrul proiectului au fost intervieva i 78 de imigran i din 
Europa de Est, în special în regiunea Madrid, Spania. Conform criteriului de 
na ionalitate din num rul de responden i avem urm toare distribuire: 37 români, 
24 bulgari, 9 ucraineni, i 5 moldoveni, în ceea ce prive te genul avem: 36 

rba i i 42 femei. Printre imigran ii intervieva i sunt locuitori, atât din 
mediul urban cât i din cel rural, vârsta medie a responden ilor este de 41,5 ani, 
iar majoritatea imigran ilor au f cut studii de liceu i universitare. 

În  cadrul  aceluia i  proiect  s-au  efectuat  interviuri  cu  imigran i  care  s-au  
reîntors în ultimii doi ani în ara de origine, astfel în România (10 persoane) i 
în Republica Moldova (13 persoane), care au realizat planurile lor de reîntoarce-
re în locurile de ba tin , precum i, de asemenea, au fost intervieva i exper ii 
locali i reprezentan ii autorit ilor publice din rile de origine. În cadrul 
proiectului, blocul nostru va fi dedicat analizei situa iei înainte de a emigra, 
traiectoriile i experien ele de migra ie în str in tate, în special în Spania, care 
au fost motivele i cauzele de migra ie, nivelul de preg tire în ara de origine 
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i în cele din urm , suntem interesa i în unitatea i leg turile de familie a 
imigran ilor.  Pentru a avea o imagine mai complet  la subiectul nostru vom 
realiza o analiz  succint  a dinamicii migra ionale din Europa de Est spre 
Spania, i în aceea i ordine a studiul nostru, vom analiza la rândul s u, citatele 
din interviurile realizate în cadrul acestui proiect.   

 
O retrospectiv  a dinamicii migra iei din Europa de Est spre Spania 
Începând cu anii optzeci se atest  sosirea primelor grupuri de imigran i din 

Europa Central i de Est în Spania, care în acel moment trecea printr-o schim-
bare a regimului de migra ie caracterizat printr-o transformare dintr-o ar  de 
emigrare în una de imigrare [4]. Cu toate acestea, numai la sfâr itul anilor nou -
zeci, Spania a început s  fie considerat  o destina ie important  pentru migra ia 
economic . Imigra ia din Est primit  în Spania, în ultimele dou  decenii a cons-
tituit un fenomen singular, atât dup  m rime cât i dup  timpul scurt în care a 
avut loc. 

Trebuie s  men ion m c   pentru analiza datelor în materie de imigra ie, în 
Spania, ne vom baza pe dou  surse principale: prima se refer  la str inii cu per-
misul în vigoare, iar a doua surs  este una relativ , fiindc  atest  str inii înregis-
tra i în municipiile comunit ilor autonome. Diferen a dintre aceste dou  surse 
statistice este una esen ial , deoarece acesta din urm  include atât persoanele cu 
documente legale, cât i cele f  documente în regul , i prin urmare ne ofer , 
cifre mult mai mari decât prima surs . 

Începând cu datele din anii nou zeci, a statisticilor oficiale cu privire la 
imigran ii din statul spaniol se eviden iaz i prezen a imigran ilor din Est, de 
exemplu, în 1992, de i mai pu ini la num r, se atest  num rul românilor - 664 i 
bulgarilor - 641, dar, în compara ie, cu alte grupuri din Est, înc  nu se atest  nu-

rul ucrainenilor i moldovenilor [3]. 
Cu timpul, aceste fluxuri s-au extins i intensificat, deja în 1997 - la un an 

dup  urm toarea legalizare în Spania - num rul de str ini cu permise de edere 
a crescut pân  la 609.813. Printre ei au fost clasificate 16.918 persoane în statis-
ticile spaniole sub categoria de "europeni din Est", care constituiau 2,77% din 
totalul popula iei str ine cu permis de edere, dar nu se cuno tea num rul perso-
anelor f  documentele legale. Totu i, dup  cum vedem, deja în 1997 se putea 
observa o cre tere semnificativ  a num rului de români (2.385) i bulgari 
(1.673), în Spania. 

Pe atunci la începutul secolului XXI situa ia imigran ilor din Europa Cent-
ral i de Est în Spania a început s  se transforme, atât dup  m rime cât i dup  
caracteristicile socio-demografice. În primul rând, continu  s  creasc  în mod 
semnificativ ponderea reziden ilor din Europa Central i de Est în rândul po-
pula iei str ine rezident  în Spania. Dintr-un total de 1.647.011 str ini care 
tr iau în Spania, cu permis de edere, statistic 8,7% proveneau din rile de Est 
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(144.676) la sfâr itul anului 2003. În perioada 1997-2003 num rul de imigran i 
din Europa Central i de Est a crescut mai mult de 8 ori în termeni absolu i i 
de 3 ori, în raport cu ansamblul str inilor reziden i în Spania [48]. 

În principiu cauza acestei schimb ri trebuie c utat  în cre terea num rului 
de imigran ilor români i de asemenea într-o m sur  mai mic , bulgari i ucrai-
neni. La sfâr itul anului 2003, în Spania locuiau 55.688 de persoane din Româ-
nia, cu permis în vigoare. Aceast  cre tere aduce grupul de imigran i români, 
printre primele grupuri de imigran i din ri non-UE, mult mai numeroase cum 
ar fi grupul de imigran i marocani, columbieni, chinezi. 

În 2003, românii au constituit 3,3% din reziden ii str ini din Spania. În ace-
la i timp, a fost, de asemenea, cel mai mare grup de imigran i din rile Europei 
Centrale i de Est. Astfel, mai mult de unul din fiecare trei reziden i str ini din 
aceast  parte a Europei este de origine român  (37,8%). Un alt grup numeric es-
te cel bulgar cu 24.369 persoane care constituia 1,5% din popula ia str in  în 
Spania, i un total de 16,8% din popula ie originar  din Europa Central i de 
Est în 2003. Al treilea grupul numeric, cu 21.579 persoane sunt ucraineni cu pe-
rmis de edere valabil, care, la rândul s u, constituia 1,3% din popula ia str in  
i aproape 15% din popula ia venit  din partea de est a Europei. 

În ultimii ani, se poate observa prezen a crescând  a imigran ilor veni i din 
alte state ale fostului bloc ex-comunist. A adar, spre exemplu colectivul de imi-
gran i ru i a crescut semnificativ de la 1.681 de persoane în 1997 la 12.087 în 
2003. De asemenea, statisticile departamentului pentru str ini din Spania începe 

 indice i prezen a în cre tere a colectivului de moldoveni cu 2.915 persoane 
în 2003 [7]. 

În ultimii ani, românii continu  s  fie cel mai mare grup înregistrat în Spa-
nia, cu o cre tere progresiv  de la 6.410 în 2000 la 895.970 în 2012. În cadrul 
studiului nostru comparativ, imigran ii bulgari sunt al doilea grup, care num ra 
la începutul anului 2008 aproximativ 155 mii de imigran i veni i din aceast  re-
giune a Europei, ajungând la 176.216 în 2012, care le-au situat printre primele 
zece grupuri cele mai numeroase de str ini din Spania. În ceea ce prive te Ucra-
ina i Moldova statistica spaniol  reflect  urm toarele date la sfâr itul anului 
2000 erau 10.711 ucraineni înregistra i în Spania, ajungând în 2012 cifra de 
88.438, în timp ce colectivul de imigran i din Moldova nu atest  o prezen  se-
mnificativ  în statisticile na ionale spaniole, numai în 2006 ne indic  un num r 
de peste 11.330 de moldoveni înregistra i ajungând în urm torii ani pân  la cifra 
de 17.729 persoane în 2012 [49].  

Bazându-ne pe aspectul comparativ men ion m în tabelul 1 urm toarele 
date ale statisticii spaniole cu privire la num rul de imigran i din rile analizate: 

 
Tabelul 1. Numarul de imigranti din România, Bulgaria, Ucraina si Moldo-

va la 1.01.2012  
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         ri Str inii cu permis de edere valabil 
conform na ionalit ii i regimului de 

edere. 
31-03-2011 a 31-12-2011 

Datele înregistr rilor 
municipale la  1.01.2012 

România 912.526 895.970 
Bulgaria 175.414 176.216 
Ucraina 76.434 88.438 
Moldova 16.014 17.729 

Elaborare propie. Sursa: [49] 
 
Datele recens mântului municipal sunt mult mai semnificative, dup  cum 

am remarcat deja, pentru rata de imigrare. Înregistr rile municipale atest  un 
num r mai mare decât num rul de reziden i legali, fiindc  pentru imigran i care 
intr  în mod ilegal poate dura mai mul i ani situa ie de legalizare, iar întrucât re-
cens mântul municipal de obicei apare în acela i an în care intr  în ar  imigra-
ntul, astfel datele oferite sunt mai reale. 

Situa ia existent  a imigra iei din Est are urm toarea explica ie: atât româ-
nii cât i bulgarii nu mai au nevoie de viz  pentru a veni în Spania (sau alte ri 
ale Uniunii Europene), de la 1 ianuarie 2002. De i trebuie s  specific m c  ceea 
ce nu mai este necesar de a c tori este doar viza de turist. Dar, cu acest drept 
de c torie, imigran ii români i bulgari veneau, i dup  primele trei luni de e-
dere legal  deveneau imigran ii ilegali. Putem men iona c  aceast  eliminare a 
vizelor turistice a influen at decisiv ritmurile ulterioare ale imigra ie române i 
bulgare, f  îndoial , a avut influen . Dar, dup  cum s-a explicat mai devreme, 
este clar c  fluxurile de imigran i veni i se datoreaz  în principal necesit ii for-
ei de munc , de care avea nevoie economia spaniol . 

Cu toate acestea, intrarea imigran ilor din Ucraina i Republica Moldova, 
în Spania este cauzat  de obicei de o c torie cu o viz  de turist, dup  expirarea 
acesteia aceste persoane sunt l sate în situa ii de ilegalitate. În acest context, tre-
buie subliniat faptul c  rata mare de neregularitate a fost considerat  una dintre 
caracteristicile structurale ale proceselor migra ionale în Spania [4]. Totu i, ace-
ast  situa ie prezint  o dovad  clar  de îmbun ire în ultimii ani, în principal 
datorit  progreselor sistemelor de control la frontier , a facilit ilor mai bune în 
ob inerea de permise pentru imigran i integra i pe pia a muncii spaniole (prin re-
gularizare, legalizare i de contractare în ara de origine) i implementarea de al-
te m suri pentru a evita situa iile de ilegalitate. Aici amintim un fapt interesant 

 de la includerea România în Uniunea European  în ianuarie 2007, s-a deschis 
o u  pentru emigrarea mai multor moldoveni cu pa aport românesc i cu aces-
ta, dreptul de a munci în cadrul Uniunii. 

Pentru a  ob ine o rat  aproximativ  a ilegalit ii acestor dou  grupuri, dup  
cum  ne sugereaz  unii cercet tori, putem compara num rul de persoane înregis-
trate municipal i num rul celor care au permis de edere legal afla i în situa ie 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

80 

de regularitate. Diferen a dintre cele dou  m rimi ne permite s  estim m impor-
tan a i impactul migra iei ilegale în Spania [4; 39]. 

În general, num rul de str ini înregistra i sau au permis de edere în vigoa-
re la sfâr itul anului 2011 constituia 5.251.094 persoane. Dintre acestea, 
2.554.618 sunt reziden i în sistemul comunitar i 2.696.476 sunt str ini în regim 
general. Aceasta reprezint  o cre tere de 1,08% fa  de trimestrul precedent, i 
anume 56.164 de locuitori, i 6.59% în modific ri procentuale [49]. 

Prin urmare, odat  cu ultimele extinderi ale UE în 2004 i 2007, înso ite de 
reconfigurarea zonei Schengen, s-au modificat i fluxurile de migra ie din Euro-
pa de Est, în cazul nostru din Ucraina i Republica Moldova. În acest sens, cet -
enii Ucrainei i Republicii Moldova se g sesc într-un dezavantaj v dit în raport 

cu cet enii din celelalte ri foste socialiste care în ultimii ani, s-au integrat în 
structurile Uniunii Europene, ob inând nu numai dreptul de a circula liber i de 
re edin , dar, i s  intre legal pe pia a muncii într-un num r tot mai mare de ri 
din Uniune European . 

 
Traiectoriile migra ionale. De ce Spania? 

 În 1991 are loc pr bu irea final  a blocului sovietic i fostele republici so-
vietice, au devenit independente începând c utarea propriul lor viitor. Separarea 

rilor din fostul bloc comunist de economia planificat i aspira iile lor de a 
crea o economie de pia  dup  modelul Europei de Vest, a provocat o profund  
criz  economic , politic i cultural , a a cum s-a men ionat mai devreme în 
acest articol, ceea ce a provocat un puternic flux de emigrare, în principal cu de-
stina ia Europa de Vest. 

Pentru a analiza lucrurile din alt  perspectiv , am spunem c  situa ia nefa-
vorabil  social-economic  ce îndur  aceste ri din Europa de Est la sfâr itul se-
colului al XX i începutul secolului XXI a provocat un interes pentru mi rile 
migratorii din Estul Europei spre Spania. În acest context, apare întrebarea, de 
ce Spania? 

Fiecare emigrant, înainte de începerea proiectului s u de migra ie, include 
în planul s u migra ional ca o parte esen ial  inten iile de edere permanent  sau 
de reîntoarcere. Desigur, mai târziu, acest plan este în schimbare deja în ar  de 
destina ie datorit  momentelor i evenimentelor care intervin în calea ob inerii 
scopurile propuse ini ial. În acest articol, pornind de la discursurile imigran ilor 
din Spania ne propunem s  determin m principalele contexte înainte emigr rii 
i factorii care au influen at asupra deciziilor de a emigra i asupra proiectului 

de emigra iei care modeleaz  alte modele ale emigra ie. 
Când au fost întreba i responden ii "despre motivele pentru care au ales 

Spania" se eviden iaz  urm toarele r spunsuri ale celor care cred c  principalul 
motiv pentru care au p sit ara lor a fost situa ia socio-economic , fapt ce con-
solideaz  caracterul fundamental de munc  al acestui fluxul migra ional. De 
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asemenea, în interviuri s-au identificat mai multe motive pentru care persoanele 
emigreaz , dar primul motiv, cel mai comun i uniform, în discursurile interviu-
rilor r mâne a fi motivul economic, locului de munc . 

Femeie 63 ani, Bulgaria,  "din motive economice... este grea situa ia eco-
nomic  în Bulgaria, ...am lucrat la o fabrica, am lucrat întotdeauna în Bulga-
ria, dar într-o zi am fost alungat , aveam 50 de ani, i acolo, o persoan  de 50 
de ani nu valoreaz  nimic... i de aceea am venit aici." 

Un al doilea argument este determinat de rela iile dintre imigran i stabili i 
în Spania, atât prietenii cât i familia, ceea ce confirm  rolul re elelor i lan uri-
lor de migra ie, care fiind situate în zone diferite, Europa de Est - Spania, pun în 
mi care curente migra ionale interna ionale. Este o dinamic  care se alimentea-

 pe sine însu i, bazându-se pe leg turile de afinitate, de rudenie sau comuni-
tate. 

Femeie 33 ani, Republica Moldova "În 2002, primul meu so , care lucra 
în construc ii i ni te prieteni, m-au sunat spunând c  este bine aici. M-au con-
vins, mi-au propus un loc de munc  ca  chelneri a, au zis încearc  s  vezi cum 
este. Eram c torit , so ul meu a venit primul dup ase luni, am venit eu, în 
octombrie 2002." 

rbat de 35 de ani, România "Am ales Spania pentru c  aveam prieteni 
spanioli pe care mi-am f cut în Europa, i rude aici. Un unchi care e aici de 20 
de ani la Madrid.” 

În primul rând, Spania este o ar  a Uniunii Europene, în care standardul de 
via i salariile sunt semnificativ mai mari decât în Estul Europei. În plus, dato-
rit  dezvolt rii turismului i a serviciilor, nevoia de for  de munc  în construc-
ie, au fost oportunit i bune de angajare pentru lucr torii emigran i din Estul 

Europei. 
În al doilea rând, din a doua jum tate a anilor nou zeci ai secolului XX pâ-

 în prezent, imigran ii Est începuse s  exploreze pia a for ei de munc  din -
rile vecine i din apropiere ca un "bulg re de z pad ". Destul de ciudat, dar dis-
tan a Spaniei, nu speriat, ci dimpotriv  a contribuit la cre terea interesului fa  
de migra ie, mobilitate circulatorie în inten iile de emigrare a popula iei din Bul-
garia, România, Ucraina i Republica Moldova. 

În al treilea rând, este rolul aspectelor lingvistice i culturale, fiindc  spani-
ol  ca i româna, fac parte din grupul limbilor romanice. Prin urmare, acest fapt 
a facilitat procesul de înv are i cunoa tere a spaniolei, în momentul alegerii 
Spaniei, ca ar  de emigrare pentru români i moldoveni, a c ror limb  este, inc-
lus  în acest grup, în compara ie, cu bulgari i ucraineni este mai dificil, fiindc  
sunt de origine slavi. De i România i Republica Moldova sunt ri cu r cini 
latine i sunt a ezate ca fiind o "insul " în Europa slavofil , din punct de vedere 
geopolitic au men inut valorile lor culturale i caracterul romanic al limbii. 
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rbat 46 de ani, România "Am ales Spania pentru c  este o ar  latin , 
i am venit în 2003, la 10 august de ziua mea, nu voi uita niciodat .” 

Femeie 50 de ani, Ucraina "am plecat în 1998, dar îmi era indiferent de a 
alege între Spania i Italia, nu tiam nici o limb , mi-au spus ... te duci în Spa-
nia. Mi-am spus, nu-mi pas , pentru c  nu tiu nici una din limbi. va trebui ac-
olo s  înv  totul… desigur, nu tiam nici un cuvânt." 

De asemenea, în rile ex-sovietice în timpul erei sovietice i post-sovieti-
ce, a fost activ studiat  limba spaniol . Acest lucru a contribuit la formarea unui 
strat specific de vorbitori de limb  spaniol , cet enii din rile cu origini lingvi-
stice romanice în anii '90, în a doua jum tate a secolului XX, au fost ca primii 
"pionieri" în Spania i pe pia a sa de munc . Era epoca în care oamenii migrau 
spre necunoscut, nu aveau capitalul social i re elele de migra ie, care sunt un 
factor important atunci când se emigreaz . 

rbat 52 de ani, Bulgaria "în 1988 ...... Nu a fost o experien  pozitiv ." 
Apoi, mai târziu, la începutul secolului XXI, în Spania începe s  se forme-

ze i s  exist  deja o re ea destul de vast  de migrare constituit  de c tre familie, 
prieteni imigran i deja stabili i în Spania. Ace tia au contribuit la c utarea de lo-
curi de munc  pentru cei care au venit mai târziu s  lucreze i i-au ajutat în pro-
cesul de adaptare social i de integrare în societatea spaniol . Acest lucru a co-
ntribuit la cre terea valorii Spaniei ca ar  atractiv  pentru emigra ia economic  
din Europa de Est. 

Femeie 53 ani, România,  "Eu am venit în 2000 i am ales Spania pentru 
 so ul meu era aici, era de un an în San Fernando, cu fiul meu" 

rbat de 30 de ani, Republica Moldova "pentru c  m-a chemat un prie-
ten aici. El tr ia aici din 2002." 

În al patrulea rând, se pare c  Spania, Portugalia, Italia, i Grecia trebuie s  
fie considerate ca un centru, sau cel pu in un inter-rela ional de atrac ie pentru 
imigran ii din Est. i conform datelor prezentate mai sus, în aceast  situa ie de 
atrac ie migratoare (conform datelor), România are rolul de lider. 

De asemenea, ar trebui s  men ion m, faptul c  Portugalia în secolul XX – 
începutul secolului XXI a cunoscut un boom în construc ii, ca urmare a preg ti-
rii i de inerii Campionatului European de Fotbal (2004), petrecerea evenimen-
tului sportiv a condus la construirea unei puternice infrastructuri sportive, hote-
liere i de transport. Îns , dup  încheierea Campionatului European s-a produs o 
reducere a cererii de munc  pentru constructori, si multi imigran i din 
Portugalia au plecat la munc  în Spania, care avea o pia  a muncii mult mai 
dezvoltat i puternic . În acela i timp, imigran i legaliza i în Portugalia sau 
Italia, de multe ori vin s  lucreze în Spania, sau alte ri "prin metoda de a 
schimba ara gazd " [43]. 

rbat de 50 de ani, Ucraina "În 1999 am fost în Portugalia câteva luni, 
dar nu am g sit de lucru, pentru c  întotdeauna am c utat de lucru în domeniul 
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meu de activitate, dar în cele din urm  ne-am decis pentru Spania, i suntem 
aici de peste zece ani, aproape 11, deoarece so ia mea a g sit un loc de munc  
bun, ea este medic. Dac  ar fi dup  mine a i fi plecat, nu am fost foarte noro-
cos". 

Cu toate acestea, procesul de mobilitate circulatorie a imigran ilor din Est, 
în Spania, este complicat i prin faptul actualei crizei economice i financiare 
ce are un impact negativ asupra economiei spaniole i, în consecin , asupra pie-

ei for ei de munc . Evident, exist  mari dificult i în g sirea de locuri de 
munc  pentru popula ia spaniol , precum i pentru imigran ii din rile UE i 
alte ri, în special din Est. 

În acela i timp, trebuie remarcat faptul c  printre emigran ii din Est, în 
Spania, care au realizat sondajul, sunt i persoane care studiaz  în universit ile 
spaniole, precum i cei care au servit migra iei for ei de munc . Desigur, aceste 
persoane nu sunt imigran i economici, în sensul deplin al cuvântului. Aceste 
persoane sunt mult mai mult, dar, de asemenea, constituie un strat specific în 
procesul de migrare din Est spre Spania, f  de care imaginea fenomenului mi-
gra iei nu ar fi complet . 

Femeie 52 ani, Bulgaria "Am avut o burs  pentru cercet torii str ini în 
Spania." 

Femeie 32 ani, Republica Moldova „De unde vine pasiunea mea pentru 
studii hispanice? Am studiat tiin e politice i spaniol . În al treilea an de studii 
pentru prima dat  am plecat în Spania, în cadrul unui proiect. Aveam 19 de ani, 
a fost prima mea c torie în Europa, din Republica Moldova. Am fost pe 2 
luni, am tr it într-o familie spaniol , am avut dou  tabere în Burgos i în Piri-
nei. A fost o experien  excelent  pentru mine. Apoi, am întreprins o alte c to-
rie în Spania. Spaniolii spuneau, te vei întoarce ... i le spuneam, desigur. 

Apoi am mers în 2002, în Pamplona, la o conferin  de cultur  european . 
Apoi am mers la cursuri pentru profesorii de spaniol  în Ubeda i apoi m-au 
întors de mai multe ori, în mai multe ora e. i în 2006, m-am dus la doctorat. 
Am aplicat pentru programul de doctorat. A fost o întâmplare... Pentru c  am 
aplicat a a... f  s  a tept ceva pozitiv. Dar într-o zi,am primit vestea c  am 
fost acceptat  la programul de doctorat. Am desc rcat fi ierul, CV-ul, totul, i 
la sfâr it de termen, m-am prezentat la doctorat. …m-au acceptat i mi-au dat o 
bursa, mi-au pl tit diurnele, cazarea. M-am bucurat pentru c  a fost o veste ex-
celent  pentru mine. i, în februarie 2006 a trebuit s  m  prezint la doctorat. 
Am fost singura din Europa de Est. Au fost mul i oameni din America Latin , i 
pentru ei am fost ceva foarte exotic. Mi-am f cut mul i prieteni, profesori, co-
legi, discu ii, prezent ri... Mi-a pl cut întreaga experien ... aveam o preg tire 
bun  fiind cu studii din Europa de Est, i am avut profesori foarte mobili... din 
toat  lumea, pentru c  este o universitate interna ional  din Spania.” 
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În general, interviurile în profunzime cu imigran ii de munc  a eviden iat 
faptul c  principalii factori care au determinat p sirea rii, i plecarea în 
str in tate în c utarea de lucru, au fost i sunt cauzele socio-economice. Acest 
lucru este remarcat în cele mai multe discursuri ale imigran ilor. Cauza 
determinant  este situa ia financiar  dificil  a familiilor imigran ilor, lipsa for ei 
de munc , veniturile insuficiente pentru o existen  normal , necesitatea de a 
rezolva diferite probleme sociale legate de hran , cazare, tratament medical, 
înv area copiilor la coal , facultate, achizi ia unui apartament sau cas , 
cump rarea de ma ini i alte bunuri durabile. 

Femeie de 52 de ani, România "doream ca copiii mei s  poat  studia i 
nu aveam posibilitatea de a pl ti pentru coal , studii în România. i am c utat 
o via  mai bun  pentru mine, so ul meu, copiii mei". 

Între timp, în ultimii ani, se eviden iaz  un num r tot mai mare de lucr tori 
imigran i care au avut locuri de munc  în rile lor, salarii normale, cas , care 
le permiteau familiilor lor s  nu tr iasc  în s cie. Aceste persoane au devenit 
imigran ii mai pu in, pentru faptul c  nu au ce mânca i lucra. Fiindc , factorul 
determinant a fost dorin a de a ob ine salarii mai mari, de a avea mai mult decât 
ceea ce au cas  pentru aceea i munc . De astfel, pentru a- i rezolva probleme 
sau de a- i îmbun i situa ia lor financiar  actual . 

Femeie 53 de ani, România "Aveam ad post, hran , lucru… am plecat 
pentru a ne îmbun i ceea ce aveam.... doream mai mult, i apoi aveam co-
piii." 

Femeie 39 ani, Bulgaria "în 2001 ... pentru c  a venit so ul meu aici, a 
ob inut documente ... si noi am venit mai târziu. Dintr-un capriciu a vrut s  
plece, deoarece aveam lucru acolo, totul… Dar avea un prieten aici ... i, dup  
un an i jum tate am venit eu." 

Femeie 33 de ani, Republica Moldova "cred ca situa ia mea este 
diferit , nu am venit din necesitate, nu am avut-o, eu, dimpotriv , am avut 
perioade când m-am întors cu copilul, mama mea m-a ajutat cu bani din 
Moldova, îmi trimitea mama mea, este profesoar  la Universitatea de 
Pedagogie i Psihologie, m-am ajutat, 200-300 de euro." 

Acest lucru ne sugereaz  faptul c  for a de munc  din Est devine din ce în 
ce mai "capricioas ". În contextul globaliz rii, se începe a gândi nu numai în ca-
tegoriile sau parametrii din ara lor, la propria lor pia  de munc i salarii, dar 
începe s  se compare parametrii socio-economici, precum i nivelul de via  din 
str in tate. Deci, alegerea se face în favoarea muncii mai profitabile, în condi ii 
de munc  mai acceptabile i umane, pentru o atitudine mai uman  fa  de om, 
lucr tor i cet ean în ara gazd . 

rbat 59 de ani, România "Oamenii din Spania sunt buni, cinsti i, nu se 
sup  foarte mult ...Spanioli ... Cred c  este unica na iune de pe p mânt, cu 
oameni atât de creduli, pentru c  ei primesc str ini în casele lor, au mare încre-
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dere în ei ... în România nu a- i face ceea ce fac ei. i acolo unde am lucrat în 
Spania, am fost tratat foarte bine". 

În acela i timp, observ m din discursul intervieva ilor, c  ast zi avem 
(de i mai rar) alegerea aleatoare, alegerea din curiozitate, a Spaniei - ca ar  de 
emigrare. 

Femeie de 35 de ani, România "am plecat din România în anul 2004, ale-
gerea rii nu a fost premeditat  din România, ne-am dus într-o mic  aventur  
eu i so ul meu, i soarta ne-a adus aici. Eram c torit , f  copii". 

Comparativ cu al i imigran i, sunt i cei care au preferat s  se documenteze 
înainte de a pleca de acas , din ara lor i s  nu se afle într-o situa ie de ilegalita-
te, demonstrând responsabilitate atunci când decid s  emigreze în str in tate. 

Femeie 54 de ani, Bulgaria "Am ales Spania pentru c  am f cut o anchet  
preliminar  a tuturor rile din Europa, nu doream s  plec mai departe de Eu-
ropa. i în 1996, legile privind imigra ia din Spania erau cele mai liberale. Am 

zut oportunitatea de a veni aici, prin acorduri, i m-am gândit s  m  legalizez 
în mod corespunz tor. Pentru c  nu a  putea fi într-o ar  str in  f  acte." 

Femeie de 40 de ani,  Ucraina "Am lucrat mul i ani într-o agen ie de tu-
rism din Rusia i Ucraina... În final, v zând c , dup  Perestroika situa ia nu se 
îmbun ea, i în timp ce lucram cu multe ri, inclusiv Europa deja, avea ex-
perien . tiam regulile din Germania, Irlanda... tiind c  Spania avea o legis-
la ie mai bun , mai u oar , pentru c  nu îmi place s  tr iesc ilegal, am decis 
pentru Spania. Pe lâng  asta am auzit multe lucruri bune despre Spania, c  oa-
menii sunt prieteno i, afectuo i, i am decis s  plec în Spania." 

În acest context, a analizei noastre privind discursurile imigran ilor din 
Spania exist  de asemenea i prezen a dezam girii, dar, în ciuda acestui fapt oa-
menii demonstreaz  persisten i ambi ie în planurile lor de migrare, apoi reco-
nfigureaz  modelele lor de emigrare, ajungând pân  la stabilirea cu traiul în 
Spania. 

Femeie 43 de ani, România "În 2002 am plecat, i am venit în Spania pu-
in în elat . Am un vecin c torit aici, în Spania, care mereu îmi spunea c  

Spania este frumoas ... si am l sat un loc de munc  foarte bun în România 
când am venit, dar apoi nu am plecat din Spania din ambi ie. Am ales, apoi, 
Spania, din cauza re elei de prieteni i vecini, care cu to ii îi avem, nu-i a a?" 

Practica i sondaje cu imigran ii a relevat în mod clar o alt  categorie de 
imigran i mai pu in numeroas , de cet eni care fac parte din fluxul migra iei 
de munc , ap rut  ca rezultat a modei migr rii de munc . Pentru ei, se pare c  
veniturile, cre terea pozi iei lor financiare sau a familiei lor nu sunt atât de im-
portante, indispensabile. Din simplul motiv c  au o situa ie economic  bun . 

Femeie 38 de ani, Republica Moldova "am vrut s  încep ceva nou, ceva 
... am studiat la Chi in u, coal  tehnic ... 11 ani am lucrat la Chi in u, la o 
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Banc  de Stat, am avut loc de munc  foarte bun, de asemenea, am lucrat la ca-
se de schimb valutar." 

rbat 27 de ani, România "am încercat s  g sesc de lucru, dar, de ase-
menea, v  spun c  gândurile mele erau departe, am vrut s  plec. Ideea este vre-
au s  v d Europa, s  cunosc, s  practic limbile, aceasta este ideea. Aici îmi 
place." 

În majoritatea cazurilor, e vorba despre persoane care provin din familii cu 
o situa ie economic  destul de bun . Pentru ei, factorul principal care condi io-
neaz  dorin a de a emigra este de a se manifesta pe pia a de munc  din str in ta-
te, pentru a fi la curent cu toate, pentru a vedea lumea i în acela i timp, pentru a 
câ tiga bani. Sau, cel pu in pentru a rezolva alte probleme legate de educa ie, de 
carier , sport, etc. 

Femeie 38 ani, Bulgaria "am venit pentru a face o specialitatea în teolo-
gie la Universitatea Pontifica Comillas. Dac  a fost o experien  pozitiv ? Da, 
a fost o experien  bun , de studiu, am avut mari speran e." 

Femeie 42 de ani, România "prima dat  am venit în Spania în 1999 cu o 
burs  Erasmus, am dat un test si m-au acceptat. Întotdeauna mi-a pl cut s  fie 
profesoare toat  via a mea, i m  gândeam cum a i putea fi profesoare de spa-
niola, limba pe care o tiam, dar care niciodat  nu am vorbit-o. i am v zut o 
oportunitate în acele burse Erasmus în Spania. Era ansa mea." 

În contextul analizei noastre am remarcat, de asemenea, i participarea fe-
meilor în procesele migra ie interna ionale, care a fost obiectul a unor linii im-
portante de cercetare, ce au subliniat rolul important al femeilor ca subiect activ 
în fluxurile de migra ie interna ional . Conform acestui studiu prezen a femeilor 
este de 53,8%, comparativ cu 46,2% b rba i. În cele mai multe cazuri, experien-
a de migrare a femeilor poart  aspecte mai dramatice, indicând faptul c  proie-

ctele de migrare ale acestora sunt de multe ori mai dificile. 
În discursurile responden ilor am constatat de asemenea, c  femeile migre-

az  din diferite motive, dintre care am putea enun a: stimulente economice, re-
întregirea familiei, realizarea de oportunit i mai bune pentru copii, c utarea 
unei libert i mai mari, independen  personal i social , precum i fuga de vi-
olen a în familie, drame de familie sau alte motive. 

Femeie 55 ani, Republica Moldova "am suferit mult. M-am dus singur , 
deoarece so ul meu a r mas acas  cu copiii mei, pentru c  cineva trebuia s  ai-

 grij  de ei. A fost foarte greu, dar doream s  câ tig, pentru a cump ra haine 
pentru copii mei, a le trimite la coal . Am plecat pe un an i dou  luni, apoi a 
revenit. Am cheltuit ce am câ tigat, i nevoile f cut-m  s  plec din nou. Aveam 
nevoie chiar de mai mult, deoarece fiul meu mai mare a început s  studieze la 
universitate, i cei mai mici care mergeau la coal . i apoi a trebuit s  m  în-
torc în 2005. i am sim it ceea ce am sim it prima dat . Din nou, nevoia de 
bani. i banii s-au terminat, f  s  vin acas ." 
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Femei 44 ani, România "Când am plecat prima dat  din România a fost 
anul 2008. înainte eu am avut multe probleme cu primul meu so . El bea foarte 
mult, era un be iv, nu puteam avea nimic în comun, o cas . Am un copil de 20 
de ani cu el. Când am plecat de acas , b iatul avea nou  luni. i toat  via a 
mea a devenit un iad. Am venit acas  la p rin ii mei i tat l meu nu m   în ele-
gea, era la fel de violent. Apoi am mers la Hâr ova, unde  aveam un frate, a 

rui so ie a murit, i am avut grij , de copiii lor. Apoi am întâlnit un alt 
rbat, un prieten de al fratelui meu i am tr it cu el. Dar i el consuma alcool, 

de asemenea, era violent, a vrut sa-m  omoare. A a, am tr it 14 ani, cu al 
doilea so , i am avut un alt copil. Am avut dou  experien e proaste. Apoi a 
plecat în Spania, a ajuns s  lucreze la o ferm , i m-a chemat la el. Am venit cu 
copiii” 

Femeie 36 de ani, Bulgaria, "am plecat în 2000, cu adev rat nu aveam un 
proiect de a emigra. Doar c   nu g seam posibilit i s  lucreze în Bulgaria. 
Aveam locuri de munc  bune, dar îmi doream altceva. În ara mea, am lucrat la 

nci, pentru c  m-am specializat în economie i drept vamal. Am lucrat mai 
multe luni, la biroul vamal din Ruse, este la frontier  cu România, dar nu mi-a 
pl cut, nu era pentru mine, a fost ca o practic , de patru luni. Apoi m-am întors 
în ora ul meu, Troian, care este un ora  mic, i am început s  lucreze într-o co-
mpanie de marketing, apoi într-o agen ie privat  de contabilitate, apoi am luc-
rat în b nci... Apoi, am ajuns s  lucrez într-o coal  francez , am lucrat într-un 
hotel care aducea grupuri din Fran a... A a c  atunci am decis s  merg pe o 
luna în vacan , deoarece varul meu era aici veniser  cinci ani mai devreme, în 
1995 a sosit. i am zis, bine, cum la acel moment, sora mea era în Anglia, am 
decis s  ne vedem aici, în Spania. Ea a venit din Anglia i eu din Bulgaria, ... 
aici, în casa v rului meu. Sora mea nu i-a pl cut Spania, i-a pl cut Anglia. Dar 
adev rul este c  pe mine m-a încântat, i am r mas aici. Am l sat familia mea 
... p rin ii mei nu tiau c  c  eu am r mas, au  acceptat cu greu, dar au accep-
tat. Dar p rin ii mei sunt, a a cum au fost tineri, lucrau, f  copii, ca toat  
lumea a fost... a fost un pic cam greu." 

Astfel, în acest mod analiza ne demonstreaz  c  o influen  remarcabil  
asupra deciziei de a migra o are pozi ia în care femeile se afl , în societatea de 
origine i dinamica în care sunt încorporate în societ ile de destina ie, care inf-
luen eaz  în mod diferit la b rba i i femei. 

 
Experien e i c i de migrare din/spre alte ri europene 

În discursurile celor intervieva i s-a subliniat un alt aspect important în pro-
cesul de migra ie interna ional  experien ele acumulate pe c ile de migrare, nu 
numai spre Spania, dar i din alte realit i. Ar trebui s  men ion m aici un speci-
fic,  în  analiza  noastr  c  Ucraina  i  Republica  Moldova  de ine  doi  vectori  de  
emigrare, atât spre Vest (Uniunea European ), cât i spre Est (Rusia), în compa-
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ra ie cu Bulgaria i România, unde fluxurile de migra ie sunt îndreptate mai 
mult spre Europa de Vest i continentul american (SUA, Canada). 

rbat 43 ani, Ucraina "prima data m-am dus la Moscova în 2000, deoa-
rece mul i oameni din ara mea plecau. Am r mas mai pu in de un an, deoarece 
se câ tiga pu in. Acolo am lucrat la cur area str zilor, era greu s  g sesc 
ceva de lucru cu hîrtiile la Moscova. Lucru bun de a migra la Moscova este c  
nu ai nevoie de viz , dar unica ce e bine. Apoi m-am întors i mi-am încercat 
norocul în România, dar lucrurile au mers mai r u... i, în sfâr it, m-am decis 

 plec în Spania, de i aveam nevoie de o viz ." 
Ceea ce faciliteaz  foarte mult emigrarea c tre Rusia din Ucraina i Repub-

lica Moldova este faptul c  nu e nevoie de viz i le permite oamenilor s  prac-
tice mai mult mobilitatea circulatorie pe lucru i s  fie mai mult al turi de fami-
liile lor. 

În schimb observ m c  traiectoriile de migrare pentru români i bulgari cu-
prind mai mult rile Uniunii Europene, unde exist  mai multe oportunit i de a 
fi inclu i pe pia a for ei de munc  a UE. 

rbat 43 de ani, România " i apoi am mers în Austria, prin aceea i co-
mpanie. So ia mea a r mas în România, am tr it singur, dar la fiecare dou  sau 
trei s pt mâni mergeam acas . i apoi m-am întors în România. A a c  trece-
am deseori grani a. În 2002 m-am dus în Italia, apoi Belgia, Olanda, Elve ia i 
apoi Fran a. M-am dus ca turist, dar eram în c utare de lucru, de fapt. Si apoi 
am venit în Spania printr-o cuno tin ." 
 

i i mecanisme de intrare în Spania 
Desigur, atunci când se preg tesc pentru o c torie în str in tate, emigran-

ii întreprind anumite ac iuni/m suri. În primul rând, desigur, este înv area li-
mbilor. În al doilea rând, a g si finan e pentru c torie/migrare. Cu siguran  
nu sunt 35-60 de euro pentru plata vizelor oficiale. Dimpotriv , suma este mult 
mai mare decât aceste tarife: pentru solu ionarea informal , pentru urgentarea 
documentelor, etc. 

În al  treilea rând,  de a  g si  anumite persoane sau companii  care pentru o 
anumit  sum , un cost destul de mare, deseori se ocup , cu documentele i ob i-
nerea unei vize pentru Uniunea European . Având în vedere faptul c  exist  de 
multe ori oameni care sunt "în ela i", nu- i respect  angajamentele, emigran ii 
poten iali încearc  s  "lucreze" cu oameni în care au încredere din experien a 
(personal  sau colectiv ) recurg la neamurile de familie, prieteni i cuno tin e 
bazate pe rela ii personale de încredere îi ajut  la stabilirea de contacte cu diver-
se companii, organiza ii, agen ii pentru a emigra. 

rbat 44 de ani, România "În primul rând am plecat în Italia în 1999. 
Am cheltuit o mul ime de bani, peste $ 1.500 pentru viz , mai ales c  nu am pu-
tut sta mai mult de o lun  în Italia. Prietenii care mi-au promis ajutor, nu au 
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putut sau nu au tiut cum s i in  cuvântul. În 2002, m-am dus în Grecia, pen-
tru a culege portocale pentru trei luni, prin contract. Dar am stat acolo un an i 
jum tate. M-am întors în România i a plecat din nou, am stat trei luni i apoi 
m-am întors în Grecia. În 2005 m-am dus în Spania printr-o cuno tin , un 
prieten de-al meu. i 1 noiembrie 2005, am venit s  Berja, Almeria..." 

În al patrulea rând, a primi o viza de turist sau de lucru. Dar, în ultimii ani a 
avut loc o schimbare definitiv  în tacticile i comportamentul emigran ilor. 
Dac  anterior accentul era pus pe ob inerea unei vize turistice pentru Spania, 
ast zi autorit ile politice i administrative din Spania, recunosc faptul c  
imigran ii din Europa de Est, în marea majoritate vin cu inten ia s  lucreze, i nu 
pentru a studia i / sau a explora cultura i istoria rii, limitarea eliber rii de 
vize turistice, a adus la avantajul ob inerii unei vize bazate pe invita ie oficial  / 
contract de munc  / documente de înregistrare a contractelor cu firmele din 
regiune ce au contractat cu angajatorii, din Spania. 

rbat 40 de ani, România "am plecat în 2007, i m-am dus cu o ofert  
de munc . Doream s  deschid o brut rie, afacere româneasc  (covrig rie), 
aici, în Spania, pentru a oferi micul dejun tipic românesc. Ceva au avut acolo i 
nu aveau aici. i am început." 

În plus, alte caracteristici utilizate pentru a migra în Spania sunt diferite bu-
rse, conferin e i seminarii. Nu exist  nici o îndoial  c  aceste modalit i sunt 
folosite pentru a ob ine o viz  de studii în zona Schengen i de acolo a emigra în 
ara de destina ie. 

Femeie 45 de ani, Bulgaria "Am avut o burs  în Fran a, de patru luni, 
apoi am avut doi ani de burs  în Germania i de acolo am primit o burs  pentru 
cercet torii str ini în Spania i am venit aici din Germania, în martie 1994." 

În al cincilea rând, este ob inerea cet eniei române sau bulgare (pa aport), 
care asigur  libera circula ie f  vize în interiorul Uniunii Europene, pentru 
mul i moldoveni / ucraineni. Modul simplificat de sosire în Spania este, furnizat 
de asemenea i de alte forme ca: c torii cu cet enii spanioli, sau reunirea fa-
milial  a imigran ilor legaliza i. 

Femeie 40 de ani, Republica Moldova "am venit în 2002, când s-a dat li-
bertatea de a c tori liber pentru români, pentru c  eu, având cet enia româ-

 am putut veni, pentru c  mi-au dat pa aportul românesc, exact în noiembrie 
2001." 

În al aptelea rând, este intrarea ilegal  în ara gazd . În condi iile unei dis-
tan ei largi dintre Europa de Est i Spania, aceast  fiind la marginea opus  a 
Uniunii Europene, în primul rând semnific  intrarea ilegal  în Uniunea Europe-
an i, de asemenea, continuarea emigr rii spre Spania, profitând de lipsa cont-
roalelor la frontier  între statele membre ale Uniunii Europene. 

 
Formarea profesional  în contextul emigr rii 
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În ceea ce prive te nivelurile de educa ie, în discursurile imigran ilor din 
Europa de Est, veni i din acest val migra ional se eviden iaz  faptul, c  posed  
niveluri de studii profesionale i universitare, fiindc  fostul "bloc socialist" a fa-
vorizat oportunit ile educa ionale i de instruire ca fiind unul din pilonii verteb-
rali a societ ii de atunci. Odat  cu c derea comunismului la sfâr itul anilor opt-
zeci i începutul anilor nou zeci, standardele de formare se men in stabile în 
societatea de origine, i sunt mai relevante, comparativ cu alte grupuri de imig-
ran i din ri ter e. 

Femeie 36 de ani, Bulgaria "Înv mântul este mult mai serios în Bulga-
ria, poate mai riguros. Aici trebuie s  ai responsabilitatea ta proprie pentru a 
studia. Aici oamenii trec f  a studia, acolo... sper sa r mân  a a, deoarece, 
în Bulgaria am primit o educa ie de înalt  calitate, gratuit . Am dou  studii... 
cinci ani de economie i trei de drept vamal." 

O alt  chestiune important  se refer  la mobilitatea for ei de munc  de ni-
vel jos, de i i-au îmbun it nivelul de trai în Spania, acest lucru nu a contribu-
it la o cre tere în statutul ocupa ional/profesional, pentru c  în rile lor de origi-
ne, lucrau în industrie, construc ii, administra ie i în alte servicii. 

 
Rela iile de familie în cadrul proiectului de imigrare 

În general, est-europenii se stabilesc, de obicei cu doi sau trei membri ai fa-
miliei lor, este vorba de cupluri gospod rii, compuse din familii cu copii sau 
fra i i surori, care s-au stabilit aici, în Spania. Fapt ce ne confirm  rolul central 
desemnat de re ele i lan uri de migra ie, în procesele de migra ie interna ional . 
Stabilirea ini ial  cu traiul a unui val concret de imigran i într-o zon  / 
localitate în particular, este favorizat  de dinamica func ion rii re elelor i 
lan urilor de migra ie, bazate pe rela iile i leg turile de familie, prietenie i 
solidaritate între compatrio i. Re elele de migra ie situate în diferite scenarii, 
transmit informa ii între societatea de origine i societatea gazd . 

Majoritatea responden ilor vin s  confirme faptul c  migra ia interna ional  
se bazeaz , deseori ori pe strategii de familie. Acest fapt ne pune în leg tur  cu 
teoriile care accentueaz  rolul familiei în procesul de migra ie interna ional , as-
tfel, este familia, cea care dezvolt  diferite strategii de adaptare i creeaz  diferi-
te forme de migra ie. În unele cazuri, migra ia poate fi colectiv , tinzând spre 
stabilirea traiului permanent în locul de destina ie, alte familii aleg decizia de a 
trimite un membru de familie temporar în func ii de necesit i, cum ar fi cump -
rarea unei case, plata pentru studii, etc., în timp ce unii din membrii familiei r -
mân în ar . 

Femeie 38 ani, Bulgaria "Am o fiic  de 18 ani, care studiaz  acolo ... tre-
buie s  trimit bani... s  ajut." 

Femeie 50 de ani, Ucraina " i am dus de acas , de la copiii mei am plecat 
... foarte r u... So ul meu nu a vrut s  lucreze oriunde, a r mas acolo, iar 
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copiii au r mas cu mama mea. Fiul meu era în liceu a doua clas , dar a trebuit 
 merg s -mi câ tig existen a i s -mi ajut copiii mei, pentru a trimite bani. 

Apoi am f cut regruparea i am adus copiii mei aici." 
În ceea ce prive te situa ia familial , majoritatea responden ilor sunt cu un 

membru al familiei în locul de destina ie. Nu, atât de mult ne interesa s  cunoa -
tem situa ia familial , ci mai degrab  faptul în care ace tia ar putea conta pe un 
oarecare sprijin familial. A a cum s-a discutat în rândurile anterioare, referitor 
la rela iile de familie, mai mul i membri semnificativi de familie r mân în ara 
de origine. Situa iile familiale ale imigran ilor sunt variate: cupluri singure, cup-
luri cu copii mici, unde unii copii tr iesc în ara de origine, unii copii sunt nec -

tori i i tr iesc în Spania cu un p rinte, astfel ar trebui s  subliniem unele situ-
ii de coabitare a familiei extinse /ample: fra i ce tr iesc împreun i alte rela ii 

de familie mai îndep rtate. 
rbat 29 de ani, România "Eu tr iesc cu fratele meu i cumnata mea. Ei 

au doi copii, unul aici, unul acolo." 
Astfel de informa ii în ara de origine, stimuleaz  migrarea de noi membri 

familiali care particip  în procesele de migra ie interna ional . De asemenea, se 
produce sosirea noilor imigran i, care nu sunt direct implica i în procesele mig-
ra iei de munc , prin intermediul procedurilor de reîntregire a familiei. Fiecare 
imigrant poate favoriza sosirea rudelor, prietenilor i a concet enilor, care în 
timp are un "efect multiplicator", fiindc  politicile de control i de reducere a 
fluxurilor de migra ie nu le pot opri, stimulând crearea unei puternice re ele de 
migra ie în context familial. 

Femeie 41 de ani, România, "Apoi, el a plecat în Spania, a ajuns s  lucre-
ze la o ferm , i m-a chemat, de asemenea, i pe mine. Am venit cu copiii." 

Prin urmare, iese în eviden  de asemenea, o caracteristic  a imigran ilor 
europeni din Est tendin ele de a dezvolta o re ea de solidaritate între ei, sim ind 
responsabilitatea de a se sprijini i de a se ajuta reciproc, au o mare nostalgie pe-
ntru ara lor, de i crizele economice i politice în continuu fac ca speran ele de 
reîntoarcere s  fie percepute ca un proces pe termen lung. 

 
Concluzii 

Migra ia este un lucru uimitor. Aceasta reflect  timpul, soarta oamenilor i 
a istorie statelor. Este o bucat  de timp în dimensiunea uman . Pentru c  cineva 
a reu it s  rezolve problemele sale. Cineva - par ial. Al ii au pierdut, pl tind foa-
rte dur. 

Astfel, dup  efectuarea analizei noastre, putem identifica factorii care au 
încurajat i influen at emigrare din Est c tre Spania fiind urm torii: 

1. Legisla ia spaniol  liberal , care permite cet enilor str ini s  lucreze 
 procesarea tuturor documentelor oficiale; 
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2. Cererea de for  de munc  în agricultur , construc ii, servicii domestice, 
etc.; 

3. Salarii mult mai mari comparativ cu salariile din rile din cercetarea 
noastr ; 

4. Posibilitatea de a primi permise de munc i de edere, datorit  procese-
lor de legalizare convocate de c tre guvernul spaniol; 

5. Un factor favorabil, de asemenea, pentru imigrare a fost societatea spa-
niol , ospitalitatea i atitudinea prietenoas  a spaniolilor; 

În ciuda acestor factori, de fapt este imposibil de a r mâne indiferent, citind 
aceste discursuri i opinii sincere ale imigran ilor. Provoca un dublu sentiment 
de fiecare dat : prima bucuria pentru aceste persoane, care au reu it s  dep ea-
sc i s  se transforme pe sine, de multe ori în condi ii ostile lor, voin a, talentul, 
i, în acela i timp te sim i trist cu ei pentru suferin a lor, frica, stresul, 

pierderea speran ei i credin ei în sine. 
… Ei au p sit rile natale pentru a avea o nou  via  în str in tate: Spa-

nia, Italia, Grecia... Bine sau r u, au încercat s  se adapteze la noul mediu soci-
al-politic, economic i cultural. Vor reveni în ara lor de origine sau vor r mân  
în "noua patrie"? Analiza i justificarea perspectivele de revenire în rile lor de 
origine sunt în discursurile lor. Dac  într-adev r se întorc în planurile lor? Tim-
pul va spune... Dar condi iile de reîntoarcere, a a cum spun ei, ar trebui de ase-
menea, s  devin  o realitate. 

Nu vom face concluzii. Le au f cut de imigran i. Le vor face guvernele i 
autorit ile, care înc  mai credem, doresc binele rii lor i a cet enilor s i, cât 
de aproape sau departe nu ar fi. Se pare c , în procesul de con tientizare a impo-
rtan ei tuturor cet enilor pentru ara lor i a rii pentru to i cet enii s i, este 
semnificativ de a în elege i de a dori s  ne apropiem unul spre cel lalt, de a g -
si cea mai bun  decizie, necesarul pentru ar i poporul s u, suntem în speran a 

 în acest context se reflect i mica noastr  contribu ie tiin ific . 
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PARTICULARIT I DE INTEGRARE A COPIILOR 
IMIGRAN ILOR MOLDOVENI ÎN SOCIETATEA GAZD . 

CAZUL FEDERA IA RUS  
 

Olga POALELUNGI 
Republica Moldova, Chisinau, Academia de tiin e din Moldova, Institutul Inte-
grare European i tiin e Politice  
Cercet tor tiin ific 

 
An important issue such as the impact of migration on children of migrant 

parents, has not been reflected yet in research in Moldova proper. Although 
some problems generating situation of children without parents care about their 
leaving to work abroad began appearing in several studies, the topic of children 
left with parents abroad is not an issue in local studies and no the agenda of the 
authorities. 

 
Transform rile economice i sociale, dezvoltarea sistemelor 

informa ionale i de comunicare moderne, procesele de globalizare au 
contribuit substan ial la intensificarea proceselor migra ionale. Factorii de 
atragere / respingere a migra iei de natur  socioeconomic  au cunoscut i ele 
la rândul s u transform ri substan iale. Tot mai important devine rolul 
politicilor na ionale i regionale, care stimuleaz  atragerea migran ilor, în 
special crearea unor condi ii facilitare pentru repatrierea cona ionaliilor, 
facilitarea mecanismelor de atragere a for ei de munc  din ter e ri, crearea 
condi iilor favorabile pentru atragerea tineretului studios în institu iile 
superioare de înv mânt etc. Dezvoltarea mecanismelor de atragere a 
imigran ilor este caracteristic  statelor care se lovesc cu problema depopul rii 

i îmb trînirii popula iei. Crearea premiselor pentru imigrarea i integrarea 
reu it  a str inilor reprezint  pentru aceste state o posibilitate de a restabili 
balan a demografic i de a suplini necesit ile în for  de munc .   

De  men ionat,  la  fel  ca  i  alte  state  din  regiune  -  Federa ia  Rus ,  
Ucraina, România, majoritatea statelor UE - Republica Moldova se confrunt  cu 
problemele depopularii i îmb trânirii. Asist m la o competi ie regional  
pentru  resursele  umane.  Pentru  o  ar  lipsit  de  z minte  naturale,  unicele  
resurse care pot asigura dezvoltarea economic  durabil  reprezint  resursele 
umane. Calitatea lor i posibilitatea reproducerii constituie un aspect ce ine 
de asigurarea securit ii demografice a rii. În aceast  ordie de idei pentru 
Republica Moldova devine tot mai important  gestionarea eficient  a 
migra iei, în cpecial a celei provizorii în scop de munc i a consecin elor 
acesteia. Intensitatea i perioada îndelungat  de participare a persoanelor în 
procesele migra ionale au condus la trecerea migra iei de la faza migra iei 
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propriu-zis la faza urm toare – adaptarea i integrarea în societatea gazd . 
Acesta contribuie la intensificarea proceselor de unificare a familiei, inclusiv i 
a copiilor, fapt ce conduce la pierderea definitiv  a acestei p i a popula iei 
pentru Republica Moldova.  

Cunoa terea  i  o  mai  bun  în elegere  a  proceselor  de  adaptare  /  
integrare a migran ilor din Moldova peste hotare, a problemelor cu care ei se 
confrunt  în acest proces poate ajuta la identificarea  necesit ilor i crearea 
mecanismelor pentru men inerea leg turii emigran ilor no tri cu Patria. 

Reitir m c  intensitatea proceselor de adaptare / integrare în societatea gaz-
 depinde de mai mul i factori, cum ar fi: (1) legisla ia prielnic  a statelor 

de destina iei [1], (2) factorii care caracterizeaz  situa ia imigrantului în 
ara de destina ie, precum i (3) reac ia ambivalent  a societ ii gazd , care 

stimuleaz  sau respinge inten iile de adaptare a migrantului [2], (4) un ir de 
caracteristici personale ale migrantului sau a membrilor familiei acestuia.  

Integrarea copiilor pleca i cu p rin ii depinde i de statutul p rin ilor în 
ara de destina ie, accesul copiilor la serviciile educa ionale, medicale etc.  

Am remarcat deja c  problemele de adaptare a migran ilor în societatea 
gazd  în mare m sur  depind de legisla ia statelor de edere a migran ilor, în 
cazul dat legisla ia Federa iei Ruse. Pe parcursul urm torilor cinci ani, 
popula ia apt  de munc  din Rusia se va reduce anual cu circa un milion de 
persoane, astfel i necesitatea suplinirii în for  de munc  extern  se 
estimeaz  la acela i num r de persoane [3]. Din punctul de vedere al 
priorit ilor demografice, Federa ia Rus  este interesant  în atragerea for ei 
de munc  din ter e ri. Con tientizarea acestui fapt a stat la baza elabor rii 
Strategiei migra ionale a Federa iei Ruse, a predeterminat autorit ile la 
liberalizarea politicilor migra ionale i promovarea politicilor de imigrare. 
Pentru diferite categorii de str ini au fost stabilite diverse m suri de adaptare, în 
func ie de statutul categoriei: repatrian i, refugia i, migran ii cu permis de 

edere de durat , migran ii sezonieri (în baz  de patent ). În mod special se 
faciliteaz  repatrierea ex-cet enilor din statele ex-URSS. 

De i de jure au fost promovate politicile de atragere selectiv  a resurselor 
umane din ter e ri, de facto realizarea politicilor nu a dat rezultatele 
scontate, fiind în mare m sur  blocat  de factorul birocratic i inconsecven a 
politicilor promovate [14]. 

Alt factor, ce deosebe te procesele de adaptare / integrare a imigran ilor 
în Federa ia Rus  de aceste procese în statele Uniunii Europene, în special în 
Italia, constituie atitudinea mai rezervat  a societ iii, existen a xenofobiei. 
Mai multe cercet ri efectuate în Federa ia Rus  [4] au ar tat c  circa 53% din 
cei intervieva i au o atitudine negativ  fa  de migran i i consider  c  ei nu 
sunt necesari. Totodat , responden ii indic  c  realitatea impune utilizarea 
migran ilor în diferite activit i deoarece: lucrul migran ilor este mai ieftin - 
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89%,  ei  sunt  gata  s  lucreze  cât  trebuie  -  30%,  ei  pot  fi  mai  u or  g si i  i  
angaja i - 26%, migran ii sunt mai disciplina i - 20%, sinecostul lucrului este 
mai ieftin - 87%, migran ii respect  termenii efectu rii lucrului - 83%, calitatea 
lucrului este satisf toare - 75%. Este remarcat  cumsec denia (77%) i 
responsabilitatea (72%) migran ilor.  

Cu toate acestea, popula ia autohton  r mâne a fi reticent  fa  de imig-
ran i. Un sondaj realizat recent pentru a elucida pozi ia popula iei autohtone 
privind o eventual  amnistie migra ional  [5] a ar tat c  aceasta ar fi acceptat  
doar de 28%, împotriv  sunt 46% i  nedetermina i - 26%. În mare m sur  - 
67% - popula ia autohton  are re ineri i team  fa  de migran i. Cei mai 
rezerva i în privin a necesit ii amnistiei migra ionale sunt locuitorii 
ora ului Moscova (62%), ora elor mari (54%), persoanele care dispun de 
venituri înalte (52%).   

Or, ultimii indicatori sunt foarte importan i, deoarece majoritatea migran-
ilor din Republica Moldova sunt concentra i anume în ora ul i regiunea 

Moscova i mai pu in în Sanct-Peterburg.  
Datele statisticii na ionale pe parcursul ultimului deceniu constant indic  

 fluxul migra ional din Republica Moldova  în propor ie de circa 60% sunt 
orientate spre CSI, dintre care 97% spre Federa ia Rus 2. Majoritatea absolut  
a migran ilor din Moldova lucreaz  în Moscova (97%). Acest lucru se 
datoreaz  regimului liber de circula ie, c ilor simple de acces, costurilor mai 
reduse a migra iei în aceast  direc ie, cunoa terii limbii ruse, consolidarea 
re elelor migra ionale ce asgur  anumite oportunit i în angajare, 
liberalizarea politicilor de documentare a migran ilor în Fedra ia Rus  din 
anul 2010 (procurarea patentei pentru activitate) etc.  

Profilul migran ilor din Moldova este urm torul: b rba ii reprezint  
majoritatea migran ilor - 72,9%, majoritatea migran ilor provin din mediul 
rural  -  64,6%,  vârsta  medie  constituie  34  ani  i  este  mai  mic  decât  cea  a  
migran ilor care lucreaz  în statele UE - 38 ani. Majoritatea migran ilor sunt 
antrena i la diferite tipuri de lucr ri în construc ie - 68%, în comer  - 14,4%, 
în sectorul privat. Perioada pentru care migran ii inten ioneaz  s  pâmân  
peste hotare la fel este mai mic , fa  de perioada anun at  de migran ii în 
statele Uniunii Europene. Inten ioneaz  s  lucreze în Fedrera ia Rus  pân  la 
un an - 23%, 1-2 ani - 19%, 3-5 ani - 20%. S  r mân  definitiv în Federa ia 
Rus  inten ioneaz  doar 2,7% migran i. Num rul migran ilor în Federa ia 
Rus , care au copii de vârst  pre colar , constituie 20% i este de dou  ori 
mai mare fa  de acest indicator pentru Italia. 

                                                
2 În anul 2011, potrivit datelor Anchetei For ei de Munc  BNS peste hotarele rii lucrau peste 

311 mii persoane. 
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Cunoa terea profilului migran ilor este important, deoarece în func ie 
de caracteristicile personale (sex, nivel de studii) procesele de adaptare i 
integrare decurg în mod diferit. Este cunoscut faptul c  mai u or se integreaz  
copiii, tinerii, femeile, persoanele cu studii superioare etc. Dac  facem o mic  
analiz  a indicatorilor de baz  a imigran ilor în func ie de orientarea fluxului 
migra ional observ m diferen e esen iale dup  vârst  (migra ia spre CSI 
este mai tân ), sex (spre statele UE pleac  un procent mai mare de femei), 
studii (nivelul de studii ale emigran ilor spre UE este mai avansat) i al i 
factori care influien eaz  capacit ile de acomodare i integrare, precum i 
decizia de a r mânea sau de a reveni în ar  (Tabelul 1).  
 

Tabelul 1. Caracteristicile de baz  ale migran ilor în func ie de statele de 
destina ie, 2009, %. 

indicatorii  Statele CSI Statele UE Alte state 
Virsta 15-24 23,4 16,7 16,2 
 25-34 28,02 27,6 29,7 
 35-44 27,6 26,4 24,5 
 45+ 20,9 29,3 29,5 
Mediul urban 34,4 36,7 36,3 
 rural 70,3 62,0 57,7 
numarul anilor de studiu in mediu 10,67 11,65 11,25 
ocuparea pina la emigrare ocupat 33,4 40,5 35,3 
 somer 56,0 39,4 29,5 
 student 3,1 6,4 8,3 
 casnica 5,9 12,4 23,0 
 pensionar 0,2 0,3 0,9 
 altele 1,3 0,9 3,0 

Sursa: [15] 
 
La prima vedere, migran ii din Moldova în statele CSI i Federa ia Rus  

sunt mai pu in dispu i spre acomodare i integrare în societatea gazd : 
perioada afl rii în afara Republicii Moldova nu este îndelungat , munca în fond 
este sezonier , ei au mai multe posibilit i de a reveni i a pleca la munc , mai 
mul i dintre ei au copii de vârst  pre colar , fapt ce men ine strâns  rela ia 
cu familia, nivelul de studii nu este suficient pentru a favoriza cariera 
profesional i un nou statut social etc. Totodat  ei sunt mai tineri i mai 
energici, au mai multe posibilit i pentru reorientarea profesional i alte 
calit i ce facilitez  integrarea. În cazul în care situa ia socioeconomic  din 
Republica Moldova nu se va schimba, iar politicile imigra ionale ruse vor 
deveni mai atractive, procesele de adaptare i integrare a migran ilor din 
Moldova în Federa ia Rus  vor cunoa te o evolu ie pozitiv . Cu atât mai 
mult, în pofida atitudinilor xenofobe, popula ia autohton  este mai loial  fa  
de imigran ii din Moldova i Ucraina, decât fa  de imigran ii din alte state 
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afla i în Federa ia Rus . Circa 60% dintre responden i au ar tat c  sunt de 
acord ca lâng  ei s  tr iasc  familii din Moldova sau Ucraina (fig.1), cota 
persoanelor care au r spuns afirmativ la întrebarea dat  este mai mult decât de 
dou  ori mai mare decât a celor care au r spuns negativ, cu evidente deosebiri 
fa  de alte state. 

 
Figura 1. Atitudinea populatiei Rusiei fata de migrant, vecini la locul de 

trai, %. 

 
Cu regret, statistica oficial  a Federa iei Ruse nu prezint  suficiente date 

privind num rul migran ilor din Moldova i num rul copiilor sosi i în 
Federa ia Rus  împreun  cu p rin ii. Situa ia dat  este par ial îndrept it  
de faptul c  migra ia spre Moscova fie are un caracter preponderent sezonier, 
fie, în cazul în care perioada afl rii în Moscova dep te 12 luni, nu cere 
înregistrare în serviciile migra ionale (este suficient  procurarea patentei). 
Deoarece nu dispunem de suficiente date statistice, nu ne putem permite o 
analiz  a  situ iei copiilor migran ilor din Moldova în Federa ia Rus  
similar  celei efectuate pentru copiii din Italia.  

Cu toate acestea, dispunem de datele unui ir de cercet ri efectuate în Fe-
dera ia Rus  [6, 8, 9, 10] care ne permit s  deducem aspectele de baz  ce in 
de integrarea copiilor migran ilor în sistemul educa ional din Federa ia 
Rus , în special în ora ele Moscova i Sant-Petersburg i care pot fi aplicate 
situa iei copiilor din Republica Moldova. 

 
Raspunsurile respondentilor la intrebarea “Ce parere aveti daca vecinii Dvs sa fie 
o familie de imigranti din …?»  Variante de raspuns: Da. Nu. Nu stiu. 
Sursa: [4] 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

101 

Cercet rile au pus în eviden  factorii-cheie de care ine solu ionarea 
pozitiv  a problemelor copiilor, sosi i îmreun  cu p rin ii migran i în 
Federa ia Rus : lipsa statutului legal al p rin ilor i lipsa unei defini ii 
juridice prvind copii migran i în legisla ia rus . 

Cel mai importan factor care afecteaz  situa ia copiilor este statutul 
nelegal al p rin ilor. Astfel, dac  persoana nu este luat  oficial la eviden a 
serviciilor migra ionale i nu dispune de statut legal devine dificil  asigurarea 
medical i social  a p rin ilor, precum i ale membrilor familiei 
migrantului. Iar în lipsa documentelor medicale necesare, ca exemplu, devine 
problematic  înscrierea copiilor în institu iile pre colare. Dar cunoa tem c  
accesul la educa ia pre colar  a copiilor migran ilor prezint  beneficii 
majore. Atunci când se pune un accent puternic pe dezvoltarea competen elor 
lingvistice, aceasta poate fi de un real ajutor în preg tirea elevilor migran i 
pentru colarizarea de mai târziu. La fel, statutul ilegal al p rin ilor sau 
necesitatea prelungirii periodice a permisului de edere influien eaz  
posibilitatea copililor de a frecventa f  întreruperi coala. Potrivit legisla iei 

i praticilor aplicate, copilul poate fi exclus din coal , în cazul în care 
rintele nu reu te s  reperfecteze la timp documentele ce prelungesc 

perioada de edere. Astfel se întrerupe procesul de înv îmânt, fapt ce se re-
flect  negativ asupra calit ii cuno tin elor copilului.  

Un alt factor-cheie constituie lipsa în legisla ia Federa iei Ruse a unei 
no iuni / defini ii juridice clare i unanim utilizate referitor la copiii 
migran i. În lipsa unei astfel de defini ii sunt problematice asigurarea 
eviden elor necesare privind num rul copiilor care au venit împreun  cu 

rin ii în Federa ia Rus . Lipsa reglement rilor juridice lipse te copiii de 
drepturi la deservirea sistemului medical i la spitalizare (numai 10% dintre 
copiii migran ilor au drept legal la asisten  medical ), reduce accesul 
copiilor i nivelul de integrare a copiilor în sistemul educa ional. 

Suplimentar exist i bariere în adaptarea copiilor în sistemul educa ional 
rus, care depind de un ir de factori de natur  economic , social , psihologic , 
obiectivi i subiectivi (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2. Bariere de adaptare a copiilor migran ilor în sistemul educa i-

onal rus, 2008 / 2009, % 
Bariere la adaptare Perioada timpului de 

trai in Moscova 
   

 Toat  via a / cea mai 
mare parte a vie ii 

5-7 
ani 

2-5 
ani 

Mai 
pu in de 

2 ani 
Necunoa terea limbii 18 29 37 42 
Dezadaptarea psihologic  / intelec-
tual  

8 16 12 18 
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Probleme în comunicare cu copii 
din grupa  etniei dominante 

17 26 28 34 

Nostalgia dup  casa, dup  Patrie 24 42 49 28 
Necunoa terea normelor i 
tradi iilor culturale locale 

9 17 19 35 

Complica ii în studierea program-
ului colar 

17 25 29 37 

 Greut i de  ordin material, 
social, economic în familie 

14 26 30 41 

Intoleran a fa  de grupul 
autohton de copii 

12 18 20 24 

Intoleran a din partea grupului 
autohton de copii 

24 30 37 46 

Izolarea social  9 9 11 19 
Deosebirea în valori i tradi ii 24 27 30 32 

Sursa: [6] 
 

De  observat,  cu  cât  este  mai  îndelungat  perioada  de  trai  în  Federa ia  
Rus  cu atât sunt mai eficiente procesele de acomodare. Spre exemplu probleme 
din cauza necunoa terii limbii au 42% dintre copii care locuiesc în Moscova 
mai pu in de doi ani i doar 18% dintre cei care locuiesc aici cea mai mare 
parte a vie ii (a se ine cont c  în cercetare au participatcopii de vârst  

colar ). Cu cât este mai îndelungat  perioada de trai, cu atât mai mult se reduc 
problemele de comunicare ale copiilor migran i cu copiii ce reprezint  grupa 
etniei dominante, copiii se familiarizeaz  cu normele i tradi iile culturale din 
Rusia, se reduce gradul de izolare social . De i exist  un înalt nivel de 
nostalgie dup  cas i Patrie a copiilor care locuiesc în Moscova între 2-5 ani, 
aceasta reflect  trecerea de la euforia perioadei ini iale la problemele ap rute 
în urma ” ocului cultural”, când copilul se love te de primile greut i în 
societatea nou . Treptat acest sentiment dispare, dup  care se revine la o 
pozi ie de încredere în sine, copiii devin mai siguri pe situa ia curent i pe 
viitorul s u, fapt ce poate fi privit ca un semn pozitiv al integr rii. Este cazul de 
men ionat c  concentrarea migran ilor în Moscova i regiunea Moscovei a 
adus la concentrarea copiilor migran ilor în colile din anumite zone i 
circumscrip ii din Moscova. Exist coli în care perioade îndelungate de timp 
num rul copiilor migran ilor dep te 70% din efectivul elevilor.  

O astfel de segregare a colilor constituie o provocare atât pentru sistemul 
educa ional,  cât  i  o  piedic  serioas  în  integrarea  reu it  a  copilului.  Este  
necesar  dezvoltarea unei educa ii integrate, când copiii migran ilor înva  
împreun  cu copiii autohtoni, fapt ce asigur  mai multe oportunit i pentru 
dezvoltare i coeziune sociale în cadrul institu iei de înv îmânt i, ulterior, 
în societate. Deoarece segregarea este greu de eliminat odat  ce s-a dezvoltat, 
este necesar  o strategie de prevenire a segreg rii educa iei copiilor 
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migran ilor, pentru a asigura înc  de la început men inerea unui echilibru 
socioeconomic i etnic. colile i serviciile pot colabora pentru a repartiza 
elevii migran i în scopul evit rii concentr rilor acestora doar în unele coli. 
Cu atât mai mult c  cercet rile au pus în eviden  faptul c  elevii moscovi i 
sunt mai pu in interesa i în rela ii sociale / de prietenie cu migran ii (doar 
14% dintre ei au declarat c  au între prieteni-copii migran i, iar 37% au ar tat 

 evit  contacte cu migran ii), pe cînd copiii migran i sunt mai dispu i 
pentru asemenea rela ii (35% dintre ei au ar tat c  au prieteni printre elevii 
autohtoni). 

Este foarte important de a asigura anumite standarde de calitate a 
educa iei pentru copiii migran ilor i cei autohtoni, fapt ce reprezint  o etap  
esen ial  în educa ie. Sporirea calit ii poate implica politici de dezvoltare a 
rela iilor cu p rin ii, de îmbun ire a infrastructurii, de l rgire a orizontului 
activit ilor extra colare i de stabilire a unui etos bazat pe respect. În 
acela i timp, este important  men inerea la copii migran ilor a 
cuno tin elor despre propria cultur , astfel încât educa ia intercultural  s  nu 
diminueze în niciun caz concentrarea asupra identit ii, valorilor i 
simbolurilor din ara gazd . Aceast  educa ie urmeaz  s  asigure existen a 
unui respect reciproc, în elegerea i diminuarea efectelor negative ale 
prejudec ilor i stereotipurilor i promovarea capacit ii de a în elege mai 
multe puncte de vedere. 

Cercet rile efectuate au pus accent pe necesit ile sistemului educa ional 
din Federa ia Rus : necesitatea reducerii graduui de segregare a colilor cu 
copii migran i i lipsa personalului didactic cu experien  de lucru cu 
asemenea copii.  

Crearea condi iilor pentru o mai bun  integrare a migran ilor i crearea 
unui mediu atractiv pentru imigrare în Federa ia Rus  solicit  ameliorarea 
situa iei copiilor migra ilor în Federa ia Rus . Recomand rile expuse de 
mediile academic ruse în acest  privin  [6, 9, 14] constau în: 

 Propunerea înscrierii copiilor migran ilor în sistemul educa ional, indi-
ferent de statutul p rin ilor (legal / ilegal) i men inerea unei educa ii 
integrate, polietnice în sistemul de învî mânt; 

 Facilitarea adapt rii i integr rii migran ilor de munc  prin 
introducerea prin Lege a instruirii obligatorii a limbii ruse; 

 Introducerea test rii obligatorii la limba rus  în cazul înscrierii copiilor în 
coala medie i studierea obligatorie (timp de un an) a limbii ruse (cu 

pierderea  unui  an  de  studiu).  Pentru  copiii  care  dep esc  vârsta  de  15  ani  
aceast  instruire se va efectua prin coala de seara sau extern; 

 Efectuarea deservirii medicale i spitalizarea copiilor migran ilor din 
contul statului, indiferent de statutul p rin ilor; 
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 Simplificarea procedurii acord rii permisului de edere i ulterior a 
cet eniei pentru migran ii sosi i în Federa ia Rus   împreun  cu copiii; 

 Introducerea unei proceduri facilitare pentru primirea cet eniei ruse 
pentru copii migran ilor care au tr it nu mai pu in de 3-4 ani în Federa ia 
Rus i au terminat coala în aceast ar . 

În concluzie. Indiferent de vectorul migra ional, politicile de imigrare i 
integrare promovate de legisla ia stelor în care se afl  migran ii din Republica 
Moldova, practicile existente în domeniu i atitudinea societ ii fa  de 
problema imigr rii, aten ia statelor de destina ie este centrat  pe o integrare 
reu it  a copiilor migran i cu men inerea lor în ar .  

Gradul de integrare a copiilor migran i în sistenul educa ional al 
Federa iei Ruse este destul de avansat, de i exist  anumite caren e în acest 
mecanism în compara ie cu cele utilizate în Uniunea European , în special în 
Italia. 

Se men ine raportul direct între perioada afl rii în statul de edere i 
gradul de integrare a migran ilor maturi dar i a copiilor. Cu cât mai mult 
dureaz  perioada afl rii în ar , cu atât mai ireversibil  devine integrarea. 

Observ m anumite diferen e privind gradul de integrare a copiilor 
migran ilor în statele UE (Italia) i CSI (Federa ia Rus ), care sunt rezultat 
nu atât al caracterului migra iei (sezonier , de durat ), dar a modului de 
aplicare a legisla iei migra ionale în statele respective.  

Integrarea mai rapid  a copiilor în ara de edere faciliteaz i integrarea 
definitiv  a p rin ilor, spore te riscul de ne-întoarcere a acestora în Republica 
Moldova, fapt ce contribuie la pierderea resurselor umane. Sunt necesare mai 
multe date empirice pentru evaluarea exact  a fenomenului, precum i a conse-
cin elor acestuia pentru Republica Moldova, din punctul de vedere al riscurilor 
demografice, sociale, dar i evaluarea fondurilor publice învestite în instruirea 

i s tatea copiilor. 
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The article analyzes the parliamentary elections in Moldova and Romania 
in the years 1990-2010. It is emphasized that the implementation traditions of 
parlamenatrism in Moldova and Romania, work legislatures were largely deter-
mined by elections. 

Parliamentary election campaigns in both countries were marked by the 
use of manipulative communication strategies, especially from the opposition 
and the electoral actors in government. Their purpose in election rhetoric was 
to credibiliza posts and determine certain behaviors, attitudes and options for 
the manipulator.  

It is emphasized that relations between government and opposition in Mol-
dova and Romania are complicated and contradictory, which remains very uns-
table social transformation. For productive leadership is needed as the opposi-
tion political forces to give permanent proof of initiative and power to be recep-
tive to proposals that both opponents and be tolerated. 

 
Dup  proclamarea independen ei, Republica Moldova a pornit pe calea de-

mocra iei, sus inând pluralismul în toate sferele vie ii sociale. Una dintre cele 
mai conving toare forme de manifestare a democra iei o constituie alegerile or-
ganelor puterii. De altfel, este recunoscut pretutindeni faptul c  alegerile sunt o 
condi ie inalienabil  a democra iei. 

Alegerile legislative reprezint  modul de selec ie a persoanelor pentru Par-
lament de c tre cei care sunt califica i, prin regulile unui sistem politic, s i ex-
prime op iunea privind candida ii. 

Primele alegeri în Sovietul Suprem al RSSM au avut loc între 25 februarie 
i 10 martie 1990. Alegerile s-au desf urat în baza sistemului majoritar. La ale-

geri au participat peste 600 de candida i. În urma scrutinului, în Legislativ au 
fost ale i 380 deputa i, lista acestora fiind publicat  de Comisia Electoral  Cent-
ral  [22]. 
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Majoritatea deputa ilor au fost sus inu i în campania electoral  de noile for-
ma iuni politice: Frontul Popular din Moldova, Mi carea pentru egalitate în dre-
pturi „Unitate-Edinstvo”, precum i de c tre Partidul Comunist al Moldovei. Cu 
toate c  rezultatele alegerilor pot fi considerate o victorie a Frontului Popular 
din Moldova, care a ob inut mai mult de 130 de mandate, în Sovietul Suprem au 
intrat persoane cu o puternic  influen  în structurile de nivelul doi, precum i în 
cele locale. Mul i dintre ei de ineau posturi de comand  în colhozuri i sovho-
zuri; ulterior ei vor forma frac iunea parlamentar  „Via a Satului” – embrionul 
Partidului Democrat Agrar din Moldova (PDAM). 

Acesta a fost primul Parlament de la Chi in u din istoria recent  ales în 
mod democratic, care a avut un rol remarcabil pentru destinul cet enilor Repu-
blicii Moldova. Parlamentul anilor 1990-1994 a fost principala institu ie care a 
contribuit la procesul istoric de transformare a unei colonii sovietice, conduse 
de un regim totalitar comunist, într-un stat suveran, independent, democratic i 
cu aspira ii europene [32, 9]. 

Procesul de implementare a tradi iilor parlamentarismului în Moldova, ac-
tivitatea Legislativului au fost determinate în mare m sur  de alegerile parlame-
ntare care au avut loc la 27 februarie 1994 – primele alegeri democratice din re-
public , desf urate conform sistemului electoral propor ional.  

Baza juridic  necesar  demont rii sistemului administrativ de comand i 
instituirii pluralismului politic a fost completat  la 14 octombrie 1993, când a 
fost adoptat  „Legea privind alegerea Parlamentului” [29, 114-136].  

Noua lege acorda dreptul de vot tuturor cet enilor, începând cu vârsta de 
18 ani, vârsta celui ce pretinde a fi ales fiind stabilit  mai mare de 21 de ani, f -

 nici o discriminare pe motive etnice, sociale, politice, confesionale sau sex. 
Potrivit legii, un deputat era ales de 28 000 de aleg tori, Parlamentul unica-

meral reunind 104 deputa i. Legea mai stabilea un prag electoral de 4% din vo-
turile valabile exprimate, iar Legislativul era ales pentru un mandat de 4 ani. 
Actul normativ fundamental permitea, pentru prima dat  în istoria recent  a Re-
publicii Moldova, observatorilor str ini, precum i celor locali, s  asiste la toate 
opera iunile electorale. 

În cursa electoral  s-au angajat 13 blocuri electorale, partide politice i for-
ma iuni social-politice, precum i 20 de candida i independen i [44, 67]. 

Cet enii Republicii Moldova particip  la alegeri prin vot universal, egal, 
direct, secret i liber exprimat. Participarea la alegeri este liber i benevol . 
Conform legisla iei în vigoare, nimeni nu este în drept s  exercite presiuni asup-
ra aleg torului în scopul de a-l sili s  participe sau s  nu participe la alegeri, pre-
cum i asupra exprim rii de c tre acesta a liberei sale voin e. 

La scrutin particip i cet enii Republicii Moldova care domiciliaz  în afa-
ra rii i beneficiaz  de drepturi electorale depline. Misiunile diplomatice i ofi-
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ciile consulare sunt obligate s  acorde ajutor cet enilor în exercitarea drepturi-
lor electorale. 

Cet enii republicii au participat activ la aceste alegeri, la urne prezentân-
du-se 79,31% din num rul total al aleg torilor – un indice destul de înalt [15, 
136]. 

Propor ional cu procentul de voturi, locurile în Parlament s-au repartizat în 
felul urm tor: Partidul Democrat Agrar din Moldova – 56 mandate, Blocul elec-
toral Partidul Socialist i Mi carea „Unitate-Edinstvo” – 28 mandate, Blocul -
ranilor i Intelectualilor – 11 mandate, Alian a Frontului Popular Cre tin-Demo-
crat – 9 mandate [30, 6-7]. 

La 21 noiembrie 1997, Parlamentul de legislatura a XIII-a a adoptat Codul 
Electoral [9, 223-264], modificat i completat între anii 1999-2011. În total au 
fost adoptate 34 legi de modificare i completare a Codului Electoral. Acesta 
stabile te modul de organizare i desf urare a alegerilor parlamentare, pentru 
func ia de pre edinte al Republicii Moldova, în autorit ile publice locale, pre-
cum i modul de organizare i desf urare a referendumurilor. Codul stipuleaz  
atât principiile particip rii la alegeri, cât i restric iile privind dreptul de a alege 
i de a fi ales. Sunt descrise sistemul organelor electorale, reprezentarea în orga-

nele electorale, atribu iile Comisiei Electorale Centrale, ale consiliului electoral 
al sec iei de votare. 

Codul eviden iaz  procedurile judiciare: r spunderea juridic , penal i ad-
ministrativ  pentru înc lcarea legisla iei electorale. Totodat , men ion m c  ca-
mpaniile electorale sunt înso ite de o suit  întreag  de manifesta ii politice, care, 
de obicei, influen eaz  direct modul în care decurg alegerile i num rarea votu-
rilor. 

La 22 martie 1998, în republic  au avut loc noile alegeri democratice ale 
Parlamentului. În maratonul electoral s-a manifestat lupta concuren ilor electo-
rali pentru mandatele de deputat, pentru utilizarea siglei de partid, pentru diver-
se platforme politice, sistemul electoral influen ând comportamentul i interac i-
unea forma iunilor politice. Are loc separarea simpatizan ilor politici în rânduri-
le electoratului, formarea zonelor de sus inere, se eviden iaz  geografia electo-
ratului, factorii etnici, demografici, politici, culturali i teritoriali. 

Campania electoral  din 1998 a fost marcat  de dispozi ii anticomuniste, 
determinate atât de faptul c  Partidul Comuni tilor a participat în campania ele-
ctoral i avea un rating înalt în rândurile popula iei rii, cât i de faptul c  a 
propus un ritm de presiune în campania electoral . Aceste ac iuni au stârnit, lu-
cru firesc, o reac ie de opozi ie, de opunere [48, 63]. 

La cele 101 locuri din Parlamentul Republicii Moldova au candidat 6 blo-
curi electorale, 9 partide i forma iuni social-politice i 60 de candida i indepen-
den i [8, 59]. 
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Num rul de mandate ob inute de concuren ii electorali a fost stabilit în fe-
lul urm tor: a) Partidul Comuni tilor din Republica Moldova – 40 mandate; b) 
Blocul electoral „Conven ia Democratic  din Moldova” – 26 mandate; c) Blocul 
electoral „Pentru o Moldov  Democratic i Prosper ” – 24 mandate; d) Parti-
dul For elor Democratice – 11 mandate [16, 76]. Celelalte blocuri electorale, pa-
rtide i forma iuni social-politice participante la maratonul electoral n-au putut 
dep i  pragul  de 4% i  au r mas în afara Parlamentului.  N-au reu it  s  ob in  
sprijinul necesar al aleg torilor nici candida ii independen i. Au învins acele fo-
rma iuni social-politice cunoscute la nivel republican, care s-au manifestat prin-
tr-o activitate deosebit i care au atras în rândurile lor i au inclus în listele ele-
ctorale persoane ce se bucurau de popularitate în republic . 

La 5 iulie 2000 Parlamentul a adoptat „Legea cu privire la modificarea i 
completarea Constitu iei Republicii Moldova” [25, 3-5] prin care a fost stabilit, 
de fapt, un sistem de guvernare parlamentar. Republica Moldova devine unica 
ar  din Estul  i  Sud-Estul  Europei  ce are  un regim parlamentar  de guvernare.  

Tot în anul 2000 Partidul Comuni tilor din Republica Moldova i Partidul Po-
pular Cre tin-Democrat modific  pragul electoral de la 4 la 6%. 

În anul 2001 cet enii Republicii Moldova au fost încadra i într-o nou  ca-
mpanie electoral . Pre edintele rii a decretat dizolvarea Parlamentului de legi-
slatura a XIV-a, fixând pentru 25 februarie 2001 alegeri parlamentare anticipate. 

Potrivit rezultatelor definitive ale Comisiei Electorale Centrale, 50,07% din 
aleg tori i-au dat voturile pentru Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, 
13,36% au optat pentru Blocul electoral „Alian a Braghi ”, iar 8,24% au sus i-
nut Partidul Popular Cre tin-Democrat. Restul aleg torilor (28,33%) au votat 
pentru 14 forma iuni i 10 candida i independen i care nu au acumulat suficiente 
voturi pentru a trece pragul electoral de 6% [24]. 

Num rul de mandate ob inute de concuren ii electorali a fost stabilit în fe-
lul urm tor: a) Partidul Comuni tilor din Republica Moldova – 71 mandate; b) 
Blocul electoral „Alian a Braghi ” – 19 mandate; c) Partidul Popular Cre tin-
Democrat – 11 mandate [23]. 

La finele anului 2004, la scurt timp dup  schimb rile de guvern i a pre e-
din ilor din Ucraina i România, Republica Moldova a intrat i ea în campania 
electoral . Campania electoral  a început oficial când Parlamentul decide la 24 
decembrie 2004 c  alegerile parlamentare vor avea loc la 6 martie 2005 [27, 5]. 

Stabilirea datei alegerilor face ca înc  din primele zile ale anului 2005 opo-
zi ia s  intre în conflict cu puterea. Partidul Popular Cre tin-Democrat (PPCD) 
considera c  timpul r mas pân  la alegeri, precum i anun area acestei date în ti-
mpul s rb torilor de iarn , sunt o tentativ  a Partidului Comuni tilor din Repub-
lica Moldova (PCRM) de a influen a rezultatele scrutinului parlamentar chiar de 
la începutul campaniei. Cre tin-democra ii denun  aceast  decizie la Curtea 
Constitu ional . Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM) sesizeaz  pent-
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ru acela i motiv Curtea Constitu ional i cere chiar constituirea unei alte Comi-
sii Electorale Centrale (CEC), considerând componen a acesteia ca fiind comp-
romis  politic. Sesiz rile men ionate au fost respinse ulterior de Curtea Consti-
tu ional . Data alegerilor nu a fost modificat . 

În primul rând, alegerile parlamentare 2005 în Republica Moldova s-au de-
sf urat sub influen a nemijlocit  a „revolu iei oranj” din Ucraina [49, 114-151]. 
Presa interna ional  chiar prognoza o continuare a „revolu iei oranj” la Chi i-

u, dar aceasta nu s-a întâmplat. În prima etap  a campaniei electorale pentru 
alegerile parlamentare din 6 martie 2005 Comisia Electoral  Central  a înregist-
rat mai mul i concuren i electorali. 

Primul partid înregistrat oficial în cursa pentru Legislativ a fost Partidul 
Comuni tilor din Republica Moldova, care a ajuns la putere în 2001. Aceasta 
avea o platform  ce prevedea o apropiere de Federa ia Rus i de Comunitatea 
Statelor Independente (CSI) i condamna exploatarea statelor s race de c tre ce-
le occidentale. Ulterior, Partidul Comuni tilor î i schimb  radical orientarea re-
la iilor externe, declar  dorin a de aderare la Uniunea European  (UE) i acuz  
Rusia de men inerea conflictului transnistrean. 

Alt concurent major în campania electoral  se remarc  Partidul Popular 
Cre tin-Democrat. Înc  de la începutul campaniei acest partid s-a axat pe asoci-
erea cu for ele reformatoare din spa iul CSI, respectiv cu Victor Iu cenko i Mi-
hail Saaka vili. PPCD a adoptat culoarea portocalie ca simbol electoral. Liderul 
partidului Iurie Ro ca intr  în campanie cu un mesaj anticomunist i proeurope-
an. 

În concuren  strâns  cu PCRM se înscrie în cursa electoral  Blocul electo-
ral „Moldova Democrat ” (BMD), creat cu scopul declarat de a reuni partidele 
din opozi ie pentru a debarca de la putere Partidul Comuni tilor. La crearea Blo-
cului electoral „Moldova Democrat ” au coalizat Alian a „Moldova Noastr ”, 
Partidul Democrat i Partidul Social-Liberal; astfel, în ochii publicului electoral 
se crea impresia „de unitate”. Liderul acestei forma iuni Serafim Urechean câ -
tigase deja în alegerile locale func ia de primar al capitalei i era v zut de marea 
parte din presa independent  ca o alternativ  real  a liderului comuni ti-lor 
V.Voronin. Blocul „Moldova Democrat ” declar  înc  de la creare orientarea 
proeuropean , dar critic  r cirea rela iilor cu Rusia. 

Comisia Electoral  Central  a mai înregistrat urm torii concuren i electo-
rali: 

• Partidul Social-Democrat din Moldova; 
• Blocul electoral „Patria- ”; 
• Mi carea Social-Politic  Republican  „ ”; 
• Uniunea Centrist  din Moldova; 
• Partidul Uniunea Muncii „Patria- ”; 
• Partidul nesc Cre tin-Democrat din Moldova; 
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• Partidul Drept ii Social-Economice din Moldova. 
La scrutinul parlamentar au participat 23 concuren i electorali, inclusiv 2 

blocuri electorale, 9 partide sau mi ri social-politice i 12 candida i indepen-
den i [12, 56-57]. Dat fiind faptul c  alegerile parlamentare s-au desf urat în 
baza sistemului electoral propor ional deplin (o ar , o circumscrip ie electora-

), forma iunile politice i candida ii independen i au fost introdu i în acela i 
buletin de vot, cet enii având dreptul la o singur  op iune. 

Pentru a mic ora ansele electorale ale blocurilor electorale „Moldova De-
mocrat ” i „Patria- ”, ale Mi rii Social-Politice Republicane „ -

”, a fost ini iat  participarea la alegerile parlamentare a grupului de candi-
da i independen i de orientare stânga i centru-stânga. 

Dup  num rul participan ilor, campania electoral  parlamentar  din 2005 
s-a deosebit foarte pu in de alegerile parlamentare din 2001. În maratonul 2005 
au participat 11 forma iuni politice i 12 candida i independen i. Pentru compa-
ra ie: la alegerile din 1994 au participat 13 forma iuni politice i 20 candida i in-
dependen i; în alegerile 1998 – 15 forma iuni politice i 10 candida i indepen-
den i; la alegerile din 2001 – 17 forma iuni politice i 10 candida i independen i 
[50, 73-74]. În acela i timp, ridicarea pragului electoral pentru blocurile electo-
rale a influen at negativ asupra num rului acestora. A avut loc o reducere a nu-

rului blocurilor electorale i al partidelor participante la alegeri. 
O alt  particularitate a alegerilor parlamentare 2005 este c  o mare parte 

din forma iunile politice înregistrate la Ministerul Justi iei n-au luat parte la ca-
mpania electoral . 

Temele majore ale Electoralei-2005 au fost urm toarele: priorit ile politi-
cii externe ale statului moldovenesc, securitatea social , lupta împotriva corup-
iei i crimei organizate, solu ionarea crizei transnistrene [35, 44]. 

Pe parcursul campaniei, partidele din opozi ie au continuat s  acuze pute-
rea pentru fraudarea alegerilor atât prin intimidarea concuren ilor politici, cât i 
prin manipularea presei. La rândul s u, partidul de la putere a atras aten ia obse-
rvatorilor na ionali i interna ionali asupra faptului c  se comit înc lc ri grave 
ale normelor democratice care pericliteaz  desf urarea unui scrutin liber i co-
rect. Partidul Comuni tilor a aten ionat c  ziarele „S pt mîna”, „Jurnal de Chi-
in u”, „Timpul de diminea ”, „Ziarul de Gard ” i „ ” plaseaz  

publicitate electoral  a Blocului „Moldova Democrat ” i a Partidului Social-
Democrat din Moldova f  men iunea „Achitat din fondul electoral”. 

E de remarcat faptul c  în contextul politic autohton, electoratul pentru pri-
ma dat , s-a lovit de a a-numitul fenomen al ofertei unice. În astfel de cazuri es-
te identificat i promovat  o tem  unic , major  a campaniei. Tema major  a 
Electoralei-2005 a fost n zuin a de aderare a Moldovei la Uniunea European . 
Ea a fost expus  ca obiectiv strategic al politicii externe promovate de principa-
lii concuren i electorali: PCRM, PPCD, BMD [36, 48]. 
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Spre deosebire de campaniile precedente, în scena politic  se remarc  mult 
mai activ i mai coordonat societatea civil  – prin Coali ia 2005, care întrunea 
un grup de 152 de ONG-uri din Republica Moldova [3, 134]. Coali ia 2005 a 
fost înfiin at  la mijlocul anului 2004 i a beneficiat de sprijinul financiar inter-
na ional al organiza iilor i funda iilor din statele occidentale, iar rapoartele ace-
steia au fost trimise organiza iilor interna ionale. 

La alegerile din 6 martie 2005 pentru prima dat  a fost aplicat pragul elec-
toral succesiv pentru reprezentarea în Parlament. Candida ii independen i urmau 

 acumuleze cel pu in 3% din num rul de voturi valabil exprimate pentru a ob-
ine mandate de deputa i. Noile forma iuni politice înregistrate în calitate de co-

ncuren i electorali urmau s  ob in  cel pu in 6%, Blocul „Patria- ” 
(BPR), format din dou  partide socialiste – 9%, iar Blocul „Moldova Democra-

” (BMD), format din trei forma iuni – 12% din voturile valabil exprimate pen-
tru a fi reprezentate în Parlament. 

De i a fost stabilit un nou cens electoral, nici unul dintre concuren ii elec-
torali (nici forma iunile politice, nici candida ii independen i) n-au sesizat speci-
ficul ac iunii acestui nou cens electoral. De altfel, men ion m c  pragul electoral 
ridicat nu corespunde realit ilor social-politice i etapei actuale de func ionare 
a democra iei în Republica Moldova. 

În conformitate cu rezultatele publicate de Comisia Electoral  Central , la 
alegeri au participat 1576079 aleg tori din cei 2430537 inclu i în listele de baz  
i în cele suplimentare, adic  64,84%. În listele suplimentare au fost inclu i ap-

roximativ 7% din cet enii cu drept de vot [13, 116]. 
În urma alegerilor din 6 martie 2005, din cei 23 concuren i electorali doar 

trei – Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, Blocul „Moldova Democ-
rat ” i Partidul Popular Cre tin-Democrat – au dep it pragul electoral, urmând 

 fie reprezenta i în noul Parlament al Republicii Moldova. Ceilal i 20 de con-
curen i electorali au acumulat împreun  16,42% din voturile aleg torilor, voturi 
care au fost distribuite celor trei înving tori în mod propor ional, în conformita-
te cu formula lui Victor d’Hondt [4, 143-144]. 

Pentru prima dat  în istoria politico-electoral  moldoveneasc  partidul pu-
terii n-a pierdut alegerile. Odat  cu aceasta men ion m c  partidul puterii a reu-
it nu doar s  se men in  în Parlament ca o identitate politic  (fapt care nu a fost 

atestat mai înainte niciodat ), dar i a câ tigat, demonstrând aproape acela i re-
zultat electoral ca i la alegerile precedente (alegerile din 2001 – 50,07% din vo-
turi, alegerile din 2005 – 46,11%). 

În cadrul alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 partidele de orientare 
democratic  au suferit o mare înfrângere. Cauzele înfrângerii democra ilor rezi-

 în neglijarea problemelor de necesitate vital  ale cet enilor, în reformele ne-
gândite ce s-au soldat cu e ec. 
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Conform bilan ului efectuat de CEC, lista concuren ilor electorali c rora li 
s-au atribuit mandate de deputat în Parlament include: 56 ale i din partea Parti-
dului Comuni tilor din Republica Moldova, 34 – din partea Blocului electoral 
„Moldova Democrat ” i 11 – din partea Partidului Popular Cre tin-Democrat 
[7, 3]. 

Astfel, în urma scrutinului din 6 martie 2005 Parlamentului Republicii Mo-
ldova era reprezentat de: Partidul Comuni tilor din Republica Moldova – 56 
mandate; Blocul „Moldova Democrat ” – 34 mandate (26 – Blocul „Moldova 
Democrat ”; 8 – Partidul Democrat); Partidul Popular Cre tin-Democrat – 11 
mandate. 

Specificul alegerilor parlamentare din 2005 const i în faptul c  pentru 
prima oar  în practica politic  moldoveneasc  Blocul electoral „Moldova De-
mocrat ” s-a scindat chiar îndat  dup  alegeri. 

Scindarea prognozat  a Blocului „Moldova Democrat ” este tradus  în rea-
litate chiar în prima edin  parlamentar  de Partidul Democrat din Moldova. 
Dumitru Diacov, liderul Partidului Democrat, declar  c  are un mesaj propriu, 
în care i-a anun at ie irea din Blocul „Moldova Democrat ”, motivând c  prin 
intermediul frac iunii sale dore te s  promoveze doctrina social-democrat  [18, 
9]. 

Blocul „Moldova Democrat ” vede în aceast  scindare o prim  manevr  
orientat  spre realegerea lui V.Voronin în func ia de Pre edinte. 

Dup  crearea frac iunii Partidului Democrat (8 deputa i), tabloul politic din 
Parlament se modific , iar ansele unor alegeri anticipate se reduc substan ial. 

La edin a din 24 martie 2005, Marian Lupu, fostul ministru al Economiei, 
deputat pe lista Partidului Comuni tilor din Republica Moldova, a fost ales în 
func ia de pre edinte al noului Parlament. Dintre cele patru forma iuni parlame-
ntare, doar Partidul Popular Cre tin-Democrat a blocat alegerile speaker-ului 
[19, 1]. 

În aceea i zi, la ini iativa pre edintelui Parlamentului, deputa ii au votat 
„Declara ia cu privire la parteneriatul politic pentru realizarea obiectivelor inte-
gr rii europene”, în care se men ioneaz  c  dezvoltarea de mai departe a Repub-
licii Moldova nu poate fi asigurat  decât prin promovarea consecvent i irever-
sibil  a cursului strategic spre integrarea european , spre solu ionarea pa nic i 
democratic  a problemei transnistrene, spre asigurarea eficient  a institu iilor 
democratice i a drepturilor minorit ilor na ionale [20, 1]. 

La 5 aprilie 2009 au avut loc alegerile Parlamentului Republicii Moldova 
de legislatura a XVII-a. Voturile valabil exprimate ob inute în urma alegerilor 
au fost urm toarele: Partidul Comuni tilor – 49,48%; Partidul Liberal – 13,14%; 
„Partidul Liberal Democrat din Moldova” – 12,43 %; Partidul Politic „Alian a 
Moldova Noastr ” – 9,77%. Celelalte forma iuni i candida i independen i nu au 
acumulat suficiente voturi pentru a trece pragul electoral [14, 297].  
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Dup  ziua alegerilor din 5 aprilie 2009, a c ror derulare s-a dovedit a fi f -
 incidente, în seara zilei de 6 aprilie au început demonstra ii pa nice, desf u-

rate în mare parte de studen i i tineri. Pe data de 7 aprilie mii de protestatari au 
acuzat partidul de guvern mânt PCRM - de comiterea fraudelor electorale i au 
cerut alegeri noi. În dup -amiaza zilei de 7 aprilie, elemente din cadrul demons-
tran ilor au ini iat ac iuni de violen . Mai târziu, unii din ei au intrat în cl dirile 
administra iei Pre edin iei i Parlamentului i au vandalizat un ir de birouri. 
Politicienii din opozi ie care au participat la demonstra ii au îndemnat la calma-
re. Demonstra iile pa nice au continuat pân  la 12 aprilie. 

Autorit ile moldovene ti au afirmat c  disputa asupra rezultatelor alegeri-
lor, care a dus la demonstra ii, a fost o acoperire pentru o încercare de lovitur  
de stat, organizat  cu implicarea serviciilor speciale str ine. Circa 150-200 de 
persoane, majoritatea tineri, au fost raporta i ca fiind aresta i de poli ie pe 7 i 8 
aprilie; alte arest ri au avut loc în urm toarele zile, inclusiv re ineri în universi-

i i arestarea minorilor [11]. Din partea unor ONG-uri au fost prezentate ra-
poarte privind maltratarea de inu ilor i trei cazuri de deces au fost raportate ca 
având leg tur  cu demonstra iile i arest rile. Autorit ile moldovene ti confir-
mau c  unul din aceste decesuri are leg tur  cu dezordinile.  

La 10 aprilie, Pre edintele Partidului Comuni tilor din Republica Moldova, 
V.Voronin, a cerut Cur ii Constitu ionale renum rarea voturilor pentru a asigura 
o func ionare stabil  a Parlamentului nou ales. Ini ial, opozi ia a inclus renum -
rarea în cererile sale verbale, dar mereu a dat prioritate verific rii listelor elec-
torale dup  închiderea sec iilor. 

Partidul Liberal (PL), Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) i 
„Alian a Moldova Noastr ” (AMN) au organizat conferin e de pres , în special 
pe 15 aprilie, declarând despre comiterea fraudelor electorale, cum ar fi: votarea 
multipl  r spândit , votarea în lipsa actelor necesare de identitate, semn turi fal-
se pe listele electorale i aleg tori cu numere identice ale actelor de identitate. 

Ca rezultat al hot rârii Cur ii Constitu ionale cu privire la renum rare, CEC 
a adoptat o hot râre, prin care a dispus efectuarea renum rii pe data de 15 ap-
rilie. CEC a reu it s  proceseze majoritatea rezultatelor pân  la sfâr itul zilei de 
17 aprilie i i-a declarat inten ia de a transmite rezultatele finale ale renum rii 
Cur ii Constitu ionale la 21 aprilie. 

Conform rezultatelor finale ale alegerilor din 5 aprilie 2009, pragul electo-
ral de 6% a fost trecut de 4 partide, care au ob inut i un num r corespunz tor 
de mandate de deputat: PCRM a acumulat 49.48% (60 mandate); PL - 13.13% 
(15 mandate); PLDM - 12.43% (15 mandate) i AMN - 9.77% (11 mandate). În 
func ia de Pre edinte al Parlamentului a fost ales V.Voronin, care a cumulat fu-
nc ia respectiv  cu cea de Pre edinte al Republicii Moldova, iar în func iile de 
vicepre edin i au fost ale i al i doi exponen i ai PCRM, deputa ii Vladimir ur-
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can i Grigorie Petrenco. O func ie de vicepre edinte al Parlamentului a r mas 
vacant , frac iunile din opozi ie refuzând s  înainteze candidaturi. 

Procedura alegerii de c tre Parlament a noului Pre edinte a rii s-a desf -
urat în cadrul a trei edin e i dup  dou  încerc ri nereu ite nici unul dintre ca-

ndida ii PCRM nu a reu it s  acumuleze majoritatea necesar  - 61 de voturi. În-
i edin ele de alegere au fost declarate nevalabile din lipsa cvorumului (depu-

ta ii din opozi ie nu au participat la alegeri). În consecin , la 12 iunie 2009, Cu-
rtea Constitu ional  a constatat c  nealegerea Pre edintelui Republicii Moldova 
constituie o circumstan  ce justific  dizolvarea Parlamentului Republicii Mol-
dova de legislatura a XVII-a. La 10 iunie deputa ii PCRM au acordat vot de înc-
redere Cabinetului de Mini tri Greceanîi II, iar la 15 iunie Pre edintele în exer-
ci iu al Republicii Moldova a emis decretul privind dizolvarea Parlamentului i 
stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate în ziua de 29 iulie 2009. 

Rezultatele date publicit ii de CEC, dup  num rarea tuturor voturilor vala-
bil exprimate la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009, au fost urm toarele:  

PCRM - 44,69% (48 mandate); PD - 12,54% (13 mandate); PLDM - 
16,57% (18 mandate); PL - 14,68% (15 mandate); AMN - 7,35% (7 mandate).  

Trei partide - Partidul Social Democrat (1,96%); Partidul Popular Cre tin-
Democrat - (1,9%) i Partidul Verde (0,4%) - nu au reu it s  treac  pragul elec-
toral de 5% (prag, care în 2009 a fost redus de la 6 la 5%). Prezen a la vot a ale-

torilor a fost de 58,77%. 
Chiar dac  Partidul Comuni tilor a câ tigat, singur, cele mai multe voturi i 

mandate (48), cele patru partide de opozi ie i-au adjudecat, împreun , majorita-
tea locurilor (53) din noul Parlament de la Chi in u. Astfel, ele de ineau suficie-
nte voturi pentru a alege pre edintele Parlamentului, nu îns i pentru a alege un 
nou ef al statului, caz pentru care ar avea nevoie de 61 de voturi. 

Constitu ia Republicii Moldova prevede c , dac  Parlamentul nu poate ale-
ge un pre edinte al statului nici dup  organizarea de alegeri anticipate, un alt 
scrutin general parlamentar este posibil abia în anul urm tor. Astfel, dac  nu se 
ajunge la un compromis politic, Vladimir Voronin va putea r mâne pre edinte 
pân  la organizarea de noi alegeri în 2010. 

Teoretic, voturile opozi iei ar fi suficiente pentru desemnarea unui nou gu-
vern, numai c  pre edintele în exerci iu, chiar dac  interimar, este singurul care 
are dreptul constitu ional de a desemna candidatul pentru func ia de premier. 
Lui V.Voronin îi revine a adar dreptul s  desemneze premierul, îns  cele patru 
partide de opozi ie nu îl pot for a în nici un fel s  numeasc  un candidat de-al 
lor. Liderii celor cinci partide politice intrate în Parlament au f cut declara ii de 
pozi ionare în vederea negocierilor complicate care se anun  în perioada urm -
toare. 
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Partidele din opozi ie formeaz  o coali ie parlamentar i numesc propriul 
candidat  ca  pre edinte  al  Parlamentului  -  Mihai  Ghimpu.  A  fost  ales  un  nou  
prim-ministru - Vlad Filat. 

Prin Decretul Pre edintelui Republicii Moldova nr.563-V din 28 septemb-
rie 2010 privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a a fost stabili-

 data de 28 noiembrie 2010 pentru desf urarea alegerilor în noul Parlament. 
La 29 septembrie 2010, Comisia Electoral  Central  (CEC) a aprobat Progra-
mul calendaristic pentru organizarea i desf urarea alegerilor parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010. Totodat , reamintim c , a a cum prevede Codul 
Electoral, perioada electoral  este perioada de timp cuprins  între ziua aducerii 
la cuno tin  public  a datei alegerilor i ziua în care rezultatele finale ale aleg -
torilor sunt confirmate de c tre organele competente [10, 16]. 

Pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 CEC a înre-
gistrat 20 de partide i forma iuni social-politice, precum i 19 candida i indepe-
nden i [1]. 

Prin Hot rârea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010 
a fost aprobat i publicat în pres  Regulamentul CEC privind reflectarea campa-
niei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mij-
loacele de informare în mas  din Republica Moldova [27, 58-60]. În Capitolul I 
al Regulamentului, intitulat „Dispozi ii generale”, se sublinia: „Prezentul Regu-
lament stabile te modul de reflectare a campaniei electorale la alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în mas  
din Republica Moldova i are drept scop asigurarea reflect rii echitabile, echili-
brate i impar iale a campaniei electorale la alegerile parlamentare de c tre ins-
titu iile mass-media, promovarea libert ii de exprimare i a pluralismului poli-
tic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practic  a acestor prin-
cipii de c tre mass-media, pe de o parte, i concuren ii electorali, pe de alt  par-
te” [28, 58]. 

Totodat , Comisia Electoral  Central  a invitat partidele politice i institu-
iile mass-media s  semneze Codul de conduit  privind desf urarea i reflecta-

rea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 în sediul Comisiei, începând cu 4 octombrie 2010. 

Codul de conduit  este o conven ie încheiat  între reprezentan ii partidelor, 
altor organiza ii social-politice, pe de o parte, i reprezentan ii mass-media, pe 
de alt  parte, privind modul de desf urare i reflectare a campaniei electorale, 
care exclude lezarea demnit ii i imaginii concuren ilor electorali. Conform 
prevederilor Codului Electoral, CEC asigur  semnarea acestuia pân  la începe-
rea campaniei electorale [17]. 

Chiar de la început se cere de men ionat faptul c  campania electoral  din 
toamna anului 2010 a fost marcat  din start de utilizarea unor strategii de comu-
nicare manipulative, în mod special din partea opozi iei, dar i din partea unor 
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actori electorali afla i la guvernare. Scopul acestora în retorica electoral  era de 
a credibiliza mesajele i de a determina anumite comportamente, atitudini i op-
iuni în favoarea manipulatorului. Diversiunea comunica ional  presupune înce-

rcarea de a schimba cursul unei ac iuni, de a abate (prin crearea unor false prob-
leme) inten iile, gândurile, ac iunile sau planurile cuiva [37, 89]. 

Miza pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a fost 
deosebit de mare; or, lupta pentru putere între taberele politice adverse din Re-
publica Moldova este una continu  de la scrutinul parlamentar din 5 aprilie 
2009 pân  în prezent. 

Cet enii republicii au participat activ la aceste alegeri. La urme s-au preze-
ntat 1.733.051 aleg tori. Ie irea masiv  a cet enilor Republicii Moldova la vo-
tare a fost, f  îndoial , un aspect pozitiv al scrutinului din 28 noiembrie 2010 
i o consecin  a activit ii desf urate de mass-media. Totodat , rata înalt  de 

participare la scrutinul electoral demonstreaz  o dat  în plus c  societatea noast-
 î i dore te o guvernare stabil , generatoare de prosperitate i dezvoltare. As-
zi, mai mult ca oricând, clasa politic  din Republica Moldova trebuie s  de-

monstreze prin fapte c  nu este condus  de ambi ii i interese de moment, dar c  
este în serviciul cet enilor. 

Campania electoral  a luat sfâr it la 24 decembrie 2010, când Curtea Cons-
titu ional  a validat mandatele celor 101 deputa i care vor constitui Parlamentul 
de legislatura a XIX-a. În acela i timp, Curtea Constitu ional  a emis un demers 
Parlamentului pentru a amenda Codul Electoral, astfel încât s  fie prevenite în-

lc ri de genul celor notificate în campania electoral  pentru alegerile parlame-
ntare anticipate din 28 noiembrie 2010. În decizia sa, Curtea Constitu ional  a 
confirmat rezultatele alegerilor anticipate din 28 noiembrie, conform c rora 
PCRM a ob inut 42 de mandate, PLDM - 32, PDM - 15, iar PL - 12 [6, 1]. 

Dup  cum am men ionat, în Republica Moldova au avut loc deja 8 scrutine 
ale alegerilor parlamentare (1990, 1994, 1998, 2001, 2005, aprilie 2009, iulie 
2009, 2010). i cu toate c  în aceast  perioad  a crescut activitatea social i po-
litic  a oamenilor, a sporit semnificativ interesul lor fa  de problemele politice 
i de stat, atitudinea negativ  a aleg torilor fa  de parlamentari continu  s  mai 

persiste.  
E cert faptul c  Parlamentul reprezint  institu ia politic  de baz  a unui stat 

de drept i de aici, odat  cu evolu ia, dezvoltarea multilateral  a statului, trebuie 
 evolu ioneze i parlamentarismul, axându-se pe modele contemporane de or-

ganizare a activit ii autorit ii legislative [38, 8]. 
Lupta pentru puterea politic  dup  anul 1989 în România începe odat  cu 

primele alegeri generale, când se alege Parlamentul i Pre edintele pe cale de-
mocratic . La 20 mai 1990, în România au loc primele alegeri parlamentare. 
Din cele 71 de partide i forma iuni politice care au participat la alegeri 18 au 
reu it s  intre în Parlament. Acestora li s-au ad ugat 11 reprezentan i ai organi-
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za iilor minorit ilor na ionale care au primit câte un mandat, în conformitate cu 
Decretul-lege nr.92/1990. Din cele 513 mandate, atât pentru Camera Deputa ilor 
cât i pentru Senat, 354 reveneau Frontul Salv rii Na ionale (FSN), reprezen-
tând aproape 70%, restul de 159 de mandate revenind celorlalte 26 de forma i-
uni politice. În aceste condi ii „posibilitatea unei opozi ii solide, reale, era ca i 
inexistent ” [47, 129]. În urma primelor alegeri libere, domina ia (FSN) a atins 
o cot  ce reducea la zero poten ialele eforturi ale opozi iei. Campania electoral  
din 1990 a scos în eviden  for ele politice ale vremii: un grup de fo ti adep i ai 
regimului ceau ist, care se deziceau de acesta i nu aveau un program politic co-
ncret i un grup de oameni politici, fo ti membri ai partidelor istorice, care reu-
iser  s  supravie uiasc  reprim rii comuniste. Parlamentul nou format crea 

cadrul legislativ pentru o Românie postdecembrist i avea ca principala 
misiune realizarea unei noi constitu ii. 

Urm toarele alegeri au avut loc la 27 septembrie 1992. Scena politic  era 
diferit . Înc  în martie 1992, la Conven ia Na ional  a FSN, care hot râse scin-
darea acestui partid între sus in torii lui Ion Iliescu i cei ai lui Petre Roman. 
Primii vor forma FDSN. For ele proguvernamentale, care se grupase în jurul 
FDSN, au ignorat promisiunile din campanie ale Conven iei Democrate din Ro-
mânia (CDR), ele au reînnoit acuza iile împotriva opozi iei din mai 1990, cum 

 aceasta urm rea o reîntoarcere în timp, la o epoc  de exploatare economic , 
i c  nu prezenta încredere c  ar fi putut fi ap toarea intereselor na ionale ale 

României. În acela i timp, for ele ultra na ionaliste apar pentru prima dat  ca fo-
 distinctiv , renun ând a mai sta în umbra partidului aflat la putere. În campa-

nia electoral  din 1992, din cele 80 de forma iuni politice doar 9 au depus liste 
pentru ambele Camere ale  Parlamentului.  Acestea au fost:  FDSN, CDR, FSN, 
Partidul Unit ii Na ionale Române (PUNR), Partidul România Mare (PRM), 
Partidul Na ional Liberal (PNL), Partidul Republican (PR), Mi carea Ecologist  
din România (MER). Având în vedere criteriul cantitativ, dar mai i cel calita-
tiv, de altfel important, partidele politice ale perioadei se pot împ i în dou  ca-
tegorii: prima, foarte numeroas , ce cuprindea partide mici i foarte mici, care 
urm reau doar s  se fac  sim i în atmosfera electoral i cea de-a doua catego-
rie, reprezentat  de partide mai pu ine ca num r, dar care reprezentau adev rata 
for  politic . 

Analizând rezultatele alegerilor parlamentare din 1992, se constat  structu-
ra minoritar  a Parlamentului, urmare a num rului ridicat de partide i al scruti-
nului propor ional. De data aceasta, 8 forma iuni politice au reu it s  ob in  lo-
curi în Parlament. Îns  niciunul dintre partide nu a reu it s  ob in  majoritate 
absolut . FDSN ob inea 27,71 % în Camera Deputa ilor i 28,29% în Senat, 
CDR devenea a doua for  politic  a rii, totalizând pu in peste 20,01% din vo-
turi în Camer i 20,16% în Senat, urmat  fiind de FSN (10,19% - Camera De-
puta ilor, 10,39% - Senat), PUNR (7,72 % - Camera Deputa ilor, 8,12% - Se-
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nat), UDMR (7,46% - Camera Deputa ilor, 7,58% - Senat), PRM (3,90% - Ca-
mera Deputa ilor i 3,85% - Senat), Partidul Socialist al Muncii (PSM) (3,04% - 
Camera Deputa ilor i 3,19% - Senat) i Partidul Democrat Agrar din România 
(PDAR), care dep ea pragul electoral numai prin voturile ob inute pentru Senat 
(3,31%) [45, 150]. Marele învins al acestor alegeri a fost PNL (ie it din aprilie 
1992 din CDR), care a ob inut un procentaj de sub 3% i nu a reu it s  ajung  în 
Parlament. 

Noul Parlament era constituit din 8 forma iuni politice (cu excep ia cele 13 
organiza ii ale minorit ilor na ionale, care primeau câte un loc în Parlament în 
conformitate cu Constitu ia i Legea electoral ), CDR era îns  format din mai 
multe partide politice, multe dintre ele care, nu atingeau pragul electoral de 3%, 
deci se dovedea „c  pragul electoral a fost un paliativ care de i a limitat num -
rul partidelor parlamentare, n-a contribuit la concentrarea acestora” [40, 157]. 

râmi area parlamentar  s-a accentuat în urma desfacerii CDR în patru grupuri 
parlamentare în Camera Deputa ilor i în dou  în Senat. Pentru c  niciunul dint-
re partide nu întrunise  majoritate absolut  a fost necesar  asocierea mai multor 
partide pentru realizarea majorit ii parlamentare. Aceasta s-a realizat între 
FDSN, cel  ce ob inuse primul  loc în alegeri,  i  PUNR ,  PRM i  PSM, partide 
nou intrate în Parlament [43, 165-166]. 

Urm toarele alegeri parlamentare au avut loc în 1996. Cu o participare la 
vot aproximativ egal  (76,01%) cu cea de la anterioarele alegeri, românii î i 
schimbau orientarea politic  c tre centru dreapta. Alegerile din 1996 deschid o 
nou  perioad  în istoria politic  a României post-decembriste, c ci alternan a la 
putere schimb  nu numai actorii, dar i scena politic  [41, 167]. 

Înc  în februarie 1995, în urma unor neîn elegeri ap rute, Partidul Democ-
ra iei Sociale din România (PDSR), PL' 93, Partidul Alian ei Civice (PAC) i 
UDMR p sesc Conven ia. PNL î i va manifesta dorin a de a reintra în CDR, 
ceea ce va face ca la alegerile din 1996, liberalii s  anticipeze listele acesteia. 
Componen a CDR se va îmbog i prin aderarea Partidului Alternativa României 
(PAR) în iulie 1996. 

În septembrie 1995, Partidul Democrat (PD), rezultat prin  fuziunea FSN 
cu Partidul Democrat, în 1993, i Partidul Democra iei Sociale din România 
(PDSR) au format Uniunea Social  Democrat  (USD). Liderii forma iunii poli-
tice noucreate i-au manifestat disponibilitatea de a încheia o alian  electoral  
cu CDR. 

Un sondaj efectuat de Centrul pentru Sociologie Urban i Regional  
(CURS), ar ta c  în octombrie 1996, cu numai o lun  înaintea alegerilor parla-
mentare, PDSR se bucura de sprijinul a 19% din popula ie, CDR - 23%, USD - 
12%, iar PRM beneficia de numai 3,7% din încrederea popula iei. 

Scrutinul s-a desf urat în ziua de 3 noiembrie, iar din cei 17.218.654 de 
aleg tori înscri i pe listele electorale s-au prezentat la vot 13.088.388. Din tota-
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lul de voturi valabil exprimate, 12.238.746 au fost acordate Camerei Deputa ilor 
i 12.287.671 Senatului. F  a ob ine o majoritate absolut , CDR a primit cel 

mai mare num r de voturi (30,17% - Camera Deputa ilor, 30,70% - Senat). 
PDSR ajungea în opozi ie prin cele 21,52% de voturi ob inute pentru Camer i 
23,08% pentru Senat, urmat fiind de USD (12,93% - Camera Deputa ilor, 
13,16% - Senat), UDMR (6,64% - Camera Deputa ilor, 6,82% - Senat), PRM 
(4,46% - Camer , 4,54% - Senat) i UNPR (4,36% - Camera Deputa ilor, 4,22% 
- Senat). Rezultatele alegerilor parlamentare din 1996 au fost dezam gitoare pe-
ntru reprezentan ii puterii. CDR i USD au avut o slab  majoritate electoral , 
dar ea a crescut când s-a ad ugat UDMR. PDSR a pierdut o treime din sus in -
tori, voturile destinate lui, pentru Camera Deputa ilor coborând la 21,52%. În 
locul  unei  campanii  electorale  de asumare cinstit  a  erorilor  i  e ecurilor  celor  
patru ani de guvernare, PDSR se lansase într-o campanie agresiv  la adresa ad-
versarilor, bazat  pe denigrare i calomnie. F  s in  seama de evolu ia elec-
toratului, PDSR a reînviat vechile sale teme electorale, eficiente în confrunt rile 
anterioare: pericolul monarhiei, venirea mo ierilor care urmau s  confi te p mâ-
ntul ranilor, a proprietarilor care urmau s i revendice casele na ionalizate. 

O analiz  a rezultatelor f cut  de Institutul Român de Sondare a Opiniei 
Publice (IRSOP) a ar tat c  PDSR pierduse din cauza schimb rii convingerilor 
politice în rândul categoriilor sociale, care reprezentaser  în 1990 i 1992 cheia 
succesului s u electoral. Majoritatea parlamentar  se va realiza prin coalizarea 
CDR, USD i UDMR. 

Anul 1996 a fost numit “anul schimb rii”, c ci pentru prima dat  reprezen-
tan ii puterii pierdeau alegerile. Anul 1996 devine un an important pentru demo-
cra ia româneasc , un „an al refuzului”, cum îl numea Octavian Paler, c ci ro-
mânii au refuzat p strarea statu-quo-ului politic i au votat pentru schimbare. 
[31, 24] 

Al patrulea scrutin postdecembrist se va desf ura în 2000. De data aceasta 
criteriile electorale fuseser  modificate prin cinci Ordonan e de Urgen , emise 
de Guvern în cursul anului 2000. Cea mai important  prin efectul s u a fost Or-
donan a de Urgen  a Guvernului (O.U.G.) nr.129 din 30 iunie 2000, publicat  
în Monitorul Oficial nr.311 din 5 iulie 2000. Aceasta modifica pragul electoral 
de la 3% la 5% pentru partide politice sau forma iuni politice; în cazul alian elor 
politice pragului de 5% i se adaug  3% pentru al doilea partid membru al alian-
ei, iar pentru fiecare din celelalte partide, membre ale alian ei, câte 1%, dar f  

 dep easc  10% [2, 102]. 
Atmosfera politic  a perioadei premerg toare campaniei electorale se cara-

cterizeaz  printr-o total  lips  de încredere a popula iei în partide i Parlament. 
Acest lucru se datora în mare parte reputa iei p tate a politicienilor, care migrau 
dintr-un partid în altul, pentru a- i atinge propriile ambi ii. Ei erau acuza i de 
corup ie, [41, 24-26] absentau de la edin ele Parlamentului, ajungându-se la 
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aceea  c  pentru  ob inerea  unui  vot  final  al  unui  proiect  de  lege,  acesta  s  fie  
anun at cu o s pt mân  înainte pentru a se putea ob ine majoritatea. 

În cadrul CDR se produc unele disensiuni. Cauzele neîn elegerilor ap rute 
între membrii coali iei se reg sesc în urm toarele: 

- organismele de conducere au func ionat în principal ca foruri formale sau 
informale de aplanare a tensiunilor i conflictelor dintre parteneri, precum i de 
alocare a diverselor tipuri de resurse; 

- tensiunile i conflictele s-au manifestat mai mult în rândul e aloanelor doi 
i trei ale partidelor  i coali iilor, sau între acestea i conducerile partidelor, fapt 

care dovede te lipsa de control a liderilor de partid asupra forma iunilor condu-
se de ei; 

- interesele concrete fa  de diferite resurse i interesele particulare, care s-
au dovedit de multe ori mai puternice decât interesele generale ale reformei, f -
când ca unii dintre partenerii coali iei s  fie mai aproape de opozi ie decât fa  
de colegii lor de la putere; 

- slaba capacitate de negociere i consens între colegi, niciunul dintre me-
mbrii coali iei nereu ind s i impun  vreo ini iativ  legislativ  legat  de prog-
ramul s u politic i ideologic; 

- lipsa unui protocol de guvernare, care pe lâng  principiile generale ale re-
formei, fa  de care exista aparent un consens, ar fi stabilit cu exactitate princi-
piile particulare, modalit ile de abordare a unor situa ii delicate, ale unor posi-
bile conflicte de interese, a unor ie iri necugetate, atacuri reciproce în mass-me-
dia [34]. 

Toate acestea au avut drept rezultat p sirea alian ei de c tre PAC, PAR, 
PER i PNL. În aceste condi ii, CDR se vede nevoit  s  g seasc  solu ii, care s  
o fac  înving toare în alegerile din toamna anului 2000. Ia astfel fiin  CDR-
2000, constituit  din PN -CD, Uniunea For elor de Dreapta (UFD) - denumire 
adoptat  de PAR dup  Congresul din 1999 - FER, Alian a Na ional  Cre tin 
Democrat  (ANCD) - constituit  din fo ti membri ai PN -CD, care p siser  
partidul în 1998, i Partidul Moldovenilor (PM). CDR-2000 se dorea a fi o alter-
nativ  viabil  la ascensiunea for elor de centru stânga. Calculul PN -CD c  ace-
ste partide mici ar fi putut asigura voturile suplimentare necesare trecerii pragu-
lui electoral i intr rii în Parlament demonstreaz  c ni tii se rupseser  într-o 
oarecare m sur  de realitate. 

Modalitatea de ac iune a PD, în cadrul coali iei, îl f cea mai apropiat de 
PDSR decât de colegii s i din CDR, principalele împotriviri ale sale fiind legate 
de principii morale fundamentale, care priveau corectarea abuzurilor f cute de 
comuni ti. (Legea caselor na ionalizate, modificarea Legii Fondului Funciar, 
Legea retroced rii propriet ilor Bisericii greco-catolice). 
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UDMR a ac ionat în permanen  pentru realizarea propriilor sale obiective, 
[42, 372] f  s  ia în seam  situa ia în care se afl  coali ia din care f cea parte, 
a c rei credibilitate era în sc dere continu . 

PNL î i înt rea pozi ia prin absorb ia PAC, dobândind o aur  de prestigiu, 
datorat  infuziei de personalit i venite din ceea ce fusese partidul elitelor. an-
sele unei posibile reconcilieri cu CDR sunt anulate complet când PNL a accep-
tat s  includ  pe listele sale electorale membrii unei grup ri de exper i de stân-
ga, teoreticieni ai reformei sistemului socialist, care creaser  în 1999 Ini iativa 
Social-Liberal . Efectul imediat al acestei apropieri a fost p sirea partidului 
de c tre membrii vechii g rzi liberale, considerând ca inacceptabil  aceast  aso-
ciere. 

Convingerea popula iei raportat  la PDSR era c  o conducere a social-de-
mocra iei nu putea fi mai rea decât a celor ce se preg teau s i încheie manda-
tul, uitându-se activitatea din legislaturile anterioare anului 1996. În acela i 
timp, se constat  o deschidere a PDSR c tre PNL i UDMR, partidul expunând 
o imagine nou , de centru, de adept al moderniz rii. PDSR semneaz , în 1999, o 
alian  cu principalul partid al romilor, anterior discredita i, iar pentru viitoarele 
alegeri semneaz  o alian  electoral  cu Partidul Umanist din România (PUR). 
Împreun  formau Polul Democrat Social din România. La acesta va adera i 
PDSR. Pentru a- i atrage sindicatele de partea lor, social-democra ii au a ezat 
ase lideri sindicali pe locurile eligibile pe listele electorale ale partidului. Mesa-

jul PDSR era în general axat pe reconciliere na ional , iar tonul folosit era lipsit 
de accente extremiste. 

PRM ap rea ca alternativ  pentru cei care nu mai aveau încredere în nici 
unul dintre partidele care de inuser  la un moment dat majoritatea parlamentar  
i ajunseser  la guvernare. Fiind în opozi ie în mai to i anii ’90, PRM se putea 

scuti de r spundere pentru proasta guvernare ce a caracterizat acest deceniu. 
Manifestul partidului a fost elaborat cu grij  pentru a reflecta frustr rile i spera-

ele românilor de rând, care se sim eau exploata i i neglija i de clasa politic . 
Câteva dintre m surile promise erau urm toarele: lichidarea imediat  a mafiilor 
autohtone i str ine care operau pe teritoriul României, distrugerea re elelor de 
prostitu ie i trafic de droguri, confiscarea marilor averi ob inute prin fraud i 
transferarea lor într-un Fond Na ional de Economii, care s  aline suferin a româ-
nilor ce tr iau într-o s cie lucie, judecarea în procese publice a persoanelor vi-
novate de genocid împotriva poporului român, luarea tuturor m surilor necesare 
pentru repatrierea celor 4 miliarde de dolari depuse de români în b nci str ine, 
organizarea unui referendum privind instituirea pedepsei capitale pentru pedofi-
lie i pruncucidere, sc derea pre ului la alimente, b uturi, medicamente, rechizi-
te colare, eradicarea violen ei în rândul iganilor, în primul rând prin educarea 
reprezentan ilor acestei comunit i, dar i prin crearea de locuri de munc  pentru 
membrii ei, reinstituirea autorit ii statului român în jude ele Harghita i Covas-
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na, accelerarea fenomenului istoric i reversibil de  unificare pa nic  cu Basara-
bia i Bucovina. Promovând acest program, PRM va reu i s  ob in  pozi ia a 
doua în op iunile românilor, dovedindu-se un contract-candidat puternic al 
PDSR. 

Alegerile parlamentare au avut loc în data de 26 noiembrie 2000. Din cei 
17.699.727 de aleg tori înscri i pe listele electorale, s-au prezentat la urne 
11.559.458, reprezentând 65,31% (2/3) din totalul cet enilor cu drept de vot, un 
procentaj mult inferior anterioarelor scrutinuri. Dinamica particip rii la vot rele-
va o evolu ie, u or accidentat , dar în cert  descre tere a interesului pentru poli-
tic  în perioada postdecembrist . Rezultatele alegerilor au f cut ca în Parlament 

 intre 5 forma iuni politice. Polul Democrat Social din România a ob inut pri-
mul loc cu 36,61% in voturi pentru Camera Deputa ilor i 37,09% pentru Senat, 
urmat fiind de PRM (19,48% - Camer , 20,01% - Senat), PD (7,03% - Camera 
Deputa ilor, 7,58% - Senat), PNL (6,89% - Camera Deputa ilor, 7,48% - Senat), 
i UDMR (6,80% - Camera Deputa ilor, 6,90% - Senat) [46, 159]. Ca urmare a 

redistribuirii voturilor primite de partidele care nu au reu it s  dep easc  pra-
gul  electoral,  for ele  politice  ce  s-au  aflat  pe  primele  dou  locuri  au  dobândit  
adev rate „prime electorale”. Astfel, procentajul PDSR din Camera Deputa ilor 
se va m ri la 44,92%, iar la Senat la 46,42%, iar procentajul PRM va fi la Ca-
mer  de 24,34% i la Senat de 25,42%. Totu i, num rul de mandate din Camera 
Deputa ilor, ob inute prin redistribuire, se diminua de la 125 în 1992 i 118 în 
1996, la 110. Acela i fenomen se constat i în Senat: de la 94 în 1992 i 85 în 
1996, la 72 în 2000. Am putea crede c  este astfel mai bine exprimat  voin a 
electoratului, îns  nu trebuie s  uit m de acele “voturi irosite”, acordate parti-
delor ce nu au reu it s  treac  pragul electoral, iar num rul acestora crescuse se-
mnificativ la alegerile din 2000. Putem constata, analizând voturile, ca numai 
unul din doi cet eni cu drept de vot, î i avea reprezentat  opinia politic  în Par-
lament i totodat  faptul c , fusese irosit votul a un sfert din cet enii prezen i la 
urne. Majoritatea parlamentar  a fost creat  prin asocierea UDMR. 

Începând cu alegerile parlamentare din 2000 num rul locurilor din Parla-
ment pentru organiza iile minorit ilor na ionale a fost m rit la 18. În acela i 
timp, alegerile din 2000, au însemnat, din punct de vedere politic, apogeul pe-
ntru PRM i sfâr itul pentru CDR [33, 508]. 

O nou  schimbare politic  se produce în România începând cu scrutinul 
din 28 noiembrie 2004. Aceasta s-a datorat atât modific rilor ap rute în rândul 
actorilor politici, cât i punerii în aplicare a unei noi legi electorale (Legea 
nr.373/2004). PDSR î i schimbase în 2001 denumirea, în Partidul Social Demo-
crat (PSD), în urma fuziunii cu PSDR, iar pentru alegerile parlamentare decide 

 formeze o uniune cu PUR. La 28 septembrie 2003, PNL i PD se constituise-
 într-o alian  numit  „Dreptate i Adev r” (DA), alian  politic  având drept 

scop oferirea unei alternative de centru-dreapta la viitoarele alegeri. 
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Alegerile din 2004 au creat o situa ie inedit  în politica româneasc  [21]. 
Au confirmat, pe de o parte, statutul parlamentar al celor ase partide care intra-
ser  în Parlament în urma scrutinului din 2000 (pentru prima dat , dup  1989, 
nu a existat nici un partid nou venit în forul legislativ i nici un partid care s i 
piard  statutul parlamentar); ceea ce s-a modificat a fost ponderea mandatelor, 
marele câ tig tor fiind PNL, iar marele perdant - PRM. Pe de alt  parte, era pe-
ntru prima dat  când majoritatea parlamentar  se constituia în jurul forma iunii 
politice ce ob inuse al doilea loc în alegeri, alian a DA. Majoritatea nou-format  
s-a dovedit a fi mai eclectic  decât anterioarele, reprezentate de stânga revolu i-
onar i na ional-identitar  între 1990-1992, conservatorismul de stânga cu pu-
ternic  tent  na ionalist  din perioada 1992-1996, liberalismul de centru-dreap-
ta, deschis occidentaliz rii radicale, ce a definit majoritatea legislativ  a anilor 
1996-2000, i social-democra ia aflat  în c utarea unei defini ii reformiste în 
domeniul economic i a unei viziuni protectoare în domeniul social, între 2000-
2004. De men ionat c  în legislatura 2004-2008 opozi ia a fost reprezentat  de 
PSD, PRM i Partidul Conservator (PC).  

Al aselea exerci iu electoral postdecembrist din 2008, marcat ca prag psi-
hologic al sfâr itului tranzi iei, a avut un grad sporit de imprevizibilitate. Mai 
mul i factori au contribuit la particularizarea momentului: 

- au reprezentat primele alegeri parlamentare organizate dup  aderarea la 
UE; noul statut politic al rii a amplificat miza confrunt rii electorale, câ tiga-
rea puterii conferind accesul la fondurile comunitare, o resurs  extrem de atrac-
tiv i de necesar  în realizarea unei guvern ri de succes; 

- pentru prima dat  alegerile parlamentare nu s-au desf urat în paralel cu 
preziden ialele, astfel partidele nu s-au mai putut identifica cu preziden iabilii, 
lucru cu consecin e atât  asupra modului de desf urare a campaniei electorale, 
a strategiilor fiec rui competitor, cât i asupra prezen ei la vot; 

- arhitectura scenei politice bazat  pe un echilibru tripartit relativ a l sat co-
nfruntarea deschis  oric rui rezultat; controlul politic dispersat al puterii i exis-
ten a a doi actori politici i electorali (PSD i PD-L) cu for e sensibil egale au 
creat un background inedit pentru alegerile parlamentare din 2008; 

- criza economic  a creat premisele unor atitudini politice i comportamen-
te electorale supuse unei presiuni psihologice de relativizare a ceea ce înseamn  
nivel  de  trai,  tem  care  a  cunoscut  o  abordare  atât  din  partea  puterii,  cât  i  a  
opozi iei, aproape exclusiv la nivel de discurs i doar în ultima parte a campani-
ei electorale, îns  a contribuit la crearea unui context specific de desf urare a 
alegerilor parlamentare; 

- modificarea legii electorale a fost elementul central i definitoriu al alege-
rilor parlamentare din 2008; miza existent  în jurul “votului uninominal” a creat 
un nivel de a teptare public  dispropor ionat în raport cu semnifica ia, rolul i 
scopul sistemului electoral [5]. 
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Alegerile parlamentare din 2008 au marcat mai multe muta ii: 
• sfâr itul hegemoniei unui singur partid mare; 
• competi ia politic  nu a mai fost una dintre un singur partid mare i cele-

lalte partide mici, ci între trei partide mari: PDL, PSD+PC, PNL; 
• eliminarea partidelor mici din Parlament; 
• trecerea de la multipartitism la tripartitism, bazat pe competi ia politic i 

electoral  dintre trei partide mari.  
În decursul celor 23 de ani de dup  revolu ie România a trecut prin experi-

en a a ase scrutine parlamentare. În campaniile electorale s-a manifestat tendin-
a for elor politice ajunse la putere de a recurge la mijloace nedemocratice pent-

ru subminarea opozi iei politice, atitudine care ar putea fi explicat i prin persi-
sten a unor reminiscen e comportamentale specifice „partidului unic” sau „parti-
dului stat”. Din aceast  cauz , for ele politice din opozi ie nu au reu it s  ajung  
la un nivel corespunz tor de restructurare i consolidare.  

În concluzie constat m, c  cel pu in în aceast  etap  incipient  a vie ii de-
mocratice în Republica Moldova i în România s  se statueze obligativitatea ca 
promisiunile electorale ale puterii i opozi iei s  nu dep easc  perimetrul reali-

ii i obiectivit ii, iar în situa ia în care ele reu esc s  ob in  un num r sufici-
ent de voturi s  se instituie o modalitate concret  de responsabilizare în vederea 
realiz rii promisiunilor. 
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In the political and academic circles from contemporaneous Republic of 
Moldova is growing the interest, and it is time, finally, for the leaders of the 
Moldavian "perestroika" to talk about what happened in our country between 
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nin. It is known that all memoirs are often subjective. However, the ability to 
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The present paper focuses on relationship between commemoration and 
new media. My main interest is production of memories through blogs. Paper 
approaches digital commemorations as digital ‘monuments’. These monuments 
might be less durable than traditional monuments in bronze and stone but they 
have a considerable potential for sense-generation and memory-reproduction. 
My aim is to discuss a theoretical and methodological framework that can give 
insight on how this new materiality can be addressed by scholars working wit-
hin a realm of memory studies. As a case study I analyze the representations of 
World War II in Ukrainian blogosphere. The paper addresses the following qu-
estions: How WWII is represented in blogs? How are meanings of the past ge-
nerated through digital forms of remembering? What can we say about the pre-
sent communities who participate in such digital commemoration? From the 
methodological point of view I discuss how political discourse analysis might be 
applied to shed light on the questions posed above.  
 

Research Problem in General 
In the paper I focus on the digital representations of one of the most conte-

ntious topics of history in Ukraine, the history of World War II. It generates am-
bivalent and even diametrically opposed attitudes among the people in Ukraine. 
A particularly contentious topic is the Organization of Ukrainian Nationalists 
(the OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (the UPA – Ukraiinska Povstans-
ka Armia) and their activities during the war. The OUN was founded in 1929 on 
the territory that belonged to Poland. Its members shared overtly nationalistic 
ideas and envisaged the future of Ukraine as an independent state, free from all 
the ‘enemies’ of Ukrainians which in the eyes of nationalists were Poles, Jews, 
and Russians. The UPA was organized in 1942 and served as a military unit of 
the revolutionary faction of OUN (OUN-Bandera). The UPA was governed by 
the OUN ideology, which is commonly referred to as integral nationalism. 
OUN’s ideology, collaboration with Nazi Germany, participation in Holocaust 
and ‘ethnic cleansing’ of Poles in 1943-44 are those problems that Ukrainian hi-
story-writing has to cope with. Generally, the bone of contention can be presen-
ted by a following question: “Can means be divorced from their ends?” Some 
adhere to the belief that if the ends are liberation and independence of Ukraine 
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then the methods are justified and the OUN and UPA members should be regar-
ded as heroes; others, though, contend that the ends cannot justify the murdero-
us means, consequently, the OUN and UPA are condemned as villains.   

History of the OUN and UPA was mainly silenced in the Soviet historiog-
raphy because it contradicted the myth of the Great Patriotic War which in the 
1960-s successfully superseded the myth of the October Revolution in its functi-
on of a founding myth of the USSR. The Soviet historical canon stigmatized 
OUN and UPA as marginal formations supported by a minor part of Ukrainians 
(labeled as backward ‘bourgeois nationalists’ and ‘Nazi-collaborators’), whilst 
the overwhelming majority of the population – so goes the canonical Soviet nar-
rative - supported the Soviets and were eager to join the Red Army in the strug-
gle against fascism. The Ukrainian national historiography, on the contrary, co-
nceptualizes history of the OUN and the UPA as one of the most important ele-
ments in the history of the nation which is perceived as a history of national li-
beration.  

The scholars who have approached representations of history in the post-
1991 Ukraine focused mainly on state-sponsored memory work, e.g. how histo-
ry is re-written in textbooks or used in political rhetorics [21; 17; 6; 24]. My in-
terest is to broaden research in the realm of memory and representations of his-
tory in Ukraine and to see how past is remembered, represented and commemo-
rated on the grassroots (peer-to-peer, or personal) level. The material for such 
an analysis is very rich as the past of the OUN and the UPA is richly present not 
only in the politicians’ speeches, school textbooks and historical writings but al-
so in films, literature, festivals, Internet forums, blogs, and even fashion.  

This paper focuses mainly on the analysis of blogs. Blogs might be seen as 
one of the most grassroots source of the material that shows that history is ani-
mated not only in accordance with some political agenda, but also in accordance 
with the need of individuals to grasp the history that informs their knowledge of 
themselves in everyday life. Blogs are the sites where private encounters public 
[9, 6]. Through the insights on representations of history in blogs we can see 
how individual and collective memories are negotiated and performed as well as 
trace the elements that form these memories. In the paper I pose the following 
questions: Why certain history is taken up by the bloggers more persistently 
than the other? How do meanings of the past inform meanings of the present? 
Which identities are shaped when certain memories are taken up? Why certain 
memories are activated for remembrance and others are forced out from the me-
mory space?  

I see memories articulated through blogs as intermediate link between co-
mmunicative memory and cultural memory. In Jan Assmann’s conceptualizati-
on, communicative memory is shared and transmitted within a social group de-
fined by common memories of personal interaction through the means of verbal 
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communication. It covers a relatively short span of time: from 80 to 100 years 
[2, 117]. Communicative memory is an unstructured type of memory due to the 
fact that everyone is allowed to be a part of the interaction in which autobiogra-
phical memories are being communicated [2, 111]. Moreover, communicative 
memory seldom leaves material traces. Cultural memory, on the other hand, has 
a more differentiated and exclusive character. Not every member of the commu-
nity can influence the content of cultural memory. It is intrinsically related to 
power and tradition. Hence it covers a much longer period of time than commu-
nicative memory. In contrast to communicative memory, cultural memory is en-
capsulated in material culture.  

In this regard, memories expressed in blogs have characteristics of both co-
mmunicative and cultural memories: blog-memories have daily and illusive 
character and at the same time they leave material traits and are to some degree 
institutionalized by the blogosphere. Because of their intermediate character of 
being transmitters of both communicative and cultural memory, blogs function 
as sites of negotiation and contestation where the struggle of communicative 
memories for becoming cultural memory can be observed. Whereas memory 
and identity mutually inform each other, blogs function as sites of identification 
whereas identities are not only performed but also actively constructed.   

 
Memories-in-interaction 

Firstly, by focusing on blogs, my intention is to get to the grassroots repre-
sentations of history and to see which identities are constructed and manifested 
by  referring  to  a  certain  version  of  the  past.  Secondly,  I  try  to  trace  ways  in  
which these representations and identities become possible and which mecha-
nisms are used to make memory work. In this regard, I see a two-fold objective 
of my analysis that schematically can be put into two questions: which mean-
ings of the past are expressed through blogs and which mechanism enable these 
meanings?  

Each blog entry is a short narrative. Because of their interactive character 
media scholar Alexandra Georgakopoulou refers to the computer-mediated co-
mmunication as a rich source of narratives-in-interaction [10]. Through a long 
list of comments to each blog-entry one can grasp the interaction-element of the 
blog-memories, whereas meanings are constructed through a process of a cons-
tant negotiation, so that narratives-in-interaction become memories-in-interacti-
on. These narratives tell us stories about the past events and reflect on the im-
pact and importance of this past for present and future. They often have highly 
emotional undertones and usually include main elements of narrative distinguis-
hed by Labov & Waletzki [19]: abstract (summery of the subject of narrative), 
orientation (time, place, situation), complicating action (what happened), evalu-
ation (socially the most important), resolution (ending), and coda (that reveals 
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the perspective to the present). For memories-in-interaction the most important 
parts are evaluation and coda, as they construct the ways in which the event is to 
be remembered and explain why it should be remembered. In the evaluation 
part, the past episode gains the status of historically important event which is 
worth commemoration, whereas in the coda part the past event is linked to the 
present, here the mobilization potential of historical narrative is preserved. 

Being both private and public, integrating simultaneously diary and news 
characteristics, blogs provide a blogger with a wide range of resources that can 
be used with subversive purposes. Some media scholars consider blogs as speci-
fic form of counter-narratives, which are defined as ‘stories ... which offer resis-
tance, either implicitly or explicitly to dominant cultural narratives’ [1, 1]. By 
juxtaposing long-form narratives and short-form stories media scholar Alexand-
ra Galasi ska argues that by using short form ‘tellers celebrate the micro versus 
the macro, using personal and private versus collective and public [8, 196]. In 
this regard, Georgakopoulou sees small stories as ‘antidote to the modernist co-
ncept of grand narrative’ [10, 239]. Nevertheless, blogs are not free from the in-
fluence of the grand narratives that inform them. Blogs are produced by conver-
gence  culture  that  is  characterized  by  “more  complex  relations  between  top-
down corporate media and bottom-up participatory culture” [16, 243]. Never-
theless, in spite of structural limitations blogs do provide platforms for individu-
al performing of identity. In this regard, blogs belong to citizens’ media. Media 
scholar Clemencia Rodriguez defines citizens’ media as ‘live historical proces-
ses that immerse participants in continuous renegotiations of their symbolic en-
vironment’ [25, xi]. Further she emphasizes: “citizens’ media” implies first that 
a collectivity is enacting its citizenship by actively intervening and transforming 
the established media space; second, that these media are contesting social co-
des, legitimized identities and institutionalized social relations; and third, that 
these communication practices are empowering the community involved, to the 
point where these transformations and changes are possible [25, 20]. 

These processes of constant renegotiation of identity and enactment of 
one’s citizenship can be read in line with the idea of radical democracy as theo-
rized by political scientist Chantale Moeffe where democratic concept of citize-
nship ‘implies seeing citizenship not as a legal status but as a form of identifica-
tion, a type of political identity: something to be constructed, not empirically gi-
ven’ [23, 231]. Thus, in blogs I observe how the political identity is construed in 
the mundane discussions of history by individual actors in their everyday life.  

Speaking about the tension between private and collective, it should be ad-
ded that these individual stories shed light on the common social practice. By 
participating in a common social practice such individual tellers – while speak-
ing on the same topic and in the same virtual space - act as multiple co-tellers of 
the same story’ (Ochs&Capps [8, 198]). In doing so, “the set of personal narrati-
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ves becomes a group narrative, interactionally co-constructed and co-written on 
a public discussion forum” [8, 199].  

 
Methodological considerations: Discourse theory and representation 
I implement post-structuralist discourse theory (PDT) to analyze small nar-

ratives articulated in blogs. To make the following discussion clear I need to 
clarify the main concepts of the PDT: discourse, discourse analysis, metanarrati-
ve among others. Discourse in PDT is understood as a differential and structu-
red system of positions constituted by the linguistic and non-linguistic elements 
[20, 108]. In this regard, social practices are also discursive as there is nothing 
meaningful beyond discourse. In addition to this, all meanings are contingent, 
i.e. they are possible but not necessary. A representation of history in each blog 
is  an articulation of  one possibility  to  represent  a  certain event  among a lot  of  
other possibilities. Moreover, no representation can be final and complete, but 
each strives to fix itself as final, complete and unquestioned. Discourse analysis 
is called to determine how and why any particular signifier can and does fix a 
meaning.  

Ernesto Laclau argued that for such fixation there are three conditions nee-
ded: “the availability of potential signifiers that can be articulated by competing 
hegemonic projects; their credibility as means of representation and interpella-
tion; and the presence of strategically placed agents who can transform floating 
ideas into fixed meanings [20, 66; 12, 103]. By distinguishing the available sig-
nifiers, credible representations and strategically placed agents we can trace 
why some ideas succeed in acquiring fixed meanings (even if temporally) and 
others not.  

Fixation of meaning within a discourse is realised through drawing upon 
other discourses that operate as metanarratives [7]. Metanarratives are unquesti-
oned discourses, they function as commonsensical knowledge, not usually told 
outright, but taken for granted within the culture. With regard to my project, his-
tory of the war-time Ukrainian nationalist movements draws on metanarratives 
that make a certain meanings of the OUN and UPA possible. More specifically, 
a metanarrative of nationalism gives rise to the heroic discourse on nationalists 
whose deeds are justified and glorified. This discourse rejects (and sometimes 
justifies) the OUN involvement in Holocaust and mass killings of Poles and ot-
her nationalities who did not share their ideals. Thus, the metanarrative of natio-
nalism functions as sedimented discourse that helps legitimize new meanings of 
the OUN and UPA as the glorious national past worth commemorating and re-
membering. Thus, metanarrative of nationalism provides new meanings with 
credibility – one of the three conditions needed for fixation of meaning we men-
tioned above. In contrast, if emerging discourse draws upon metanarrative of 
(neo)-Soviet historiography, the OUN and UPA attain meaning of Nazi collabo-
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rators, bourgeois nationalists and blood-thirsty bandits. In such a way, history of 
the OUN and the UPA changes its meaning depending on the metanarratives it 
draws upon.  

A discourse in order to become dominant needs to be translatable into other 
discourses that enter the contested discursive field. If it succeeds in doing so, a 
discourse may become hegemonic in the Gramscian sense, and even more, it 
can iron out other antagonisms [7, 27]. If those metanarratives, on which signi-
fiers draw on, are close to each other then it is easier for a certain element of the 
discourse to be translated into other discourses (with no change of its meaning). 
In my case study, metanarrative of nationalism is distant to metanarrative of So-
viet historical tradition or metanarrative of Russian imperialism that undermines 
the discursive field. This makes a translation of meanings between these two di-
scourses problematic.  

One of the methods to study the emergence of new meanings is looking for 
rules that structure the discourse. PDT scholars call these rules ‘logics’ [13]. 
Main logics are logic of equivalence and logic of difference. The logic of equi-
valence orders the points of discourse in such a way that the differences betwe-
en the elements of discourse are eliminated and they are presented as equal to 
each other. Logic of difference draws on other discourses in an attempt to break 
down the chains of equivalence once established in the discourse. It is designed 
to prevent the articulation of demands and identities that would question (or 
even shatter) the dominant regime [13]. While doing analysis, I first traced the 
relation of a single blog-narrative to the metanarrative that made meanings in 
the blog credible; then, I defined the work of logics that helped articulate these 
meaning. 

 
Analysis part 

In total, I analyzed 46 blog-entries and all the comments to them. Some en-
tries were posted by the same bloggers. The comments to each entry ranged 
from 2 to 350. I focused on blogs of ‘ordinary’ people, who are not activists of 
nationalist organizations (or at least their affiliation was not outright traceable 
from the blog). I purposefully avoided forums and blog communities where his-
tory is taken up as a main theme, since my main endeavor was to see how ‘ordi-
narily’ bloggers view their opinions on OUN and UPA. It goes without saying 
that not all Ukrainian bloggers took up the topic of the UPA in their blogs, so, I 
analyzed only those blogs that did mention the UPA. I limited my analysis to 
the most popular blogging site in Ukraine livejournal.com and concentrated pri-
marily on the entries appeared on the 14th or 15th October, 2010.  

The 14th October is a special day in Ukrainian commemorative tradition. 
This is a religious feast - the Day of the Virgin Mary ‘Pokrova’ (Intercession of 
the Theotokos) – that traditionally was related to Cossacks (Ever-Virgin Mary 
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‘Pokrova’ was believed to protect Cossacks). The UPA borrowed this symbol as 
their saint protection and the 14th of October became celebrated as a Day of for-
mation of the UPA. Starting with 1990s this day was celebrated by marches 
through the streets of some of West Ukrainian cities, mainly in Lviv and Terno-
pil. Since 2005 this tradition has come to the streets of the capital city of Kyiv. 
These marches and other forms of commemorations on this day are extensively 
mediatized (broadcasted on TV and radio) which results in frequent appearance 
of this topic in blogs. Although I concentrated primarily on the commemorati-
ons on this specific day, it should be cursorily noted that discussions about the 
UPA and OUN are quite often in the Ukrainian blogs.  

A whole bunch of blog entries on this day can be subdivided into two gene-
ral categories: those who overwhelmingly glorified the UPA on this day and 
those who viewed critical views, alternative to the mainstream commemorative 
discourse. Let us look closely at both of these groups. We will start with the 
group who form a larger part of those who addressed the UPA topic, a group 
who present a glorifying commemorative discourse. 

 
Mainstream memories 

Bloggers who present the commemorative discourse in their personal virtu-
al spaces celebrated the day of formation of the UPA. This practice rearticulates 
traditional lieux de memoir to the virtual space and forms a new kind of com-
memoration – a digital commemoration and creates a new kind of monuments – 
digital  monuments.  In  such  a  way,  an  Internet  site  becomes  a  site  of  memory  
where past is negotiated, discussed and commemorated. Blog entries about the 
UPA usually come to the virtual space as a reaction to events in the ‘real’ space. 
Hence, traditional commemorative practices are remediated (to use Bolter and 
Grusin’s concept [3]) to the commemorative practices in blogs.  

Generally, there are four main occasions when discussions about the UPA 
appear in blogs: reflections after traditional commemorations (when a blogger 
report that he or she participated in meeting, or saw other demonstrating); refle-
ction after political speech or decision; reflections after reading a book or wat-
ching a film; self-motivated reflection on the nation or the UPA as such.  

In this regard, digital commemorations are produced through re-articulati-
on of other discourses. Commemorations near the monuments, celebrative mar-
ches, books and film trigger discussions in the Internet platforms. In such a way 
not only new discourses are produced but also the traditional discourses are tra-
nsformed. In the reflections on some traditional commemorations bloggers are 
often looking for a meaning of the event demonstrating so that straightforward 
meaning of a commemoration is not quite sufficient for them. Thus, bloggers 
offer their personal evaluation of not only the past events which are commemo-
rated but also of the present commemoration of those events. A blogger charac-
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terized the march of the UPA sympathizers in Kyiv as follows: “formally it was 
the meeting and the march devoted to the anniversary of the UPA organized by 
All-Ukrainian Union Svoboda, but in reality it was the act of solidarity of all the 
disagreed with the actions of the current authority” (eugen_nasa (2010-10-15), 
in Ukrainian, emphasis mine). 

In many blogs about the commemorative march it is often mentioned that it 
was initiated by the far-right party Svoboda, but people who do not share Svo-
boda’s nationalist ideology also came to the march: “there were many people 
who do not have any relation to Svoboda [because] the feast gathers together 
all the Ukrainian patriots” (sotnyk (2010-10-15), in Ukrainian, my emphasis).  

As there are no alternative for the ‘disagreed’ with the authorities there is a 
tendency that those ‘disagreed’ come and perform their identity within a frame-
work set up by the right-wing nationalist party commemorating nationalist mo-
vement of the past. In this way, the resistance to the present regime is realized 
by the resources presented by historical narratives. In blogs, we observe how the 
metanarrative of nationalism informs the meanings of emergent discourses of 
resistance. History of the UPA in these narratives is mentioned not in sense of 
the past but rather as an idea of resistance to the state authorities in the present. 
In such a way, past events acquire evaluations that meet the present needs. 
Thus, the coda of the narratives expresses frustration with the present and hope 
for  the future.  If  mass mobilization was possible  in  the past  it  means that  it  is  
possible to mobilize masses of people against the governing regime now. 

Bloggers elaborated a rich gamut of practices called for commemoration of 
the UPA in blogs. Some bloggers commemorated the day of the UPA by post-
ing passages of UPA related books (wlodek, 2010-10-14), poems (iryn_mykola, 
polar_bird, je_suis_la_vie 14-10-2010) and posters (pekelnyi-bulba, carabaas 
14-10-2010) creating in such a way a special kind of digital monuments. These 
digital monuments were many times re-posted by other bloggers; in result, the 
chain of remembering continued. They triggered discussions not only about the 
past but also about the present and future of Ukraine. Such monuments are ep-
hemeral and last only as long as discussion is going on, but their short durability 
does not make them less significant since they manifest as well as trigger mani-
festations of collective and individual identities. Moreover, they demonstrate in-
dividual responses to the past and through the chain of connectivity form small 
communities of people who share the similar views.  

Questions of identity are raised in almost all the blog entries I analyzed. A 
common feature is constant negotiation of who a “true” Ukrainian is. The sym-
pathizers of the UPA are equalized to ‘all Ukrainian patriots’ and ‘real Ukraini-
ans’, often it is emphasized that it does not matter whether you are Ukrainian by 
birth, what matters is that you share certain ideals. Most bloggers believe in the 
essential character of nation. At the same time they often contradict themselves: 
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while they stress that it is not enough to be simply born into a nation, they also 
contend that one should do something to be a ‘true’ Ukrainian, one should beha-
ve like a ‘true’ Ukrainian and one should share some ideals and beliefs to be in-
clude into the nation. Attitude to the history of OUN and UPA serves a litmus 
test for one’s belonging to the nation.  

Let us take a closer look at how precisely these narratives on true Ukrainia-
nness are constructed. Which symbols, beliefs and ideas are associated with the 
nation, which values are idealized? To answer these questions I will look which 
elements are included into the chains of equivalence (governed by logics of equ-
ivalence) and which elements form chains of difference (governed by logics of 
difference).  

In the commemorative blog entries the UPA was most often equated with 
such well-established symbols of Ukraine as Cossacks and the 19-century poet 
Taras Shevchenko. By drawing on these well-established symbols of the golden 
age of the nation, bloggers constructed the UPA glorious past (as in picture pos-
ted by pekellnyj_bulba that depicts UPA soldier in a Cossack costume or entry 
by yuriy_hudymenko that intertwined Cossack and UPA histories into a single 
narrative of liberation).   

‘Ukrainianness’ is also associated with the pronounced religiosity (mostly 
Greek Catholicism): “but is it in a Ukrainian way? To celebrate Pokrova with-
out a pray and a priest? Why didn’t Svoboda invite Ukrainian clergy? Why the-
re was no praying????” (stkachuk 2010-10-14, in Ukrainian) 

Many exclamation marks certainly are aimed to reveal the anger and asto-
nishment that the celebration was held without religious services.  

Another feature of ‘Ukrainianness’ is pro-western orientation that is reali-
zed by reference to Poland and Baltic republics as friends. Bloggers are looking 
for analogies in the history of Poland and Baltic states which could be compara-
ble with the history of Ukraine. In such a way, they try to support their hopes 
that someday Ukraine will integrate with the EU, and will become a ‘fully Euro-
pean nation’. Such a search for parallels and analogies is mostly surprising in 
regard to Poland, since the UPA were killing Poles in horrendous ethnic cleans-
ing in 1943. The bloggers, though, tend to shift this facts out of remembrance 
space, as the leitmotif in several blogs goes: ‘now Poles are our friends, their at-
titude to us is better than their attitude to Russians, so it is quite clear who was 
treating them better during the war’: “now the Polish authorities began a prac-
tice of founding monuments for the soldiers of OUN-UPA in Western Ukraine. 
[…] I found a piece of news about such an instance in Lviv oblast. Poles apolo-
gized for the politics of pacification and operation Vistula when Ukrainians we-
re replaced from their territories. And no one in Poland becomes hysterical be-
cause of recognition of the UPA as heroes, but Russians do [become hysteri-
cal]”. (jestor 2010-10-14, in Russian).  
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The blogger seems to be unaware of the fact or unwilling to take it into ac-
count that in Poland there are continuous discussions that condemn the glorifi-
cation of the UPA by Ukraine. These discussions were extensively covered in 
TV and radio broadcasts, but bloggers preferred to keep ‘unwanted’ discussions 
out of the commemorative space.  

A UPA history is often associated with a Holodomor (the great Famine of 
1932-33 planned by Stalin) history. Thus, history of the UPA is positioned into 
the space of victimhood which makes it harder to question the UPA. It is worth 
mentioning here that a Canadian historian John-Paul Himka underlines the con-
nection between two campaigns, one for recognition of the famine 1932-33 in 
Ukraine as genocide and another for glorification of the Ukrainian nationalists. 
Himka argues that ‘[t]he genocide argument is used to buttress another campa-
ign, to glorify the anticommunist resistance of the Ukrainian nationalists during 
World War II’ [11]. He emphasizes that Holodomor campaign is overtly anti-
Russian and anti-Jewish. Referring to the UPA commemorations, we can also 
stress that they are overtly anti-Russian too (see e.g. the comments by jestor 
above).   

Let us see who else are presented as others in the commemorative discour-
se of blogs. In this regard, we will look at the work of logic of difference and 
meanings that are generated in result of such work. The role of ‘Others’ in most 
blogs is inscribed to the present Ukrainian power. While Viktor Yushchenko’s 
government (2005-2010) was regarded as a defender of the ‘Ukrainian’ values, 
favorable for OUN and UPA heroic narrative, the present Viktor Yanukovych’s 
government is regarded as anti-Ukrainian, pro-Russian and favorable for (neo)-
Soviet historical metanarrative. Most often the authority is represented by mili-
tia, who are not regarded as a part of the nation (rheinmatal, lisichka_ua).  

Another group of well-distinguished ‘Others’ are communists. Here logic 
of difference is realized by opposing ‘us’, as one of the bloggers said ‘all the pa-
triots of Ukraine’ to ‘them’ – communists: “Communists (derogatorily called 
‘komuniaki’) managed to gather a hundred of people at most by the monument 
to Lenin. While all the patriots of Ukraine gathered near the monument to Shev-
chenko” (sotnyk 14-10-2010, in Ukrainian).  

While “all the Ukrainian patriots” gather together in masses near the monu-
ment to a national poet Shevchenko motivated by their sheer goodwill, the Co-
mmunists (which are also called derogatorily) merely “managed to gather a hu-
ndred of people at most”. In this case, the logics of difference is also realized by 
extra-linguistic means: while ‘all the patriots’ gather together at the monument 
of Shevchenko, the Communists gather together at the monument to Lenin. 
These two monuments, each mentioned in the beginning and the end of the 
blog-entry, form two opposite polarities that frame a narrative of the entry. Pa-
radoxically, these to polarities are placed now at the same space of the story and 
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form a dialogical unity that reveals in this small token a complex and intricate 
texture of memories that mutually inform each other.  

Russians and Soviets form one more group of ‘Others’ governed by logic 
of difference. Surprisingly, Russians and Soviets are mentioned as mutually in-
terchangeable, most often there is no distinction between those two groups. That 
is why it is not always clear, what is meant, the past or the present relations bet-
ween Russians and Ukrainians. It becomes even more confusing when Ukraini-
ans are opposed to Soviets as if citizens of the Ukrainian Soviet Republic were 
not perceived as Ukrainians. For bloggers, though, there seems to be no disagre-
ement, as ‘Soviet’, ‘Russian’, or ‘Ukrainian’ are used to build up chains of dif-
ference, to contrast past to the present and to convey their opposition to the rul-
ing regime.   
 

Alternative memories 
Not all the blogs that mentioned the UPA are following the glorifying com-

memorative strategies. There are alternative discourses that form counter-narra-
tives against the background of the commemorative mainstream stance and un-
dermine the digital commemorations that were discussed above. These undermi-
ning discourses are governed by counter-logics. In this way counter-logics pro-
vide the strategies of resistance against the meanings produced by the mainstre-
am glorifying discourse; they condemn glorification of OUN and UPA by natio-
nalist discourse.  

The main strategy of the counter-logics observed is the evocation to the co-
mmon sense as well as to the present and future interests of Ukraine. Prosperity 
and diversity are positioned as the main values by this discourse. This is well 
demonstrated by the following passage: “a status of the UPA [is] not really in-
teresting to anyone [of the politicians]. This is only a screen behind which it is 
possible to successfully hide all the thieves and robberies. While the Ukrainians 
observe how banderivets and moskals are scuffling around, they [politicians] 
sneak [state property] and then they appear on the TV with happy faces. How 
long will we be so stupid??? I think that it is time to realize who really stands 
behind all these risky ventures that somehow manage to catch a lot of people on 
their hook”. (vovaf 2010-10-14, in Russian). 

Counter-discourses are emphasizing regional identity as a core element of 
the national identity. In this way, bloggers make their claims on Ukraine that is 
envisaged as ethnically, linguistically and ideologically diverse community: “I 
wonder when our “right-wingers” realize that Ukraine is not only Lviv and Te-
rnopil, but this is also extreme leftist Donetsk and Luhansk, and Jewish Dnipro-
petrovsk, and partly pro-Russian Crimea? When you finally understand it, as 
well as in this diversity there is the beauty of Ukraine, then the life will be ea-
sier in Ukraine. What can I see now? That there are certain people who are 
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striving to thrust their opinions on others. I dream about the T-shirt “Antonio 
Banderas is a hero of Ukraine”. For me and for many who lives in the East he 
is a greater hero than Bandera. And those who will say that I am not patriot are 
idiots. I love Ukraine not less than Ms. Farion [a member of nationalist party 
Svoboda]. Excuse me, but you can change the date to "7 November", you can 
change mottos and portraits of Bandera to Lenin’s and then you will all the sa-
me get almost the same picture” (popova_svetik 2010-10-14, in Russian). 

One can argue that these small narratives draw on the metanarratives of li-
beralism and cosmopolitanism that call for regional and transnational affiliati-
ons and propagate prosperity, individual freedom and wellbeing. While tracing 
chains of equivalence we can observe that alternative discourse operates with 
the same images of friends and enemies as mainstream discourse. Thus, “Poles 
are referred to ‘as good friends’ and Russians are referred to ‘as enemies who 
can never understand Ukrainians” (popova_svetik 2010-10-14, in Russian): 
“Poles have nothing against us in the global terms and are supporting us in all 
possible ways. My grandfather was fighting in the Red Army and got many me-
dals. Although he always deplored the fact that he was fighting with enemies 
against enemies” (tolik_does 2010-10-14, in Russian) 

Likewise, a main well-defined “Other” in the alternative discourses is state 
authority. This tendency points out to the overwhelming alienation between the 
people and the authorities. Drawing on different metanarratives (either metanar-
rative of nationalism or of liberalism), both mainstream and alternative discour-
ses share a lot of important elements which produce, though, quite different vi-
ews on the nation, its past, present and future.  

 
Conclusions 

To sum up, history of the UPA is taken up in the negotiations of national 
identity not only by those who have overtly nationalist views, but also by the 
people who are looking for new visions of identity that would be different from 
the one proposed by the (neo)-Soviet discourse. Thus we see the demarcation of 
Russians, Soviets, communists as “Others” and references Poland, or former 
Soviet republics who successfully integrated into the EU as friends and role mo-
dels.  

Most of the bloggers who are ‘disagreed’ with the current authorities draw 
on the UPA as a symbol of resistance to the Soviet past as well as to the present 
authorities. In this way, people articulated their attitudes to the present and the 
visions of the future through references to the past. By tracing the mechanisms 
which are applied by bloggers in articulating their identities we saw which ele-
ments are included into the memory space and which are excluded from it. Inte-
restingly, the line of division was not demarcated linguistically, both mainstre-
am and alternative discourses were articulated in Russian as well as in Ukraini-
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an. This might be conditioned by my choice of material which was aimed at get-
ting most ‘ordinary’ bloggers, not specialized in history, not affiliated to natio-
nalist parties, just ‘ordinary’ individuals expressing their views on history and 
its relation to the present.  

New ways of remembering give a possibility of plurality of voices and alte-
rnative readings of history, but this plurality should not be overestimated. Digi-
tal memories are governed by discourses of the extra-virtual space that is crissc-
rossed by contradicting meanings. By interacting with each other all the discou-
rses, which are involved into the complex field of memory, mutually influence 
each other and produce new spaces of remembrance, with ephemeral monu-
ments, digital commemorative practices, sites of mourning and sites of celebra-
tion.  
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The present article is dedicated to the cooperation of Moldova with one of 
the international organizations of great influence of the world, namely the Uni-
ted Nations. There are reviewed briefly the main activities of the United Nations 
in the democratization of moldovan society, such as respecting human rights, 
promoting democracy, economic, social and cultural  development, respecting  
international law. A very important role in strengthening the image and presti-
ge of our country they have permanent missions of the Republic of Moldova be-
sides the UN and its offices in  New York, Geneva, Vienna, Paris. It is also con-
sidered the cooperation with the Moldovan authorities with the UN structures 
based in Moldova. The end of the article contains necessary conclusions and 
certain proposals are made. 

 
Schimb rile cardinale în sfera politic i social-economic  dup  cel de-al 

doilea r zboi mondial, au fost cauzate în mare m sur , de accelerarea dezvolt -
rii tehnico- tiin ifice, care a dat na tere necesit ii obiective de a unifica efortu-
rile tuturor statelor pentru solu ionarea problemelor globale. Datorit  num rului 
în cre tere de state, interconexiunii dintre problemele economice, politice i the-
nice, contactelor din ce în ce mai frecvente dintre entit ile politice, s-a modifi-
cat considerabil structura societ ii interna ionale. Toate acestea au condus, de 
asemenea, la schimbarea configura iei diploma iei a a cum existase timp de se-
cole, i anume la apari ia diploma iei prin organiza ii interna ionale. În prezent, 
organiza iile interna ionale constituie o important  component  a rela iilor mon-
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diale, fiind chemate s  contribuie la dezvoltarea colabor rii dintre state, la asi-
gurarea p cii i securit ii în lume. 

Institu ia organiza iilor interna ionale a ap rut în stadiul de maturizare a so-
ciet ilor, fiind o necesitate a vie ii interna ionale. Acest element, venit s  între-
geasc  ansamblul mecanismelor prin care se realizeaz  rela iile dintre state, de-
curge din principiul de solidaritate i cooperare între subiectele dreptului inter-
na ional [10, 5]. 

În genere, rolul organiza iilor interna ionale poate fi sintetizat în urm toa-
rele idei fundamentale: 

1. Amplificarea cooper rii între state în domenii de interes comun;  
2. Armonizarea intereselor na ionale cu cele de tip general ale societ ii in-

terna ionale; 
3. Cadrul de stabilire a deciziilor de cooperare i a mecanismelor de urm -

rire a aplic rii acestora în rela iile interna ionale; 
4. Men inerea, prin organiza iile interna ionale, a p cii i securit ii interna-

ionale [7, 11].  
Deci, principalul rol al organiza iilor interna ionale este acela de a asigura 

cadrul i mijloacele cooper rii între state, în domenii de interes comun. Aceste 
organiza ii se bazeaz  pe principiul egalit ii i pe cel al cooper rii voluntare. 
Ele sunt, astfel, o component  major  a vie ii interna ionale, fiind prezente în 
toate zonele globului i ac ionînd în domenii foarte variate. 

Organiza ia Na iunilor Unite este actualmente cea mai autoritar , dar i cea 
mai complex  organiza ie interna ional . În termeni generali, Organiza ia Na iu-
nilor Unite poate fi definit  ca o organiza ie cu voca ie universal , atît în ceea ce 
prive te entit ile sale - state suverane - cît i domeniile în care se implic , sco-
pul s u principal fiind men inerea p cii i securit ii interna ionale. ONU nu es-
te o organiza ie suprana ional , nu are competen ele unui guvern mondial, ci re-
prezint  o organiza ie de state suverane, func ionînd ca un centru în care s  se 
armonizeze eforturile na iunilor c tre atingerea unor scopuri i obiective comu-
ne [1, 5]. 

ONU a fost creat  în 1945, dup  cel de-al doilea r zboi mondial, cu scopul 
de a asigura pacea i securitatea la nivel interna ional, dezvoltarea rela iilor inte-
rstatale, promovarea progresului social i a drepturilor omului. Aceast  organi-
za ie cuprinde o serie de agen ii specializate i programe, agen iile fiind organi-
za ii separate, iar programele i institu iile fiind create de Adunarea General  
pentru a activa în anumite domenii. 

Deci, ONU este, de fapt, a doua încercare mondial , prima fiind Liga Na i-
unilor, de creare a unei organiza ii interguvernamentale, care s  asigure pacea în 
lume, s  stabileasc  bazele economice, sociale i politice prin care se poate rea-
liza acest obiectiv. De asemenea, în cadrul acestei organiza ii are loc contactul 
între oamenii politici i cei de tiin , între diploma i i exper i, chema i s  men-
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in  echilibrul firav al balan ei în stare de func ionare atît în perioada R zboiului 
Rece, cît i dup  c derea Cortinei de Fier, fiind „sediul principal cu climat priel-
nic” [6, 208], pentru reuniuni tiin ifice, congrese i proiecte comune. A adar, 
ONU marcheaz  încheierea formal  a sistemului statal european i înlocuirea 
acestuia cu un sistem autentic global [5, 563]. 

Este bine cunoscut  activitatea notabil  a ONU în problemele vitale i de 
men inere a p cii, care ar putea fi exemplificat  prin procesul decoloniz rii i 
sprijinul acordat statelor în curs de dezvoltare prin intermediul programelor de 
asisten , cum a devenit ulterior i Programul Na iunilor Unite pentru Dezvolta-
re. Primul proces men ionat a transformat radical harta lumii, dînd na tere noi-
lor state, care au reu it s  ob in i sa- i proclame independen a cu ajutorul 
ONU. În ceea ce prive te al doilea aspect, adic  asisten a oferit  statelor tinere, 
ea este mai considerabil , deoarece nu este suficient a oferi doar independen  
unui stat care a fost legat totalmente de metropol , ci este mult mai important de 
a-l ajuta s i p streze i consolideze aceast  libertate. 

Republica Moldova, urmare a solicit rii cuprins  în actul de independen  
i al dreptului s u fundamental de a face parte din comunitatea  interna ional , 

la scurt timp de la adoptarea  Declara iei de Independen , a devenit, la 2 martie 
1992 membru ONU, beneficiind astfel de un cadru interna ional propice pentru 
consolidarea suveranit ii i integrit ii sale, al afirm rii i înt ririi statalit ii. 
Ca stat membru al ONU, Republica Moldova a ales s  mearg  al turi de celelal-
te state pe calea armoniz rii eforturilor na iunilor c tre atingerea scopurilor co-
mune de asigurare a p cii i securit ii i de realizare a cooper rii interna ionale 
în domeniile economic, social, cultural, umanitar i respect rii drepturilor omu-
lui i libert ilor fundamentale pentru to i cet enii. ara noastr , de asemenea, 
s-a angajat s  sus in  eforturile programelor de asisten , în abordarea i solu io-
narea problemelor stringente cu care se confrunt  lumea, contribuind la afirma-
rea sa pe arena interna ional i la consolidarea independen ei i suveranit ii 
proprii. Îns  acest eveniment a coincis cu declan area conflictului armat de pe 
Nistru, astfel încît aderarea noastr  la ONU în calitate de stat independent i su-
veran a însemnat de fapt recunoa terea integrit ii teritoriale a Republicii Mol-
dova, în limitele hotarelor existente, i luarea ei sub ocrotirea organismelor inte-
rna ionale. 

Aderarea Republicii Moldova la ONU, în 1992, a fost un eveniment epocal 
pentru istoria rii noastre. Acest fapt poate fi plasat pe locul al doilea, dup  de-
clararea independen ei Republicii Moldova, pe scara de importan  a evenimen-
telor prin care a trecut statul nostru. Momentul de admitere a Republicii Moldo-
va în cadrul ONU a declan at procesul masiv de recunoa tere politic  a statalit -
ii Republicii Moldova. Dac  pân  la momentul accept rii în cadrul ONU, Re-

publica Moldova fusese recunoscut  pe linie bilateral  de un num r restrâns de 
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state, în scurt timp Moldova a stabilit rela ii diplomatice cu majoritatea statelor 
lumii. 

O alt  consecin  important  a admiterii Republicii Moldova la ONU, a în-
semnat ob inerea automat  a statutului de membru în cadrul unei serii de agen ii 
specializate ale ONU. Acest fapt a permis rii noastre s  participe la dezbaterea 
interna ional  a unor probleme de importan  major  pentru a ob ine asisten  
economic   în vederea reform rii economiei, dar i a societ ii noastre.  

Fiind cel mai important forum de dezbatere a problemelor globale, precum 
i având un mandat universal, ONU reprezint  fundamentul politicii externe a 

Republicii Moldova. Din aceast  perspectiv , Republica Moldova acord  o im-
portan  deosebit  rolului pe care ONU îl joac  în domenii precum men inerea 

cii i securit ii interna ionale, promovarea democra iei i a drepturilor omu-
lui, dezvoltarea economic i social , respectarea principiului dreptului interna-
ional.  

În Programul de guvernare a AIE 2 pentr anii 2011-2014 se men ioneaz  c  
“Organiza iile cu voca ie global i regional , în particular ONU, vor continua 

 r mîn  o platform  important  pentru promovarea obiectivelor na ionale stra-
tegice, i anume: integrarea european , democratizarea i modernizarea rii, re-
stabilirea integrit ii teritoriale, consolidarea suveranit ii i independen ei Re-
publicii Moldova” [2]. Deci, Republica Moldova i-a fixat ca obiectiv coopera-
rea cu organiza iile interna ionale, în general, i cu ONU, în special, deoarece 
aceasta este important  pentru Republica Moldova, avînd implica ii în majorita-
tea domeniilor. Astfel, activitatea Republicii Moldova la ONU ofer  posibilita-
tea de a dezvolta rela iile multilaterale i cele bilaterale, consolidîndu- i locul i 
rolul s u în aceste prestigios for international. 

Astfel, de i de pu in timp membru ONU, Republica Moldova, în rînd cu al-
te state, particip  la o serie de ac iuni ale ONU, dintre cele mai semnificative, 
putem men iona urm toarele: participarea cu militari la unele misiuni ONU de 
men inere a p cii în Liberia, Coasta de Filde i Sudan. De asemenea, Republica 
Moldova particip  în organele elective ale ONU, fiind vicepre edinte al Adun -
rii Generale a ONU (sesiunea a 56-a), Comitetul special pentru Opera iuni de 
Men inere a P cii (începînd cu 2000), în Consiliul Economic i Social particip  
într-o serie de comisii (de pild  Comisia pentru Dezvoltare Social  2004-2008) 
i Comitetele, cum ar fi: Comitetul pentru Programe i Coordonare 2000-2002 
i 2003-2005). De asemenea, Republica Moldova particip  în alte structuri din 

Sistemul ONU, cum  ar fi cele pe lina UNICEF i Programul ONU pentru Me-
diu. Republica Moldova este membru i într-o serie de institu ii specializate i 
structuri ale ONU, printre care Fondul Monetar Interna ional,  Banca Mondial , 
Banca Interna ional  pentru Reconstruc ie i Dezvoltare, Organiza ia Mondial  
a S ii, Agen ia Interna ional  pentru Energia Atomic i Organiza ia Na iu-
nilor Unite pentru Educa ie, iin i Cultur  (UNESCO) [14]. 
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Un rol important în consolidarea imaginii i prestigiului Republicii Moldo-
va în cadrul ONU, dar i de promovare a intereselor na ionale în plan global îl 
au misiunile rii noastre acreditate pe lâng  ONU i Oficiile sale la New York, 
Geneva,  Viena,  precum i  în  alte  capitale  interna ionale unde î i  au sediul  mai  
multe agen ii specializate ale ONU [15].       

Centrul de la New York este unul mai mult politic, unde au loc dezbaterile 
politice i adoptarea celor mai importante decizii cu caracter strategic. Repreze-
ntan a Republicii Moldova pe lîng  acest centru a fost înfiin at  prin Hot rîrea 
Guvernului nr.379 din 05.06.1992. Misiunea de la New York a contribuit la ale-
gerea candidaturii Republicii Moldova, în diverse pozi ii i organe elective din 
sistemul ONU. De asemenea, Misiunea Republicii Moldova de la New York a 
contribuit la ini ierea i participarea cu regularitate a militarilor Armatei Na io-
nale la opera iunile ONU de men inere a p cii, a facilitat extinderea rela iilor bi-
laterale cu mai multe state, reu ind stabilirea rela iilor diplomatice cu Bahrain, 
Mali, Tunisia, San Marino (2004), Muntenegru (2007), Fiji, Sfîntul Vincente i 
Grenadinele, Paraguay (2011) [9, 65]. 

Reprezentan a permanent  a Republicii Moldova cu sediul la Geneva face 
parte din sistemul de misiuni diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe i 
Integr rii Europene al Republicii Moldova, avînd ca mandat principal reprezen-
tarea Guvernului în cadrul Oficiului Na iunilor Unite din acest important centru 
interna ional. În cadrul Oficiului ONU de la Geneva func ioneaz  reprezentan e-
le a cinci institu ii specializate ale ONU, printre care cea mai important  fiind 
Consiliul ONU pentru Drepturile Omului. Printre realiz rile  Reprezentan ei no-
astre de la Geneva se num  acceptarea Moldovei, ca membru cu drepturi dep-
line, al turi de alte 46 de state, în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului pen-
tru perioada anilor 2010-2013. Odat  cu alegerea în aceast  structur  a ONU, 
Republica Moldova urmeaz  s  demonstreze consecven  în implementarea tra-
tatelor multilaterale în domeniul drepturilor omului la care statul este parte, s  
coopereze cu structurile i mecanismele de monitorizare ale ONU i s  contri-
buie la activitatea Consiliului prin promovarea acestor mecanisme în rîndul sta-
telor membre [16]. Men ion m faptul c , Consiliul ONU pentru Drepturile 
Omului de la Geneva reprezint  organul principal ONU în acest domeniu i a 
fost creat în 2006, înlocuind Comisia ONU pentru Drepturile Omului.  

De-a lungul acestor dou  decenii, Republica Moldova a sprijinit constant 
diversele ini iative ale ONU în domeniile p cii, securit ii interna ionale, respe-
ct rii drepturilor omului. Apartenen a la ONU ne-a oferit nu doar ansa de a pa-
rticipa la dezbaterea problemelor globale, dar a creat i un cadru prielnic de pro-
movare a intereselor noastre na ionale, de sus inere a politicii externe i de apro-
fundare a rela iilor bilaterale cu alte state. 

Imediat dup  aderarea Republicii Moldova la familia ONU, mai multe pro-
grame, fonduri i agen ii ale organiza iei i-au lansat activitatea în ar  în vede-
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rea sus inerii activit ilor de promovare a democra iei, a bunei guvern ri, de de-
zvoltare a economiei de pia i de consolidare a statului de drept. În cei 20 de 
ani de rela ii între Moldova i ONU, ara noastr  a fost un beneficiar al coope-

rii cu aceast  organiza ie global . În calitate de membru al ONU, Republicii 
Moldova i-a fost acordat  asisten  tehnico-financiar , necesar  promov rii în 
continuare a reformelor democratice în procesul de tranzi ie la economia de pia-

. Un loc aparte în rela iile noastre cu programele i fondurile ONU îi revine 
Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare - principala surs  de finan are a 
dezvolt rii umane durabile, oferite de ONU. Fondurile alocate de PNUD rii 
noastre au cunoscut o cre tere continu , în prezent ele se cifreay  la zeci de mi-
lioane de dolari anual. 

De la tribuna ONU, Republica Moldova a informat permanent comunitatea 
interna ional  asupra problemelor legate de reglementarea pa nic  a conflictului 
transnistrean, retragerea trupelor ruse dislocate în regiunea transnistrean , aten-
ionînd asupra necesit ii asigur rii respect rii drepturilor omului în raioanele de 

est ale rii. 
Începînd cu anul 2009, Republica Moldova a participat, în calitate de obse-

rvator, la lucr rile Conferin ei pentru Dezarmare; este parte la multiple Conven-
ii interna ionale, administrate inclusiv de Oficiul ONU pentru Dezarmare din 

Geneva, care prev d distrugerea/neutilizarea diverselor tipuri de arme i muni-
ii, considerate a fi extrem de periculoase pentru popula ie, printre care Conven-
ia din 2010 privind Muni iile cu Fragmentare (la 1 august 2010, Moldova a dis-

trus întregul arsenal de muni ii cu fragmentare de inute) [11]. Totodat , a fost 
reconfirmat ata amentul Republicii Moldova fa  de cadrul multilateral al deza-
rm rii interna ionale i al instrumentelor de neproliferare atât la nivel global, cât 
i regional, fiind eviden iat  necesitatea asigur rii transparen ei în domeniul ar-

mamentelor, ca factor de sporire a securit ii i stabilit ii interna ionale.  
În ceea ce prive te activitatea Reprezentan ei permanente a Republicii Mo-

ldova pe lîng  Oficiile ONU de la Viena,  ea se axeaz  pe men inerea i dezvol-
tarea rela iilor cu urm toarele structuri: Oficiul Na iunilor Unite la Viena / Age-

ia Na iunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor i a Criminalit ii, Consiliul 
Interna ional pentru Controlul Drogurilor, Organiza ia Na iunilor Unite pentru 
Dezvoltarea Industrial , Agen ia Interna ional  pentru Energia Atomic , Comi-
sia Preparatorie a Organiza iei Tratatului de Interzicere Total  a Testelor Nucle-
are, Oficiul ONU pentru Afaceri Extraatmosferice, Comisia Na iunilor Unite 
pentru Drept Interna ional Comercial. În cadrul cooper rii cu Agen ia Na iunilor 
Unite pentru Combaterea Drogurilor i Criminalit ii, Reprezentan a permanen-

 la Viena asigur  participarea Moldovei la toate reuniunile principale ale aces-
tuia. În anii 2007-2009, Republica Moldova a exercitat func ia de cel de-al trei-
lea vicepre edinte al Comisiei Na iunilor Unite pentru stupefiante i Prim-vice-
pre edinte a Comisiei ONU pentru Prevenirea Crimei i Justi ia Penal . 
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Un alt aspect important al Cooper rii cu Agen ia Na iunilor Unite pentru 
Combaterea Drogurilor i a Criminalit ii, l-a reprezentat semnarea, la 21 dece-
mbrie 2010, a Acordului de înfiin are a Academiei Interna ionale Anticorup ie, 
Moldova devenind al 45-lea stat fondator al acesteia. În acela i context se însc-
rie cooperarea Republicii Moldova cu Consiliul Interna ional pentru Controlul 
Drogurilor, care presupune controlul comun i raportarea trimestrial  privind ci-
rcula ia substan elor narcotice controlate [15, 66]. 

Un rol aparte în activitatea ONU îl are prevenirea torturii. În acest scop Na-
iunile Unite sprijin  mecanismul na ional de monitorizare a institu iilor peni-

tenciare i a dotat cu echipamente atît locurile de deten ie, cît i Linia Verde a 
Centrului pentru Drepturile Omului, unde cet enii pot semnala dac  le sunt în-

lcate drepturile. De asemenea, o serie de ini iative vizînd prevenirea traficului 
de fiin e umane a sporit protec ia, reintegrarea i reabilitarea victemelor traficu-
lui, asigurînd acuzarea efectiv  a cazurilor de trafic, sporind capacitatea autori-

ilor relevante i ale societ ii civile, i majorînd nivelul de con tientizare de 
tre societate a subiectelor privind traficul. În 2012, ONU va sprijini crearea 

unei noi func ii-pilot de ombudsperson la spitalul de psihiatrie din Chi in u, ca-
re va înregistra toate nemul umirile persoanelor internate în aceast  institu ie fa-

 de Guvern i, astfel, va consolida practica de respectare a drepturilor omului 
pentru aceste persoane [15, 68]. 

La UNESCO – Organiza ia Na iunilor Unite pentru Educa ie, tiin i Cul-
tur , Republica Moldova este reprezentat  prin cumul de Ambasada rii noastre 
în Fran a, acreditat  prin cumul în calitate de Delega ie permanent . UNESCO 
este o institu ie specializat  a Organiza iei Na iunilor Unite, care î i propune s  
contribuie la men inerea p cii i securit ii la  promovarea cooper rii între na i-
uni în domeniile educa iei, tiin ei i culturii în vederea asigur rii respectului 
universal fa  de justi ie, legi, drepturile omului i libert ile sale fundamentale, 
pentru  to i oameni, f  deosebire de ras , sex, limb  sau religie. Fiind profund 
ata at  valorilor i principiilor promovate de UNESCO, Republica Moldova es-
te parte la multe Conven ii UNESCO, iar din 2005, ara noastr  a fost inclus  pe 
lista Patrimoniului Mondial al UNESCO, ca parte a Lan ului Arcului geodezic 
al lui Struve, unul din punctele fixe ale acestui Arc aflîndu-se în localitatea Ru-
di, Soroca. Ambasadorul Republicii Moldova în Fran a este Oleg Serebrian, fi-
ind numit în aceast  func ie din iulie 2010, iar din octombrie 2010 el de ine prin 
cumul i func ia de delegat permanent al Republicii Moldova la acest for. La 7 
decembrie 2010 Oleg Serebrian a fost ales, pentru un mandat de doi ani, Pre e-
dinte al Congresului Uniunii Latine, iar de la 3 noiembrie 2011 este i Vicepre-
edinte al Comisiei UNESCO pentru tiin e sociale i umanitare [13]. În Repub-

lica Moldova a fost înfiin at  Comisia Nationala pentru UNESCO.  
Pe parcursul ultimilor ani cu suportul UNESCO în Republica Moldova au 

fost organizate i sus inute o serie de activit i în domeniul educa iei. Sub egida 
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Reprezentan ei UNESCO în Moldova au fost elaborate o serie de programe, 
proiecte, strategii ce vizeaz  dezvoltarea, reformarea i modernizarea înv mî-
ntului din Republica Moldova. Printre activit ile de baz  men ion : elaborarea 
i implementarea Strategiei na ionale „Educa ie pentru to i”, lansarea site-ului 

educa ional „ Educa ie Pentru To i".  
O dimensiune important  pentru o societate de tranzi ie ca Republica Mol-

dova este asigurarea drepturilor omului. Promovarea i protejarea drepturilor 
omului este un principiu fundamental al democra iei în general, totodat  fiind 
un reper important în devenirea noastr  ca stat independent, în c utarea identit -
ii noastre i afirmarea în plan interna ional în calitate de stat cu adev rat demo-

cratic. Cunoa tem faptul c  ONU i-a asumat angajamentul de a sus ine, promo-
va i proteja drepturile fiec rui individ, acest aranjament, acest angajament de-
curge din principalele documente ale organiza iei, care reafirm  încrederea po-
poarelor lumii în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea i valoarea 
persoanei umane [4, 5]. 

Promovarea drepturilor omului constituie chintesen a activit ii Na iunilor 
Unite în Moldova. Începînd cu anul 2004, ONU ofer  premii pentru cele mai 
bune practici de promovare a drepturilor omului de c tre organiza iile nonguve-
rnamentale i mass-media. Premiile sunt oferite în cadrul Galei de premiere în 
domeniul drepturilor omului, organizat  anual pe 10 decembrie, de Ziua Inter-
na ional  a Drepturilor Omului [8, 20]. Criteriile utilizate la aprecierea ini iati-
velor i ac iunilor propuse pentru premiere au fost creativitatea, perseveren a, 
angajamentul i curajul demonstrat în promovarea drepturilor omului, dar i im-
pactul ac iunilor asupra societ ii. Aflat  la cea de-a VI-a edi ie, Gala Premiilor 
ONU are scopul de a eviden ia i recunoa te cele mai valoroase ini iative i ac i-
uni de ap rare i promovare a drepturilor omului realizate pe parcursul anului de 

tre organiza iile non-guvernamentale i mass-media. 
Dup  ratificarea de c tre Republica Moldova a mai multor Conven ii ONU 

– inclusiv în 2010 a Conven iei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilit i – 
forul de la New York sus ine Guvernul în elaborarea Stategiei pentru Incluziune 
Social  a Persoanelor cu Dizabilit i i a Planului de Ac iuni menit s  identifice 
ac iunile pe care s  le întreprind  Moldova pentru a garanta drepturile persoane-
lor cu dizabilit i. Alte reforme vizeaz  consolidarea nondiscrimin rii, ini ierea 
unor reforme în domeniile drepturile omului i al s ii, ameliorarea situa iei 
privind libertatea religiei sau a credin ei.  

Este necesar de men ionat c  anul 2011 a fost unul intens pentru promova-
rea drepturilor omului în Republica Moldova. Activit ile importante au inclus 
evaluarea periodic  a Moldovei de c tre Consiliul pentru Drepturile Omului i 
vizitele în Moldova ale Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, pre-
cum i al Raportorului special ONU pentru libertatea religiei sau credin ei. Gu-
vernul Moldovei a adoptat Planul Na ional de Ac iuni în domeniul drepturilor 
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omului pentru 2011-2014, iar Parlamentul a aprobat Strategia de reform  a Jus-
ti iei, fapt care denot  angajamentul rii noastre de a promova drepturile omu-
lui i de a asigura independen a justi iei. Împreun  cu Guvernul i societatea ci-
vil , ONU a depus eforturi s  asigure intimitatea i confiden ialitatea persoane-
lor care tr iesc cu Hiv-Sida, s  îmbun easc  tratamentul persoanelor din spi-
talele psihiatrice, s  asigure prevenirea torturii i a tratamentelor sau pedepselor 
crude, inumane sau degradante, i s  contribuie la combaterea violen ei în fami-
lie [12]. 

O alt  dimensiune a prezen ei ONU în Republica Moldova este ajutorarea 
refugia ilor. Biroul Înaltului Comisariat al Na iunilor Unite pentru Refugia i a 
fost înfiin at în Republica Moldova în anul 1997, cu scopul de a acorda asisten  
Guvernului pentru a elabora cadrul legislativ i de procedur , necesar pentru 
asisten a persoanelor care necesit  protec ie interna ional  conform statndartelor 
unanim acceptate. În sprijinul promov rii democra iei i drepturilor omului în 
Republica Moldova, Înaltul Comisariat a cofinan at publicarea tratatelor i con-
ven iilor interna ionale, a oferit asisten  pentru crearea unui fond de literatur  
juridic , a lansat publica ii privind drepturilor omului în Republica Moldova, a 
situa iei refugia ilor din ara noastr . Un alt obiectiv al acestui Birou îl constitu-
ie consolidarea capacit ii mai multor organiza ii neguvernamentale ce activea-

 în domeniul refugia ilor. Aceste organiza ii finan eaz i implementeaz  pro-
grame destinate îmbun irii situa iei refugia ilor, inclusiv consultarea lor i re-
prezentarea în instan ele judec tore ti [3, 193].  

Colaborarea Republicii Moldova cu ONU, în prezent  este destul de ampl , 
cuprinzînd domenii de importan  prioritar . Astfel, în februarie 2012 Guvernul 
Republicii Moldova a semnat cu ONU un program pentru dezvoltare i asisten  
în valoare de peste 200 de milioane dolari pentru anii 2013-2017. Kaarina Im-
monen, Coordonator Rezident al ONU în Republica Moldova, a precizat c  ace-
ste fonduri vor fi oferite pentru dezvoltarea domeniilor ce in de bioenergie, me-
diul ambiant, educa ie, drepturile omului, guvernare democratic  etc. [17]. Ast-
fel, 61,9 mil. dolari vor fi direc iona i spre reforma sectorului justi iei i a drep-
turilor omului, 123,2 mil. dolari - spre implementarea unor programe în domeni-
ul reducerii s ciei i îmbun irii accesului la educa ie incluziv , servicii cali-
tative de s tate i protec ie social i, respectiv, 32,2 mil. dolari - pentru proi-
ecte ce in de mediul înconjur tor, schimb rile climatice i gestionarea riscuri-
lor. În acest context se va conlucra cu partenerii na ionali pentru a asigura popu-
la ia cu o via  mai bun i pentru a ajuta Republica Moldova s i ating  sco-
purile sale în procesul de modernizare a societ ii. 

Dup  cum am constat, colaborarea Republicii Moldova cu ONU a înregist-
rat valen e pozitive în mai multe domenii. Îns , totu i trebuie s  indic m asupra 
unor impedimente, eliminarea c rora urmeaz  a fi efectuat  cît mai urgent i ca-
re ar contribui la sporirea eficien ei în raporturile Republicii Moldova cu ONU. 



MOLDOSCOPIE, 2012, nr.3 (LVIII) 
 

 

161 

La acestea se refer  urm toarele: suplinirea personalului i a  resurselor alocate 
reprezentan elor permanente ale Republicii Moldova pe lîng  oficiile ONU;  
plata cotiza iei de membru nu este achitat  la timp de c tre Republica Moldova, 
pe parcurs acumulîndu-se sume considerabile greu de achitat; în Ministerul Afa-
cerilor Externe i Integr rii Europene al Republicii Moldova, în direc ia ONU i 
Agen iile specializate, num rul colaboratorilor este insuficient, fapt ce complic  
interac iunea cu diploma ii de la reprezentan ele pemanente de pe lîng  aceast  
organiza ie, dar i cu ministerele i departamentele centrale care colaboreaz  cu 
ONU. Am mai putea indica i asupra faptului c  pentru a reprezenta destoinic 
Republica Moldova în Reprezenta ele permanente din structurile ONU, este ne-
voie nu doar de diploma i cu preg tire general , ci i de speciali ti în domenii 
concrete, cum ar fi economi ti, juri ti, exper i care s  cunoasc  detaliat specifi-
cul activit ii agen iilor specializate ale ONU. Totodat , avînd în vedere axarea 
diploma iei multilaterale, în principal pe negocieri, diploma ii Republicii Mol-
dova care activeaz  in Direc ia ONU a MAEIE, dar i în reprezentan ele perma-
nente ale Republicii Moldova pe lîng  oficiile ONU, trebuie s  posede arta ne-
gocierilor. 

Pe parcursul acestor dou  decenii, Republica Moldova a sprijinit constant 
diversele ini iative ale ONU în domeniile p cii, securit ii interna ionale, respe-
ct rii drepturilor omului. Apartenen a la ONU ne-a oferit nu doar ansa de a pa-
rticipa la dezbaterea problemelor globale, dar a creat i un cadru prielnic de pro-
movare a intereselor noastre na ionale, de sus inere a politicii externe a rii no-
astre i de aprofundare a rela iilor bilaterale cu statele lumii. 
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Intervention of international institutions in the internal affairs of a state 
becames an important factor that has a substantial influence on the transforma-
tion of the system of national economies. In such fundamentally new conditions 
the effective functioning of domestic economies becomes the main purpose of di-
plomatic activity. 

Today, economic diplomacy sets its own rhythm of the contemporary sys-
tem of international relations. The new signs of interdependence appear more 
often. The exchange of goods increases, the services markets expand, invest-
ment, capital flow exceeds the flow of goods. All these processes are characteri-
zed by a wide geography covering the whole world. 

Currently the economic aspect of globalization stimulates diplomatic missi-
ons to participate more actively in commercial initiatives. Promoting and prote-
cting national business is at the heart of most state programs, which refer to the 
activity of foreign policy institutions. 
 

Diploma ia economic  devine o sfer  tot mai important  în sistemul rela ii-
lor interna ionale contemporane, care din an în an ocup  un loc tot mai însem-
nat. Întru confirmarea acestei idei, cercet torul Mircea Mali a afirm  c  „rela ii-
le economice i, îndeosebi, leg turile comerciale, constituie ast zi componenta 
de baz , cea mai dinamic , cu pondere decisiv , a rela iilor interna ionale. În lu-
mea contemporan , stabilirea de rela ii normale între state, dezvoltarea lor, o 
mai bun  cunoa tere reciproc  în vederea cooper rii i a schimbului de valori 
merg mîn -n mîn  cu dezvoltarea schimbului de bunuri materiale” [2, 359].  

Cu cîteva decenii în urm , în special dup  cel de-al II-lea R zboi Mondial 
activitatea comercial  a fost considerat  o ac iune a diploma iei politice. Diplo-
ma ii de carier , care î i exercitau munca în sfera strict politic  a rela iilor inter-
na ionale, au avut un statut i o reputa ie profesional  mai prestigioas  în com-
para ie cu ata ii comerciali. În acela i timp, dac  vom examina evolu ia diplo-
ma iei ca atare, vom constata, c  în toate timpurile comer ul a fost un stimulent 
fundamental pentru m rginirea frontierei i dezvoltarea cooper rii între state. 
Mai multe exemple din istorie vor ar ta c  comer ul intensiv, reglementat prin 
acorduri comerciale, a fost caracteristic civiliza iilor Egiptului Antic i Asiei de 
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Vest. Rela iile comerciale între Lumea Veche i Lumea Nou  a înflorit datorit  
coloniz rii Asiei i descoperirii malurilor bogate ale Americii de Sud. 

Cercet torul T.Zonova consider  c  sistemul diplomatic contemporan a 
ap rut în Epoca Rena terii în perioada cînd se formau statele de tip nou. Din 
acel moment grija fa  de interesele economice ale statelor i ale st pînitorilor 
lor devine o component  important  a activit ii institu iilor de politic  extern , 
precum i a ambasadorilor permanen i. Astfel, promovarea m rfurilor s-a dove-
dit a fi cea mai r spîndit  form  a diploma iei economice. Continuînd relatarea 
istoricului diploma iei economice, T.Zonova subliniaz  c  la mijlocul secolului 
al XVIII-lea, în Epoca Luminilor, printre intelectualii francezi s-a extins p rerea 

 dezvoltarea rela iilor comerciale i, în acest sens, profitul statului poate deve-
ni un mijloc eficient de încetare a conflictelor. De exemplu, Montesquieua de-
clara c  pacea este rezultatul firesc al comer ului, deoarece dou  state implicate 
în afacerile comune sunt prea dependente unul de altul pentru a se lupta [4, 54-
57].   

Diploma ia veche i metodele ei, care se caracterizau prin negocierile vis-
a-vis de avantajele politice, se schimb  spre mijlocul secolului al XIX-lea cînd 
apar noi practici care deja iau în considera ie avantajele comerciale i accentue-
az  influen a i, respectiv, interesul economic al statului. În consecin  în a doua 
jum tate a secolului al XIX-lea observ m primele schimb ri în activitatea unor 
misiuni diplomatice, func iile c rora se extind cu sarcina de promovare a intere-
selor economice ale statului acreditant. În acest sens, iat  cum diplomatul Ha-
rold Nicolson descrie în lucrarea sa „Diploma ia” înfiin area în premier  a depa-
rtamentului comercial în cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Marii Brita-
niei – „În Anglia departamentul comercial al Ministerului Afacerilor externe a 
fost înfiin at în anul 1866 i reorganizat solid în 1872. Ata atul comercial a fost 
desemnat în ambasada de la Paris în 1880 i ambasada de la Petersburg în 1887. 
Oamenii de afaceri au continuat s  depun  plîngeri vis-a-vis de faptul c  diplo-
ma ii britanici, reprezentan ii consulari i comerciali nu ar tau aceea i activitate 
în interesul comercian ilor britanici, ca oficialii germani i americani, în intere-
sul concet enilor s i. Ei informau despre rapoartele consulare, precum i r spu-
nsurile la cererile camerelor de comer  care, precum i despre existen a rela iilor 
reci i incordate între ambasadele i misiunile i coloniile locale britanice, desp-
re faptul c  de i acestea au putut s  le contacteze pe reprezentan ii lor diploma-
tici în vederea ob inerii protec iei de la nedrept ile evidente, ei nu au primit 
acel sprijin în comer ul, care a fost pus la dispozi ia rivalilor lor germani i ame-
ricani” [7].  

De i primele tentative de a schimba sistemul de ap rare a intereselor eco-
nomice ale cet enilor s i peste hotare nu au fost reu ite, ulterior Foreign Offi-
ce-ul î i reorganizeaz  radical aparatul central i cel al misiunilor diplomatice, 
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alocînd sume mari de bani pentru promovarea i protejarea agen ilor economici 
ai regatului afla i în str in tate.   

Iar pe alt continent, în Statele Unite ale Americii înc  în anii 30 pre edinte-
le John Edgar Hoover a insistat asupra oferirii unui grup de business-exper i, cu 
care dînsul a inut leg tur  pe atunci cînd ocupaser  func ia de ministru al co-
mer ului, a posturilor diplomatice. Ulterior, practica sus-numit  s-a oprit, i doar 
în anii 70 diploma ii americani, speciali ti în problemele comerciale, au dobîn-
dit acelea i drepturi cu cei care lucrau pe direc ie politic  [1, 198-212].    

Pu in timp mai tîrziu, diplomatul american Henry Kissinger, care a jucat 
între anii 1969 i 1977 un rol cheie în diploma ia mondial , afirma c  „în premi-
er  rela iile interna ionale au un caracter cu adev rat global. Transmiterea infor-
ma iei se face instantaneu; economia mondial  func ioneaz  în mod sincron pe 
toate continentele. La suprafa a se ridic  un ir de probleme precum proliferarea 
tehnologiilor nucleare, problemele mediului ambiant, boom-ul demografic i in-
terdependen a economic , solu ionarea c rora va fi posibil  doar la nivel mondi-
al” [6, 15-16].  

Întru confirmarea ghîndurilor expuse mai sus, Raymond Saner i Lichia 
Yiu caracterizeaz  procesele economice în rela iile interna ionale post-moderne 
acordînd aten ie deosebit  fenomenului de globalizare. În opinia lor, globaliza-
rea a transformat organiza iile i rela iile economice interna ionale, afectînd sfe-
rele economice, sociale i politice ale societ ilor i cet enilor simpli. Acest fe-
nomen poate fi descris ca un set complex al interdependen elor i interconexiu-
nilor cu un num r în cre tere al actorilor care lupt  pentru a influen a output-ul 

u, cu alte cuvinte, rezultatul acestor rela ii. Ei (actorii) se afl  într-o competi-
ie permanent  pentru ob inerea resurselor, pie elor i legalit ii, care împreun  

cu alte activit i apar in tradi ional domeniului diploma iei [3, 1].  
În lumea contemporan  interesele de dezvoltare a economiei na ionale i a 

elementelor ei separate nu pot fi realizate prin simplul protec ionism. Din cont-
ra, aceasta necesit  cooperarea pe plan interna ional sub toate aspectele. Fiind 
antrenate într-o competi ie economic  global , statele caut  cooperarea cu alte 
state în scopul atragerii investi iilor directe, deschiderii pie elor statelor-concu-
rente pentru companiile lor autohtone, precum i în vederea protej rii economiei 
na ionale de la avalan a m rfurilor str ine.  

Întru completarea acestei idei, un cercet tor vestit G.Carron de la Carriere 
afirm  c  „în m sura în care cre te deschiderea economiilor statelor i divizarea 
interna ional  a muncii devine tot mai profund , rolul diploma iei economce se 

re te inevitabil, înlocuind prin sine metodele tradi ionale, preponderent de 
for , de solu ionare a conflictelor interna ionale” [5, 27]. Completînd instrume-
ntele tradi ionale ale activit ii diplomatice cu factorii economici, diploma ia 
economic  ajut  la solu ionarea mai avantajoas  a problemelor interna ionale. În 
zilele noastre economia este înaintea politicii, scopurile i obiectivele stabilite 
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sunt atinse nu prin metode militare, dar prin competi ie reu it  pentru o anumit  
cot  a PIB-ului mondial. Acest fapt nu exclude o eventual  aplicare a for ei din 
partea altor state, îns  o face mai pu in eficient  în compara ie cu ac iunile de 
promovare a capitalului, m rfurilor i serviciilor pe teritoriul acelora i state.  

În felul acesta, consider m necesar de a eviden ia urm toarele condi ii i 
cauze, care au influen at i influen eaz  în continuare apari ia i procesul de tra-
nsformare a conceptului diploma iei economice contemporane: 

• Interna ionalizarea i integrarea sistemului economic mondial. Acest pro-
ces se manifest  prin faptul c  companiile transna ionale, grupuri i b nci inves-
ti ionale devin tot mai importan i actori ai rela iilor interna ionale. În ultimul 
timp acestea au o influen  semnificativ  asupra amplific rii rela iilor interna i-
onale. Dependen a sporit  a statelor nou formate de la pie ele mondiale le impu-
ne s i rectifice pozi iile vis-a-vis de problemele politice i militare ale vie ii 
interna ionale. La începutul secolului XXI contrazicerile ideologice în rela iile 
dintre state ocup  locul doi iar în politic  extern  se m re te rolul componentei 
economice. 

• Datorit  globaliz rii în economia mondial  cre te rolul diploma iei eco-
nomice, ridicînd-o la un nivel calitativ i cantitativ nou. Statele particip  mai ac-
tiv la divizarea interna ional  a muncii i integrarea rapid  a economiilor na io-
nale în economia mondial  în condi iile globaliz rii. Avînd un impact pozitiv 
asupra concuren ei interna ionale i învioreaz  statele s  promoveze i protejeze 
interesele na ionale pe pie ele interna ionale, globalizarea devine principala for-

 motrice de dezvoltare a diploma iei economice. 
• Introducerea metodelor performante de management, tehnologii moderne, 

investi iile str ine asigur  dezvoltarea cooper rii dintre statele i organiza iile 
interna ionale. Deschiderea economiilor na ionale devine o norm .   

• Complexitatea standardelor multilaterale care au pus organiza iile inter-
na ionale precum OMC, FMI i OECD, responsabile pentru promovarea politi-
cilor economice, mai multe guverne i-au extins participarea ministerelor cu 
specializare în domeniile economice i financiare pe plan interna ional, deminu-
înd astfel influen a i rolul Ministerului Afacerilor Externe.      

Trebuie de men ionat faptul c  departamentele comerciale în cadrul Minis-
terilor Afacerilor Externe i misiunilor diplomatice au ap rut mai demult, în sar-
cina c rora fiind pus  sprijinirea activit ii antreprenorilor na ionali. Exemplele 
mai mult sau mai pu in reu ite ale acestora le vedem la începutul secolului XX. 
De i, în zilele noastre aspectul economic al globaliz rii stimuleaz  tot mai mult 
misiunile diplomatice s  participe mai activ la ini iativele comerciale. Promova-
rea i protejarea business-ului na ional devine punctul cheie al majorit ii prog-
ramelor de stat, care fac referin  la activitatea institu iilor de politic  extern . 
De exemplu, una din obliga iunile ambasadorului american este de a face tot po-
sibilul pentru a elimina sau pentru a scoate din legisla ia rii-gazd  a acelor 
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prevederi, care îngreuneaz  promovarea business-ului american pe pia a acestui 
stat. În zilele noastre, sec iile economice în cadrul ambasadelor, precum i cele 
care se ocup  de problemele securit ii i activitatea informa ional-analitic , i 
nu în ultimul rînd rela iile cu publicul, sunt în mare parte orientate pe sprijinirea 
activ  a finansi tilor, antreprenorilor i comercian ilor din ara sa.    

Astfel, diploma ia economic  modern  necesit  cadre de calificare înalt  
atît pentru aparatele centrale, cît i pentru reprezentan ele str ine. În acest con-
text, de exemplu diploma ii britanici sunt obliga i s  termine cursuri de manage-
ment i marketing. Tinerii diploma i germani în decurs de patru s pt mîni trec 
instructajul referitor la comer ul interna ional i finan ele. Dup  aceasta urmeaz  
un seminar de dou  s pt mîni, în cadrul c ruia se organizeaz  ni te jocuri ipote-
tice cu scopul de a testa abilit ile tinerilor diploma i în privin a promov rii bu-
siness-ului na ional peste hotare. Pentru participare la seminarele în cauz  sunt 
invita i speciali ti-practicieni de înalt  calificare. De asemenea, diploma ii debu-
tan i î i fac stagiu de încercare în cadrul unor companii germane solide. 

În continuarea acestei idei, doresc s  men ionez c  în prezent diploma ia 
economic  seteaz  ritmul s u al sistemului rela iilor interna ionale contempora-
ne. Tot mai des apar noi semne ale interdependen ei. Cre te schimbul de m r-
furi, se extind pie ele de servicii, investi ii, fluxul de capital dep te fluxul de 

rfuri. Toate aceste procese se remarc  printr-o geografie larg , care acoper  
întreaga lume. 

În lumea contemporan  diploma ia economic  este unul din cele mai efici-
ente instrumente de realizare a intereselor economice na ionale. Diploma ia eco-
nomic  presupune eforturi diplomatice, focusate pe promovarea intereselor eco-
nomice a unui stat pe plan interna ional. În acest context, utilizarea avantajelor 
concuren iale, specializarea i coopera ia în producere are o importan  deosebi-

 în ceea ce prive te atingerea intereselor strategice ale statului.   
Eliminînd barierele de frontier , globalizarea economiilor a adus la ampli-

ficarea sistemului de func ionare a pie ei mondiale i a creat multe probleme, 
care foarte rapid au devenit de interes comun. Interven ia institu iilor interna io-
nale în treburile interne ale unui stat a devenit un factor important care are o inf-
luen  substan ial  asupra proceselor de transformare a sistemului economiilor 
na ionale. În astfel de condi ii principial noi asigurarea func ion rii eficiente a 
economiilor autohtone devine scopul principal al activit ii diplomatice.  
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In the article is explored some opportunities and mechanisms of ensuring 

and strengthen the national security of the Republic of Moldova. The European 
Union can become a major player able to contribute at the ensuring the sub-re-
gional security, under the Foreign Policy and Common Security and the partici-
pation in the negotiation on finding the solutions to conflict in the eastern regi-
on, a significant role is attributed to adjacent sub-structures. Also, the authori-
ties of the Republic of Moldova need to be more persistent and demonstrate to 
the European partners, and to the Euro-Atlantic partners that the democratic 
reforms policy is irreversible and deserves to be part of the united European fa-
mily, engaged in providing security and certainty.  

Through the competition by the European Union and the North Atlantic 
Organization, the Republic of Moldova will be able to solve the existent prob-
lems of security, but also is important for European partners to participate mo-
re actively in the negotiations and to contribute to the ensuring the national in-
terest of the Republic of Moldova. 

 
Conceptul de securitate, în pofida multiplelor dezbateri, r mîne nebulos, 

deseori utilizat ca pretext, scuz  sau justificare pentru felurite m suri politice 
sau strategice mai mult sau mai pu in îndrept ite [1, 9]. Securitatea nu este un 
concept fix, sus ine R.Stoicescu, securitatea este una dintre acele no iuni care se 
refer , în acela i timp, la un lucru în sine sau la o stare i un proces sau o serie 
de procese [16, 77-78]. De la conceptele de pace pozitiv , enun at de J.Galtung 
[15, 109-114], i pace stabil , al lui K.Boulding [3, 47], i de la defini ia lui 
W.Lippmann precum c  „o na iune are asigurat  securitatea în m sura în care 
nu este în pericol de a trebui s i sacrifice valorile fundamentale dac  dore te 

 evite viitorul i are capacitatea, dac  este provocat , s i le conserve prin ob-
inerea victoriei într-un asemenea r zboi”, no iunea securit ii a suferit multe 

modific ri [38, 7-8]. În accep ia lui I.Bellany [7, 89] „securitatea, în sine, este o 
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relativ  absen  a r zboiului” combinat  cu un nou introdus factor psihologic, 
reprezentat de „o relativ solid  convingere c  nici un r zboi care ar putea avea 
loc nu s-ar termina cu o înfrîngere”. B.Buzan abordeaz  natura securit ii printr-
un r spuns relativ simplu: securitatea este condi ia sau starea în care o entitate 
este sigur  de supravie uirea sa [7, 72]. A.Wolfers sus ine c  „securitatea, într-
un sens obiectiv, m soar  absen a amenin rilor la adresa unor valori dobîndite 
i  în  sens  subiectiv,  absen a  temerilor  c  aceste  valori  vor  fi  supuse  unor  ata-

curi”. S.Walt a enun at defini ia securit ii ca studiul amenin rilor, utiliz rii i 
controlului for ei militare. Ea examineaz  condi iile care fac utilizarea for ei 
probabil , felurile în care utilizarea for ei afecteaz  indivizii, statele, societ ile 
i politicile specifice pe care statele le adopt  în vederea prevenirii sau partici-

rii în r zboi [45, 212].       
B.Buzan scoate în eviden  leg tura dintre amenin ri i vulnerabilit i, 

care trebuie, luat  în considerare în momentul evalu rii securit ii unei anumite 
situa ii, mai ales în cazul în care condi ia anarhic  a sistemului interna ional ac-
tual influen eaz  senza ia de securitate i insecuritate a sistemului. Ca un 
element important în analiza securit ii, B.Buzan men ioneaz  corela ia între 
factorii domestici i politica de securitate na ional . Ace tia din urm  pot afecta 
vulnerabilitatea sau puterea unui stat i pot avea efecte nea teptate asupra 
securit ii [7, 175]. O.Waever ocup  o pozi ie tran ant  fa  de imaginea 
complex  oferit  de B.Buzan, propunînd o agend  ambi ioas  pentru studiul 
securit ii. O.Waever sus ine ideea conform c reia un stat este preocupat de 

strarea i consolidarea suveranit ii, pe cînd o societate caut  s i înt reasc  
i s i prezerve identitatea [44, 67]. În accep ia lui R.Stoicescu, aceast  idee se 

încadreaz  în polemica deschis  de B.Buzan asupra statelor slabe sau puternice, 
pentru c  se refer  la elementul societal i îl problematizeaz  ca poten ial obiect 
referent al securit ii [16, 85]. În viziunea lui O.Waever, securitatea statului i 
securitatea societal  sunt egale într-un stat i pot oricînd s  fie amenin ate sau s  
fie percepute în pericol [44, 68].  

K.Krause i M.C.Williams sunt de p rere c , în majoritatea analizelor des-
pre securitate se vorbe te mult în jurul conceptului i mai pu in despre ceea ce 
este el de fapt. Exper ii sus in c  acest lucru nu este neap rat negativ, ci denot  
ideea c  securitatea este dependent  de contextul spa ial i temporal al obiectu-
lui s u i poate fi un act, o practic  mai degrab  decît un lucru în sine [22, 37]. 
O alt  idee a securit ii, totalmente diferit , este propus  de A.Mathias, care co-
nsider  c  securitatea se refer  la capacitatea unui sistem de a procesa elemente-
le de diferen  cu alte sisteme i în acest sens are leg tur  cu identitatea sa poli-
tic , social i militar . Securitatea va fi întotdeauna legat  de ideea de siguran-

i supravie uire [27]. K.Krause respinge statul ca singur obiect referent al se-
curit ii i se opune ideii c  anarhia interna ional  este un dat. El sus ine impor-
tan a securit ii individului i a implica iilor pe care aceasta le poate avea asupra 
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modului în care deciden ii politici ac ioneaz . De i, în cele din urm , statul r -
mîne totu i o no iune de referin , cel pu in K.Krause identific  surse alternative 
de conflict i vulnerabilitate care privesc mai departe de mecanismul statului 
[21, 12]. 

Ca termen generic, în opinia reali tilor, securitatea unui stat se refer  la li-
psa amenin rilor la adresa acestor valori i interese, precum i la capacitatea sa 
de a le ap ra cu succes în caz de pericol [29, 181]. J.Balazj define te conceptul 
de securitate la nivel interna ional, care scoate în eviden  diverse caracteristici 
ale securit ii na ionale, în special, cum ar fi valorile na ionale, durata i intensi-
tatea amenin rilor, lipsa r zboiului, modul de via  acceptabil etc. În opinia sa, 
„securitatea interna ional  este determinat  în fond de securitatea intern i ex-
tern  a diferitelor sisteme sociale, de m sura în care, în general, identitatea sis-
temului depinde de circumstan ele externe” [7, 28]. B.Buzan, O.Waever i J.Wi-
lde, r spunzînd acuza iilor aduse de tradi ionali ti, care afirm  c  modelul l rgi-
rii sferei de definire a securit ii este incoerent, reprezentan ii colii de la Cope-
nhaga ofer  o metod  opera ional  constructivist  ce presupune, pe de o parte, 
încorporarea principiilor tradi ionaliste, iar, pe de alt  parte, eliminarea frontie-
rei artificiale dintre securitate i economie i propunerea unor noi modalit i de 
studiu al interrela ion rii domeniilor vie ii sociale. În opinia lor, acest cadru de 
analiz  prin aplicarea sa atît în domeniul militar, cît i în cele non-militare ale 
securit ii rezult  într-o hart  a problemelor contemporane ale securit ii, fieca-
re fiind identificat  în func ie de patru variabile: caracteristica spa ial  (local, re-
gional, global), localizarea sectorial  (militar, politic, economic, cultural, ecolo-
gic), identitatea principalului actor (state, actori societali, organiza ii interna io-
nale) i natura obiectului de referin  (state, na iuni, principii, mediul înconjur -
tor) [38, 10-11]. 

Protagonistul noii abord ri conceptuale a securit ii R.Cohen a analizat se-
curitatea individual i cea colectiv . În opinia sa, securitatea individual  se afl  
în centrul oric rui sistem real de securitate interna ional  construit în jurul idea-
lurilor democratice liberale. Promovarea i ap rarea libert ilor fundamentale 
ale individului constituie nucleul de la care trebuie s  porneasc  toate celelalte 
forme de securitate. Securitatea colectiv , la rîndul s u, reprezint  efectul ac iu-
nilor de men inere a p cii, de ap rare împotriva amenin rilor i a agresiunii cu 
ajutorul membrilor unui sistem de securitate [30, 19-21]. Yu.Pîntea divizeaz  
fenomenul securitate în niveluri (securitatea na ional , securitatea regional , se-
curitatea global ), deoarece, consider  c , în diverse condi ii ale situa iei politi-
ce, economice sau militare în interiorul rii sau pe plan interna ional se impune 
o apreciere adecvat  a nivelului de pericol în scopul lu rii deciziilor apropriate. 
În accep ia lui A.Burian, concep ia securit ii na ionale trebuie s  reflecte atît 
pericolele generate din exterior i legate de încerc rile de a subjuga sau de a su-
pune statul, cît i din interior, legate de starea societ ii. Exist  amenin ri reale 
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i poten iale, globale, regionale i locale, atest  în continuare A.Burian. În opi-
nia sa, no iunea de securitate include urm toarele aspecte: capacitatea de asigu-
rare a existen ei fizice, inviolabilitatea teritorial i integritatea statului împotri-
va pericolelor externe i interne; garan ii împotriva amestecului din afar  în tre-
burile interne; prevenirea amenin rilor poten iale i neprev zute care amenin  
însu i modul de via , considerînd identici termenii securitatea i asigurarea 
supravie uirii statului [6, 196-197]. 

Semnifica ia Republicii Moldova pe scena interna ional  este una neîn-
semnat , iar datorit  conjuncturii geopolitice în care se afl i statutului s u de 
furnizor de insecuritate regional , se atest , totu i, o aten ie sporit  din partea 
marilor puteri care o percep ca pe un element al unui joc geostrategic, situa ie 
ce genereaz  un impact iminent asupra securit ii na ionale. Din cauza 
dependen ei de fluctua iile intereselor geopolitice ale marilor puteri, securitatea 
na ional  a Republicii Moldova necesit  în permanen  o abordare pragmatic i 
o abilitate politico-diplomatic . Subiectul controversat, neutralitatea 
permanent , care se reg se te la baza fundament rii i institu ionaliz rii 
securit ii na ionale a Republicii Moldova, genereaz  instabilitate 
multidimensional i se impune a fi reevaluat în contextul noilor amenin ri, 
riscuri i vulnerabilit i cu care se confrunt  Republica Moldova, diminuarea 

rora poate fi efectuat  numai prin tran area zonei-tampon, utilizînd 
mecanismele integra ioniste de orientare european . Nefiind realizate deplin 
reformele în domeniul securit ii, actualmente, statutul de neutralitate 
permanent  reprezint  o provocare la adresa securit ii na ionale i un 
impediment pentru dezvoltarea i modernizarea Republicii Moldova. 

Promovarea intereselor geopolitice ale SUA în Europa de Est prin realiza-
rea pe teritoriul României, pîn  în 2015, a celei de-a doua etap  din cadrul proi-
ectului de scut american de ap rare antirachet  privind amplasarea la baza mili-
tar  de la Deveselu a unei noi genera ii de interceptoare (SM-3), modernizarea 
sistemului de ap rare antiaerian  în Polonia, men inerea contingentului militar 
în regiunea balcanic , perpetuarea procesului de extindere a NATO spre Est 
(aderarea în 2009 a Croa iei i Albaniei) treze te indubitabil reac ie simetric  
din partea Federa iei Ruse pentru a- i reitera pozi ia sa în raport cu SUA. În cele 
din urm , Z.Brzezinski sus ine c  miza acestui efort este rolul SUA pe termen 
lung în Europa. În opinia sa, o nou  Europ  înc  se contureaz , i dac  ea va 

mîne din punct de vedere geopolitic o parte a spa iului euroatlantic, 
extinderea NATO este esen ial  [4, 94]. Astfel, în urma confrunt rilor 
geopolitice dintre SUA i Federa ia Rus  pentru sfera de influen  din Europa 
de Est, se constat  existen a unor repercusiuni care determin  dinamica 
evolu iei securit ii na ionale a Republicii Moldova. Totodat , concentrarea 
SUA pe problemele enun ate mai sus creeaz  premise favorabile pentru 
consolidarea UE în calitate de actor autonom în cadrul rela iilor interna ionale. 
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Prin urmare, ultima va fi capabil  s  solu ioneze mai eficient i în termene 
rezonabile chestiunile interne, ceea ce concomitent va însemna fortificarea 
Politicii de Securitate i Ap rare a UE, dar i a politicilor în domeniul 
extinderii. Acest lucru va spori ansele Republicii Moldova de a se integra în 
spa iul european.  

Noul proiect de securitate pan-european promovat de Federa ia Rus , în 
contextul c ruia se reg se te i ideea de cogestionare a scutului american de 
ap rare antirachet , vine s  modifice principiile securit ii euroatlantice, fiind 
dezb tut pe larg de c tre statele membre NATO. Acest scenariu geopolitic face 
parte din politica extern  neoimperial  a Federa iei Ruse de a se afirma ca sup-
raputere pe mapamond, tergiversînd în realitate contribu ia sa la edificarea 
unei noi arhitecturi de securitate european  prin dezaprobarea propunerii din 
partea Germaniei de a solu iona conflictul transnistrean, dar i prin moratoriul 
de suspendare a particip rii în cadrul FACE. Realizarea acestui proiect va avea 
un impact negativ asupra procesului de integrare european  a Republicii 
Moldova, Ucrainei i Georgiei, care vor trena în timp, p strînd întreaga zon  în 
sfera de influen  rus  (este pu in probabil c  UE va reu i s  integreze aceste 
state în afara mecanismelor preconizate de NATO, chiar dac  este pus în 
aplicare Parteneriatul Estic sau alte politici specifice ale procesului de integrare 
european ).  În  cele  din  urm ,  Europa  de  Est  ar  risca  s  se  transforme  într-o  
Uniune a Europei de Est la care deja viseaz  unii ideologi ru i sus in tori ai 
politicii lui V.Putin i D.Medvedev. 

În opinia noastr , arhitectura de securitate european  se afl  într-o dezbate-
re deosebit de ampl , propunerea SUA privind amplasarea scutului antirachet  
gr be te discu ii în interiorul NATO i oblig  accelerarea procesului de transfo-
rmare a Alian ei, zdruncinînd rela ia cu Federa ia Rus , aruncînd organiza ia în-
tr-o pozi ie destul de delicat , în pofida colabor rii constante din ultimii ani. 
Statutul provinciei Kosovo, Tratatul FACE i scutul antirachet  readuc Federa-
ia Rus  pe o pozi ie de for , iar NATO s-a angajat s  continue procesul de tra-

nsformare adoptat la Riga, urm rind s  asigure ap rarea antirachet  a tuturor 
statelor-membre i, totodat , plasînd Federa ia Rus  în coordonatele rela iei de 
parteneriat special, în contextul prevederilor noului Concept Strategic NATO 
[40], în cadrul c ruia au fost stabilite angajamente de cooperare cu Federa ia 
Rus  în domeniul problemelor cheie de securitate i programului de ap rare an-
tirachet , identificînd în acest sens modalit i de colaborare practic , creînd în 
acela i timp condi ii pentru prefigurarea unui nou sistem de securitate interna i-
onal  care va gestiona mai eficient noile provoc ri ale secolului XXI. 

În prezent, în contextul securit ii regionale Republica Moldova este 
perceput  ca o vulnerabilitate pentru UE i NATO, fapt ce poate s  determine 
chiar elemente de risc major prin preluarea controlului politicii externe a 
securit ii i a ap rii Republicii Moldova de c tre un stat str in, Federa ia 
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Rus , prin intermediul regimului secesionist din raioanele de est a Republicii 
Moldova [33, 49]. De aceea i p rere este i Yu.Josanu distingînd interesele de 
securitate  ale  UE  /  NATO  în  raport  cu  Republica  Moldova  în  dou  aspecte  
interconectate: conflictul transnistrean i problemele de securitate 
neconven ional  (de la corup ie pîn  la traficul de fiin e umane i 
armament). UE a reiterat de mai multe ori pozi ia conform c reia stabilitatea 
Republicii Moldova conteaz  pentru UE, dat fiind faptul c  ea se afl  la hotarele 
UE i proiectarea problemelor interne în afara grani elor republicii pot afecta 
securitatea regional  [19, 200]. Potrivit lui V.Chiril , prin semnarea Planului de 
Ac iuni  UE  –  Republica  Moldova  i  ulterior  aderarea  la  PEV  (Politica  
European  de Vecin tate), UE i Republica Moldova i-au asumat un ir de 
angajamente comune i unilaterale, a c ror îndeplinire a avut ca rezultat 
general dinamizarea rela iilor moldo-comunitare, inclusiv i pe dimensiunea 
solu ion rii conflictului transnistrean. În opinia sa, datorit  PEV, UE i-a 
sporit vizibilitatea i autoritatea politic  în Republica Moldova la nivelul PESC 
(Politica Extern i de Securitate Comun ) prin reprezentantul special al UE 
pentru Moldova i participarea la negocierile / consult rile în problema 
transnistrean  în calitate de observator în formatul „5+2”, totodat , extinzîndu-
se  i  la  nivelul  PESA (Politica  European  de  Securitate  i  Ap rare)  prin  Mi-
siunea UE de asisten  la frontiera moldo-ucrainean  (EUBAM) [11, 59-60]. 
De asemenea, V.Chiril  exprim  supozi ia c  pentru Republica Moldova o im-
portan  deosebit  prezint  cei ase parametri ai PEV, realizarea c rora va pe-
rmite semnarea Acordului de Asociere la UE. Urmare semn rii acestui acord 
Republica Moldova va beneficia de o strîns  conexiune politic  la UE, care va 
contribui la promovarea convergen ei legislative i institu ionale în baza 
legisla iei i standardelor comunitare avansînd, totodat , i în domeniul 
cooper rii PESC i PESA. În acela i timp trebuie de precizat c  UE va ini ia 
cu Republica Moldova un pact de mobilitate i securitate, care vor trasa 
condi iile obligatorii de îndeplinit pentru a facilita mobilitatea popula iei din 
statele est-europene în spa iul comunitar, asumîndu- i angajamente comune 

i unilaterale în domeniul contracar rii migra iei ilegale, modernizarea 
institu iilor na ionale de azil conform standardelor UE, stabilirea structurilor 
integrate de control al frontierelor în concordan  cu legisla ia comunitar , 
precum i îmbun irea abilit ii poli iei i sistemului judiciar în vederea 
combaterii eficiente a corup iei i crimei organizate. Pactul de mobilitate i 
securitate ar urma s  contribuie la liberalizarea treptat  a regimului de vize în 
spa iul UE [11, 74-78].      

Suntem de acord cu supozi ia c  Republica Moldova nu poate s i 
asume singur  propria securitate prin sine din motivul c  situa ia 
contemporan  de securitate exclude posibilitatea asigur rii securit ii unui stat 
de sine st tor, cu excep ia marilor puteri geopolitice, cu capacit i militare 
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i de securitate majore. De aceea, solu ia pentru statele mici este ap rarea 
comun , precum i solu ii de securitate comune, fapt ce permite împ irea 
costurilor [33, 52-53]. În viziunea noastr , procesul de integrare european  a 
Republicii Moldova exercit  eminamente un impact asupra asigur rii 
securit ii na ionale, contribuind la solu ionarea conflictului transnistrean, 
fiind o amenin are ce diminueaz  securitatea regional  prin prezen a militar  
str in  pe teritoriul Republicii Moldova. Un stat care apar ine pie ei comune 
europene i institu iilor UE, dar în acela i timp, acceptînd asigurarea 
securit ii în baza garan iilor militare i de securitate furnizate de Federa ia 
Rus  este o contradic ie fundamental  în termeni deoarece acordurile din 
cadrul PESC i PESA sunt incompatibile cu aceste garan ii. De asemenea, 
Tratatul de la Lisabona, semnat i ratificat de toate statele membre ale UE i pus 
în aplicare la începutul anului 2010, stipuleaz  c  va exista o politic  extern  
unitar  a statelor europene i o politic  de ap rare comun , precum i o clauz  
de solidaritate a statelor UE în fa a unui atac extern asupra unuia dintre ele. 
Aceast  prevedere intr  în contradic ie cu men inerea trupelor ruse sau cu asi-
gurarea securit ii de c tre Federa ia Rus . Neacceptînd pachetul referitor la 
PESC integrarea european  nu este posibil .    

Actualmente, în contextul noii conjuncturi geopolitice, a evolu iei 
amenin rilor, riscurilor i vulnerabilit ilor la adresa securit ii na ionale, 
dar i a schimb rilor dinamice care s-au produs pe plan na ional, regional i 
global în domeniul securit ii statului, au determinat necesitatea adopt rii unei 
noi concep ii a securit ii na ionale a Republicii Moldova, cea veche 
epuizîndu- i efectul juridic. Datorit  acestor condi ii a demarat procesul de 
revizuire i adoptare la 22 mai 2008 a Concep iei Securit ii Na ionale în 
colaborare cu NATO prin implementarea IPAP. Concep ia Securit ii Na ionale 
a Republicii Moldova constituie documentul politic ce reflect  evaluarea 
general  a mediului de securitate pe plan na ional i interna ional în care 
opereaz  Republica Moldova, define te scopul securit ii na ionale, liniile 
directorii de baz  pentru securitatea na ional , valorile i principiile generale ce 
urmeaz  a  fi  protejate  de  stat  i  de  societate  i  reconfirm  ireversibilitatea  
cursului de integrare european  a rii. Acest document con ine de asemenea 
amenin rile, riscurile i vulnerabilit ile cu impact asupra securit ii 
na ionale a Republicii Moldova: conflictul transnistrean; eventualitatea unor 
tensiuni interetnice; terorismul interna ional; de sorginte economic ; de origine 
social ; din domeniul tehnologiilor informa ionale; derivate din activitatea 
uman ; provenite din partea crimei organizate i corup iei [12, 6-7]. Ulterior, 
fiind elaborat i adoptat  la 15 iulie 2011 Strategia Securit ii Na ionale, 
care define te interesele na ionale vitale i politica de securitate; procedura 
particip rii Republicii Moldova la eforturile interna ionale orientate spre 
gestionarea amenin rilor i a provoc rilor contemporane; mecanismul 
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combaterii amenin rilor i diminu rii riscurilor, vulnerabilit ilor în 
contextul consolid rii securit ii na ionale i asigur rii securit ii regionale 
[42]. 

În viziunea lui O.Serebrian, cele mai importante provoc ri pentru securita-
tea na ional  a Republicii Moldova sunt: resursele naturale limitate, ritmul lent 
al reformelor socioeconomice, starea de zon -tampon între  Federa ia  Rus ,  pe  
de o parte, i UE/NATO, pe de alt  parte. Expertul divizeaz  amenin rile la ad-
resa securit ii na ionale în dou  categorii: de natur  intern i de origine exter-

, printre ultimele num rîndu-se i conflictele teritoriale alimentate direct sau 
indirect din afar  (conflictul sud-basarabean, disputa de frontier  dintre Ucraina 
i Republica Moldova i, în special, conflictul transnistrean) [39, 106]. 

Este de remarcat totu i c  actualmente, UE nu are o dimensiune de securi-
tate autonom , capabil  s  asigure necesit ile de securitate în aceast  zon . 
Perspectiva realiz rii acestei op iuni este compatibil  cu apartenen a la 
NATO, în condi iile în care majoritatea statelor membre ale UE sunt fie 
membre ale NATO, fie au rela ii i garan ii de securitate validate în raport cu 
Alian a. Mai mult, UE i NATO au i o convergen  de principii, norme i 
capabilit i, iar perspectiva realiz rii unei solu ii de securitate independente 
de NATO nu exist  [33, 54]. 

V.Lupan scoate în eviden  rela iile de cooperarea dintre Republica Mol-
dova i NATO ca factor ce contribuie la asigurarea securit ii na ionale a 
Republicii Moldova, rela ii fundamentate pe statutul de neutralitate. În 
accep ia noastr , subiectul litigios neutralitatea permanent , care este prev zut 
în Constitu ie (art.11) [13], dar i în Concep ia Securit ii Na ionale [12, 6], 
ce genereaz  incertitudine multidimensional  în domeniul securit ii sub 
aspect politic, militar i energetic poate fi considerat  o vulnerabilitate ce 
contribuie la diminuarea securit ii na ionale a Republicii Moldova. Potrivit lui 
V.Juc, neutralitatea permanent  proclamat  unilateral i men inut  prin 
propria voin , n-a contribuit pîn  la moment la valorificarea obiectului 
strategic urm rit, fiind sfidat i depreciat  de prezen a for elor militare 
str ine pe o parte  din teritoriul  s u,  chiar  dac  provizoriu se afl  sub controlul  
autorit ilor secesioniste. Statutul de neutralitate consfin it constitu ional nu 
asigur  în regim automat securitatea na ional  a Republicii Moldova, iar 
rezultatul cel mai important se dovede te a fi neparticiparea la procesele de 
cooperare militar  din cadrul CSI [20, 206-207]. În accep ia lui V.Ple ca [36], 
fiecare ar  cu statut de neutralitate permanent  trebuie s i propun  o form  
proprie a neutralit ii care s  r spund  necesita ilor de ordin intern i extern ale 
statului i poate s  se modifice în timp. În opinia sa, Concep ia Securit ii 
Na ionale a Republicii Moldova reflect  în mod explicit evaluarea general  a 
mediului de securitate pe plan na ional i interna ional în care opereaz  
Republica Moldova. Aceast  p rere este împ rt it i de N.Osmochescu [34], 
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care consider  c  neutralitatea permanent  a Republicii Moldova constituie un 
element esen ial al securit ii na ionale precum i un element al securit ii co-
lective în Europa. V.Lupan [23] nu este de acord cu aceste supozi ii, în opinia 
lui neutralitatea Republicii Moldova nu a produs rezultatul scontat de retragere 
a trupelor ruse i de solu ionare a conflictului transnistrean, pornind de la faptul 

 ar trebui s  urm rim evolu iile interna ionale i s  fim preg ti i pentru riscuri-
le i amenin rile în schimbare. O ipotez  mai radical  este exprimat  de D.Du-
ngaciu [14], potrivit c reia ideea de „garan ii interna ionale permanente” privind 
statutul de neutralitate a Republicii Moldova este un sofism menit s  ra ionali-
zeze, pentru a doua oar , ocupa ia ruseasca din Republica Moldova, i de data 
asta cu mîinile occidentale. Potrivit lui A.Rácz [37], prevederile Concep iei Se-
curit ii Na ionale a Republicii Moldova nu sunt capabile s  r spund  adecvat la 
situa ia de securitate cu care actualmente se confrunt  Republica Moldova. Prin 
acceptarea unui statut de neutralitate permanent , Republica Moldova, prin defi-
ni ie, exclude chiar i posibilitatea unei cooper ri mai strînse cu NATO, ceea ce 
limiteaz  instrumentele de interac iune i finalitatea cooper rii propriu-zise. În 
opinia lui S.Troebst [43], care face o analogie între situa iile de securitate ale 
Georgiei i Republicii Moldova, sus inînd c  în termeni militari Republica Mol-
dova nu poate face fa  capacit ilor militare ale Federa iei Ruse. De i un scena-
riu maximal negativ nu amenin  direct Republica Moldova, necesitatea integr -
rii rii într-un sistem stabil de alian  militar  este condi ia esen ial  pentru pro-
tejarea contra unor riscuri poten iale i curente legate de securitatea Republicii 
Moldova. J.Bugajski [5] sus ine c  neutralitatea nu mai emite un semnal de in-
dependen i libertate în ac iuni. Aceasta presupune o vulnerabilitate deosebit  
fa  de presiunile exercitate de Federa ia Rus , izolare i pierderea suveranit ii. 
G.Istvan [18] este de p rere c  în condi iile geopolitice actuale neutralitatea nu 
asigur  securitatea statului la parametri înal i. În opinia sa, neutralitatea nu mai 
este perceput  ca un concept valid i aplicabil, care ar totaliza interesele unei 
na iuni într-o lume în care competi ia ideologic  a R zboiului Rece a luat sfîr it. 
În accep ia lui L.Movchanyuk [31], proclamarea neutralit ii poate intensifica 
poten ialele aspira ii al statelor vecine vizavi de teritoriul acestui stat, deoarece, 
în caz de conflict, acesta nu va fi ap rat de nimeni. J.Sherr [41] în reflec iile sale 
pune la îndoial  presupusele merite pentru care Republica Moldova ar fi dispus  
atît de u or s  renun e la for ele sale armate care întotdeauna au constituit un at-
ribut de baz  al unui stat suveran. I.Chifu [9] este sceptic în privin a posibilit ii 
statului ce se afl  la periferie sau în zona-tampon între dou  blocuri s i poat  
asigura securitate prin sine însu i i prin garan ii de neutralitate. R.Gorincioi 
[17] demonstreaz  falsitatea promotorilor neutralit ii ce se axeaz  pe compara-
rea Republicii Moldova cu situa ia geopolitic i geostrategic  a altor state neut-
re din Europa, sus inînd c  nici unul din statele neutre din Europa nu se confru-
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nt  cu problema secesionismului, a instabilit ii politice, economice i puternicii 
presiuni ruse ti.    

V.Juc consider  pe bun  dreptate c  securitatea na ional  a Republicii 
Moldova ar putea fi asigurat  cel mai eficient în condi iile integr rii 
euroatlantice. În opinia sa, elaborarea i implementarea unei strategii de 
integrare euroatlantic  a Republicii Moldova trebuie s  reprezinte obiectul 
preocup rilor a mai multor structuri, atît de stat, cît i neguvernamentale, 
esen ial fiind s  se demonstreze i s  se mediatizeze c  NATO s-a dovedit a fi 
cea mai viabil  organiza ie în materie de asigurare a securit ii i se asociaz  
nu numai cu dimensiunea politico-militar , ci o pondere semnificativ  revine 
politicilor investi ionale [20, 207]. În ordinea de idei abordat , V.Lupan afirm  

 structurile de cooperare în domeniul securit ii create de NATO au servit 
drept organisme în cadrul c rora Republica Moldova oficial a reu it s i fac  
cunoscute i s  promoveze o parte din interesele sale atît dialogul politic din 
cadrul Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic, unde au fost prezentate 
îngrijor rile în ce prive te conflictul transnistrean, cît i participarea ulterioar  
la PpP (Programul Parteneriatul pentru Pace), creat în 1994. Expertul este de 

rere c  Republica Moldova consider  dezvoltarea cooper rii în cadrul PpP 
drept o condi ie de sporire a propriei sale securit i, a securit ii regionale 

i celei interna ionale [24, 143-144]. Rela iile de cooperare cu NATO a 
produs un influx de idei noi privind eficien a armatei, iar unul din obiectivele 
declarate în acest context a fost reforma necesar  pentru integrarea european  a 
Republicii Moldova. În condi iile fluctua iei mediului securit ii 
interna ionale, devine imperativ  necesitatea ajust rii pozi iei Republicii 
Moldova de o manier  care s -i fie asigurat  securitatea na ional  din partea 
institu iilor europene de securitate. NATO este unica organiza ie care are 
expertiza necesar  pentru o reform  calitativ , democratic i european  a 
sectorului de securitate, precum i resursele necesare s  asiste Republica 
Moldova pe aceast  cale. Integrarea european  nu poate fi finalizat  f  
implementarea reformelor stipulate de IPAP, ratîndu-le, reformele de integrare a 
Republicii Moldova în UE nu vor fi complete [24, 147-152].  

I.Bo an abordeaz  dimensiunea securit ii na ionale a Republicii 
Moldova prin prisma implement rii Planului de Ac iuni UE – Republica 
Moldova. Expertul sus ine c  stabilitatea politicii interne din Republica 
Moldova este influen at  de rela iile sale pe plan extern, astfel Planul de 
Ac iuni UE – Republica Moldova a devenit documentul strategic pentru 
Republica Moldova i un pilon central pentru securitatea regional  [2, 53]. 
Planul de Ac iuni UE – Republica Moldova men ioneaz  c  „Moldova este 
invitat  s  se angajeze în intensificarea rela iilor politice, de securitate, 
economice i culturale cu UE, s  înt reasc  cooperarea transfrontalier i s  
împ rt easc  responsabilitatea în prevenirea i solu ionarea conflictelor. 
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Unul din obiectivele principale ale acestui plan este suportul pentru 
solu ionarea viabil  a conflictului transnistrean” [35, 1]. 

În contextul interven iei factorului geopolitic în politica extern  a Repub-
licii Moldova, fapt ce s-a soldat cu o ascensiune a rela iilor de cooperare cu 
NATO precedat  de alterarea raporturilor cu Federa ia Rus , mai cu seam  în 
perioada preg tirii Memorandumului Kozak, a generat negocieri pe marginea 
Planului de Ac iuni UE – Republica Moldova i intensificarea unei cooper ri 
cu NATO, adoptînd un Plan individual, care s  asigure reformele în sectorul de 
securitate. V.Lupan exprim  supozi ia c  lipsa unor prevederi concrete privind 
reforma sectorului de securitate în Planul de Ac iuni UE – Republica Moldova 
a creat percep ia c  UE nu avea o agend  de securitate clar definit  la acel mo-
ment, determinînd discu ii cu NATO pe marginea ideii de a adopta un IPAP. 
În consecin  Planul de Ac iuni UE – Republica Moldova are doar prevederi 
generale privind stabilirea unor noi rela ii dintre Republica Moldova i UE, 
care, printre altele, vor asigura mai mult  stabilitate i securitate. Republica 
Moldova este invitat  prin acest document s  stabileasc  leg turi politice, 
economice i culturale mai intense cu UE, s  intensifice cooperarea 
transfrontalier i s  împ rt easc  responsabilitatea pentru prevenirea i 
solu ionarea conflictelor [25, 26-27].  

V.Lupan sus ine în continuare c  aten ia special  acordat  reformei 
sectorului de securitate poate explica evolu iile ulterioare ale reformelor în 
acest domeniu din Republica Moldova. Astfel, de i UE nu a fost direct 
implicat  în reforma sectorului de securitate, ea avea la îndemîn  cuno tin ele 
despre ar , expertiza i resursele unei alte organiza ii interna ionale, 
NATO, cu care poate coopera în domeniul reformei sectorului de securitate din 
Republica Moldova. NATO a stabilind contacte cu Moldova, înc  din 1991, a 
inclus ara într-un cadru de cooperare cu Alian a, prin intermediul Consiliului 
de Cooperare Nord-Atlantic (CCNA), care ulterior, în 1997, a fost transformat 
în Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic (CPEA), precum i prin intermediul 
Parteneriatului pentru Pace (PpP) lansat în 1994. În 1995, Republica Moldova 
devenind membru la Procesul de Revizuire a Parteneriatului (PARP) începe 
procesul de analiz  permanent  a sectorului de ap rare a rii [25, 28]. 

Summitul NATO de la Praga din 2002 a propus instituirea unor mecanisme 
speciale în cadrul PpP, care s  r spund i mai bine necesit ilor de securitate 
ale statelor partenere în condi iile unui climat de securitate în plin  schimbare 
– Planurile Individuale de Ac iuni ale Parteneriatului (IPAP). În timp ce statele 
europene adopt  în 2002 criterii care s  corespund  necesit ii adapt rii secto-
rului de securitate noilor realit i, Republica Moldova adopt , tot în 2002, 
Concep ia reformei militare, fiind evident deja dep it  de timp. Problema 
acestei concep ii este c  ea a fost adoptat  prea tîrziu i nu a inut suficient 
cont de raportul dintre posibilit i i necesit i, pe care le men ioneaz . 
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Astfel, Concep ia a fost formulat  în 1997-1998, înainte ca s  intervin  
modificarea amenin rilor la adresa securit ii statelor, în particular în urma 
atacurilor teroriste asupra SUA, precum i a realit ilor din regiunea Kosovo 

i a altor evolu ii interna ionale, care au f cut aceast  concep ie demodat  
chiar  înainte  de  a  fi  aprobat .  Ceea  ce  a  fost,  totu i,  important  în  cazul  
Republicii Moldova, este faptul c  Concep ia reformei militare a rezultat în 
în elegerea c  doar eforturile structurilor de for  nu sunt suficiente i este 
nevoie de o reform  mult mai complex . În realitate, o reform  eficient  a 
sectorului de securitate, astfel încît s  corespund  criteriilor europene, necesit  
schimb ri mult mai substan iale într-un set de domenii mult mai largi decît 
doar cel militar [24, 148]. 

V.Lupan se pronun  în acela i context de idei, afirmînd c  deoarece 
Concep ia reformei militare a fost elaborat  în 1997, avînd drept baz  
Concep ia Securit ii Na ionale din 1995, care i-a pierdut actualitatea din 
cauza reconfigur rii mediului de securitate survenite dup  11 septembrie 2001. 
Anume în aceste circumstan e, s-a ajuns la concluzia c  Republica Moldova 
are nevoie de o asisten  extern  ca s  purcead  la o revizuire a sistemului de 
ap rare, care s  presupun  ca toate documentele statului s  fie aduse în 
concordan  cu necesit ile sale actuale i s  fie efectuat  o reform  
comprehensiv  a sistemului de securitate din Republica Moldova. Unica i cea 
mai relevant  modalitate de a asigura o astfel de reform  atotcuprinz toare, cu 
implicarea tuturor ramurilor puterii, este posibil  doar prin implementarea 
IPAP, care a fost conceput pentru aceste scopuri [24, 149].        

Urmare a unei conjuncturi geopolitice / politice favorabile, o evolu ie a 
devenit posibil  în 2004-2006, în contextul discu iilor despre reforma 
sectorului de securitate transformîndu-se firesc din contextul reformei militare 
în necesitatea de a asigura securitatea adecvat  cet enilor Republicii Moldova, 
acceptînd ideea de a se angaja într-un IPAP, care a fost aprobat la 6 iulie 2006. 
I.unteanu este de p rere c  „Republica Moldova ar trebui s  exprime o voin  
comun  în privin a problematicii i importan ei sectorului de securitate 
na ional , astfel ca prin înc rc tura sa semantic i institu ionalizat , inclusiv 
prin costurile i beneficiile pe care o eventual  aderare la NATO ar putea s  le 
impun ” [32]. V.Lupan exprim  supozi ia c  „de fapt, NATO nu este doar o 
Alian  militar , ci i o Alian  de valori democratice. Aceste valori, dar i o 
serie de criterii, fiind în acela i timp comune, atît pentru UE, cît i pentru 
NATO, dat fiind faptul c  aceste organiza ii sunt strîns legate, le putem g si în 
IPAP. IPAP-ul ne ofer  posibilitatea de a realiza reforme în domeniul 
securit ii na ionale în scopul consolid rii acesteia” [26]. I.Chifu reliefeaz  
procesul de integrare european i neutralitatea constitu ional  sus inînd c  
„Republica Moldova risc  foarte mult i î i vede amenin at  statalitatea, 
securitatea, suveranitatea, integritatea teritorial i independen a prin 
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perpetuarea situa iei de a nu opta pentru o solu ie de securitate sustenabil i 
realizabil  în practic . Chiar i la aceast  or , pachetul de op iuni politice ale 
Republicii Moldova este contradictoriu. Op iunea integr rii europene este 
incompatibil  cu neutralitatea constitu ional ” [10]. D.Mînz rari abordeaz  
IPAP-ul ca o op iune complementar  venind s  sprijine procesul de integrare 
european  prin fortificarea securit ii na ionale subliniind c  „Republica Mo-
ldova continu  s  se complac  într-un regionalism dominat de Federa ia Rus , 
care practic  aceia i politic  fa  de vecinii s i ca i URSS fa  de fostele sale 
periferii. Ignoran a i stagnarea reformelor sectorului de securitate izoleaz  Re-
publica Moldova de procesul integra ionist euroatlantic. Trebuie s  g sim meca-
nisme adecvate pentru a ne integra în regionalismul de influen  european ” 
[28].  

V.Lupan este de p rere c  negocierile din 2004 cu NATO privind IPAP au 
evoluat în direc ia priorit ilor de integrare european  a Moldovei. În urma 
vizitei echipei NATO în 2004, IPAP-ul a fost elaborat de o manier  s  sprijine 
obiectivul strategic de integrare european  a Republicii Moldova, astfel, încît 
IPAP devine un plan complementar Planului de Ac iuni UE – Republica 
Moldova i reflect  priorit ile UE de a realiza din reforma sectorului de 
securitate un plan important de cooperare strategic  cu statele unde exist  
interesul UE. Din perspectiv  european  un asemenea plan de reformare a 
sectorului de securitate este intrinsec ideii reînnoirii institu ionale democratice 
a Moldovei, în conformitate cu standardele europene, completeaz , de i de o 
manier  mai detaliat , Planul de Ac iuni UE – Republica Moldova. Din acest 
considerent, con inutul IPAP a fost redactat astfel încît s  reflecte atît 
complexitatea rela iilor cu UE, cît i necesitatea unei reforme cuprinz toare a 
sectorului de securitate. Acesta a devenit un document strategic care stipuleaz  
necesitatea implement rii reformelor ac iunilor în diverse domenii de politic  
intern i extern , începînd cu domeniul juridic, al reformei administra iei 
publice i a drepturilor omului pîn  la alte aspecte privind reforma militar , 
paramilitar i a institu iilor de securitate i informare.  

Documentul de prezentare a IPAP men ioneaz  asemenea obiective cum 
sunt op iunea strategic  de integrare în UE, priorit ile de cooperare cu ONU, 
OSCE i Consiliul Europei, participarea Republicii Moldova în lupta împotriva 
terorismului interna ional i prolifer rii armelor de distrugere în mas , 
înt rirea capacit ilor sistemului de control al exporturilor. În acela i timp 
documentul men ioneaz  politici interne i probleme economice, care sunt 

inta reformelor, inclusiv în domenii cum ar fi democra ia i statul de drept, 
justi ia i afacerile interne, controlul civil / democratic al for elor armate i 
al structurilor de securitate, reformele sociale i economice, precum i 
dezvoltarea priorit ilor ale politicilor sociale i economice [25, 28-29]. 
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Potrivit  lui  V.Cibotaru,  Republica  Moldova  a  devenit  a  asea  ar  care  
aderat  la  mecanismul  de  cooperare  cu  NATO  (dup  Georgia,  care  a  semnat  
IPAP în octombrie 2004, Ucraina în aprilie 2005, Azerbaidjan în mai 2005, 
Armenia în decembrie 2005, Kazahstan în februarie 2006). Georgia declar  
ferm c  vor  folosi  IPAP pentru a  se  preg ti  de aderare la  NATO, iar  celelalte  

ri aderente la IPAP argumenteaz  intensificarea rela iilor cu Alian a Nord-
Atlantic  în  contextul  necesit ilor  de  reformare  a  for elor  armate.  În  
conformitate cu acest Plan, principalele obiective strategice ale Republicii 
Moldova sunt: integrarea în UE, intensificarea dialogului i aprofundarea 
rela iilor cu structurile euroatlantice. Avînd în vedere statutul sau de 
neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea IPAP, nu urm re te 
obiectivul ader rii la NATO, ci sper  s  utilizeze Planul pentru accelerarea 
procesului de reforme în sectoarele ap rii i securit ii na ionale. În acest 
scop, Republica Moldova va crea baza politico-juridic  necesar  implement rii 
IPAP, precum i mecanismele institu ionale relevante. V.Cibotaru abordeaz  
dimensiunea securit ii na ionale a IPAP sus inînd c  în contextul restabilirii 
integrit ii statului, Republica Moldova pledeaz  pentru o reglementare cît mai 
rapid  a conflictului transnistrean pe cale pa nic . În acest scop, autorit ile 
centrale ale Republicii Moldova au considerat absolut necesar  participarea la 
negocieri a tuturor factorilor interna ionali interesa i, dar în primul rînd a UE, 
SUA, Rusiei i Ucrainei. O aten ie deosebita in contextul reglementarii se 
acord  securiz rii  frontierei  de  stat,  în  special  pe  sectorul  transnistrean  al  
frontierei moldo-ucrainene. Avînd în vedere rela iile cu vecinii, IPAP prevede 

 Republica Moldova promoveaz  rela ii de buna vecin tate cu România i 
Ucraina. Dezvoltarea raporturilor cu România se va baza pe valorile europene 
comune. Republica Moldova se pronun  pentru rela ii durabile de cooperare 
reciproc avantajoase cu Federa ia Rus . Moldova îsi va intensifica cooperarea 
cu alte state în cadrul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est, OCEMN 
(Organiza ia de Cooperare Economic  la Marea Neagra), SEECP (Procesul de 
Cooperare Politic  în Sud-Estul Europei), SEEGROUP (Grupul Sud-Est Euro-
pean de Cooperare în domeniul Securit ii) i GUAM ca modalitate de a 
contribui la consolidarea stabilit ii i securit ii regionale. 

Totodat , în scopul combaterii terorismului interna ional, crimei 
organizate i traficului de fiin e umane, Republica Moldova î i va 
perfec iona cadrul juridic i institu ional existent; î i va aprofunda 
cooperarea i coordonarea inter-institu ional ; va stabili rela ii de cooperare 
cu subdiviziunile din cadrul Secretariatului International al NATO; î i va 
consolida controlul asupra exporturilor; î i va înt ri m surile vizînd 
combaterea fenomenului sp rii banilor. În acest context, Republica Moldova 

i va consolida cooperarea cu ONU, OSCE, OIM (Organiza ia 
Interna ional  pentru Migra ie), Interpol i alte organiza ii interna ionale. 
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În procesul de implementare al IPAP, Republica Moldova î i va coordona ac-
iunile cu UE i organiza iile interna ionale active în ar , pentru a asigura 

compatibilitatea dintre IPAP, Planul de ac iuni UE-Republica Moldova, 
SCERS (Strategia de Cre tere Economic i Reducere a S ciei), precum i 
pentru a evita dublarea i suprapunerea în activit i. O aten ie deosebit  se 
va acorda consult rilor cu NATO, OSCE, PNUD (Programul Na iunilor Unite 
pentru Dezvoltare), UNEP (Programul Na iunilor Unite pentru Mediu) i alte 
organiza ii / agen ii interna ionale în vederea implement rii proiectelor ce 
vizeaz  consolidarea securit ii ecologice în ar i în regiune [8]. 

Conform prevederilor conceptuale ale IPAP, Republica Moldova s-a anga-
jat  s  elaboreze,  înc  în  anul  2006,  o  Concep ie  a  Securit ii  Na ionale,  în  
baza c reia, ulterior, ar fi urmat s  fie elaborat  Strategia Securit ii 
Na ionale i Strategia Militar  Na ional . V.Lupan consider  c  aceste 
documente ar permite trecerea la faza activ  a revizuirii sistemului de securitate 

i ap rare i elaborarea recomand rilor în ce prive te ajust rile necesare ca 
acest sistem s  corespund  Concep iei i ambelor Strategii. Evolu iile din 
2008 au demonstrat c  reformele necesare pentru securitatea statului au c zut 
prad  jocurilor geopolitice cu Federa ia Rus . Atît Concep ia Securit ii 
Na ionale, cît i Strategia Securit ii Na ionale au fost formulate astfel, 
încît s  menajeze interesele Federa iei Ruse i nu cele ale Republicii Moldova 
[24, 151].     

Ulterior, în contextul necesit ilor i priorit ilor de consolidare a 
securit ii na ionale a Republicii Moldova i urmare a finaliz rii primului 
ciclu de implementare a IPAP, în 2010 a fost perfectat un nou IPAP actualizat. 
Documentul prevede o vast  agend  de m suri ce in de consolidarea 
controlului democratic al for elor armate, cooperarea tiin ific , dar i 
protec ia civil  în situa ii excep ionale. Noile prevederi precizeaz i 
dezvolt  ac iunile planificate anterior, principala deosebire constînd în 
includerea unui nou obiectiv cu privire la reforma sectorului de securitate i 
ap rare în vederea sporirii nivelului de transparen i eficien  a acestuia. 

Prin urmare, actualmente, sistemul securit ii na ionale al Republicii Mol-
dova trece printr-un proces dificil de fundamentare i institu ionalizare a eleme-
ntelor constitutive. Republica Moldova, fiind o putere mic i lipsit  de resurse 
suficiente, situat  geopolitic în zona-tampon, se confrunt  cu o multitudine de 
provoc ri, dar i beneficiind de anumite oportunit i pe dimensiunea securit ii 
na ionale. Aceast  situa ie este creat  de identificarea i realizarea unor interese 
geopolitice ale marilor puteri (UE / NATO i Federa ia Rus  / ODKB) aflate în 
proximitatea Republicii Moldova, ele generînd un coeficient de presiune asupra 
Republicii Moldova, impactul lor fiind rolul predominant al factorului extern în 
raport cu politica de securitate na ional , marcîndu-i unele direc ii de realizare. 
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adar, avantajele oferite de c tre conjunctura geopolitic  regional  în 
care este pozi ionat  Republica Moldova denot  existen a enormelor 
posibilit i privind diminuarea amenin rilor, riscurilor i vulnerabilit ilor la 
adresa securit ii na ionale, care pot fi contracarate prin mecanisme 
integra ioniste de orientare european , ce presupun intrarea în scheme regionale, 
ce ar permite s  p seasc  zona de coliziune dintre Occident i Federa ia 
Rus , iar perspectiva posibil  de transcendere a situa iei geopolitice 
conflictuoase poate fi regîndit i prin abordarea ideii de integrare în structurile 
NATO. Ignorarea acestor oportunit i ar suprima reforma sectorului de 
securitate i ulterior, stagnarea procesului de modernizare, lipsa de atractivitate 
a Republicii Moldova pentru statele din UE i NATO. În acela i timp, 
Republica Moldova trebuie s  fie capabil  s  dep easc  amenin rile externe în 
adresa securit ii na ionale, ce sunt generate de conjunctura geopolitic  în care 
se afl , sau s  diminueze efectele lor distructive. Acest obiectiv devine o 
problem  fundamental  pentru asigurarea securit ii na ionale. 
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In recent years Republic of Moldova has been a hotbed for trafficking of 

radioactive materials. In this paper we analyze the causes and factors of nucle-
ar trafficking in Moldova and present possible solutions to stop its spread in the 
future. 

 
Introduction 

Republic of Moldova has emerged as a prime spot of nuclear trafficking. In 
June 1999, a Turkish national who was a resident of Moldovan capital Chisinau, 
was arrested in Rousse, Bulgaria with 4g of highly enriched uranium (HEU). At 
the time of the arrest he was returning to Moldova from a failed meeting with an 
alleged buyer in Turkey [21]. In July 2001, French authorities seized in Paris a 
container with 0.5g of HEU that, as was established, was brought to Paris from 
via Moldova where the courier, Victor Cheban, resided [2]. On May 2005, the 
London Times reported that an arms dealer in Bender, Transnistria, had offered 
to sell three Alazan rockets equipped with radioactive warheads to a Times re-
porter posing as the representative of an Algerian militant group. The would-be 
arms smuggler offered to allow an individual with a Geiger counter to verify 
that the weapon contained radioactive material (which the smuggler identified 
as strontium-90 and cesium-137) [25]. In August 2010, Moldovan security ser-
vices apprehended in Chisinau three members of nuclear trafficking ring that in-
cluded two ex-law enforcement officers for attempted trafficking of 1.8 kilog-
rams of uranium 238 [37; 16]. In June 2011, Moldovan authorities arrested a 
group of nuclear smugglers attempted to sell 4.4 grams of highly enriched Ura-
nium 235 in a cylindrical lead container to an undercover police agent [36; 26].  

All these cases raise the biggest concern among international experts, beca-
use a potential buyer of radioactive substances is likely to be either a rogue state 
with a clandestine nuclear program or a terrorist organization bent on acquiring 
or building a nuclear weapon or a far less devastating, but much easier to make, 
radiological dispersal device. Unfortunately, as [15] notices, the existing U.S. 
counter-proliferation efforts in the former Soviet States (including Moldova) are 
“not designed to counter such operations, which in any case are likely to be 
well-concealed”. Therefore, it is imperative to take measures capable of preven-
ting nuclear smuggling. 
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The goal of this study is to assess the causes and factors of radioactive traf-
ficking via Moldova and elaborate possible solutions that national and internati-
onal institutions can take to prevent trafficking in the future. 

 
Causes of nuclear trafficking in Moldova 

The emergence of Moldova as a route for nuclear trafficking has several 
causes. 

1. The existence of self-proclaimed Transnistrian Moldavian Republic 
(or TMR).  

Transnistria, also known as Dniester or Transdniester, is the breakaway ter-
ritory within Republic of Moldova (125 miles long and 20 miles wide on the 
eastern border with Ukraine with a population of some 600,000 (17 percent of 
Moldova’s population) [17]. The territory declared its independence from Mo-
ldova in 1991 and until now pretends being a sovereign state not yet been recog-
nized by any other country. The TMR has its own president, government, parli-
ament, military, police, customs, currency, etc. With political and financial bac-
king from Moscow and Russian troops on its land, the region effectively sece-
ded from the rest of Moldova becoming a favourite spot for illegal arms traffic-
king. The TMR borders Ukraine and has direct air-links with Russia, its main 
supporter. The airfield in Tiraspol (the principal city of Transnistria) is guarded 
by Russian soldiers. With no entity other than the Russian military allowed to 
monitor the airfield, it is stipulated that traffickers are able to use the airfield at 
their convenience [9].  

With no official checks at the airfield, this likely is one of the easiest ways 
through which traffickers can deliver their cargo to clients throughout the regi-
on, the Black Sea port of Odessa, and from there to states in the surrounding 
areas. Although Transnistrian authorities stop and search vehicles traveling ac-
ross its borders, these checks often are done only to arbitrary fine and seize go-
ods from persons entering or exiting the region. Due to ubiquitous corruption, 
the borders are transparent for criminals who either can pay for avoiding the bo-
rder control or have patrons among local authorities. Therefore, it was not a sur-
prise that nuclear substances found in Moldova in 2010 and 2011 were reported-
ly brought to Moldova from Russia via Transnistria [16; 36].  

The HEU detected in Rousse (Bulgaria) also refer to TMR as the geogra-
phical area through which the material was trafficked [20]. The Turkish courier 
in Rousse reportedly had been backed by Oleg Kalugin, director of a company 
located in Tiraspol [11]. The similar geographical pattern of these cases does 
not seem to be a coincidence; it also points to the involvement of the same gro-
up of sellers or middlemen based in or working through Transnistria. In both 
Moldovan cases, the traffickers were Russian citizens, some of whom were resi-
dents of Transnistria and citizens of Moldova.  
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2. Organized crime.  
As in other former Soviet republics, crime in Moldova has risen dramatica-

lly since the fall of the Soviet Union. The CIA names human trafficking, wide-
spread crime and underground economic activity among major crime issues of 
Moldova [30]. According to NATO, drug trafficking in Moldova is valued bet-
ween $200 million to $250 million per year [18]. In addition, Moldova is a tran-
sshipment point for illegal drugs to Western Europe and a source and transit na-
tion in the trafficking in human beings, in particular women and girls into for-
ced prostitution. The depressed economy forces up to 25% of Moldovans to se-
ek work abroad, often at the risk of exploitation [18]. According to [27, 156], 
over 400,000 women were trafficked from Moldova between 1991 and 2008. 
The annual human rights report on Moldova from the US Department of State 
[34] pinpoints some involvement by government officials and Moldovan law 
enforcement in human trafficking.  

The Transnistrian region of Moldova has a reputation of being a haven for 
smuggling. The largest source of revenue for Transnistria elites (based in Tiras-
pol) is reportedly the production of armaments and illegal weapons trafficking 
[3]. Some studies recount that criminal organizations and even secret services 
from various countries are involved in the arms traffic in Transnistria. These ar-
maments include not just pistols and guns but also automatic rifles, plastic exp-
losive, and Stinger missiles [8].  

It is well known that Viktor Bout, a convicted arms smuggler jailed in US 
for 25 years, was operating out of Transnistria. In 2002, the European Parlia-
ment's delegation to Moldova named Transnistria "a black hole in which illegal 
trade in arms, the trafficking in human beings and the laundering of criminal fi-
nance was carried on" [8]. In 2005, The Wall Street Journal called Transnistria 
"a major haven for smuggling weapons and women" [15]. Since November 
2005 the European Union has had a Border Assistance Mission (EUBAM) on 
Transnistria's borders with the United Nations Development Programme as imp-
lementing partner [7]. Although the EU mission repeatedly confirmed an absen-
ce of any signs of weapons smuggling from Transnistria [7],  

the recent cases of HEU detection in Moldova show that it is far from the 
reality. The crime rings in Transnistria and Moldova are engaged in nuclear tra-
fficking because it leads to a big money. The price of highly enriched uranium 
is at least $10,000 per gram [13]. So the 1.8 kilograms of HEU can be worst be-
tween 20 and 100 Million of Euros. Even though the alleged smugglers in 2010 
were trying to sell their 1.8kg of radioactive material cheaply (for only 11 milli-
on U.S. dollars) [16], it is a huge amount of money for Moldova. Anyone trying 
to move genuine weapons-usable material to a customer will have a good feel-
ing for the value of the merchandise. The risk-reward calculation is changing in 
a way that incentivizes illicit traffickers to include nuclear material in the cont-
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raband they move. This means that terrorists can become commodities purcha-
sers, much like the buyers of illegal drugs. In short, the odds of terrorists succe-
ssfully acquiring nuclear material have increased in their favor. 

3. Corruption in Moldova.  
Moldova is the poorest country in Europe with almost paralyzed economy, 

high unemployment, high prices and low salaries. According to the World Bank 
data, Moldova’s GDP per capita (PPP) amounted to US$1631 in 2010, i.e. al-
most by 4.6 times less than its Romanian neighbor and twice less than in Ukrai-
ne in the same year [10]. The Human Development Index of Moldova was equal 
to 0,649 in 2011, ranking the country as 111th (out of 187), while Romania is 
ranked 50th and Ukraine 76th [33].  

The desperate economic situation made corruption flourish at all levels of 
society. In 2000 the corruption in Moldova was so high that it was characterized 
as having a “serious problem of administration corruption” that is, “nested in a 
state subject to capture” [38].  

The reasons for this state of affairs were: the lack of a tradition of checks 
and balances in the overall governing structure and within individual govern-
ment agencies, a monolithic and authoritarian system of government, the absen-
ce of a private sector to effectively challenge a system of favored state enterpri-
ses, the absence of a tradition (based on a well-grounded fear) of civic engage-
ment, the lack of effective opposition parties and an independent mass media, 
and a paucity of independent and well-resourced civil society organizations. In 
spite of some improvements made over the decade, Moldova still is widely cor-
rupted. The main forms of corruption are: acceptance, soliciting or extortion of 
bribes, patronage, nepotism, theft of public goods, causing losses to the state, 
political corruption, etc.  

According to 2008 survey of conducted by Transparency International in 
Moldova [35], people place corruption as third among the problems they meet, 
following only poverty and unemployment. In 2008, over 76% of ordinary peo-
ple and more than 81% of business people in the country were prepared to pay a 
bribe. As the poll revealed, 80.7% of Moldovans pay bribes for getting visas to 
leave their country, 57% for crossing the border in and out, and 51% in dealing 
with police. And the situation in the country is not going better but has even 
worsened in the past few years. In 2011 the country was ranked 112th out 178 
countries in the world according to the latest Transparency International World 
Corruption Index [6].  

As the Global Corruption Barometer [6] shows, more than a half of total 
Moldovan population considers that corruption in the country has actually wor-
sened over the last 3 years and the government’s actions to fight corruption ha-
ve been ineffective. The most corrupted institutions in the country are police, ju-
diciary, public officials and political parties [6]. Therefore, it was not a surprise 
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the police officers were in the gang that smuggled Uranium-238 in Moldova in 
2010.  

4. Corruption in Transnistria.  
The Transnistian quasi-state operates as something like an extra-legal ter-

ritory for smuggling-schemes and high-level graft. The former US Ambassador 
to Moldova Rudolf Perina has even labeled the TMR the biggest “duty-free zo-
ne” in Europe [5]. As [24] noticed, “smuggling activities have been protected 
and controlled by a few clans, all of them connected and dependent on the sece-
ssionist authorities”. It is not accidental that Vladimir Smirnov, the older son of 
former TMR president Igor Smirnov, was the head of the TMR customs service, 
“the most lucrative source of illicit income to the secessionist authorities” [28]. 
Oleg Smirnov, another son of the president, was chairman of the Transnistria 
branch of Gazprombank, a fully owned subsidiary of Gazprom. Also not surpri-
singly, both brothers are now suspects of illegal trafficking and money launde-
ring by Interpol [4; 1].  

As [23] suggests, if custom officers were not taking bribes, there would be 
little incentive for Transnistrians to man posts along the TMR-Moldova internal 
‘border’, and Smirnov’s elder son would lose a lucrative source of income. Just 
as importantly, if the TMR rejoins Moldova, Transnistrian customs agents can 
reasonably expect that they will lose their jobs. Therefore, even if independence 
is not a genuine goal of the customs agents, there is a very large financial incen-
tive for supporting the status quo.  

In 2007, Moldovan President Vladimir Voronin stated that smuggling, hu-
man trafficking and contraband between Tiraspol and Odessa brought about $2 
billion annually to the TMR regime, while the official budget is about $145 mil-
lion [5]. Even though Voronin may have reason to exaggerate the level of smug-
gling and contraband that the TMR accounts for, other credible sources support 
the claims of massive smuggling and re-export schemes occurring in the TMR. 
For example, as Moldova agreed in 1996 to allow goods destined to the TMR to 
pass via Moldova duty-free, the TMR region (with 17% of the total population) 
was importing duty-free in one year as four times as more goods and 6,000 ti-
mes as many cigarettes than Moldova [4].  

These goods were apparently re-exported to Moldova and Ukraine, thereby 
avoiding their customs duties. In Transnistria, smuggling rings are linked to and 
dependent on the regime [24]. While profiting from smuggling, the regime me-
mbers have strong financial incentives to maintain the status quo, and without 
international recognition, they have no real legal incentive to change. Similarly, 
there is “considerable evidence” that money from smuggling is linked to offici-
als in Chisinau, Moscow and Kiev [5]. The International Crisis Group has deter-
mined that businessmen in Moldova, Russia and Ukraine who have earned pro-
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fits from the TMR’s status “constitute a well-financed lobby that wishes to up-
hold the status quo” [31]. 

5. Transparency of Moldovan borders.  
Moldova borders Ukraine and Romania. The borders with Ukraine cover 

1.222 km, and 78 border crossings have been established (of which 26 are in 
Transnistria – the Moldovan Border Guards do not control this segment) [14]. 
The borders with Romania span 862 km and nine crossings have been esta-
blished to date. Out of the total border crossings, 17 are international and every 
nationality may cross. At the remaining interstate border crossings, only Moldo-
vans and Ukrainians may cross while at the regional ones, local inhabitants may 
cross [14].  

Due to the fact that 125 miles of Ukrainian borders with Moldova belong 
to Transnistria and monitored very loosely, thousands of weapons and ammuni-
tions have flowed across the border into Ukraine. Many of the weapons traffic-
ked out of Transnistria travel thousands of miles to war zones in areas such as 
the Caucasus and Central Africa [9]. Some of the arms are transported through 
the sea port in Odessa, others are flown directly out of the airfield in Tiraspol, 
while others make their way by rail and automobile through Ukraine and Rus-
sia. The Ukrainian-Moldovan border has been identified as an acute proliferati-
on challenge, particularly in the border regions controlled by de facto separatist 
authorities in Moldova’s region of Transnistria, who heavily profit from illicit 
trade and kickbacks. At the same time, as the TMR territory is considered Mol-
dovan, there are no border check-points at the Moldovan side of the border with 
Transnistria; Moldovan traffic police may sometimes stop border crossing vehi-
cles for driving license and/or car registration check, but it is rarely happens. So 
anyone can enter and exit the region freely and without control.  

The situation there is really a mess. From the one hand, Transnistrian regi-
me’s aspirations of joining “Mother Russia” are backed by Moscow through is-
suing Russian passports (i.e. giving citizenship) to Transnistrian residents. And 
the Kremlin's action is a provocative instrument of foreign policy. For instance, 
Russia justified its military invasion of Georgia in 2008 by saying it was protec-
ting Russian citizens living abroad. But this occurred only after the Kremlin ha-
nded out hundreds of thousands of passports in the breakaway regions of South 
Ossetia and Abkhazia. From the other hand, increasing efforts of Romanian aut-
horities to acquire Moldova by granting Romanian passports to Moldovans 
(who had a Romanian grandparent of a great-grandparent) makes the border be-
tween Moldova and Romania transparent for the Romanian passport holders. 
According to a survey of the Open Society Foundation a total of 226,507 Mol-
dovan citizens were issued Romanian passports in the period between 1991 and 
2011 and the figure may increase by 60,000 to 80,000 in the near future [19; 
22].  
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As result, Transnistrian residents now may have three or four passports (in-
cluding Ukrainian) legally and so travel easily from Russia via Transnistria to 
Ukraine, Romania, Turkey, etc. almost freely. With direct uncontrollable air-
lifts between Russia and Tiraspol, the illegal trafficking becomes easy indeed. 
We claim the transparency of Transnistrian borders, uncontrollable transportati-
on routes via Transnistria, widespread corruption and criminalization of this il-
legal state are the main causes of sharp increase of nuclear trafficking in Ukrai-
nian Odessa region, Romania, Turkey and Moldova in the last years.  

6. Lack of equipment at border crossing check-points.  
With the help of US and World Bank support, the border crossing checkpo-

ints have been recently equipped with general tools, including computers, pass-
port control devices, detection equipment, etc. However, not all of them have 
proper monitoring systems, capable of detecting radiation (e.g. x-ray scanners, 
spectrometers, and dosimeters).  

Therefore there have been cases when radioactive substances have been 
brought across the Moldovan checkpoints undetected. For example, as was re-
ported in press [32] on April 21, 2008, the border guards at the Mamalyga chec-
kpoint on the Ukraine-Moldova border detained a DAF truck when the radiation 
detection equipment, installed at the Ukranian checkpoint, sounded. The vehicle 
was reportedly transporting 5,400 tons of used medical isotopes from the Onco-
logy institute in Chishinau, Moldova, and was en route from Moldova to the 
Czech Republic. Upon inspection, customs officials determined that the cargo 
emitted radiation at a level of 60 microroentgen / hr (twice greater than the 
norm), and thus the cargo was unable to transit through Ukraine without a speci-
al permit. The vehicle, which was also reportedly not visibly identified as carry-
ing hazardous materials, was sent back to its point of origin in Moldova [32].  

Notably, the Moldovan border guards have not stopped the radioactive 
scrap from leaving Moldova. In contrast to Ukranian counterparts, the Moldo-
van border-guards are less equipped therefore are doing their job with little tec-
hnical support, which in cases requiring supplementary controls involves consi-
derable time and human resources efforts. Moreover, the border guards have li-
mited training opportunities, mainly on-the-job, no up-dated supporting materi-
als. The check-points at the Transnistrian-Ukrainian and the Transnistrian-Mol-
dovan borders do not perform radiation control.  

 
Social-political factors motivating nuclear trafficking in Moldova 

We should notice that certain factors motivating acts of nuclear trafficking 
in Moldova are unlikely to ever be eradicated. These factors are not limited to, 
but include the following: 

• Substantial declines in the standard of living in Moldova and TMR; the 
deepening gap between rich and poor. 
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• High unemployment, leading to economic migration and feelings of indi-
vidual degradation and disorientation. 

• Additional societal conditions that leave individuals feeling humiliated 
and / or deprived of dignity and rights. 

• The ability of terrorist groups to give their members a sense of belonging 
and commitment to a larger cause. 

• State repression of opposition and dissent. 
• Ethnic repression. 
• Widening access to information that propagates violence and intolerance 

and glorifies terrorism. 
• The relative availability of nuclear materials, whether illicitly acquired or 

manufactured. 
• Concealed sponsorship of terrorism by certain countries in other countries 

with the aim of achieving concrete foreign policy goals. 
• Socio-political conditions. 
• While the aforementioned factors neither justify trafficking nor form its 

proximate cause, they may affect efforts to prevent nuclear smuggling and traf-
ficking. 

 
Possible solutions 

The nuclear material for a bomb is small and difficult to detect, making it a 
major challenge to stop nuclear smuggling, or to recover nuclear material after 
it has been stolen. Hence, a primary focus in reducing the risk must be to keep 
nuclear material and nuclear weapons from being stolen by continually improv-
ing their security. Russia has been the source of a number of past thefts of nuc-
lear material. Although nuclear security measures in Russia have improved dra-
matically in the years following the disintegration of the Soviet Union, experts 
still admit there is more to do to ensure effective nuclear security regulations, 
adequate funding of enforcement, and consistent efforts to combat corruption in 
the nuclear sphere [8].  

Furthermore, there are indications that not all stolen HEU has been recove-
red and more nuclear materials are available for sale [11]. In this regard, the Ro-
usse, Paris and Moldovan (2011) cases are of particular concern, because the re-
sults of nuclear forensic analyses and criminal investigations showed that the 
small quantities of the HEU seized were likely samples of a much larger lot [8]. 
For example, in 2011 case, the criminals claimed that they could provide betwe-
en 1 and 9 kg of HEU [36] and that they could also supply plutonium if the “bu-
yers” had demonstrated that they were “serious customers” [26]. Therefore me-
asures preventing trafficking via Transistria and Moldova are very important. 

If one compares the total numbers of trafficking incidents, both intended 
(e.g., a smuggling attempt) and inadvertent (e.g., an international shipment of 
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contaminated scrap metal), which were detected at national borders and points 
of entry (e.g., ports and airports) as recorded by DSTO, the situation clearly im-
proved due to improved border control in many of the countries affected by the 
problem of nuclear trafficking. Turkey appears to be a good example of this ca-
use-effect relationship. Due to radiation control at the country’s newly equipped 
checkpoints on the borders with Georgia and Iraq, Turkish authorities detected 
in three years 48 trafficking incidents, while before that they could detect only 
one case in ten years. The absolute majority of these cases involved radioactive 
sources or contaminated material found inside scrap metal shipped into the cou-
ntry [12]. The number of such illegal shipments into Turkey may have been co-
mparable in the previous years, but due to the lack of detection equipment on 
Turkish borders it had remained undetected. Among the other countries, where 
the rate of detection at national borders over the last five years has clearly imp-
roved, are Russia, Armenia, Georgia, and Kazakhstan [39].   

The most cardinal measure to prevent nuclear trafficking through Transnis-
tria is to eliminate chaos and lawless situation in this region. However, this will 
be impossible unless Russia stops supporting illegal separatist state and de jure 
accepts Moldova as a single country. Because this solution is unfortunately not 
visible in the near future, we suggest the following steps which can prevent nuc-
lear trafficking via Moldova. 

1. Fully secure all nuclear weapons-usable materials in Russia. 
2. Enforce border control between Moldova and TMR. The peace keeping 

forces under international UN mandate in this area can implement such control.   
3. Enforce independent UN-based custom control on direct air-transport to 

TMR from Russia. 
4. Improve border control between Ukraine and TMR. 
5. Install proper radiation monitoring equipment at the airport as well as 

provide necessary equipment such as x-ray scanners, spectrometers, and dosi-
meters at the border check-points.  

6. Provide effective sustainable methods and techniques for detection of 
nuclear and other radioactive material at borders and elsewhere. 

7. Provide necessary training of the border control personnel. The training 
has to include: joint border control, modern techniques and equipment for detec-
ting toxic and radioactive substances and explosives 

8. Enhance coordination and cooperation at International level. 
Unfortunately, none of the aforementioned solutions guarantees an impro-

ved detection rate in countries with unmotivated and corrupt border control offi-
cials. Fighting corruption of border controllers, improving their motivation, wo-
rking and living conditions through adequate funding is necessary. 

Major barriers include:  
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1. the adequacy of existing measures to prevent nuclear trafficking taking 
by neighboring countries;  

2. political disputes; competing priorities;  
3. lack of funds and technical expertise in some countries;  
4. bureaucratic obstacles; and  
5. the difficulty of preventing a potentially small, hard-to-detect team of 

terrorists from acquiring a small, hard-to-detect chunk of nuclear material 
These barriers, however, must not be allowed to stand in the way of the 

universal priority of preventing nuclear threat from materializing. 
 

Conclusion 
In this paper we assessed causes and possible solutions of radioactive traf-

ficking in Moldova. According to experts [11], the radioactive samples detected 
recently  in  Moldova  are  from the  same  stockpile  as  those  found  in  Paris,  and  
Rousse and more additional quantities of stolen HEU exist. Unless the situation 
on Transnistrian and Moldovan borders changes and the preventive measures 
are implemented, we will be witnessing more cases of nuclear trafficking via 
TMR and Moldova in the future. Stopping the nuclear trafficking in Moldova 
requires international cooperation and financial support.  
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