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COMPARTIMENTUL  
ISTORIA, TEORIA SI METODOLOGIA STIINTEI 
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Article is devoted to the native of Bassarabia, one of the founder of scienti-
fic Sovietology in Russian emigration, to talented publicist Simeon Osipovich 
Portujgejs (1880-1944). It is emphasized, that is the fullest its scientific potenti-
al reveals in works where the essence of the Bolshevism and its evolution from 
the Soviet Russia is analyzed. 

The article is considered the features of outlook and S.O.Portujgejs` politi-
cal insight. The special attention is given the analysis of approaches and assess-
ments by the Sovietologist of the problems connected with its attitude to Bolshe-
vik revolution, with revealing contradictions of the Bolshevism, with disclosing 
a role of average layers and youth in revolution, with the attitude of the Bolshe-
vism and economy, with evolution of communist party and the Soviet society. 
The forecast of the future of Russia is given, the historical sense of the Bolshe-
vism reveals. It is emphasized, that S.O.Portujgejs` basic political predictions 
for evolution of the Bolshevism have proved to be true also conclusions of the 
Sovietologist remain actual and nowadays. 
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QUESTIONING FOUNDATION OF INTERNATIONAL 
RELATIONS: CONTEMPORARY INTERPRETATION OF 

HEGEL’S PHILOSOPHY OF RIGHT 
 

Andrei DUDCHIK 
Belarus, Minsk, Belarusian State University, Faculty of Philosophy and Social 
Sciences   
PhD (Philosophy), lecturer 

   
The article focuses on the problem international relations in G.Hegel’s 

philosophy. The important connection between spheres of state and internatio-
nal right in Hegel’s “Philosophy of right” is explicated. The analysis shows 
that Hegel’s understanding of international right is greatly influenced by the 
specific of his understanding of the essence and role of the state as a sovereign. 
This understanding can be interpreted as an application of important for Hegel 
problem of subjectivity to the sphere of political philosophy. The importance of 
the problem of recognition by the other states as a constitutive element of the 
state sovereignty is analyzed. The Hegel’s critique of the ideas of interpretation 
of union of states, international organizations and possible world state as the 
possible subjects of international right is reconstructed. The heuristic potential 
of Hegel’s ideas for understanding of the contemporary problems of internatio-
nal relations (connected to the processes of globalization and crisis of modern 
model of nation-state) is explicated.         

 
G.W.F.Hegel’s “Philosophy of right” is among one of classical for the wes-

tern tradition of philosophy of right texts. It is also among one of the most dis-
cussed, criticized and reinterpreted works of the philosopher. The part of the 
book dedicated to the analysis of problems of international right and of relations 
between states is one of the most contradictive and essentially-contested. A 
number of contemporary interpretations of Hegel’s ideas are analyzed and their 
heuristic importance in the context of problems of international relations is exp-
licated in the article.  

Problems of international relations is analyzed in the 3rd part  of  Hegel’s  
work entitled “The state” because of Hegelian understanding of international 
law as a variant of external  right, the “Right between states”, the next stage in 
logical development of internal right as it exists within the state. Such interpre-
tation of international law is based on Hegel’s understanding of an essence of 
the State with a number of important characteristics of it.   

Firstly, Hegel represents modern European understanding of the state (ger-
man “der  Staat”)  as  a  form of  polity  that  differs  from other  previous forms of  
political organization. The state (as a nation-state) appears in the period of mo-
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dernity and is based on distinct separation of power from individuals and social 
groups; nation-building and mass participation; control and redistribution over 
social and economical processes. We should notice that interest in analysis and 
conceptualization of such an understanding of the state was presented in both 
early and late periods of Hegel’s activity.     

Secondly, position of Hegel is usually interpreted as an etatist one with pri-
ority of state over all other social institutions and individuals. It is correct in so-
me aspects, but Hegel’s understanding of the state is more difficult just to be 
labeled as etatism. Important for Hegel’s conception of the state, for example, is 
its critique of mechanicism in understanding of essence of the state. Metaphor 
of mechanism, rather traditional for the discourse of Romanticism [1], used by 
Hegel since his early writings (devoted to religious problems), expresses negati-
ve evaluation of an abstract and amorphous power. Such understanding is rather 
similar to the organicist one. Hegel understands the state as a whole uniting all 
its parts. M.Wolf emphasizes methodological aspects of Hegel’s organicism: 
“For Hegel, therefore, the idea of the political organism is not only the cause of 
the organization of the state, but also the ground of cognition with respect to the 
essence of the state” [2, p.314]. At the same time Hegel does not only criticized 
the mechanic aspects of political life, but tried to show their necessity and func-
tions. As an American researcher N.Ross states “Hegel breaks with this way of 
opposing the mechanistic and organic aspects of society, and comes to see the 
need for a kind of dialectical integration of these concepts, a way of thinking 
modern society as an organism that does not exclude but integrates those as-
pects of it that tend towards mechanism” [3, p.55].    

Thirdly, Hegel strictly separates spheres of the state and the civil society. 
As J.Habermas states: “Hegel stands in the middle of this scientific develop-
ment  …  he  is  the  first  to  bring  to  expression  a  conceptual  framework  that  is  
even terminologically adequate to modern society, in that he separates political 
sphere of  the state  from “civil  society” [4,  p.37].   At  the same time Hegel  did 
not understand the State and the civil society totally separately as opposed to 
each other. He interpreted both of them as forms of realization of universal idea 
of right: “Hegel … never understood Staat and burgerliche Gesellschaft to de-
note independent and opposed realms of human activity, the one exercising po-
wer or authority over and against the other. Rather, he viewed them – and all the 
other “moments” of right, including systems of property, abstract law, morality 
and the family – as constitutive elements of a single, all-encompassing, organic 
entity” [5, p.8-9]. Each of them should not pretend to fulfill functions of the ot-
her. Thus, the State while intervening in the spheres of the civil society becomes 
a mechanism (characterized negatively).  

And, fourthly, the most important attribute of the State according to Hegel 
is its sovereignty and the state for him is firstly a sovereign, which owns prior 
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supremacy. State’s sovereignty is rooted in the understanding of the state as an 
active subject grounded in its abstract will. The will is attributed to the certain 
nation with its national spirit1. Such interest to the problem of subjectivity (inc-
luding subjectivity of the nation and the state) usually is interpreted as a conse-
quence of a modern character of Hegel’s philosophy [7; 8]. Sovereign national 
state is a realization of the principle of the subjectivity of modernity in the sphe-
re of politics. “The principle of modern states has prodigious strength and depth 
because it allows the principle of subjectivity to progress to its culmination in 
the self-sufficient extreme of personal particularity, and yet at the same time 
brings it back to the substantial unity and so maintains this unity in the principle 
of subjectivity itself” [9, p.235]. Such understanding of the state as rooted in na-
tion’s will leads to the necessity of its recognition as a sovereign by other sove-
reign states: “On the other hand, however, it is no less essential that this legiti-
macy should be rendered complete through its recognition by other states, altho-
ugh this recognition requires a guarantee that where a state is to be recognized 
by others, it shall likewise recognize them, i.e. respect their independence; and 
so it comes about that they cannot be indifferent to each other’s internal affairs” 
[9, p.312]. Thus, the state has double legitimacy: inner, based on the will of its 
people, and outer, based on the recognition by the other states. The main diffe-
rence between international and national systems of law is their different sour-
ces: general will of the people for the national law and sum of particular wills 
for the international one resulted in a number of contracts between the states. 
Because of its contractual nature international law is for Hegel something unsta-
ble and changeable.   

Problems of recognition and struggle for recognition are very important for 
Hegel’s philosophy and they became well-known by their interpretations in the 
works of A.Kojeve [10] and further were developed in works of Ch.Taylor [11] 
and .Honneth [12]. Usually the problem of struggle for recognition is applied 
to the sphere of relation between individuals (for Hegel himself the problem has 
no special political meaning and he analyzes it in the context of development of 
human self-consciousness) or some collective actors like groups or classes (for 
example, minorities struggling for recognition of their rights). But, according to 
Hegelian logic the real subjects of historical process are states that embody spi-
rit of its people that is prior to interests of particular groups or individuals. In 
any case relations between states on international arena are very similar to the 
struggle for recognition described and analyzed in Hegel’s “Phenomenology of 
the spirit”. The struggle is rooted in readiness of one of the sides to participate 
in deadly struggle and to risk its own life as a realization of essential negativity 

                                                
1 German term Volkgeist used by Hegel is usually criticized for its metaphysical character but for 

contemporary reader it could be  interpreted in other terms, ‘culture’ for example [6]. 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

28 

of human being as such. The concept of negativity means that human being is 
never identical to itself and it leads to possibility to change both the external re-
ality and the human being himself. The concept was elaborated by A.Kojeve 
and further (under his intellectual influence) in French tradition of reading of 
Hegel and in existentialism. The state with its subjectivity has its own negativi-
ty, represented in both denial and freedom. Hegel states that “This negative rela-
tion of the state to itself has its existence as the relation of another to another, 
as if the negative were something external. The existence of this negative relati-
on, therefore, has the shape of a happening and an entanglement with contingent 
events that come from without” [9, p.305].       

Because every state in its relation to other states acts according to its own 
will with dependence on different incidental factors conflicts and wars between 
the states are inevitable. Furthermore war for Hegel is essential and even neces-
sary element of the system of international relations. His point of view on the 
matter of war is usually accused and blamed for its apologetics of militarism. In 
our opinion, the accusations have some background in Hegel’s texts, at the same 
time theoretical and historical contexts should be taken into account. Firstly, the 
concept of struggle is essential for Hegel’s dialectical philosophy with interest 
to contradictions and competitive spirit (according to the understanding of diale-
ctic as a competitive analysis of contradictive issues in Antiquity). It makes He-
gel’s position similar to the contemporary sociology of conflict with its interpre-
tation of a conflict as a positive force. Postulation of an inevitable character of 
the conflicts in all spheres (from logics to aesthetics) in Hegel’s philosophy le-
ads us to understanding of relations between states as a sphere of permanent co-
nflict and struggle realized in wars. Dialectic is also “the solution to the episte-
mological problem opened by the discontinuous reality of history = it is the key 
to Hegel’s historical hermeneutic” [13, p.21], having important epistemological 
functions. 

The possibility of war between states as such is also an important factor of 
formation of the state. Because in the period of war individuals are dedicated to 
the state as parts to the whole to one hand and people acts as an individual (uni-
ted will) to another. And despite of its destructive consequences war it has some 
positive and even moral aspects (as a realization of ‘ruse of Reason’ that stated 
Hegel’s view of historical process driven by particular and egoistic interests fal-
se as such but working in the wider context of development of world history). 
The position of Hegel on matters of war was still similar in early period and is 
usually criticized as militaristic. But it is possible to interpret Hegel’s ideas abo-
ut war not as a normative (postulating and arguing necessity of war in moral se-
nse) but an analytical one (describing real status and functions of war toward 
contemporary to Hegel society and state). Hegel’s position could be compared 
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with researches of Ch.Tilly [14] who analyzes war as a factor of high importan-
ce for development of modern nation-state.   

The state is prior to individual in Hegel’s philosophy in both logical and 
ontological meanings and the state participates actively in formation of indivi-
duals through different social practices including practices of formation of patri-
otism. Position of Hegel in this aspect is opposed to methodological individua-
lism that states priority of individuals and is similar to ideas of social constructi-
vism and M.Foucault about formation of individuals through a number of social 
and discursive practices.  

It is interesting to compare Hegel’s conception about war with I.Kant’s ide-
as about “Perpetual peace”. Critical analysis of the “Perpetual peace” doctrine is 
presented in “Philosophy of right”. Hegel did not postulate that Kantian doctrine 
is idealistic and impossible in real history but he argued that the conception of 
“Perpetual peace” as a model of international will be dependent on will of parti-
cular states. “Kant had an idea for securing “perpetual peace” by a federation of 
states to adjudicate every dispute. It was to be a power recognized by each indi-
vidual state, and was to arbitrate in all cases of dissension in order to make it 
impossible for disputants to resort to war in order to settle them. This idea pre-
supposes an accord between states; this would rest on moral or religious or ot-
her grounds and considerations, but in any case would always depend ultimately 
on particular sovereign wills and for that reason would remain infected with co-
ntingency” [9, p.313]. Therefore realization of the conception is possible but it 
will always have a relative character.  

Acceptance of inevitable character of wars could be explained by a certain 
“realistic” intentions of Hegel’s philosophy. H.Ottman, for example, analyzes 
methodology of Hegel’s intellectual work with historical material and argues 
that Hegel’s “realistic” position is similar to the “interpretative” strategies of 
understanding of political reality. “Interpreter… already founds himself belong-
ing to a certain society… and criticized the society according its own standards 
and criteria” [15, p.29]. In more general way realism in this case means denial 
from idealization of existing phenomena and interest more to that is than that 
should be. For example, in preface to “Philosophy of right” he writes: “This bo-
ok, then, containing as it does the science of the state, is to be nothing other than 
the Endeavour to apprehend and present the state as something inherently rati-
onal. As a work of philosophy, it must be removed as far as possible from any 
attempt to construct a state as it ought to be. The instruction which it may con-
tain cannot consist in teaching the state what it ought to be; it can only show 
how the state, the ethical universe, should be understood” [9, p.14-15]. But inn 
the most clear form this realistic tendency is realized in Hegel’s interpretation of 
international relations.  
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American researchers R.Palan and B.Blair [16] write about German idea-
lism (and especially Hegel’s political philosophy) as some variant of anticipati-
on of ideas of school of political realism in research of international relations in 
political science (and some variant of classical tradition political realism rooted 
in works of Thucydides and Sun Tzu). Representatives of political realism 
(H.Morgenthau, H.Kissinger) based their conceptions on the idea of priority of a 
certain state and argued inevitable character of the conflicts between states that 
for the first sight are rather similar to Hegel’s ideas described previously. At the 
same time there are essential differences between their understanding of essence 
of the state, conflicts between states and politics as such. First of all, realism of 
Hegel’s political philosophy is not identical to its classical variants. It is possib-
le to argue representation of international relations as a sphere of war of all aga-
inst all as it is presented, for example, by T.Brooks, who writes that “Hegel be-
lieved international relations was characterized by anarchy … This anarchy is 
largely a product of the fact that, as states are independent agents, there is not a 
higher authority to regulate the relations between states” [17, p.117]. A.Her-
berg-Rothe compares philosophy of Hegel with ideas of Clausewitz as another 
one representative of classical political realism. He argues despite similarity be-
tween their doctrines there are essential differences between their visions of po-
litics as such and sphere of relations between states in particular. “Hegel’s con-
cepts of the state as the consciousness of freedom, and of law as the rule of fre-
edom, are the counterparts of the conceptualizations of politics as force… Hegel 
says that force is by no means the basis of law; it is only the external or appa-
rent starting-point of states, not their substantive principle” [18, p.150]. It is im-
portant to understand that Hegel did not separate sphere of international relati-
ons as a special area of analysis (he analyzed relations between the states and 
international law as a forms of right as such in the part devoted to the concept of 
the State). Sphere of international relations is not presented as an area of chaotic 
and occasional events or mere power relations. H.Ottmann writes that “Hegel’s 
political realism is a different one [than classical one – A.D.] … it is a consequ-
ence of the essence of his philosophy” [15, p.28].The philosopher himself wri-
tes: “States as such are independent of one another, and therefore their relation 
to one another can only be an external one, so that there must be a third thing 
standing above them to bind them together. Now this third thing is the spirit 
which gives itself actuality in world-history and is the absolute judge of states” 
[9, p.234]. In his “Philosophy of right” Hegel analyzes idea of the state in its de-
velopment through a sequence of its forms: inner right (inside the state), exter-
nal right (between the states), world history (unites two previous stages). Furt-
hermore historical process (including process of international relations) is inter-
preted in Hegel’s philosophy as a reasonable and ordering one, despite it is full 
of conflicts and wars.   
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At the same time Hegel deals with a serious theoretical and practical prob-
lem of foundations of international relations and nature of international law, and 
the problem is still and even more urgent for analysis of contemporary sphere of 
international relations. The problem was formulated in one of Hegel’s early 
texts “On the Scientific Modes of Treatment of Natural Law - Its Place in Prac-
tical Philosophy and Its Relationship to the Positive Science of Law”. The phi-
losopher questioned in it the possibility of international law that could regulate 
relations between sovereign states. “It is likewise inherently contradictory if, in 
international law, the relations between absolutely independent and free nations 
[Volker], which are ethical totalities, are defined in the manner of a civil cont-
ract, which directly involves the individuality and dependence of the subjects 
[Subjekte] concerned” [19, p.171]. The same position was presented in “Philo-
sophy of right”, philosopher wrote “Now since there is no power in existence 
which decides in face of the state what is right in itself and actualizes this deci-
sion, it follows that so far as international relations are concerned we can never 
get beyond an “ought”. The relation between states is a relation between indepe-
ndent entities which make mutual stipulations but which at the same time are 
superior to these stipulations” [9, p.311]. While inner right is rooted in the peo-
ple’s will and supported by the state there is no such institutions for internatio-
nal law and its foundation is a sum of particular wills.  

The system of international relations in Hegel’s political philosophy is ba-
sed on the vision of state as a sovereign and the main subject of international 
politics and is presented as consisted of particular states and agreements betwe-
en them (such a vision is rather similar to the concept of the “Westphalian sys-
tem”2). Such a system is rather unstable because of absence of any institution 
that could guarantee effective realization of international law (as it does the sta-
te in the case of inner right). Struggle and conflicts between the states are inevi-
table in this situation, according to Hegel (and, correspondently, it is difficult to 
achieve a state of “perpetual peace”).  

Hegel is also skeptical about the idea of a union of states as a potential sub-
ject of international relations that could guarantee stable character of internatio-
nal law (in this aspect position of Hegel is opposed to Kant’s one). Such a union 
could appear in certain historical situations to solve a certain problems and co-
uld not be stable “Several states may form an alliance to be a sort of court with 
jurisdiction over others, and there may be confederations of states, like the Holy 
Alliance for example, but these are always relative only and restricted, like any 
“perpetual peace”. The one and only absolute judge, which makes itself authori-
tative against the particular and at all times, is the spirit in and for itself which 
manifests itself in the history of the world as the universal” [9, p.234]. At the sa-

                                                
2 generalization 
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me time such a union would be not grounded in people’s will, like a nation-sta-
te, and would be not recognized by other political bodies with equal status.   

Hegel also criticized idea of hypothetical world-state. The critique is based 
on his understanding of development of the state that is presented in “Philoso-
phy of right” and on his vision of a necessity of some spiritual foundation for 
emergence of the state. The philosopher used German term Sittlichkeit that is 
usually translated into English as «ethical life» or «ethical substance». It is em-
bodied in the forms of the family, the civil society and the state (why some rese-
archers interpret it in the terms of “universal altruism” [20, p.119]). The world-
state, if it would appear some day, would not have such ethical foundation that 
is attributed to nation-state and it will express abstract juridical norms minimal-
ly correspondent to real values and representations.    

Previously we have already mentioned that Hegel's philosophy conceptua-
lizes important intuitions of modernity, especially its vision of an active subject. 
It is possible to say that Hegel analyzes the main subject in the sphere of politics 
– the nation-state. The philosophers reconstruct a full system of international re-
lations based on the idea of the priority of the state sovereignty. At the same ti-
me, while explicating the main and the most important consequences of this 
idea, Hegel had shown some inner limitations and contradictions of it. On the 
level of relations between the states we find a conflict between state’s sovereig-
nties that could not be resolved mere juridical. Hegel’s position on this matter is 
of dual nature. To one hand, he postulated that the state is the main political su-
bject, to another – he subordinated the concept of the state to more general con-
cept of world history. But the same situation is with contemporary international 
relations which are based on the idea of priority of the sovereign state as the ma-
in political actor. At the same time processes of globalization, development of 
international cooperation and international organizations, emergence of interna-
tional unions lead to some (sometimes – rather serious) restrictions of state so-
vereignty (sometimes it is interpreted as a “post-sovereignty” [21, p.159], “sha-
red or divided” [22, p.20], “conventional sovereignty” [23, p.101]). All these 
problems are actively discussed and Hegel’s ideas and the area of his reflections 
on the matters of international relations are still urgent.   

The main outcomes of the research are the next ones. The sphere of inter-
national relations is interpreted by Hegel in his “Philosophy of right” as an addi-
tion and continuation of inner right existing within the state and is based on his 
interpretation of the state as such. And while the nation-state is the main subject 
of inner right and guarantee of its effectiveness there is no such a subject in the 
sphere of international law. At the same time Hegel’s understanding of state so-
vereignty contains some restrictions to such interpretations. Firstly, it is presen-
ted in Hegel’s (“progressive”) vision of world history as universal process with 
its own goal as realization of freedom. It lets one to introduce value dimension 
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into analysis of politics as such and international politics in particular. Second-
ly, some restrictions are presented in Hegel’s idea about a need in recognition of 
the state’s sovereignty by the other states. The problem of recognition is a well-
known one for researchers of Hegel’s philosophy and applied to the sphere of 
international relations it presents another more flexible and elaborated concepti-
on of state sovereignty and international politics as interdependent system of re-
lations.  

 
Bibliography: 

1. Safranski R. Romantik: Eine deutsche Affäre. – München: Carl Hanser Ve-
rlag, 2007.  

2. Wolff M. Hegel’s Organicist Theory of the State: On the Concept and Me-
thod of Hegel’s “Science of the State” - Cambridge, 2004.  

3. Ross N. On Mechanism in Hegel’s Social and Political Philosophy – New 
York, London, 2008.  

4. Habermas J. The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures. 
– London, 1990. 

5. Steinberger P.J. The Idea of the State  – Cambridge: Cambridge, 2004.  
6. Nowak A. Czy mo liwa jest globalna etyczno ? Kultura, prawa cz owieka 

a nowoczesny system wiatowy. // Przy bski A. (red.) [i in.] Filozofia po-
lityczna Hegla. – Poznan: Campo dei Fiori, 2007, s.119-129. 

7. Taylor Ch. Hegel. – Cambridge, 1977. 
8. Pippin R. Idealism as Modernism: Hegelian Variations. – Cambridge, 

1997.  
9. Hegel G.W.F. Outlines of the Philosophy of Right. – Oxford, 2008. 
10. Kojeve A. Introduction to the Reading of Hegel: Lectures on the Phenome-

nology of Spirit. - Cornell, 1980.  
11. Taylor Ch. The politics of recognition. // Multiculturalism: Examining the 

Politics of Recognition. – Princeton, 1994, p.25-74.    
12. Honneth A. Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. 

– Berlin, Suhrkamp, 1994. 
13. Nuzzo A. Dialectical Reason and Necessary Conflict: Understanding and 

the Nature of Terror. // Ashton P. (ed.) [and others]. The Spirit of the Age: 
Hegel and the Fate of Thinking.  – Melbourne, 2008, p.21-37. 

14. Tilly Ch. Coercion, Capital and European States: AD 990 – 1992. – Lon-
don, 1992.  

15. Ottmann H. Realizm polityczny Hegla. // Przy bski A. (red.) [i in.] Filozo-
fia polityczna Hegla. – Poznan: Campo dei Fiori, 2007, s.27-41. 

16. Palan R., Blair B. On the idealist origins of the realist theory of internatio-
nal relations. // Review of international studies. 1993, 19, p.385-399. 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

34 

17. Brooks Th. Hegel’s Political Philosophy A Systematic Reading of the Phi-
losophy of Right. – Edinburgh, 2007.  

18. Herberg-Rothe A. Clausewitz’s Puzzle. The Political Theory of War. – 
New York, 2007.  

19. Hegel  G.W.F.  On the Scientific  Modes of  Treatment  of  Natural  Law -  Its  
Place in Practical Philosophy and Its Relationship to the Positive Science 
of Law. // Political writings. – Cambridge, 2004.  

20. Avineri Sh. Hegel’s Theory of the Modern State – Cambridge, 1972.  
21. MacCormick N. Sovereignty and after. // Kalmo H., Skinner Q. (Eds). So-

vereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contested Con-
cept. - Cambridge, 2010, p.151-168. 

22. Kalmo H.,  Skinner  K.  Introduction:  a  concept  in  fragments.  //  Kalmo  H.,  
Skinner Q. (Eds). Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future 
of a Contested Concept. - Cambridge, 2010, p.1-20. 

23. Krasner St. The durability of organized hypocrisy. // Kalmo H., Skinner Q. 
(Eds). Sovereignty in Fragments: The Past, Present and Future of a Contes-
ted Concept. - Cambridge, 2010, p.96-113. 
 

Prezentat la redactie  
la 2 martie 2013 

 
Recenzent – Valentina TEOSA, doctor habilitat in politologie, profesor  



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

35 

BIROCRA IA CA TIP SPECIAL DE ORGANIZARE SOCIAL   
ÎN ABORDAREA WEBERIAN  

 
Pantelimon VARZARI 
Republica Moldova, Academia de tiin e a Moldovei, Institutul Integrare 
European i tiin e Politice 

ef-sec ie tiin e Politice, doctor în filosofie, conferen iar, conferen iar 
cercet tor 
 

The article examines one of the most prevalent approaches to the pheno-
menon of bureaucracy – the Weberian approach. This approach is insufficiently 
studied by the national scientific literature, but continues to be debated in Wes-
tern literature from different perspectives. This is because bureaucracy is mani-
fested in contemporary society through its various forms: bureaucracy as parti-
cular type of social organization, bureaucracy as the political elite, bureauracy 
as restricted interest groups, bureaucracy as an administrative system, bureau-
cracy as functional apparatus, etc., a fact which denotes different characteris-
tics of bureaucracy as a complex phenomenon of society. Therefore, this pheno-
menon continues to cause great interest from researchers, starting with Max 
Weber, the founder of the political sociology of the 20th Century. 

A special focus is given to the analyzing the bureaucratic phenomenon 
from the Weberian ideal-type approach. Similarly, it highlights several types 
(models) for bureaucracy analysis. This divergence of opinions is caused by the 
fact that bureaucracy, as an immanent phenomenon of modern society, is analy-
zed differently by the authors, based on their perspective approaches. The aut-
hor concludes that, despite the limitations and prospects of bureaucracy develo-
pment, this phenomenon is a necessity for undertaking efficient work manage-
ment for a state which fulfills certain functions. 

 
În literatura tiin ific  pot fi întîlnite mai multe teorii despre birocra ie. 

Unii autori (M.Albrow [1]) disting cel pu in apte concep ii contemporane 
ale birocra iei (birocra ia ca o modalitate de organizare ra ional  a 
activit ii, birocra ia ca o manifestare a ineficien ei organiza ionale, 
birocra iei ca o guvernare a func ionarilor, birocra ia ca o guvernare 
administrativ  a treburilor publice, birocra ia ca gestionare în numele 
politicienilor din veriga superioar , birocra ia ca o organiza ie, birocra ia ca 
o societate modern  luat  în ansamblu), al ii (A.Heywood [2, p.438-444]) 
reduc abord rile privind birocra ia la trei teorii: birocra ia ca o ma in  
administrativ  (dup  M.Weber, este vorba despre un sistem de activitate 
organizat pe baze ra ionale), birocra ia ca putere (este abordat , în principal, 
ca una conservatoare, exprimînd interesele de clas i situat  în afara co-
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ntrolului politic, dar i a celui public) i birocra ia ca un sistem autonom de 
dezvoltare (este v zut  ca un sistem închis, în care func ionarii urm resc inte-
resele sale proprii, astfel generînd un „guvern mare”). 

Al  treilea  grup  de  autori  arat  c  în  literatura  de  specialitate  se  identific  
dou  tipuri (modele) de analiz  asupra birocra iei. Un prim model de analiz  a 
birocra iei este inspirat din teoria organiza iilor (M.Weber) i presupune 
existen a unui sistem de reguli clar definite care conduc la o identificare a 
individului cu organiza ia. Identificarea individului cu organiza ia conduce la 
un comportament individual concret, bazat pe respectarea normelor i 
satisfacerea criteriilor de eficien  social  a biroului. Al doilea model de 
analiz  al comportamentului birocratic este modelul economic inspirat de 
economia neoclasic i de teoria alegerii publice. În dimensiunea economic  
birocra ia este v zut  ca un grup de interese în care indivizii adopt  strategii 
comportamentale de maximizare a utilit ii. Strategia maximizatoare, analizat  
de modelul economic, presupune c  principalul scop al birocratului este acela de 
a- i satisface propriile interese [3, p.129]. Acest model de analiz  economic  
asupra birocra iei este pe larg dezb tut de cercet tori din rile UE [4], dar 
insuficient studiat în rile CSI, inclusiv în Republica Moldova.  

Acest dezacord de opinie se datoreaz  faptului c  fenomenul birocra iei 
este analizat în mod diferit de autori, în func ie de perspectiva de abordare. 
Spre exemplu, în tiin ele dreptului birocra ia este tratat  drept „conducerea 
de c tre birou”, adic  gestionarea afacerilor publice de c tre un grup special de 
persoane numite special i oficial autorizate. În sociologie birocra ia ca 
fenomen este în eleas  drept un tip special de organizare, sistem conceput nu 
doar ca unul statal, dar ca un sistem administrativ de conducere, iar în acest sens 
birocra ia este inerent  un numai statelor democratice i autoritare, dar i 
corpora iilor de afaceri, sindicatelor, partidelor politice etc. În cele din urm , 
economi tii consider  birocra ia drept o organiza ie „public ” aparte, care 
este finan at  din banii contribuabililor, nu cunoa te „disciplina de profit” i 
nu r spunde la presiunea pie ei.  

În cele ce urmeaz  vom purcede, ca i al i cercet tori, de la cea mai 
vehiculat  concep ie despre birocra ie care îi apar ine sociologului german 
Max Weber (1864-1920). Ceea ce d dea unitate scrierilor lui M.Weber 
(„Cauzele principale ale pieririi civiliza iei antice”, 1896; „Etica protestant i 
spiritul capitalismului”, 1905; „Cu privire la democra ia burghez  în Rusia”, 
1906; „Despre unele categorii ale sociologiei în elepte”, 1913; „Economie i 
societate”, 1919; „Politica, o voca iei i o profesie”, 1919 etc.) era preocuparea 
pentru rela ia reciproc  dintre forma iunile juridice, politice i culturale, pe de o 
parte, i activitatea economic , pe de alt  parte. Modul s u de abordare a acestor 
probleme a dus la o sistematizare a multor categorii ale vie ii sociale i politice.  
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Cunoa terea sociologic  la M.Weber se bazeaz  pe un postulat metodolo-
gic al tipului ideal. Acesta este un instrument conceptual constituit de sociolog 
pentru a cerceta propriet ile esen iale ale unui sau altui fenomen social investi-
gat. El este un procedeu de reconstruc ie abstract  a realit ilor empirice i este 
investit cu virtu i de instrument metodologic. „Prin urmare, spune Weber, const-
ruc ia ideal tipurilor nu constituie un scop, ci un mijloc al cunoa terii” [5, 
p.48]. Deci concep ia „tipului ideal” nu reflect  ca atare realitatea empiric , ci 
se construie te într-o schem  teoretic , abstract , i mai apoi se raporteaz  la 
realitatea empiric . Weber a studiat cu ajutorul tipului ideal birocra ia, 
capitalismul, biserica, cre tinismul, autoritatea / domina ia etc. Astfel, prin 
sinteza abstractiv  gînditorul german elaboreaz  „tipurile ideale” ale sociologiei 
economice, religioase, juridice i politice.  

Termenul „birocra ie”, introdus în circuitul tiin ific de fiziocratul i libera-
lul francez J.C.M.V. de Gournay (1712-1759) pentru a denun a faptul c  intere-
sele publice au fost subordonate intereselor func ionarilor care au instituit astfel 
o  nou  modalitate  de guvernare,  are  urm toarele  semnifica ii:  1)  sistem de ad-
ministrare, realizat  pe o baz  permanent  în conformitate cu anumite reguli de 
profesioni ti exersa i; 2) sistem de guvernare, în care pozi iile executive de frun-
te sunt ocupate de administratori de profesie i nu de reprezentan i ale i i 3) 
corp de administratori de profesie, considerat grup social distinct cu anumite in-
terese i orient ri valorice [6, p.115-120].  

Prima semnifica ie a termenului „birocra ie” îi apar ine lui M.Weber i r -
mîne drept referin a principal  în tiin ele socioumane ale sec. al XX-lea. În luc-
rarea sa fundamental  „Economie i societate” [7] el prezint  problematica biro-
cra iei într-un mod sistemic, subliniind, în special, faptul c  birocra ia este cea 
mai ra ional  form  de exercitare a puterii, mai ales în statul care func ioneaz  
pe principii de drept. Potrivit sociologului german, elita birocratic  a înlocuit-o 
pe cea aristocratic  (cu putere voluntarist , imprevizibil  etc.), adic  administra-
ia ira ional  este schimbat  cu cea ra ional  (cu particularit ile sale specifice). 

Puterea voluntarist  (bazat  pe capricii, sentimente, prejudec i ale purt torilor 
acesteia) i, prin urmare, puterea imprevizibil , este înlocuit  cu guvernarea ex-
per ilor care iau decizii optimale, cu puterea bazat  pe norme i proceduri impa-
sibile, pe o disciplin  rigid . Cu alte cuvinte, administra ia ira ional  (specific  
societ ii feudale) se înlocuie te cu una ra ional  (proprie epocii moderne).  

Vom aminti, concep ia  weberian  a birocra iei, fiind considerat  o fundame-
ntare solid  a elitarismului, este strîns legat  de tipologia bazelor legitimit ii domina-
iei politice (domina ia tradi ional , domina ia ra ional-legal  sau birocratic i domi-

na ia charismatic ). Aceast  concep ie, avînd un statut epistemologic particular, 
reprezint  un „tip ideal”, cu alte cuvinte, o construc ie ra ionalist , o norm  teo-
retic , prin care este descris  esen a unei structuri de rela ii în raport cu care fe-
nomenologia lor concret  înregistreaz  abateri inevitabile. În defini ia de biroc-
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ra ie M.Weber a încercat s  identifice caracteristici comune pentru toate siste-
mele administrative moderne (ierarhie, consecven , impersonalitate, cuno tin e 
speciale .a.). Ra ionalitate, eficien , reglementare strict , diviziunea muncii de 
conducere, impersonalitate sunt considerate ca fiind un ideal al activit ii de or-
ganizare a sistemului administrativ. Aceste tr turi reprezint  în fond „tipul 
ideal” al birocra iei weberiene. Respectivele caracteristici ale birocra iei 
cunoscutul politolog american A.Toffler le reduce la trei principale 
(permanen , ierarhie i diviziunea muncii), caracteristici ce modeleaz  fiin ele 
umane din care se compune personalul organiza iilor [8, p.112-113]. 

În acest context, M.Weber a explicat modul de constituire i de 
func ionare a organiza iei prin identificarea surselor de legitimitate ale 
autorit ii, adic  a temeiurilor pentru care oamenii accept  autoritatea. 
Organiza iile, spunea el, sunt modalit i de coordonare ale activit ilor umane 
în mod stabil, în timp i spa iu. Urm rind un asemenea scop, sociologul 
german a descris trei tipuri „dure” standard de organiza ii: organiza ie orientat  
pe lider (de tip charismatic, avînd drept caracteristic  esen ial  exercitarea 
autorit ii bazate pe calit ile personale ale conduc torului), organiza ie 
patriarhal  (este întemeiat  pe un sistem de autoritate exercitat în baza tradi iei) 

i organiza ie birocratic  (este o structur  ra ional-legal , tipic  societ ii 
moderne). El a subliniat faptul c  aceasta din urm  întruchipeaz  domina ia legii 
i nu a oamenilor, iar administra ia birocratic  înseamn  exercitarea controlului 

pe baz  de cuno tin e, ceea ce determin  ca aceast  administra ie s  devin  o 
organiza ie, un sistem ra ional de conducere. Sistemul ra ional de gestionare a 
afacerilor publice, descris de sociologul german, se bazeaz  pe anumite 
caracteristici ale birocra iei [9, p.67-73; 10, p.243; 11, p.121-123; 12, p.83-87; 
13, p.25-31]: eficacitate, rigoare, intransigen , incoruptibil, garant al echit ii, 
docil la cerin ele ierarhiei, supus fa  de puterea clasei dominante invizibile. 
Birocratul execut  sarcinile organiza iei într-o manier  previzibil , calculabil i 
independent . Birocra ia standardizeaz i confer  un caracter impersonal 
activit ii umane. Birocratul este protejat printr-un statut care-l ap  de 
arbitrariul superiorilor s i i de presiunile publicului. Weber a analizat i 
consecin ele negative ale modelului birocratic. El a recunoscut caracterul co-
ercitiv al birocra iei, datorit  îngr dirii ac iunii individului fie în interiorul ins-
titu iilor, fie din afara cadrului institu ional. 

De i organiza ia birocratic  a fost apreciat  pentru avantajul de a fi 
asigurat supravie uirea organiza iei dup  dispari ia organizatorului, în 
prezent, subliniaz  sociologul român .Buz rnescu, birocra ia este din ce în ce 
mai pu in compatibil  cu ritmul transform rilor contemporane [11, p.124]. 
Formele tradi ionale de organizare se dovedesc tot mai necorespunz toare 
fa  de noile exigen e func ionale, generate de ceea ce A.Toffler nume te 
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„tranzien ”  [14, p.116] pentru a defini accelerarea schimb rii, care are ca 
efect scurtarea rela iilor organiza ionale.    

În plan social, conceptul de birocra ie are în vedere modul de organizare a 
administra iei moderne, considerîndu-se c  statului îi este necesar, efectiv, un 
aparat eficient care s  asigure rela ii func ionale între guvernan i i guverna i. 
De fapt, aici este concentrat  concep ia expus  de M.Weber care sus inea c  ori-
ce organizare social  modern , pentru a func iona performant, trebuie s  se bi-
zuie pe un sistem ierarhic, pe rela ii bine determinate (norme fixe i ra ionale) 
între componentele individuale i colective, birocra ia permi înd precizie, calcu-
lul rezultatului i subordonare logic  [15, p.100-102]. În aceast  accep ie, statul 
modern, pentru a face fa  problemelor de administra ie, are nevoie de un aparat 
plasat între guvernan i i restul popula iei. Sociologul german califica birocra ia 
drept un tip de organizare social , al c rui scop este s  fac  ca statul s  func io-
neze la fel de eficient ca o întreprindere economic . Într-o democra ie problema 
esen ial  în raport cu existen a birocra iei este de a  exercita un control eficace 
asupra activit ii sale, de a-i face pe func ionarii guvernamentali responsabili în 
fa a legii, precum i de a supune institu ia administrativ , la un anumit interval 
de timp, unor reforme administrative menite s  ra ionalizeze aparatul administ-
rativ. 

„Legea lui Parkinson” a fost formulat  de istoricul i scriitorul englez 
C.N.Parkinson pentru a pune în eviden  unele practici p gubitoare în func io-
narea organiza iilor birocratice, în special administrative, aflate în expansiune. 
Considerat i ca o lege a cre terii birocratice endemice, Parkinson a constatat 

 personalul birocratic cre te anual cu o propor ie cuprins  între 5,17% i 
6,56%, indiferent de orice varia ie a cantit ii de munc  ce trebuie realizat ) [16, 
p.144]. Nu întîmpl tor, termenul în cauz  este utilizat i în accep ie peiorativ , 
indicînd viciile caracteristice unei administra ii birocratice: rutina, insensibilita-
tea, iner ia, ineficien a, secretomania, îngîmfarea, agresivitatea, interesul perso-
nal i alte neajunsuri care comport  o înc rc tur  emo ional , asociate critic rii 
aspre a unei administr ri i/sau unei guvern ri neadecvate i agen ilor ei. Nuan-
ele peiorative sunt obi nuite i în utilizarea cotidian  a termenului, inclusiv i 

în referiri ironice, astfel cunoscîndu-se i mul i critici ai birocra iei. Acela i 
C.N.Parkinson în lucrarea „Legile lui Parkinson” [17] vede r cinile fenome-
nului permanentiz rii birocratiz rii aparatului administrativ prin orientarea so-
cio-psihologic  a func ionarului, iar psihologul social american W.Bennis pre-
vede un e ec al birocra iei privind incapacitatea acesteia de a face fa  situa iilor 
neprev zute i de a- i consolida obiectivele individuale i organizatorice [18]. 
Teza precum c  „un aparat administrativ extins constituie una din caracteristici-
le esen iale ale statului modern” o putem g si la mai mul i cercet tori contem-
porani [19, p.297-298; 20, p.158, 165, 168], pentru c  acest tip de ocupa ii func-
ion re ti a proliferat i în ma in riile guvernamentale, care au devenit extrem 
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de birocratizate i sup toare, pe m sur  ce gradul de modernizare a statului a 
avansat. 

Concep ia weberian  a „ra ionalit ii” imprim , desigur, atît aspecte poziti-
ve, cît i unele imperfec iuni, principala constînd în faptul c  limita de ra iona-
litate în mijloacele folosite în procesul de administrare conduce la deprecierea 
acestora i transformarea lor în opusul s u – în obiective ira ionale. i totu i con-
cep ia birocra iei a lui M.Weber este considerat  o fundamentare temeinic  a elitaris-
mului sec.XX. De altfel, el distinge în minoritatea guvernant  partea eligibil i cea 
numit . Prima parte din aceast  minoritate (liderii de partid) ofer  legitimitate puterii 

i  controleaz  activitatea  celei  de  a  doua  parte  (birocra ii),  iar  aceasta  din  urm  
asigur  eficacitatea puterii, activitatea c reia este controlat  de electorat prin 
intermediul mecanismului de alegeri. Garan ie a democra iei este existen a mai 
multor partide concurente între ele pentru controlul birocra iei. În aceast  lupt  
se formeaz  liderii capabili s i supun  birocra ia prin mobilizarea 
cet enilor. Îns , într-un asemenea caz, exist  riscul apari iei domina iei 
sistemului oligarhic a liderilor de partid. Un rol deosebit în prevenirea acestui 
risc  Weber  îl  rezerva  pre edin iei.  El  considera  c  numai  eful  de  stat  ales  
prin vot popular, direct responsabil în fa a cet enilor, fiind conduc torul 
aparatului administrativ, învestit cu puterea de veto suspensiv, de dizolvarea 
parlamentului i desf urarea referendum na ional, poate s  se opun  tiraniei 
birocra iei i g tii politice [21]. i în acest caz, democra ia ar ap rea nu ca 
guvernarea poporului, ci ca conducerea politicienilor, chiar dac  sunt învesti i 
prin încrederea popular . Dac  sociologul german evita în scrierile sale utilizarea 
termenului de elit , în schimb continuatorii tradi iei lui sociologice îl folosesc pe de 
plin. 

Cea de-a doua dintre semnifica iile enumerate mai sus a termenului de bi-
rocra ie a fost cea mai r spîndit  la autorii din sec. al XX-lea, care puneau în co-
ntrast birocra ia („conducerea de c tre birou”) cu sistemele de guvern mînt rep-
rezentativ, astfel încît teoriile democra iei contemporane sunt diferite unele de alte-
le i prin strategiile pe care le preconizeaz  pentru func ionalitatea democra iei 
i dep irea problemei puterii birocratice. Astfel, autorii concep iilor elitismului 

democratic (R.Dahl, S.M.Lipset, O.Sigler, H.Lasswell, G.Sartori, P.Bachrach .a.) 
[20, p.133-136, 165-170] care continu  s  îmbine elitarismul cu valorile institu iilor 
democratice, subliniaz  rolul liderilor politici de a oferi o serie de m suri menite s  
asigure controlul politic asupra birocra iei, cum ar fi desemnarea pe cale politic  a 
celor mai înal i func ionari guvernamentali sau numirea de consilieri politici pe lîn-

 mini tri. Totodat , p rta ii guvern rii deschise pledeaz  în favoarea accesului 
public la documentele guvernamentale, invocînd argumentul c  mini trii, ca i ad-
ministratorii, nu sunt cointeresa i la deschiderea i transparen a institu iilor sale. La 
rîndul lor, teoreticienii democra iei plebiscitare se pronun  pentru implicarea mai 
larg  a publicului de a monitoriza activit ile de administrare i de influen a pe aces-
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ta la nivel local în supravegherea i influen area administra iei la nivel local, bazîn-
du-se pe ideea c  nu se poate face o separa ie între caracterul (natura) politicii i 
modul (mijloacele) ei de aplicare. Ca urmare a birocratiz rii statului, partidelor poli-
tice i altor actori s-a redus importan a legislativului, iar acesta din urm  î i pierde o 
parte din func iile sale, pentru c  grupurile de interes i/sau grupurile de presiune, 
intrînd în contact cu ministerele de resort respective i cu al i agen i guvernamentali, 
influen eaz  direct puterea executiv . Desigur, aceste pozi ii teoretice nu se exclud 
reciproc, dat fiind c  exigen ele unui sistem de administra ie democratic  fac parte 
dintr-un model general al birocra iei.   

În ceea ce prive te cea de-a treia semnifica ie a termenului „birocra ie”, este 
de remarcat c  birocra ii sau func ionarii publici, fiind un corp de administratori 
de profesie i considerat grup social distinct, posed  anumite interese i orient ri 
valorice. În accep ia weberian , statul modern, pentru a face fa  problemelor de 
administra ie, are nevoie de un aparat plasat între guvernan i i restul popula iei, 
guverna i. Sociologul german califica birocra ia drept un tip de organizare soci-
al , al c rui scop este s  fac  ca statul s  func ioneze la fel de eficient ca o între-
prindere economic . Într-o democra ie func ional  problema esen ial  în raport 
cu existen a birocra iei este de a  exercita un control eficace asupra activit ii sa-
le, de a-i face pe func ionarii guvernamentali responsabili în fa a legii, precum 
i de a supune institu ia administrativ , la un anumit interval de timp, unor refo-

rme administrative menite s  ra ionalizeze aparatul administrativ (acest impera-
tiv al timpului va fi elucidat aparte, în ultimul compartiment al lucr rii). 

Începînd cu M.Weber, teoreticienii i cercet torii birocra iei (R.Merton, R.Ben-
dix, S.M.Lipset etc.) consider  fenomenul dat o manifestare a procesului de ra ionali-
zare a activit ii de conducere (administrative), o tranzi ie de la societatea tradi ional  
(puterea se transmitea prin mo tenire) la cea contemporan  (puterea se afl  în mîinile 
persoanelor care posed  cuno tin e). Dac  Weber i adep ii lui interpreteaz  acest fe-
nomen în sens pozitiv ( tiin ific), pentru marxi ti el a c tat o conota ie peiorativ . 
Astfel, birocra ia este v zut  de K.Marx ca un aparat de stat al clasei conduc toare 
(burghezia) a societ ii folosit cu scopul control rii i exploat rii clasei muncitoare. 
Vom re ine i faptul c  teoria weberian i concep ia marxist  asupra birocra iei 
au fost propuse pentru dou  tipuri de societ i diferite: prima era gîndit  pentru 
societatea capitalist , cea de-a doua era menit  pentru viitoarea societate comunist . 
În acest sens, abordarea marxist  prevedea lichidarea i deci dispari ia acestui grup 
social de birocra i, iar societatea f  de clase va func iona în baza autoadministr rii 
[22, p.7-21]. Pe de alt  parte, ambele abord ri sunt critice la adresa birocra iei: 
birocra ia ca fenomen, fiind necesar bunei func ion ri a statului, încearc  s  devin  
unul îngr ditor al libert ii de ac iune a individului i, în general, o amenin are la 
adresa valorilor liberale (M.Weber), sau o unealt  puternic  a burgheziei care domin  
asupra maselor (K.Marx). Precum se observ , aceste dou  abord ri au ca punct de 
analiz  dou  interpret ri opuse: dac  M.Weber porne te din perspectiva elitismului 
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democratic care nu considera democra ia reprezentativ  în imposibilitatea de a 
rezista puterii minorit ii, atunci K.Marx pleac  de la ideologia socialismului 
proletar în sensul c  clasele / grupurile sociale exploatatoare trebuie lichidate 
odat  cu s vîr irea revolu iei socialiste în frunte cu proletariatul. 

Majoritatea autorilor dup  Weber (B.Rizzi, M.Crozier, R.Bahro, P.Blau, 
R.Downs, A.W.Gouldner, A.Touraine, A.Bendix, D.Beetham, A.Downs etc.), 
sim ind necesitatea unor derog ri de la modelul s u birocratic strict, încearc  s  
in  cont de contextul în care func ioneaz  un sistem administrativ i/sau un sis-

tem de guvernare contemporan i de scopurile pe care le serve te. Ast zi, repre-
zentan ii tiin elor umaniste caut  s  adapteze în mod diferit teoria weberian  
clasic  a birocra iei la realit ile sec.XX i începutul sec.XXI, existînd astfel i 
dezacorduri în abordarea acestei probleme. Astfel, sociologii sunt interesa i de 
birocra ie ca de o categorie social  reprezentativ , ai c rei membri sunt uni i 
prin anumite interese de grup i orient ri valorice. Economi tii, îns , v d în bi-
rocra ie un contrast fundamental între principiile acesteia i cele ale pie ei, c ci 
pia a reprezint  sfera concuren ei, a dinamismului i a libert ii de opinie, pe 
cînd birocra ia înseamn  monopol, stagnare i constrîngere în activitatea agen i-
lor economici.  

Concep ia lui M.Weber despre birocra ie a fost întregit  de sociologii ame-
ricani i francezi. R.K.Merton, unul dintre discipolii lui T.Parsons, a discutat 
(Social Theory and Social Structure, 1959) despre disfunc ionalit ile birocra iei 
datorate dependen ei func ionarului de reguli i proceduri, conservatorismului, 
fricii de schimbare, trat rii impersonale a cet enilor. Birocra ia, din punctul de 
vedere al paradigmei mertoniene, este definit  ca o structur  formal  în care ra-
ionalizarea ac iunii este asigurat  prin control i decizie unic  în sensul optimi-

rii competen ei tehnice. Eficacitatea tehnic  reprezint  func ia principal  a si-
stemului birocratic, de aceea integrarea individului conduce spre respectarea 
strict  a imperativelor func ionale i depersonalizeaz  dup  modelul de „imper-
sonalizare”, impus de sistem. Ca teme pentru cercetarea empiric , R.K.Merton 
sugereaz : geneza institu ional  a birocra iei; raportul dintre autoritarism i cri-
teriile de selec ie a personalit ilor în sistemele birocratice; integrarea individua-

i modificarea tipului de personalitate. Schimbarea pozi iei indivizilor, antre-
nînd mobilitatea rolurilor amplific  posibilitatea conflictelor ca urmare a a tep-

rilor reciproc contradictorii. Birocra ia poate fi cercetat i prin utilizarea re-
cuzitei conceptuale a „grupurilor de referin ” (references groups), a grupului 
intern (ingroup) i a grupului extern (outgroup). Birocra ia, de i asigur  eficaci-
tatea, poate conduce la ineficien , depersonalizare, aspecte care antreneaz , pe 
termen lung, consecin e disfunc ionale. „Deficien ele func ionale ale structurii 
oficiale, arat  R.K.Merton, atrag dup  ele formarea unei structuri de înlocuire 
(informale) pentru a satisface mai eficace nevoile existente” [23, p.73]. Cerceta-
rea sociologic  a birocra iei poate deveni semnificativ  numai prin intermediul 
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unei ipoteze teoretice, pe baza c reia faptele reprezentative se ordoneaz  în per-
spectiva unor concluzii mai relevante.  

La rîndul s u, P.Blau (în Birocracy in Modern World, 1956) a demonstrat 
 tehnicile informale folosite de func ionari s-au dovedit a fi mai eficiente de-

cât respectarea reglement rilor oficiale. Spre deosebire de sociologii americani, 
M.Crozier (în Le phénomène bureaucratique, 1964) a eviden iat disfunc ionali-

ile denumite „cercuri vicioase birocratice“, care au tendin a de a se autorepro-
duce. Sociologul francez caracterizeaz  fenomenul birocratic prin elementele 
sale constitutive: izolarea func ionarilor, preponderen a regulilor impersonale i 
rolul lor de protec ie individual i colectiv , ineficacitatea obiectivelor fixate 
de responsabili i a controlului exercitat ierarhic, centralizarea deciziilor, dificu-
ltatea de a rezolva problemele, rezisten a la schimbare, omniscien a puterii. Re-
liefarea acestor disfunc ionalit i care apar în forma „cercurilor vicioase birocra-
tice“ are scopul de a pune în eviden  rigidit ile birocra iei care trebuie s  me-
dieze între nevoile individului i necesit ile ac iunii organizate [24]. 

Una dintre particularit ile specifice ale form rii i dezvolt rii concep iei conte-
mporane de birocra ie const  în faptul c  teoria birocra iei de stat este influen at  de 
alte teorii cunoscute în tiin ele socioumane (teoria organiza iei este axat  pe analiza 
socialului, teoria managementului – pe tratarea economicului, în timp ce teoria biroc-
ra iei are ca repere abordarea politicului). O alt  particularitate a dezvolt rii cuno tin-
elor tiin ifice despre birocra ia de stat (de altfel, M.Weber scria despre dou  forme 

ale birocra iei – de stat i privat ) const  în faptul c , pe lîng  abordarea weberian , a 
tat o oarecare r spîndire i abordarea func ionalist  (K.Meyer, L.Gulick etc.), 

abordarea sistemic  (L. Von Bertalanfi) etc. [25, p.77-86]. Aceste trei abord ri se re-
duc la constatarea c  birocra ia este un fenomen specific societ ilor contemporane cu 
anumite tr turi caracteristice aparatului birocratic (administrativ), în care politicienii 
produc decizii, iar birocra iile administreaz .  

Analiza evolu iei teoriei despre organiza ie este semnificativ  din mai mul-
te puncte de vedere. Începuturile teoriei organiza iei sunt strîns legate de necesi-
tatea îmbun irii conducerii activit ilor productive de tip industrial, fapt care 
a impus sistematizarea unor principii ale conducerii eficiente a oamenilor i a 
organiza iilor respective. Geneza teoriei organiza iei s-a împletit cu fazele de în-
ceput ale tiin ei conducerii, ale managementului, între cele dou tiin e înregis-
trîndu-se un permanent i amplu proces de interdependen . Ulterior s-a impus 
necesitatea de a analiza structura intern  a organiza iilor, depistarea i utilizarea 
adecvat  a criteriilor i a modalit ilor de alc tuire i transformare a structurilor 
acestora. În aceast   etap  organiza iile au fost percepute ca alc tuiri ra ionale, 
ra ionalitatea fiind principalul factor de eficien i succes social. Un pas impor-
tant în dezvoltarea teoriei organiza iilor l-a reprezentat includerea în analiz  a 
oamenilor i a rela iilor interumane, eviden ierea rolului fundamental al oameni-
lor în cadrul organiza iilor, precum i utilizarea pîrghiilor de dezvoltare oferite 
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de îmbun irea climatului uman al muncii. Oamenii sunt principala resurs  a 
oric rei organiza ii, iar valorificarea resurselor umane a focalizat analiza c tre 
nucleul organiza iei, c tre specificul acestora, spre capacitatea lor de dezvoltare, 
de schimbare i de adaptare.  

Teoria managementului tiin ific despre organiza ie a fost fundamentat  de 
F.W.Taylor (1856-1917) în lucrarea „Principiile managementului tiin ific”, 
propunînd un set de principii pentru perfec ionarea organiza iei: organizarea i 
sistematizarea tuturor informa iilor cu privire la diverse tipuri de activitate i 
transformarea acestora în reguli i legi ale organiz rii; selec ia, formarea i spe-
cializarea muncitorilor i cooperarea constant i strîns  dintre muncitori i 
conducere. În anul 1916 industria ul francez H.Fayol (1841-1925) a scris o 
lucrare intitulat  „Administra ia industrial i general ”, în care descrie 14 
principii generale de management, principii care sunt valabile i ast zi în 
construirea i func ionarea organiza iilor. Aceste principii sunt: diviziunea 
muncii presupune specializarea ca surs  a competen ei i productivit ii m rite; 
autoritatea i r spunderea – modalit i complementare prin care puterea de a da 
ordine este îmbinat  cu r spunderea pentru felul în care este exercitat  puterea; 
disciplina; unitatea de comand  este considerat  ca fiind  indispensabil  pentru 
stabilitatea unei organiza ii; unitatea de direc ie presupune obiective unitare i 
plan unic pentru organiza ie; subordonarea interesului individului celui general 
al organiza iei; remunerarea corect  a personalului; centralizarea sau 
descentralizarea în func ie de m rimea, complexitatea organiza iilor se admit 
anumite grade de descentralizare, de delegare a competen ei; lan ul scalar – 
fluxul informa ional s  circule pe traiectorii verticale i orizontale; ordinea atît 
material  cît i social : „Ordinea înseamn  un loc pentru fiecare i fiecare pe 
locul s u”; echitatea, supunerea i loialitatea subordona ilor  rezult  din 
impar ialitatea superiorilor; stabilitatea for ei de munc i a conducerii; 
ini iativa personalului – surs  a dezvolt rii; spiritul de corp – puterea izvorînd i 
din unitatea echipei, a organiza iei. Principiile generale ale lui Fayol sunt 
aplicabile tuturor organiza iilor, indiferent de dimensiunea lor. 

Abordarea teoretic  contemporan  a organiza iilor i-a propus s  descrie 
organiza ia ca un întreg, prin componentele structurale i func ionale, prin pro-
cesele sale organiza ionale, pentru a explica eficien a ac iunii oamenilor cup-
rin i în interiorul acestora. Studiul evolu iei teoriei organiza iei face posibil  atît 
în elegerea genezei i complexit ii strategiilor prin care sunt explicate i pot fi 
conduse eficient organiza iile, cît i importan a abord rii integrale a organiza ii-
lor prin îmbinarea mai multor perspective precum: structura i elementele com-
ponente ale organiza iei; organiza ia ca întreg; raporturile de intercondi ionare 
dintre organiza ii i mediul extern.  

Din cauza complexit ii structurilor organiza ionale i a multitudinii de fu-
nc ii pe care trebuie s  le îndeplineasc  în societatea contemporan , rela iile din 
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cadrul organiza iilor formale au c tat un con inut i forme specifice. Dac  în 
structurile grupale mici oamenii interac ioneaz  direct între ei, atunci în organi-
za iile formale mari raporturile dintre oameni se stabilesc, în vederea atingerii 
scopurilor, pe temeiul unor proceduri administrative i al unor documente scri-
se. Numai dac  se standardizeaz i se repet  opera iile efectuate în cadrul orga-
niza iei, structurile acesteia pot func iona eficient. De aceea, în marile organiza-
ii fiin eaz  un proces caracteristic: birocra ia, care este o structur  întemeiat  pe 

o ierarhie a statusurilor i rolurilor fiec rui agent social din componen a ei, pre-
zut  în proceduri i regulamente, i bazat  pe o diviziune a func iilor i a au-

torit ii. Ea exprim  puterea de inut  de aparatul administrativ într-o organiza-
ie. De regul , birocra ia func ioneaz  în sistemele institu ionale guvernamenta-

le, organiza iile de afaceri, religioase, politice, de educa ie [27, p.51-52]. 
În Republica Moldova preocup ri manifeste de tematica la care ne referim 

au început tocmai în a doua jum tate a anilor ’90 ai sec.XX. Reie ind din 
faptul c  în concep ia weberian  ra ionalitatea este principiul esen ial al 
constituirii organiza iei, unii autori au dat prioritate acestei abord ri. Astfel, 
A.Pascaru este prima cercet toare care examineaz  fenomenul birocra iei din 
perspectiva organiza iei [9, p. 67-83]. Autoarea determin  rolul birocra iei ca 
tip special de organizare social , efectueaz  o analiz  a organiza iei birocratice 
ce exist i în administra ia public  din perspectiva ansamblurilor de indivizi 
ordona i i ierarhiza i capabili s  asigure cooperarea i coordonarea ac iunii lor 
în vederea atingerii scopurilor propuse, ajungîndu-se la concluzia c  birocra ia 
se constituie ast zi în noi condi ii, fiind sfidate de ritmul accelerat de dezvoltare 
a cunoa terii i tehnologiilor, sub presiunea expansiunii grupurilor de 
profesioni ti, care î i caut i î i afirm  autonomia fa  de ierarhiile birocratice. 

Cercet rile în domeniu întîlnim la toate edi iile Conferin elor na ionale 
i interna ionale cu genericul „Teoria i practica administr rii publice” 

organizate i desf urate sub egida Academiei de Administrare Public  de pe 
lîng  Pre edintele Republicii Moldova, în cadrul c rora sunt dezb tute mai 
multe probleme teoretico-metodologice i aplicative referitoare la sistemul 
administrativ contemporan. Astfel, la conferin a tiin ifico-practic  cu 
participare interna ional  întitulat  „Teoria i practica administr rii publice 
(TPAP 2013)” din 20-21 mai 2013 au fost discutate astfel de probleme 
fundamentale, ca modernizarea administra iei publice în contextul consolid rii 
statului de drept, probleme actuale ale tiin ei politice i parcursul european al 
Republicii Moldova, aspecte teoretico-practice privind edificarea statului de 
drept i modernizarea administra iei publice, tendin e ale managementului 
public în contextul cre rii unui sistem administrativ bazat pe cunoa tere, 
impactul e-guvern rii în asigurarea transparen ei i accesului la informa ie în 
procesul de administrare public , dezvoltarea profesional  a personalului: teorie 
i practic .a. [27]. 
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La fel, un aport considerabil în analiza fenomenului birocra iei îl au lucr -
rile cercet torului A.Sîmboteanu [28; 29; 30]. Pot fi eviden ia i i al i 
cercet tori din ara noastr  preocupa i de fenomenul birocra iei, de 
organizarea i conducerea societ ii: R.Stamatin [31], Iu.Chiorescu [32], 
M.Cu mir  i  C.  Cu mir   [33],  V.Alexandru  i  Iu.Vancea  [34]  etc.,  care  
analizeaz  evolu ia administra iei publice în Republica Moldova, 
disfunc ionalit ile aparatului func ion resc din ara noastr  de la anii ’90 
pîn  în prezent, rela iile politico-administrative, modernizarea administra iei 
publice în spiritul european, principiile func ion rii aparatului birocratic, 
mecanismele reglement rii acestuia i alte probleme. Autorii în cauz  
concluzioneaz  c  birocra ia, ca tip de organiza ie, are ca temei de func ionare 
ra ionalitatea, eficien a i legalitatea. Este ra ional  pentru c  opereaz  cu 
mijloace construite în concordan  cu obiectivele urm rite. Este legal  pentru c  
autoritatea este definit i decurge dintr-un sistem de reguli i proceduri care 
precizeaz  pozi ia fiec rui birocrat / func ionar în organiza ie în func ie de 
statusul i rolul func ional pe care îl ocup  în cadrul unei sau altei structuri 
administrative. Este eficient  pentru c  presupune precizie, eliminarea risipei de 
resurse umane i materiale, func ionînd în folosul cet eanului i al 
publicului.  

Din aceast  analiz  a concep iilor despre birocra ie putem deduce ideea 
 M.Weber este autorul de referin  în interpretarea fenomenului birocra iei 

ca tip special de organizare social  în condi iile unei societ i moderne i 
democratice, subliniind ideea c  birocra ia este superioar  oric rei alte forme de 
organiza ie a a cum o ma in  este superioar  oric rei alte forme mecanizate de 
produc ie. Autorii de dup  Weber încearc  s  aib  o atitudine critic  fa  de 
acest fenomen care a existat dintotdeauna, dar mult accentuat în epoca 
contemporan  nou , eviden iind limitele i perspectivele de dezvoltare ale 
birocra iei. Cu toate aceste limite, trebuie spus c  birocra ia este necesar  în 
condi iile organiz rii activit ii unui stat care îndepline te anumite func ii. 
Institu iile guvernamentale i alte organiza ii ce administreaz  grupuri mari 
de oameni sunt gestionate în temeiul regulilor caracteristice birocra iei descrise 
de sociologul german. Forma de organizare ra ional-legal  s-a impus ca 
principiu fundamental al administra iei i conducerii oric rei societ i 
contemporane.  
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COMPARTIMENTUL 
GUVERNAREA POLITIC  SI ADMINISTRAREA PUBLIC  

 
UNELE CONSIDERENTE PRIVIND CAPACITATEA REALIZ -
RII POLITICILOR PUBLICE DE ADMINISTRA IILE LOCALE 

ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD 
 
Igor COJOCARU 
Republica Moldova, B i, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din B i, Cate-
dra de tiin e socioumane,  

ef-catedr , doctor în tiin e politice 
 

This study has the aim to highlight the main results obtained in the Labora-
tory of European Studies, Applied Sociology and Regional Policy, on the identi-
fication of Local Public Administrations capacities of the Northern Developing 
Region to plan, attract and manage investments in the domains of the Northern 
Developing Region Strategy priorities. 

The main advantage of this study is to establish the level of human capital 
competitiveness in of Territorial Administrative Units, the implementation capa-
city of national policies and programs of regional development, the degree of 
participation of several local actors in this process in order to meet the popula-
tion's needs in these localities. 

 
Ultimele decenii au schimbat esen ial via a uman i întreaga societate. 

Mul imea realiz rilor tiin ifice în diferite domenii i dezvoltarea mecanismelor 
social-economice a comunit ii moderne au permis i permit aplicarea acestora 
în cel mai scurt timp în tehnologiile de ultim  or , i apoi în m rfuri i servicii 
destinate celor mai largi cercuri de consumatori. Se creeaz  mijloace noi de co-
municare între oameni, noi institu ii sociale, i chiar domenii noi de activitate 
uman , toate acestea transformînd textura vie ii comunitare. Sub acest aspect, 
planificarea strategic  poate fi identificat  ca element determinant în dezvolta-
rea eficient i durabil  a regiunii, este procesul de stabilire a obiectivelor i a 

surilor de realizare a acestora, este mecanismul de armonizare a resurselor 
umane cu cele materiale, instrumentul efectiv de identificare a oportunit ilor i 
prevenire a riscurilor.  

În acest context ne propunem elucidarea principalelor rezultate ob inute în 
baza studiilor realizate în Laboratorul de Studii Europene, Sociologie Aplicativ  
i Politici Regionale, entitate de cercetare i de activit i didactice în cadrul Uni-

versit ii de Stat „Alecu Russo" din B i, privind identificarea capacit ilor Ad-
ministra iilor Publice Locale (APL) din Regiunea de Dezvoltare Nord de a pla-
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nifica, atrage i gestiona investi ii în domeniul priorit ilor Strategiei de Dezvol-
tare Regional  Nord. 

Avantajul principal al studiului const  în stabilirea gradului competitivit ii 
reale al capitalului uman în Unit ile Administrative Teritoriale, precum i a ca-
pacit ii implement rii politicilor i programelor na ionale de dezvoltare regio-
nal , a gradului de participare a mai multor actori locali în acest proces cu sco-
pul de a satisface nevoile popula iei acestor localit i. În situa ia cînd sunt cuno-
scute toate problemele cu care se confrunt  localitatea, sursele financiare pot fi 
investite în domenii prioritare, astfel fiind dep ite dificult ile ce apar din cau-
za acestor impedimente cu scopul de a ridica nivelul calit ii vie ii, mai ales în 

a poli de dezvoltare ca B i, Soroca, Edine , ceea ce poate influen a pozitiv i 
asupra altor localit i. 

Oamenii sunt resursele active ale oric rui tip de organizare, deoarece pote-
ialul, experien a i pasiunea, ini iativele i dezvoltarea lor contribuie activ la 

cre terea eficien ei, eficacit ii i competitivit ii organiza ionale, posedând ca-
pacitatea de a amplifica considerabil efectul utiliz rii celorlalte resurse. Deose-
bit de importante, resursele umane au ajuns s  devanseze ca importan  celelalte 
resurse, reu ind în perioada actual  s  fie în realitate „anun ata revan  a resur-
sei umane” denumit  astfel de J.K.Galbraith, exprimare care anticipa momentul 
în care resurselor umane li se va acorda locul pe care îl merit  pe deplin i intro-
ducerea acestora într-un sistem unitar alc tuit din toate celelalte resurse care tre-
buie s  conduc  la un output optim [2]. 

Despre capacitatea de planificare a guvernelor locale putem judeca i în fu-
nc ie de gradul de reflectare a problemelor prioritare în planul de dezvoltare so-
cial-economic  a localit ii: 79% din membrii APL au afirmat c  aceste priori-

i au fost reflectate într-un plan de dezvoltare economico-social , iar 21% au 
spuns negativ. Nereflectarea or reflectarea neadecvat  a problemelor comuni-
ii în planurile de dezvoltare social-economic  este o prob  concludent  a gra-

velor caren e ce exist  în acest domeniu. S  re inem c  aceast  realitate a fost 
recunoscut  de c tre membrii APL.  

O alt  modalitate de m surare a capacit ii de planificare a dezvolt rii co-
munit ii const  în gradul de implementare a acestor planuri. Popula ia de rînd, 
care a afirmat existen a acestor planuri în localitatea lor, a evaluat implementa-
rea planurilor în urm toarea propor ie: 

1. Implementarea planului de dezvoltare social-economic  în propor ie de 
100%  - 0,11% din popula ia de rînd intervievat ; 

2. … 90%    0,11% din responden i; 
3. … 80%    2,08% din responden i; 
4. … 70%    4,62% din responden i; 
5. … 60%    7.74% din responden i; 
6. … 50%  17.22% din responden i; 
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7.   … 40%  20.0% din responden i; 
8.   … 30%  21.50% din responden i;   
9.   … 20%  13.75% din responden i; 
10. … 10% 12.36% din responden i; 
11. …   0%   0,46% din responden i;   
Valoarea medie constituie 37%. 
Implementarea par ial  a planurilor de dezvoltare social-economic  a loca-

lit ilor, chiar dac  ipotetic vorbind, în anumite situa ii a fost condi ionat i de 
factori de ordin obiectiv, constituie un argument în favoarea concluziei cu privi-
re la capacitatea insuficient  de planificare a guvernelor locale. De altfel, aceas-

 concluzie este probat i de r spunsul la alte întreb ri: 24% din responden ii 
de rînd consider  c  în localitatea lor nu exist  speciali ti preg ti i în planificare 
i dezvoltare socio-economic  (12% n-au r spuns), 37% au informat formula 

conform c reia în comunitate „la locul potrivit este omul potrivit”, iar la între-
barea ce împiedic  speciali tii din APL s  planifice corect dezvoltarea localit ii 
i atragerea investi iilor, popula ia de rînd a listat cauzele în felul urm tor: 

1. Necunoa terea metodelor, instrumentelor de planificare - 22%; 
2. Insuficien a experien ei de gestionare a investi iilor - 22%; 
3. Incompeten a - 19%; 
4. Lipsa informa iei privind poten ialii investitori - 17%; 
5. Factorii politici locali - 12%; 
6. Factorii politici na ionali - 7%; 
7. Altceva - 1%. 
Cum apreciaz  membrii APL cauzele care conduc la sc derea capacit ii de 

proiectare a guvernelor locale?  
- Lipsa resurselor financiare în bugetele locale i a resurselor din exterior 

care sunt necesare, în mare parte, în calitate de contribu ie proprie la atragerea 
investi iilor; 

- Lipsa informa iei despre poten ialii investitori; 
- Gradul insuficient de formare/instruire în domeniu; 
- Indiferen a speciali tilor sau pasivitatea guvernelor locale în domeniul 

planific rii, condi ionat  de num rul mare al obliga iunilor de serviciu. 
În vederea îmbun irii serviciilor de planificare i atragere a investi iilor, 

în opinia membrilor APL intervieva i, este necesar s  realiz m: 
1.  select m/s  angaj m prin concurs i s  cointeres m speciali tii; 
2.  realiz m instruiri adecvate permanente în domeniu; 
3.  asigur m o deschiderea mai mare a administra iilor locale c tre cet -

eni, agen ii economici, ONG-uri, mass-media i cointeresarea acestor entit i în 
realizarea m surilor de planificare i atragere a investi iilor; 

4. Descentralizarea real  prin intermediul autogestion rii financiare a pro-
ceselor orientate spre solu ionarea problemelor comunit ii. 
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Calitatea func ionarilor se concretizeaz  în nivelul de instruire, atitudini, si-
steme de valori, credin e, comportamente etc. Personalul este singura resurs  
din cadrul APL care are capacitatea de a- i m ri valoarea odat  cu trecerea tim-
pului,  spre  deosebire  de  toate  celelalte  resurse,  care  se  uzeaz  dac  nu  fizic,  
atunci moral. Îns  pentru aceasta sunt necesare eforturi substan iale, sistematice 
i sus inute din partea administra iilor în vederea instruirii (perfec ion rii) i de-

zvolt rii func ionarilor angaja i. În caz contrar, inevitabil, personalul î i va redu-
ce din valoarea sa profesional , va degrada. În aceast  ordine de idei, factorul 
uman este abordat ca una dintre cele mai importante investi ii, capitalul uman 
devenind, astfel, o resurs  strategic . 

Instruirea profesional  a speciali tilor ca defini ie a ap rut în urma diviz rii 
procesului de activitate i procesului de instruire a cadrelor. S-a constatat c  ca-
drele instruite în afara procesului de activitate în principiu nu corespund cerin e-
lor necesare pentru a participa eficient la procesul de conducere. Se consider  c  
aceast  constatare a ap rut la sfâr itul sec.XIX în SUA, cînd s-a demonstrat c  
speciali tii – absolven i ai institu iilor superioare nu sunt în stare s  execute sar-
cini concrete în procesul de conducere, deoarece nu cuno teau acest proces în 
paractic . La rîndul s u, aceast  neconcordan  a ap rut în urma faptului c  pro-
gramul de înv mânt superior s-a îndep rtat de procesele de activitate, astfel 

mânând  în  urma  progreselor  ob inute.  La  sfâr itul  sec.  XIX –  începutul  sec.  
XX în SUA aceast  problem  a fost solu ionat  prin modificarea i reactualiza-
rea brusc  a programelor educa ionale. Problema principal  de preg tire a ma-
nagerilor în rile cu economia în tranzi ie const  în crearea gândirii sistematice, 
abilit ii de pronosticare i de selectare a segmentului propriu de dezvoltare [3]. 

Cunoa terea, spre deosebire de munc , p mânt i capital, este un activ care 
se apreciaz  pe m sura utiliz rii. Cu cât sunt utilizate mai mult, cu atât cuno ti-

ele devin mai efective i eficiente. Societatea celui de-al treilea mileniu dis-
pune de angaja i care sunt valoro i datorit  cuno tin elor lor.  

O imagine de ansamblu asupra capacit ii APL din ADR Nord de a planifi-
ca, atrage i gestiona mijloace pentru dezvoltarea comunit ii ne ofer  r spunsul 
la întrebarea dac  localitatea în care tr iesc se afl  la moment în proces de dez-
voltare / schimbare. 56% din popula ia de rind a r spuns afirmativ la aceast  înt-
rebarea. Veridicitatea acestui r spuns a fost verificat  prin intermediul cîtorva 
întreb ri de control. Astfel, 54% din responden i au afirmat c  în comunitate au 
fost implementate proiecte pentru a rezolva o anumit  problem , 63% conside-
rau c  implementarea acestora a condus la realizarea obiectivului propus. Mani-
fest rile principale ale transform rilor din comunit i (generate i de al i factori, 
nu numai de implementarea proiectelor) au fost lista i de oamenii de rînd în fe-
lul urm tor: 

1. Se repar /au fost reparate institu iile educa ionale ( coal , gr dini ) din 
comunitate - 486 de responden i; 
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2. Se repar  drumurile – 241; 
3. Se repar /au fost reparate institu iile cultural (casa de cultur , biblioteca 

etc.) – 231; 
4. În comunitate cre te num rul oamenilor care tr iesc bine (oamenii pro-

cur  mai multe lucruri scumpe, investesc în repara ia locuin elor etc.) – 
172; 

5. În comunitate exist  re ele de apeduct, gazoduct – 150; 
6. Au fost create servicii sociale pentru familii nevoia e, b trîni singuratici 

etc. - 89; 
7. Au fost implementate mai multe proiecte cu bani din afara comunit ii – 

87; 
8. Au fost create mai multe locuri de munc  – 55; 
9. Comunitatea se dezvolt  pentru c  a a spune administra ia public local  

– 30; 
10.  A a se spune în mass-media – 7; 
11. Altceva – 1. 
O serie de caracteristici ale membrilor APL se desprind i din listarea cau-

zelor în virtutea c rora 33% din responden i considerau c  localitatea în care 
tr iesc nu se dezvolt : 

1. Plecarea oamenilor peste hotare - 22%; 
2. Insuficien a de bani în bugetul local - 21%; 
3. cia oamenilor de la sat - 17%; 
4. Incapacitatea administra iei publice locale de a rezolva problemele 

comunit ii - 9%; 
5. Indiferen a locuitorilor fa  de problemele satului - 9%; 
6. Birocra ia exagerat  în alocarea fondurilor prin proiecte de la finan atori 

- 7%; 
7. Insuficien a unor lideri care ar mobiliza comunitatea în rezolvarea 

problemelor comune - 6%; 
8. Insuficien a speciali tilor califica i care s  rezolve problemele satu-

lui - 6%; 
9. Existen a conflictelor între locuitorii comunit ii - 3%. 
Exist  opinia c  în viitor este probabil ca Moldova s  r mân  cu persoane 

de vârsta de peste 50 de ani, în mare parte, datorit  faptului c  nu sunt elaborate 
politici de motivare pentru cet enii pleca i s  revin i s  investeasc  în econo-
mia na ional , ultima fiind unul din instrumente de întoarcere a popula iei pleca-
te. În contextul pie ei muncii na ionale, dar i cele regionale luând în considera-
re lipsa ofertei de locuri de munc  avantajoase, sunt necesare de a fi promovate 
cât mai urgent politici i masuri statale care ar ridica nivelului de trai al popula-
iei, ar diminua s cia, în deosebi, a popula iei din zonele rurale, ar stabili poli-

tici în domeniul emigra iei, ar oferi locuri de munc  în ar . Asemenea m suri 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

54 

trebuie întreprinse atât la nivel local, cât i regional în scopul sporirii competiti-
vit ii [2].  

Obiectivul de baz  al investiga iei a fost identificarea capacit ilor APL de 
a planifica, atrage i gestiona mijloace în vederea solu ion rii problemelor cheie 
cu care se confrunt  comunit ile. O imagine de ansamblu despre aceste capaci-

i ne form m în baza rezultatelor ob inute la întrebarea dac  administra ia pub-
lic  local  este în stare s  rezolve problemele comunit ii: doar 60% din popula-
ia de rînd manifest  încredere în capacitatea APL de a rezolva problemele res-

pective (30 – au r spuns negativ, 10% nu au r spuns). Cauzele principale ale in-
capacit ii APL de a solu iona problemele au fost listate, dup  cum urmeaz : 

1. Insuficien a resurselor financiare - 38%; 
2. Promovarea intereselor personale ale func ionarilor publici i nu ale co-

munit ii - 17%;  
3. Ajutor insuficient din exteriorul comunit ii - 13%; 
4. Pu ini agen i economici interesa i în dezvoltarea localit ii - 10%; 
5. Dificult i în organizarea comunit ii - 7%; 
6. Birocra ia exagerat  din partea donatorilor externi - 7%; 
7. Conflictele interne dintre locuitorii comunit ii - 4%; 
8. Autonomie local  insuficient  - 4%; 
9. Altceva. 
Popula ia de rînd, ca i membrii APL, con tientizeaz  rolul considerabil al 

resurselor financiare limitate în solu ionarea problemelor comunit ii. De altfel 
i în Avizul Comitetului Regiunilor al UE (CoR) este subliniat faptul c , conso-

lidarea autonomiei financiare a autorit ilor locale este o parte esen ial  a proce-
sului de identificare a solu iilor pentru problemele comune prin intermediul coo-
per rii regionale i transfrontaliere între autorit ile locale i regionale din UE i 
Republica Moldova [1]. În acela i timp, popula ia de rînd din Regiunea de Dez-
voltare Nord depreciaz  rolul considerabil al autonomiei locale, decentraliz rii 
(fiscale i financiare) în rezolvarea problemelor acumulate. Or, studiile existente 
în domeniu demonstreaz  c  f  o decentralizare adecvat , f  dep irea cara-
cterului fragmentar al organiz rii teritorial-administrative, nu este posibil  acce-
lerarea dezvolt rii economico-social  a regiunilor i a rii în ansamblu. Astfel, 
Administra iile locale cu un buget mic nu au întreaga gam  de instrumente ne-
cesare pentru elaborarea cerin elor pentru proiectele finan ate de UE. Pentru a fi 
eligibile  pentru Programul Opera ional Comun România – Ucraina – Republica 
Moldova 2007-2013, de exemplu, autorit ile locale trebuie s  elaboreze proiec-
te cu un buget de 100.000-1.000.000 de euro. În virtutea cerin ei de cofinan are 
de 10%, multe administra ii locale nu ar fi în stare s  prezinte, de exemplu, o 
propunere de un proiect de 1,5 milioane Euro, întrucît în aproximativ jum tate 
de localit i bugetul anual este mai mic decît cele 150.000 de euro necesare pen-
tru cofinan are.[1] Aceste argumente constituie o dovad  în plus în favoarea 
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ideii intercomunalismului. 
Percep ie eronat  a rolului autonomiei locale în dezvoltarea regiunilor ne 

demonstreaz  necesitatea gestion rii / manipul rii a tept rilor oamenilor de rînd 
(dar i a membrilor APL) i de diseminare a informa iilor ce in de rela iile dint-
re administra ia public  central i administra ia public  local , corelat  (luînd 
în considera ie i alte date) cu rolul ac iunilor civice în eficientizarea activit ii 
guvern rii locale. Acest lucru este cu atît mai necesar, cu cît chestiunea cu privi-
re la decentralizare este abordat  (cel pu in de c tre unii factori decizionali) ca 
fiind de o importan  major i urmeaz  a fi implementat  cît mai curînd pentru 
crearea unui cîmp fertil competitivit ii. 

O alt  modalitate de atragere a investi iilor în comunit i const  în consoli-
darea parteneriatului public-privat. Chiar dac  în acest domeniu înc  nu s-a 
acumulat o experien  bogat , majoritatea membrilor APL o consider  bineveni-

 sau chiar cea mai bun  modalitate în planificarea i atragerea investi iilor. Es-
te îns  de remarcat i condi ionarea acestui parteneriat de perfec ionare a legis-
la iei, iar unii membri ai APL pun la îndoial  efectele benefice pentru comunita-
te a acestui parteneriat. Despre gradul de maturizare al premiselor pentru parte-
neriatul public-privat putem judeca în baza analizei r spunsurilor la întrebarea 
„Cum aprecia i colaborarea dintre prim rii, agen ii economici i institu iile pub-
lice în domeniul reabilit rii infrastructurii fizice?”: 

1. foarte dezvoltat  - 3%; 
2. dezvoltat  - 51%; 
3. nici dezvoltat , nici nedezvoltat  – 33%; 
4. nedezvoltat  - 10%. 
Dup  cum vedem, la acest capitol mai exist  rezerve colosale i întru valo-

rificarea maxim  a posibilit ilor pe care le deschide parteneriatul cu diferi i ac-
tori din localitate în vederea planific rii i atragerii investi iilor, în opinia mem-
brilor APL, este nevoie de cuno tin e suplimentare în urm toarele dou  dome-
nii: 

- management i marketing; 
- planificarea i monitorizarea activit ilor din comunitate. 
De asemenea, este necesar  crearea centrelor consultative în domeniu, asis-

ten  din partea exper ilor, inclusiv din str in tate. 
În aceast  ordine de idei sunt relevante c ile de eficientizare a procedurii 

de elaborare, atragere i implementare a proiectelor propuse de membrii APL. 
spunsurile ob inute au fost listate în felul urm tor: angajarea speciali tilor cu 

o calificare mai înalt  în domeniu; angajarea tinerilor cu experien  în ceea ce 
prive te implementarea proiectelor în cadrul comunit ilor; consolidarea colabo-

rii cu institu iile financiare i cu cele donatoare; demonstrarea investitorilor 
poten iali a modalit ilor de utilizare a investi iilor precedente. 
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The Republic of Moldova, signed and approved European Charter of local 

Autonomy has assumed the responsibility to respect and realized it’s provisions. 
To a Charter ratification, Republic of Moldova didn’t submit any derogations, 
which assume the full application of Charter’s provisions.  

The study generalized the experience of Republic of Moldova in local auto-
nomy domain and it assess the impact of this document on the edification of the 
system of local Governments, the measure where the Charter’s provisions are 
reflected in national legislation as well as application in their practice. 

 
Prin Hot rârea Parlamentului privind ratificarea Cartei Europene pentru 

Autoadministrarea Local  nr.1253-XIII din 16 iulie 1997 (publicat  în Monito-
rul Oficial nr.48/423 din 24 iulie 1997), Republica Moldova a ratificat Carta 
European  a autonomiei locale. Carta a intrat în vigoare pentru Republica Mol-
dova la 1 februarie 1998 [1, p.14]. 

Cincisprezece ani este un termen rezonabil care permite a generaliza expe-
rien a acumulat  în materie de implementare a principiilor autonomiei locale i 
de a elucida impactul Cartei europene a autonomiei locale asupra edific rii sis-
temului administra iei publice locale  din Republica Moldova. 

 
Generalit i 

Punct de pornire în elaborarea Cartei europene a autonomiei locale poate 
fi considerat anul 1957. Recunoscând rolul i importan a colectivit ilor locale 
pentru edificarea democra iei Consiliul Europei a instituit un organ reprezenta-
tiv la nivel european - Conferin a Permanent  a Puterilor Locale i Regionale 
din Europa.  

O prim  ini iativ  privind adoptarea unui document referitor la formularea 
unor principii în domeniul autonomiei locale este lansat  de CPLRE prin Rezo-
lu ia sa nr.64 (1968), ini ativ  sus inut  de Adunarea Consultativ . Adunarea 
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Consultativ , în Recomandarea sa nr.615 (1970), a prezentat Comitetului de Mi-
ni tri un text asem tor cu cel al CPLRE, documentul fiind elaborat împreun  
de c tre aceste dou  organe. Dar, Declara ia propus  avea un caracter prea gene-
ral i sumar ca în baza ei s  fie întreprinse ac iuni concrete. 

O nou  ini iativ , fondat  pe o abordare mai flexibil  a acestei probleme, 
este reluat  de c tre CPLRE în 1981. Documentul trebuia s  fie suficient de su-
plu pentru a lua în considera ie distinc iile dintre dispozi iile constitu ionale i 
tradi iile administrative na ionale care trebuie s  fie introduse nu doar pe calea 
extinderii la maximum a condi iilor impuse de noul instrument, dar acordând 
Guvernelor o anumit  libertate de a alege dispozi iile prin care ele s-ar conside-
ra legate. Rezultatul logic al acestei abord ri a fost prezentarea Comitetului Mi-
ni trilor, prin Rezolu ia 126 (1981) a CPLRE, a unui proiect al Cartei europene 
a autonomiei locale, înso it de propunerea de a o adopta cu statut de conven ie 
european . Comitetul Mini trilor a decis s  transmit  propunerile CPLRE Co-
mitetului director pentru problemele regionale i municipale (CDRM) pentru a 
le examina în cadrul celei de-a 5-a Conferin e a mini trilor europeni responsa-
bili de colectivit ile locale (Lugano, 5-7 octombrie 1982).  

Textul proiectului Cartei, revizuit de c tre CDRM, a fost, în cele din urm , 
prezentat în cadrul celei de-a 6-a Conferin e a mini trilor europeni responsabili 
de colectivit ile locale care a avut loc la Roma la 6-8 noiembrie 1984. Dup  
examinarea textului, mini trii i-au exprimat unanim acordul lor asupra principi-
ilor enun ate în document. Referitor la forma juridic  a Cartei, majoritatea mini-
trilor s-au pronun at în favoarea unei Conven ii. 

Comitetul de mini tri, a luat în considera ie opiniile formulate de c tre 
Adunarea Consultativ i de c tre Conferin a ministerial  de la Roma i, în 
iunie 1985, a adoptat Carta european  a autonomiei locale sub forma unei con-
ven ii. Carta define te o serie de principii indispensabile organiz rii oric rui stat 
democratic. În preambulul Cartei se stipuleaz  c  existen a de colectivit i loca-
le împuternicite cu responsabilit i efective permite o administra ie în acela i 
timp eficace i apropiat  de cet ean. Se consider  c  ap rarea i înt rirea pute-
rii locale în diferite ri ale Europei reprezint  o contribu ie important  la edifi-
carea unei Europe fondate pe principiile democra iei i ale descentraliz rii pute-
rii. De asemenea, se constat  c , consolidarea autonomiei locale presupune exis-
ten a de colectivit i locale dotate cu organe decizionale constituite democratic 
i beneficiind de o larg  autonomie în ceea ce prive te competen ele, modalit i-

le de a le exercita i mijloacele necesare pentru îndeplinirea misiunii lor. Redu-
când aparatul statului la minimul necesar, rezolvându- i problemele cotidiene 

 indica iile i amestecul diferi ilor func ionari, cet enii percep în practic  
principiul realiz rii puterii de c tre popor. Unul dintre principiile fundamentale 
ale acestui document este principiul subsidiarit ii, principu afirmat în gîndirea 
social  european  înc  în evul mediu. În textul Cartei no iunea de subsidiaritate 
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e formulat  în felul urm tor „realizarea competen ilor statului, de regul ”, tre-
buie pus  sarcina autorit ilor care sunt cele mai apropiate de cet eni. În orice 
localitate, activitatea autorit ilor locale atinge interesele oric rui cet ean i de 
aceea puterea local  este mai aproape, mai concret i mai în eleas  de c tre po-
pula ie decât puterea central . Cunoscând foarte bine situa ia din teritoriu auto-
rit ile locale pot rezolva mai efectiv i mai ra ional decât autorit ile centrale 
diversele probleme locale, reac ioneaz  mai promt la conflictele i situa iile ne-
prev zute. În aceste sens, colectivit ilor locale le sunt atribuite cît mai multe 
competen e în administrarea treburilor publice locale, iar statul trebuie s  inter-
vin  doar acolo, unde nu se poate altfel. Autonomia local  îndepline te i rolul 
de factor integrator unind indivizii ce locuiesc în limitele geografice a unit ii 
teritorial-administrative în scopul rezolv rii problemelor comunitare, f  deo-
sebire de statutul social, na ionalitate, aspira ii politice. 

Urm rind scopul final de a stipula un set de principii i standarde europene 
în evaluarea i protejarea drepturilor colectivit ilor locale, oferindu-le acestora 
posibilitatea s  participe la procesul de luare a acelor decizii care le afecteaz  
via a lor cotidian , Carta a devenit unul dintre izvoarele dreptului municipal 
european.   

Conven ia este deschis   pentru semnare la 15 octombrie 1985, cu ocazia 
desf ur rii celei de-a 20-a sesiuni plenare a CPLRE. P ile semnatare se obli-

 s  aplice reguli de baz  care ar garanta independen a politic , administrativ  
i financiar  a autorit ilor locale. Astfel, aceasta reprezint  o demonstrare a fa-

ptului c  la nivel european exist  o voin  politic  efectiv  de a promova la toate 
nivelele sistemului administrativ principiile i valorile pe care le protejeaz  Co-
nsiliul Europei, func ia primordial  a acestuia fiind ap rarea valorilor democra-
tice  i  a  drepturilor  omului.  În  acest  sens,  Carta simbolizeaz  principiul con-
form caruia un grad înalt de autonomie al comunit ilor locale este o piatr  de 
temelie într-un veritabil sistem democratic [2].  

Dezideratul CPLRE este ca efectele produse de Cart  s  acopere în propor-
ie de 100% teritoriul Europei. Ultimul semnatar al Cartei e Principatul Mona-

co, care a  semnat i a ratificat Carta simultan la 10 ianuarie 2013, urmând s  
intre în vigoare din data de 1 mai 2013 [17]. Astfel, Principatul Monaco s-a al -
turat  celor  45  de  state  membre  ale  Consiliului  Europei,  semnatare  ale  Cartei. 
Evenimentul s-a produs la scurt timp dup  ce Carta a fost semnat  de Principa-
tul Andora. Dac  Carta va fi semnat i de Republica San Marino se va încheia 
procesul de semnare a Cartei de c tre toate statele membre ale Consiliului Euro-
pei. 

De re inut c  în ratificarea Cartei statele sunt libere s  decid  asupra a cel 
pu in 20 de paragrafe, dintre care cel pu in 10 s  fie alese din con inutul artico-
lelor men ionate în mod expres. În aceste condi ii, unele state, în procesul ratifi-

rii, au acceptat prevederile Cartei f  multe rezerve. Bulgaria, de exemplu, a 
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notificat c  a aderat la toate paragrafele primei p i a Cartei. Estonia a aceptat 
 respecte toate articolele Cartei în teritoriile aflate sub jurisdic ia sa. Fran a i 

România au aderat la partea I a Cartei cu excep ia paragrafului 2 al art.7. Spania 
a declarat aplicarea Cartei pe întreg teritoriul statului cu excep ia paragrafului 2 
al art.3. Belgia, Danemarca i Germania au notificat Secretariatul General refe-
ritor la colectivit ile locale la care se va aplica Carta.  

Alte state i-au asumat etapizat responsabilitatea realiz rii prevederilor Ca-
rtei. Croa ia, de exemplu, la 11 octombrie 1997 a depus instrumentele de ratifi-
care prin care a aderat la unele articole i paragrafe, iar la 24 iunie 2008 a aderat 
la celelalte articole i paragrafe ale Cartei. În documentele de ratificare depuse 
la 16 mai 1988, Ciprul a notificat c  nu implementeaz  art.7, paragraful 2; la 26 
februarie 2003 a acceptat art.5 al Cartei. Letonia la 5 decembrie 1996 a ratificat 
Carta în condi iile minime necesare prev zute în art.12, iar la 1 iunie 1999 inca 
trei paragrafe din trei articole. 

Azerbaidjanul i Georgia au notificat despre imposibilitatea realiz rii pre-
vederilor Cartei pe întreg teritoriul statelor lor. Republica Azerbaidjan a decla-
rat c  nu poate garanta aplicarea prevederilor Cartei în teritoriile ocupate de 
Republica Armenia pân  la momentul când aceste teritorii vor fie liberate. Pân  
la restabilirea jurisdic iei depline a Georgiei asupra teritoriilor Abhaziei i a re-
giunii Tskhinvali, Georgia i-a declinat responsabilitatea privnd realizarea pre-
vederilor Cartei în teritoriile respective [13]. 

La ratificarea Cartei Republica Moldova nu a înaintat niciun fel de dero-
ri, ceea ce înseamn  asumarea responsabilit ii îndeplinirii în volum deplin a 

prevederilor ei. 
 

Garantarea autonomiei locale în legisla ia na ional  
Carta stabile te în art.2 c  principiile autonomiei locale trebuie s  fie pre-

zute i garantate în mod expres în legisla ia na ional . Datorit  importan ei 
deosebite a acestui principiu, se recomand  ca realizarea lui s  fie garantat  prin 
includerea principiilor autonomiei locale în legile fundamentale care reglemen-
teaza organizarea statului: ,,principiul de autonomie local  trebuie s  fie recuno-
scut în legisla ia intern i, pe cât posibil, în Constitu ie”. Prevederea „pe cât po-
sibil în Constitu ie” este luat  în calcul în special de c tre statele care i-au ado-
ptat sau revizuit Constitu ile dup  deceniul ase al sec.XX. Este cazul Spaniei 
(1978), Greciei (1975), Luxemburguli (1868 cu revizuire în 1948 i 1993), Por-
tugaliei (1976). Constitu iile unor state ca Germania (1949), Belgia (1831), Re-
gatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord (1215, 1628, 1679, 1689, 1911, 
1949, 1958), Irlanda (1937), Danemarca (1953), nu utilizeaz  expres termenul 
de autonomie local . Alte state, spre exemplu Fran a, de i nu utilizeaz  în mod 
expres o atare terminologie, dispun de o legisla ie intern  ce con ine conceptul 
de autonomie local  [16, p.39]. 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

61 

Modalit ile de consfin ire a autonomiei locale în legile supreme difer  de 
la stat la stat. De exemplu, art.102 al Constitu iei Greciei stabile te c  „adminis-
trarea treburile locale  este atribuit  autorit ilor publice locale” care beneficiaz  
de „independen  administrativ i financiar ” [6]. Constitu a Italiei în art.114  
stipuleaz  c  „municipalit ile, provinciile, ora ele metropolitane i regiunile 
sunt entit i autonome care au propriile lor statute, competen e i func ii în con-
formitate cu principiile stabilite în textul constitu ional” [7]. Constitu ia Olandei 
prevede în art.124 c  „competen ele provinciilor i municipalit ilor privind reg-
larea i administrarea treburilor locale sunt delegate autorit ilor administrative 
proprii” [8].  

Pentru Republica Moldova respectarea tratatelor i a pactelor interna ionale 
la care este parte este o obliga ie constitu ional . Curtea Constitu ional  în Hot -
rârea nr.55 din 14 octombrie 1999 Privind interpretarea unor prevederi ale 
art.4 din Constitu ia Republicii Moldova a stabilit c : ,,principiile i normele 
unanim recunoscute ale dreptului interna ional, tratatele interna ionale ratificate 
i cele la care Republica Moldova a aderat sunt parte component  a cadrului le-

gal al Republicii Moldova i devin norme ale dreptului ei intern” [4]. Din cele 
citate mai sus rezult  c  odat  ce Republica Moldova a ratificat Carta normele 
i principiile ei, acestea devin obligatorii i sunt parte component  a cadrului le-

gal al republiciii.  
Principiul autonomiei locale î i g se te consacrare în Titlul III – Autorit i-

le Publice. Potrivit cu unele opinii exprimate, principiul autonomiei locale poate 
fi considerat un drept fundamental al cet enilor, exercitat prin intermediul cole-
ctivit ii locale [18, p.45]. Indirect, acest drept este exprimat i în articolul 39 
care recunoa te cet enilor Republicii Moldova dreptul de a participa la admini-
strarea treburilor publice nemijlocit, precum i prin reprezentan ii lor. Dar, este 
totu i destul de problematic de a examina acest drept în cadrul dreptului comp-
lex al cet enilor Republicii Moldova prev zut de articolul 39 (1), cu at t mai 
mult c  potrivit concep iei constitu ionale, administra ia public  local  nu face 
parte din administra ia statal .  

Constitu ia Republicii Moldova trateaz  problema administra iei publice 
locale în art.109-113, ale Capitolului VIII ,,Administra ia public ”, reglement -
rile constitu ionale fiind redactate sintetic. Textul constitu ional stabile te prin-
cipiile generale ale administra iei publice locale, structura teritorial-administra-
tiv  a Republicii Moldova i desemneaz  expres autorit ile reprezentative ale 
colectivit ilor locale prin care se realizeaz  autonomia local . Reglementarea 
detaliat  a ,,organiz rii administra iei locale, a teritoriului precum i regimul ge-
neral privind autonomia local ”, potrivit cu prevederile art.72, alin (3), lit.f al 
Constitu iei, ine de competen a Parlamentului Republicii Moldova i se realize-
az  prin lege organic .   

Potrivit prevederilor art.109 alin.1 din Constitu ie administra ia public  în 
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unit ile teritorial-administrative se întemeiaz  pe principiile autonomiei locale, 
ale descentraliz rii serviciilor publice, ale eligibilit ii autorit ilor administra i-
ei publice locale, i ale consult rii cet enilor în problemele locale de interes de-
osebit. Includerea acestui articol în capitolul ,,Administra ia public ” semnific  
faptul c  autonomia local  are un caracter exclusiv administrativ i nu poate afe-
cta caracterul unitar al statului. De fapt, aceast  situa ie este prev zut  expres de 
alin.(3) al art.109 care stipuleaz  c  ,,aplicarea principiilor enun ate nu poate 
afecta caracterul de stat unitar”. 

Analizând principiile enun ate în Constitu ie de pe pozi iile i în conformi-
tate cu rigorile impuse de tiin a administra iei e lesne de constatat c  ultimile 
dou  principii enun ate în textul constitu ional nu sunt altceva decât elemente 
componente ce întregesc sensul complex al conceptului de autonomie local . 
Astfel, principiile de baz  ale administra iei publice locale ar trebui s  fie cel al 
autonomiei locale i al descentraliz rii serviciilor publice. 

În afar  de capitolul VIII, înc  în 15 articole ale Constitu iei se con in pre-
vederi referitor la diverse aspecte legate de autonomia local  cum ar fi: funda-
mentarea legal  a autonomiei locale, proprietatea public  local , sistemul fiscal 
i finan ele publice locale, drepturile cet enilor în raporturile lor cu autorit ile 

administra iei publice (Titlul I, art.1, 2, 4, 8; Capitolul II, art.32, 34, 38, 39, 52, 
53; Capitolul IV, Sec iunea III, art.72; Titlul IV, art.127, 130, 131, 132). 

Constitu ia Republicii Moldova nu prevede în mod expres principiul legali-
ii în activitatea administra iei publice locale. O asemenea stare de lucruri nici 

de cum nu poate fi interpretat  c  acest principiu nu se afl  la baza înf ptuirii 
administra iei publice la nivel local, legalitatea fiind unul din principiile esen i-
ale ale statului de drept, iar Republica Moldova potrivit dispozi iilor constitu io-
nale con inute în art.1 (3) este un asemenea stat. De altfel, principiul legalit ii 
este stipulat în art.3 (2) al Legii privind administra ia public  local  nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006, care prevede c  „autorit ile administra iei publice 
locale beneficiaz  de autonomie decizional , organiza ional , gestionar i fina-
nciar , au dreptul la ini iativ  în tot ceea ce prive te administrarea treburilor pu-
blice locale, exercitîndu- i, în condi iile legii, autoritatea în limitele teritoriului 
administrat”. 

În acela i timp, e necesar de men ionat c  o serie întreag  de drepturi i li-
bert i, consfin ite în Titlul II al Constitu iei se realizeaz , concomitent i în ca-
drul autonomiei locale: libertatea opiniei i a exprim rii (art.32), dreptul la info-
rma ie (art.34), dreptul de vot i dreptul de a fi ales (art.38), libertatea întruniri-
lor (art.40), dreptul la asociere în partide i în alte organiza ii social-politice 
(art.41), dreptul de peti ionare (art.52), dreptul persoanei v mate de o autorita-
te public  (art.53). 

Astfel, Constitu ia Republicii Moldova recunoa te autonomia local , dar nu 
o define te în textul s u. Aceast  responsabilitate este delegat  actelor normati-



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

63 

ve menite s  aprofundeze prevederile constitu ionale. A a cum Republica Mol-
dova a trecut mai multe etape în constituirea sistemului actual de administra ie 
public  local , exerci iul „aprofund rii prevederilor constitu ionale” a fost o rea-

 provocare, marcând de altfel, aceste etape.  
Într-o prim  etap , sinonim al autonomiei locale este utilizat  sintagma  

„autoadministrare local ”. Legea cu privire la bazele autoadministr rii locale 
nr.635-XII din 10 iulie 1991 nu folose te termenul de autonomie local . Potrivit 
defini iei con inute în art.1 ,,autoadministrarea local  reprezint  activitatea libe-

 a locuitorilor unei anumite unit i administrativ-teritoriale a republicii, stabi-
lite prin lege pentru rezolvarea în mod nemijlocit sau prin intermediul organelor 
alese de ei a problemelor de importan  local ”. E lesne de observat c  defini ia 
este inspirat  din Cart , dar analiza con inutului acestei legi ne permite s  cons-
tat m c  termenul de autoadministrare local  se folose te preponderent cu sen-
sul de administra ie public  local  ca un sistem de autorit i. 

Legea privind administra ia public  local  nr.310-XII din 7 decembrie 
1994 în art.5 stabile te c  administra ia public  în unit ile teritorial-administra-
tive se întemeiaz  pe principiile autonomiei locale, iar în art.9 se stipuleaz : c  
,,în exercitarea atribu iilor, consiliile dispun de autonomie, consfin it i garan-
tat  prin lege” i c  ,,autonomia  prevede atât organizarea i func ionarea autori-

ilor administra iei publice locale, cât i gestiunea, sub responsabilitatea lor, a 
colectivit ilor pe care le prezint ”. În cazul dat legea recunoa te principiul 
autonomiei locale, dar nu-l define te. Explicarea conceptului de autonomie lo-
cal  a fost l sat  la latitudinea autorit ilor centrale, care dup  cum a demonstrat 
evolu ia ulterioar , se mai aflau înc  sub influien a sisitemului sovietic de admi-
nistrare.  

Legea privind administra ia public  local  nr.186-XIV din 6 noiembrie 
1998 define te autonomia local  inspirându-se din Carta European  a autonomi-
ei locale, dar a introdus în textul legii i no iunea de ,,autonomie administrativ ” 
(dreptul autorit ilor administra iei publice locale de a dispune toate m surile 
pentru satisfacerea intereselor generale ale locuitorilor pe plan local), de parc  
acestea ar fi dou  no iuni cu caracter diferit.   

La definirea legal  a conceptului de autonomie local  a contribuit substan-
ial Curtea Constitu ional . Astfel, în decizia sa din 06 noiembrie 1995 Curtea 

Constitu ional  consider  c  ,,autonomia autorit ilor publice locale const  în 
dreptul unit ilor administrativ-teritoriale de a- i satisface interesele proprii f  
amestecul autorit ilor centrale, ceea ce atrage dup  sine descentralizarea admi-
nistrativ , autonomia fiind un drept, iar descentralizarea – un sistem, care impli-

 autonomia. Descentralizarea  se prezint  ca un sistem care cuprinde descent-
ralizarea teritorial  – raioane, ora e (municipii), sate (comune), – având caracte-
rul persoanei de drept public, cu toate atribu iile acesteia. Autorit ile acestei 
persoane de drept public, descentralizate, nu sunt supuse puterii ierarhice a 
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autorit ilor centrale, ele fiind independente de acestea” [3]. 
Iar în decizia sa din 14 martie 2002, Curtea constata c  ,,administra ia pub-

lic  local  este o structur  administrativ , care permite colectivit ilor locale s -
i rezolve treburile publice locale prin autorit i administrative proprii, sub cont-

rolul autorit ilor centrale. Puterea statului nu trebuie s  intervin  decât acolo 
unde societatea în ansamblu ori la diferitele sale niveluri nu- i poate satisface si-
ngur  diversele sale cerin e” [5]. 

Legea privind administra ia public  local  nr.123-XV din 18 martie 2003 
dea urm toarea interpretare a conceptului de autonomie local : ,,drept i ca-

pacitate a colectivit ilor locale de a rezolva i de a gestiona, în condi iile legii, 
sub propria r spundere i în favoarea lor, o parte important  din treburile publi-
ce”.  

Legea privind administra ia public  local  nr.436-XVI din 28 decembrie 
2006, în vigoare, în articolul 7 întitulat „Autonomia i legalitatea în activitatea 
autorit ilor administra iei publice locale” nu ofer  o  interpretare a conceptului 
de autonomie local  rezumându-se doar la urm toarea constatare: „În realizarea 
competen elor lor, autorit ile administra iei publice locale dispun de autono-
mie, consfin it i garantat  prin Constitu ia Republicii Moldova, Carta Europe-
an  a Autonomiei Locale i prin alte tratate la care Republica Moldova este par-
te”. 

Analiza con inutului Legii privind administra ia public  local  nr.436-XVI 
din 28 decembrie 2006, în vigoare, demonstreaz  c  legiuitorul st ruie asupra 
modalit ilor concrete de manifestare a autonomiei locale precizând urm toare-
le: 

a) autonomia local  prive te atât organizarea, func ionarea, competen ele i 
atribu iile, cât i gestionarea resurselor care apar in unit ilor teritorial-administ-
rative; 

b) competen a autorit ilor administra iei (29) publice locale este deplin i 
nu poate fi pus  în cauz  sau limitat  de nici o autoritate public , decât în condi-
iile stabilite de lege; 

c) autorit ile administra iei publice prin care se exercit  autonomia local  
în sate (comune), ora e (municipii) sunt consiliile locale, ca autorit i deliberati-
ve, i primarii ca autorit i executive; la nivel raional autoritatea deliberativ  ca-
re coordoneaz  activitatea consiliilor locale în vederea realiz rii serviciilor pub-
lice de interes raional este consiliul raional, iar autoritatea executiv  – pre edin-
tele raionului;  

d) autorit ile administra iei publice locale func ioneaz i rezolv  proble-
mele publice ale colectivit ilor locale în conformitate cu prevederile Constitu i-
ei, legisla iei în vigoare i ale tratatelor interna ionale la care Republica Moldo-
va este parte; 

e) în vederea realiz rii autonomiei locale, autorit ile administra iei publice 
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elaboreaz i aprob  bugetele de venituri i cheltuieli ale unit ilor administra-
tiv-teritoriale, având dreptul s  pun  în aplicare i s  determine cuantumul im-
pozitelor i taxelor locale [10, p.29-30].  

Aceste constat ri demonstreaz  respectarea prevederilor Cartei sub aspect 
formal. „Dreptul i capacitatea efective ale colectivit ilor locale de a rezolva i 
de a gira în cadrul legii, sub propria lor r spundere i în favoarea popula iilor, o 
parte important  din treburile publice” sunt exercitate de „consilii, sau adun ri 
compuse din membri ale i prin vot liber, secret, egal, direct i universal i pu-
tând dispune de organe executive responsabile în fa a lor” [1]. Problema care 
prezint  interes sporit este dac  reglementarea sub aspect juridic a autonomiei 
locale produce i efectele juridice scontate. Din defini ia prezentat  în Cart  re-
zult  c  afirmarea i func ionalitatea autonomiei locale este condi ionat  de exi-
sten a anumitor factori. Sintetic, ace tia se refer  la:  

- asumarea benevol  de c tre colectivit ile locale a responsabilit ii solu i-
on rii diverselor probleme cu caracter local;  

- puterea apar ine colectivit ii locale i este exercitat  nemijlocit sau prin 
organe reprezentative alese în mod democratic; 

- autoreglarea vie ii colectivit ii teritoriale locale în baza normelor adopta-
te de autorit ile deliberative alese în mod democratic; 

- independen a lu rii deciziilor în limita competen elor atribuite legal; 
- dreptul de a dispune de mijloace financiare i resurse materiale propor io-

nale cu competen ele atribuite; 
- lipsa subordon rii verticale fa  de autorit ile publice centrale [10, p.26]. 
 

Realizarea neuniforma a principiilor autonomiei locale 
 in Republica Moldova 

Particularitatea distinc  a edific rii autonomiei locale în Republica Moldo-
va este dat  de aplicarea neuniform  a prevederilor legale privind autonomia lo-
cal  pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Exist , în principiu, dou  modali-

i de recunoa tere a autonomiei locale: 1) ca regim juridic unic i general, 2) 
ca regim juridic excep ional i particular. În prima categorie se încadreaz  acele 
state care asigur  o identitate de tratament juridic comunit ilor locale, utilizând 
o baz  juridic  unic . De exemplu, Constitu ia Greciei reglementeaz  organiza-
rea administra iei de stat pe baza unui sistem de desconcentrare, încredin ând 
gestiunea afacerilor locale colectivit ilor locale, care se bucur  de autonomie 
administrativ  (art.102, pct.2). Potrivit cu Constitu ia Luxemburgului, comunele 
formate din comunit i autonome, constituite pe baz  teritorial , posed  perso-
nalitate juridic i gireaz , prin propriile organe, propriul patrimoniu i interes 
(art.107, pct.1). În a doua categorie se încadreaz  acele state care, prin legea lor 
fundamental , având în vedere particularit ile istorice i lingvistice ale consti-
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tuirii lor, atribuie un anumit sistem particular de autonomie fie comunit ilor lo-
cale, fie comunit ilor lingvistice, fie anumitor structuri teritoriale [16, p.39].   

Aplic rea neuniform  a autonomiei locale în Republica Moldova nu poate 
fi calificat  drept regim juridic excep ional i particular, ci mai curând sfidare a 
celor dou  tipuri de regimuri juridice. În primul rând, în raioanele din stânga Ni-
strului, legisla ia Republicii Moldova nu este recunoscut , prin urmare nu se ap-
lic , iar în al doilea rând, statutul special de autonomie acordat G uziei în ba-
za criteriului etnic este confuz, pe alocuri în contradic ie chiar i cu prevederile 
constitu ionale.  

uzia, unitate teritorial  autonom  cu statut juridic special, reprezint  
în viziunea legiutorului moldav, formulat  în art.1 al Legii privind statutul juri-
dic special al G uziei (Gagauz-yeri) nr.344-XII din 23 decembrie 1994, o fo-
rm  de autodeterminare a g uzilor. În componen a acestei entit i teritorial-
administrative au fost incluse 32 de localit i: municipiul Comrat, 2 ora e (cu o 
localitate inclus ), 23 de sate (comune) ce includ 28 de localit i. Regula gene-
ral  de includere a localit ilor în G uzia a fost ca num rul g uzilor din lo-
calitate s  fie mai mare de 50%. Dar Legea  nr.344-XII din 23 decembrie 1994 
prevede c  localit ile unde g uzii constituie mai pu in de 50 procente din po-
pula ie pot fi incluse în componen a G uziei în baza voin ei majorit ii aleg -
torilor, liber exprimate în cadrul referendumului local, efectuat din ini iativa a 
cel pu in o treime din aleg torii localit ii respective (art.5, pct.2). Astfel, în G -

uzia au fost incluse i localit i unde num rul g uzilor e mai mic de 50%. 
Este cazul urm toarelor localit i: Svetlîi – 35,4%, Ferapontievca – 27,9%, Chi-
rsova – 45,5%, Chioselia Rus  – 25,1% de g uzi [20]. 

Drept urmare a cre rii G uziei a avut loc fragmentarea teritorial  a unit -
ilor teritorial-administrative. Localit ile, care în rezultatul referendumului din 

5 martie 1995 au decis s  intre în componen a G uziei nu sunt pozi ionate co-
mpact i, o consecin  a acestui fenomen, este faptul c  G uzia, raioanele Ca-
hul i Taraclia, sunt frac ionate în câteva arealuri teritoriale. Aceast  componen-

 „insular ” a celor dou  raioane i a G uziei creaz  mari probleme autorit -
ilor, cât i foarte multe inconvenien e locuitorilor.  

De re inut c  dup  num rul popula iei, G uzia cu 160,1 mii locuitori este 
comparabil  cu unele raioane, chiar i în felul cum arat  ele dup  antireforma 
din 2003: Orhei – 125,9 mii, Cahul – 124,4 mii, Hânce ti – 122,8 mii, Ungheni 
– 117,4 mii locuitori [15].   

Centrul administrativ al G uziei, a fost stabilit, prin referendum, munici-
piul Comrat. E necesar de men ionat c  prin art.8 al Legii nr.764-XV din 27 de-
cembrie 2001 num rul municipiilor a fost redus de trei ori (de la 15 la 5). Statu-
tul de municipiu a fost  men inut pentru Chi in u, B i, Bender, Tiraspol i Co-
mrat cu o popula ie de doar 25000 locuitori [20]. E lesne de remarcat faptul, c  
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criteriul determinant în atribuirea statutului de municipiu localit ii Comrat a 
fost cel politic, sau mai bine zis, calitatea de centru administrativ al G uziei.  

Potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorial  a Republicii 
Moldova nr.764-XV din 27 decembrie 2001 municipiul este o localitate de tip 
urban cu un rol deosebit în via a economic , social-cultural , tiin ific , politic  
i administrativ  a rii, cu importante structuri industriale, comerciale i institu-
ii din domeniul înv mântului, ocrotirii s ii i culturii. Criteriile sunt ref-

lectate doar în legisla ie, far  a fi transpunse în practic . Ora ele  Cahul cu 
40700 locuitori, Ungheni cu 38000, Soroca cu 37200, Orhei cu 33300, au fost 
private de statutul de municipiu [20]. Dac  e s  compar m, aceste ora e cu mu-
nicipiul Comrat, deducem, c  num rul popula iei sau rolul lor în via a economi-

, social-cultural , tiin ific , politic i administrativ  a rii nu au fost factori 
determinan i în atribuirea statutului de municipiu pentru ele.  

Adun rii Populare a G uziei, potrivit prevederilor art.11, pct.1 al Legii 
privind statutul juridic special al G uziei (Gagauz-yeri) nr.344-XII din 23 
decembrie 1994, i-a fost atribuit  prerogativa de a adopta „legi locale” în urm -
toarele domenii: a) tiin , cultur , înv mânt; b) gospod rie comunal i de lo-
cuin e, urbanistic ; c) ocrotire a s ii, cultur  fizic i sport; d) activitate bu-
getar-financiar i fiscal  local ; e) economie i ecologie; f) rela ii de munc i 
asisten  social .  

În acest context, e important de men ionat c  „legi locale”, potrivit Consti-
tu iei, în Moldova nu exist . Textul constitu ional prevede expres c  legile pot 
fi: constitu ionale, organice i ordinare. Mai amintim i faptul c  domeniile în 
care Adunare Popular  a G uziei este abilitat  s  adopte „legi locale” sunt re-
glementate prin legi organice. 

Prerogativa Adun rii Populare a G uziei de a adopta „legi locale” nu po-
ate fi încadrat  în nici un fel în logica institu iei deleg rii legislative, prev zute 
de Constitu ia Republicii Moldova în art.106.  Institu ia deleg rii legislative fi-
ind aplicabil  doar Guvernului, nu i autorit ilor publice locale. 

E inexplicabil i situa ia prev zut  de art.13, p.4 din Legea nr.344-XIII 
prin care legile i hot rârile Adun rii Populare sunt trimise Parlamentului i Gu-
vernului Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data adopt rii, cu titlu de 
informare. Asta în condi iile în care Oficiul teritorial Comrat, cu sediul în 
or.Comrat i care deserve te Unitatea teritorial  autonom  G uzia (Gagauz-
Yeri), potrivit prevederilor art.8, lit.g al Regulamentului cu privire la organiza-
rea i func ionarea oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat (aprobat prin Ho-

rârea Guvernului Republicii Moldova nr.845 din 18 decembrie 2009) este abi-
litat s  efectueze controlul obligatoriu, sub aspectul legalit ii a actelor normati-
ve emise de Adunarea Popular , Guvernatorul i Comitetul executiv al unit ii 
teritoriale autonome G uzia. 

În acest context, e necesar de precizat c  autonomia local  nu poate fi reali-
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zat  decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale 
însu i fiind unul din acestea. Din acest principiu rezult  c  trebuie s  existe o le-

tur  organic  între autonomia local i lege, dintre interesele locale i intere-
sele na ionale exprimate prin lege. A a se explic , considera A.Iorgovan, de ce 
în toate rile democratice, la nivelul unit ii administrativ-teritoriale cu gradul 
cel mai mare de extensie este un reprezentant al statului, mai exact al executivu-
lui central, cu rolul de a veghea asupra aplic rii legii de c tre autorit ile admi-
nistra iei publice locale, inclusiv ale comunit ilor autonome [12, p.466].  

Adun rii Populare a G uziei i-au fost atribuite i competen e legislative 
în materie de organizare administrativ  a teritoriului G uziei. Art.12, alin.3, 
lit.a prevede c  de competen a Adun rii Populare a G uziei ine solu ionarea 
în condi iile legii a problemelor organiz rii teritoriale a G uziei, stabilirii i 
modific rii categoriei localit ilor, a hotarelor raioanelor, ora elor i satelor, de-
numirilor lor.  

Dispozi iile respective sunt în contradic ie atât cu prevederile Cartei, cât i 
cu cele ale legisla iei na ionale. Articolul 5 al Cartei prevede c  ,,pentru orice 
modificare a limitelor teritoriale locale colectivit ile locale în cauz  trebuie s  
fie consultate în prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea o 
permite”. Potrivit cu prevederile constitu ionale ale Republicii Moldova (art. 66, 
lit.,,d” i art.72, alin.3, lit.,,f”), organizarea administra iei locale, a teritoriului, 
precum i regimul general privind autonomia local , constituie una din atribu ii-
le de baz  ale  Parlamentului i se reglementeaz  prin lege organic . Dezvoltând 
prevederile constitu ionale, Legea privind organizarea administrativ-teritorial  
a Republicii Moldova nr.764-XV din 27 decembrie 2001, stipuleaz  c  forma-
rea, desfiin area i schimbarea statutului unit ii teritorial-administrative se efe-
ctueaz  de c tre Parlament dup  consultarea cet enilor. Deducem c  doar Par-
lamentul, în calitatea sa de organ legislativ, are prerogativa de a adopta acte le-
gislative privind organizarea administra iei publice locale (art.18).  

O condi ie obligatorie, pentru solu ionarea de c tre Parlament a tuturor ca-
zurilor enumerate, este consultarea cet enilor. Autorit ile reprezentative cent-
rale i locale se pot adresa Parlamentului cu propuneri ce in de delimitarea teri-
torial  local  doar dup  ce au adus la cuno tin i au consultat cet enii referi-
tor la modific rile teritoriale preconizate. Aceste reglement ri legale referitor la 
consultarea obligatorie a popula iei sunt conforme cu prevederile Cartei europe-
ne a autonomiei locale, care în art.5 stabile te c  pentru orice modificare a limi-
telor teritoriale locale colectivit ile locale respective trebuie s  fie consultate în 
prealabil, eventual pe cale de referendum, acolo unde legea o permite. 

În acest sens, consider m ca atribu iile Adun rii Populare a G uziei în 
materie de delimitare administrativ  a teritoriului trebuie s  se încadreze în logi-
ca i norma sistemului legislativ al Republicii Moldova si s  nu dep easc  co-
mpeten ele autorit ilor similare de nivelul II. Competen a Adun rii Populare a 
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uziei ar trebuit s  se rezume la consultarea cet enilor referitor la proble-
mele legate de organizare teritorial i în baza acestor consult ri s  prezinte par-
lamentului demersul (solicitarea) privind problema ce necesit  solu ionare. 

Este inexplicabil de ce o colectivitate teritorial  local , constituit  din ra i-
onamente politice i în baza criteriului etnic trebuie s  aib  competen e mai 
largi decât alte colectivit i teritoriale locale similare?  

O problem  nu mai pu in important  poate fi remarcat i în leg tur  cu 
statulul deputa ilor. Spre deosebire de consilierii locali ce activeaz  în Consiliile 
locale i raionale, deputa ii Adun rii Populare a G uziei sunt salariza i i nu 
pot exercita oricare alte func ii retribuite în alte autorit i locale, institu ii publi-
ce i structuri antreprenoriale. În aceste condi ii deputa ii Adun rii Populare a 

uziei, fiind salariza i, au un randament mult mai mare în solu ionarea prob-
lemelor locale comparativ cu consilierii raionali, care activeaz  neremunera i i 

 a fi degreva i din func iile sau activit ile lor. 
Prin acordarea regimului juridic special legiuitorul moldav a demonstrat o 

interpretare preferen ial  a no iunii de autonomie local . Unei colectivit i teri-
toriale locale de nivelul II i-a fost asigurat , în baza principiului etnic, un grad 
sporit de autonomie, în compara ie cu colectivit ile similare. 

Potrivit cu prevederile constitu ionale autonomia prive te atât organizarea 
si func ionarea administra iei publice locale, cât si gestiunea colectivit ilor pe 
care le reprezint  (art.109, alin.2). În context men ion m c  dreptul de a partici-
pa la administrarea treburilor publice nemijlocit, precum si prin reprezentan i 
este unul din drepturile fundamentale ale cet enilor Republicii Moldova. 

Autonomia const  în repartizarea puterii de decizie între guvernul central, 
pe de o parte, i administra ia local  pe de alt  parte, care are o anumit  indepe-
nden  fa  de autorit ile centrale. Independen a relativ  a autorit ilor adminis-
tra iei publice locale presupune autonomia administrativ i financiar  a acesto-
ra. Autonomia local  se stabile te pe cale legislativ , deci este o expresie de vo-
in  a puterii legislative. În statele contemporane autonomia local  se realizeaz  
cu condi ia respect rii caracterului unitar al statului. Acest lucru este stipulat i 
în Constitu ia Republicii Moldova, dispozi iile alin.3 al art.109 prev d c  apli-
carea principiilor autonomiei locale nu pot afecta caracterul unitar al statului. 

Autonomia local  nu trebuie confundat  cu independen a total  a administ-
ra iei locale fa  de autorit ile centrale. Ea este conceput  ca o posibilitate a co-
lectivit ilor locale de a ac iona în mod liber, în cadrul legii, în toate problemele 
de interes local. În acela i timp, colectivit ile locale cuprinse în subdiviziuni te-
ritorial-administrative ale statului, realizându- i dreptul de autoadministrare  co-
ntribuie la realizarea intereselor generale ale statului. Statul fiind factorul cel 
mai important care asigur i garanteaz  autonomia local , este direct interesat 
în men inerea echilibrului i a conlucr rii autorit ilor publice de diferite nive-
luri în solu ionarea problemelor atât de interes local, cât i a celor de interes na-
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ional. Constituirea unui sistem func ional al autorit ilor locale este o etap  ab-
solut necesar  în opera de edificare a statului de drept. Activitatea eficient  a 
autorit ilor locale contribuie la o îmbinare armonioas  a intereselor generale cu 
cele locale. 

În acest context, men ion m c  autonomia local  este un principiu general 
de politic  administrativ  democratic , a c rui aplicare nu poate fi condi ionat  
de criterii etnice sau de alt  natur . Autonomia local  serve te tuturor cet eni-
lor, ofer  mai multe resurse i amplific  ini iativa administra iei locale pentru 
ameliorarea  standardelor de via . Folosirea principiului autonomiei locale ca 
prilej pentru încurajarea autonomiei pe criterii etnice este o premis  pentru se-
paratism, fapt confirmat de evolu ia ulterioar  a G uziei. Tendin ele separati-
ste, alimentate abundent din exterior, sunt permanent la ordinea de zi în G u-
zia.  

Este necesar de a renun a la practica atribuirii, în baza unor principii nefon-
date i ambigue, a diferitor „autonomii cu caracter special”. Astfel de „autono-
mie”, creat  în baza principiului etnic, este cea mai sigur  cale spre separatism. 
Cu atât mai mult c  în anii ’80-90 liderii de la Comrat î i coordonau activit ile 
de creare a autonomiei g uze cu liderii de la Tiraspol, sus inu i masiv de for e 
politice influiente din Rusia.  

Moldova ar trebui s  mearg  nu pe ideia oferirii de diferite tipuri de auto-
nomii speciale, bazate pe principii politice sau etnice, ci s  aprofundeze reforma 
administra iei publice locale în spiritual asigur rii respect rii principiilor Cartei 
europene a autonomiei locale. 

Cea mai efectiv  form  de dezvoltare a identit ii etnice este autonomia cu-
ltural . Autonomia cultural  nu se ofer  în special cuiva, pentru o autonomie cu-
ltural  sunt create condi ii necesare ca cei care constituie minorit i na ionale s  
aib  posibilitatea la existen i dezvoltare în mod egal cu to i membrii societ -
ii, indiferent de apartenen a etnic  sau religie [11, p.25].  

Op iunea european  a Republicii Moldova impune deplasarea accentelor 
spre ini iativa local i consolidarea centrelor regionale, fiind necesar  o regân-
dire a structurii teritorial-administrative existente. Este evident faptul c  fragme-
ntarea teritorial  actual  nu contribuie la dezvoltarea economic  local i nu fa-
vorizeaz  afirmarea unor raporturi de colaborare între autorit ile centrale cu ce-
le locale. 

Necesitatea reform rii structurii teritorial-administrative este evident , dar, 
în acela i timp, insist m asupra faptului c  reforma teritorial-administrativ  cere 
o temeinic  preg tire. Este necesar de a asigura fundamentarea politic , econo-
mic , social , financiar  a unei astfel de ac iuni. O preg tire insuficient  a refor-
mei poate avea drept consecin  unele evolu ii neprev zute sau chiar compromi-
terea ac iunii. 

În acela i timp, este evident faptul c  dac  la baza delimit rii teritorial-ad-
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ministrative sunt puse doar criterii de ordin economic sau geografic f  a se i-
ne cont de aspectul politic al problemei avem ca rezultat o diminuare a importa-

ei pe care o are colectivitatea local  ca fundament a autonomiei locale. De re-
gul  determinarea configura iei teritoriale a statului constituie rezultatul unor 
procese politice, lucru de care trebuie luat în considera ie. În acest context, e ne-
cesar s inem cont de faptul c  ra ionalitatea politic  se deosebe te de ra ionali-
tatea tehnologic  sau economic . Antireforma din 2003 este un exemplu conclu-
dent c  în foarte multe cazuri, op iunea pentru unul sau altul mod de organizare 
teritorial-administrativ  nu este dat  neap rat de factorii care in de tiin a admi-
nistra iei, ci de considerente de ordin politic, de tradi ii i de mentalit i. 

Varianta optim  pentru solu ionarea „problemei transnistriene” i a celei 
uze este delimitarea teritorial-administrativ  judicioas  a rii în baza prin-

cipiilor enun ate de Carta european  a autonomiei locale la  care  Moldova  de  
cincisprezece ani este parte. Crearea a unui num r redus de regiuni (raioane, ju-
de e, inuturi ...) cu un puternic poten ial uman, material i financiar ar fi o solu-
ie viabil  pentru solu ionarea problemelor existente. 

 
Consultarea cet enilor în problemele locale de interes deosebit 

Principiul consult rii cet enilor în problemele locale de interes deosebit 
este consacrat prin Constitu ia Republicii Moldova, art.109. Acest principiu î i 

se te reflectarea i în Legea privind administra ia public  local  nr.436-XVI 
 din  28 decembrie 2006, care în art.8 Consultarea popula iei prevede urm toa-
rele: „în problemele de importan  deosebit  pentru unitatea administrativ-teri-
torial , popula ia poate fi consultat  prin referendum local, organizat în condi ii-
le Codului electoral”. 

Legea mai prevede c  orice persoan  interesat  poate asista la edin ele co-
nsiliului local i de a participa, în condi iile legii, la orice etap  a procesului de-
cizional. De asemeni, legea ofer  posibilitatea locuitorilor de a propune ini ierea 
elabor rii i adopt rii unor decizii, precum i de a prezenta autorit ilor publice 
locale recomand ri, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai 
colectivit ilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbateri-
lor.  

Legea privind transparen a în procesul decizional nr.239-XVI din 13 noie-
mbrie 2008, prevede c  autorit ile publice locale sunt obligate s  consulte cet -
enii, asocia iile legal constituite, alte p i interesate în privin a proiectelor de 

acte legislative, administrative care pot avea impact social, economic, de mediu 
(asupra modului de via i drepturilor omului, asupra culturii, s ii i prote-

iei sociale, asupra colectivit ilor locale, serviciilor publice).  
Consultarea cet enilor, asocia iilor legal constituite, altor p i interesate, 

potrivit legii citate, se asigur  de c tre autoritatea public  responsabil  de elabo-
rarea proiectului de decizie prin urm toarele modalit i: a) dezbateri publice, b) 
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audieri publice, c) sondaj de opinie, d) referendum, e) solicitarea opiniilor expe-
ilor în domeniu, f) Crearea grupurilor de lucru permanente sau ad-hoc cu parti-

ciparea reprezentan ilor societ ii civile.  
Dintre modalit ile enumerate este reglementat detaliat, în Codul Electoral, 

doar referendumul. Referitor la practica utiliz rii referendumului local în Repu-
blica Moldova men ionez c  în perioada 1998-2008 au fost înregistrate 29 ini i-
ative de referendum. Dintre acestea, la nivel de ini iativ  au r mas 16 (55,17%). 
Din 13 referendumuri locale realizate, 9 referendumuri (69,23%) au avut loc i 
4 au fost declarate nevalabile (30,77%). Din cele 29 ini iative de referendum 
majoritatea absolut , 25 la num r sau 86,20%, au fost referendumuri de revoca-
re a primarului. Dintre acestea s-au realizat 9 (36%), în 8 cazuri ini iativele de 
referendum s-a finisat cu revocarea primarului i doar într-un singur caz prima-
rul nu a fost revocat. 3 din ini iativele de referendum sau 10,35% au avut drept 
subiect probleme de delimitare teritorial-administrativ  [14, p.73-74].  

Constat m c  din aplicarea acestui principiu – al consult rii cet enilor în 
probleme locale de interes deosebit – nu rezult  reguli de organizare i func io-
nare a administra iei publice locale, din moment ce este la latitudinea autorit i-
lor locale s  utilizeze sau nu consultarea popular . Consultarea cet enilor, chiar 
dac  exprim  voin a manifestat  de popula ia colectivit ilor teritoriale locale, 
nu este produc toare de efecte juridice, în sensul c , consiliile locale adopt  ho-

râri cu respectarea procedurii reglementate de Legea privind administra ia pu-
blic  local  nr.436-XVI din 28 decembrie 2006. 

Dezvoltarea rapid  a tehnologiilor informa ionale ofer  oportunit i noi 
autorit ilor publice locale de a consulta i a afla opiniile cet enilor în regim 
on-line. În acest sens, poate fi util  pentru autorit ile locale moldovene ti expe-
rien a acumulat  în rile europene. Cu toate c  nu exist  un cadru legal stan-
dard i nici practici unanim acceptate, în cele mai multe cazuri sunt folosite ur-

toarele metode: 
- Pagini web i e-mail: cea mai r spândit  practic  este de a oferi proiectele 

de decizii i adresa e-mail la care pot fi trimise comentariile. 
- Portaluri: ofer  cet enilor o surs  de informa ie centralizat i actualizat  

privind diversele ini iative ale autorit ilor de consultare a cet enilor i 
organiza iilor neguvernamentale. 

- Liste de e-mail: la care se pot trimite factorilor interesa i proiecte de deci-
zii, alte documente, astfel încât ei s i trimit  comentariile. 

- Forumuri on-line: în care cet eni au posibilitatea s  fac  comentarii i s  
pun  întreb ri.  

- Dezbateri on-line: pentru a ob ine sugestiile i comentariile cet enilor. 
Dac  cet enii au tot mai multe posibilit i de interac iune cu func ionarii 

publici prin e-mail, timpul pentru întreb ri i r spunsuri este redus considerabil. 
În paralel, a tept rile cet enilor privind un r spuns prompt din partea autorit i-
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lor cresc, sco ând astfel la iveal  limitele administra iei. Autorit ile trebuie s  
seasc  solu ii pentru a- i modifica structura curent , alocarea resurselor etc., 

astfel încât s  poat  r spunde a tept rilor cet enilor [21, p.14]. 
 

Protectia legal  a autonomiei locale 
Autonomia local  poate s  se afirme plenar doar atunci când sunt elaborate  

mecanisme eficiente i clar stabilite de protec ie. Referitor la protec ia legal  a 
autonomiei locale, Carta prevede c  ,,colectivit ile locale trebuie s  dispun  de 
un drept jurisdic ional de recurs pentru a asigura liberul exerci iu al competen e-
lor lor i respectul principiilor de autonomie local  care sunt consfin ite în Con-
stitu ie sau în legisla ia intern ” (art.11). Prin recurs jurisdic ional avându-se în 
vedere accesul colectivit ilor locale la o instan  de judecat  constituit  în mod 
corespunz tor.  

În Republica Moldova, pentru autorit ile administra iei publice locale, nu 
exist  posibilitatea de a se adresa direct Cur ii Constitu ionale în cazul în care 
consider  c  anumite acte normative emise de autorit i competente contravin 
principiilor stipulate în Constitu ie. Autorit ile locale se pot adresa Cur ii Cons-
titu ionale doar în mod indirect: a) prin intermediul subiec ilor stabili i prin arti-
colul 25 al Legii privind Curtea Constitu ional i a articolului 38 al Codului ju-
risdic iei constitu ionale, b) pe calea invoc rii excep iei de neconstitu ionalitate, 
la examinarea în instan  a cauzelor concrete [9, p.26].  

Consider m  ideea de a oferi autorit ilor locale posibilitatea de a se adresa 
Cur ii Constitu ionale în cazurile când li se încalc  drepturile i nu se respect  
garan iile constitu ionale i interna ionale ale autonomiei locale drept una opor-
tun . Stabilirea unor garan ii juridice ce ar asigura realizarea drepturilor consti-
tu ionale a cet enilor la autonomie local , ar conduce la stabilirea i afirmarea 
elementelor democratice în administra ia public  local .  

 
Concluzii 

Analiza comparat  a con inutului no iunii de autonomie local  dup  Carta 
european i a reglement rilor stabilite în legisla ia na ional  permite a constata 
urm toarele: a) principiul autonomiei locale este recunoscut de Constitu ia Re-
publicii Moldova i legisla ia na ional i b) potrivit cu Constitu ia Republicii 
Moldova i a legisla iei na ionale în domeniu, cet enii realizeaz  autonomia lo-
cal  prin exprimarea direct  a voin ei i prin autorit ile administra iei publice 
locale, criteriul eligibilit ii fiind obligatoriu. 

Prin urmare, prevederile constitu ionale i ale legisla iei interne referitor la 
definirea conceptului de autonomie local  nu contravin Cartei europene a auto-
nomiei locale. În realitate, implementarea practic  a principiilor autonomiei lo-
cale în Republicii Moldova decurge extrem de dificil. Printre cauzele ce ar exp-
lica aceast  stare de lucruri am men iona, în primul rând, faptul c   delimitarea 
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sferelor de competen  între administra ia public  local i cea central  nu s-a 
bazat pe o practic  înr cinat  în societatea moldoveneasc . Majoritatea popu-
la iei se mai afl  sub influen a ideii c  toate problemele se rezolv  la nivelul ad-
ministra iei centrale, iar autorit ile publice locale sunt doar ni te agen i execu-
tivi la nivel local. 

Trebuie men ionat i faptul c  implementarea autonomiei locale în societa-
tea moldoveneasc  nu a constituit rezultatul unei politici administrative coerente 
a statului. Realizarea acestei idei a fost profund marcat  de factorul politic, evo-
lu iile în domeniul dat fiind în leg tur  direct  cu raportul de for e în Parlament 
la momentul adopt rii Constitu iei i a legisla iei în domeniul administra iei pu-
blice locale. Între reprezentan ii elitei politice moldovene ti nu exist  un con-
sens referitor la rolul autonomiei locale în procesul edific rii statului moldove-
nesc contemporan. Reforma puterii locale este tratat  de clasa politic  ca un 
proces de redistribuire a competen elor i respectiv, a resurselor ce ar asigura re-
alizarea lor. Pozi ia politicienilor i a partidelor politice fa  de autonomia local  
depinde de pozi ia lor în acest proces de redistribuire a resurselor. Afirmarea re-
al  a autonomiei locale este tratat  de unii politicieni i func ionari din vârful pi-
ramidei administrative ca o impunere de a ceda anumite prerogative, adic  ca o 
lezare a propriilor interese. Aceast  abordare primitiv  a reformei sistemului ad-
ministra iei publice locale are urm ri nefaste asupra dezvolt rii social-economi-
ce a statului. 
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“ Puterea statului, care aduce atingere ordinii juridice pe 
care el însu i a stabilit-o, î i pronun  propria sa dec dere”. 

Ch.Fohlen 
 

The doctrine that is al the base of european constitutionalism and re-
mained one of its fundamental features is the separation prinsipale of state po-
wers. The conseption of supremacy of the Constitutional Court plays an im-
portant role of the transition period that the Republic of Moldova traverses on 
the way to a democratic society. This role is complex bay its diversity and there 
are many discussions and opinions conserning this role of the Court in the 
development and defance of democracy 

 
Apari ia i dezvoltarea contolului de constitu ionalitate reprezint  una dint-

re cele mai importante etape ale constu ionalismului. 
În ultima vreme, în leg tur  cu unele hot rîri contraversate, au ap rut multe 

discu ii între juri ti, politologi, refiritor la rolul i esen a activit ii Cur ii Consti-
tu ionale. Este evident, c  Curtea Constitu ional , prin hot rîrile sale, joac  un 
rol foarte important în via a politic  a rii, nefiind ca atare un organ politic. În 
unele cazuri de impas în via a politic , ce nu este o raritate în ultimii ani, ne înt-
reb m: ce s-ar fi întîmplat, dac  nu ar fi fost creat  Curtea Constitu ional , care 
a tran at multiplele sesiz ri (în unele cazuri destul de stîngace) a dezlegat o situ-

ie nelcar  sau a stabilt neconstitu ionalitatea actelor normative? Care ar fi fost 
un alt mecanism, care ar fi pus la repect legislativul i executivul, iar în unele 
cazuri, chiar i pre edintele statului, care, de fapt, este garantul Constitu iei? La 
momentul dat, cred-c  este foarte dificil s  ne imagin m, c  cu nihilismul nostru 
juridic i ignoran a evident  fa  de lege, f  implicarea Cur ii Constitu ionale 
am fi putut face fa  acestor situa ii. 

Este evident i faptul, c  nu to i juri tii, politologii sunt de acord cu unele 
hot rîri ale Cur ii Constitu ionale sau cu interpret rile dat  de Curte a unor sti-
pul ri ale Constitu iei. 

Într-un alt context sunt întreb ri i de alt  natur : care este legimitatea i li-
mitile justi iei constitu ionale în cadrul unui sistem democratic, efectele contro-
lului constitu ional asupra democra iei i valorilor sale? 
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În acest articol o s  încerc s -mi expun unele p reri în m sura cuno tin elor 
i competen ei mele. 

În rile dotate de o constitu ie formal , fondat  pe principiile democratice, 
puterea legislativ  este supus , ca i celelalte organe de stat, de a se conforma 
normelor fundamentale de drept: Constitu iei, Conven iei European  a Drepturi-
lor Omului, Declara ia Universal  a Drepturilor Omului. Dup  cum a indicat 
profesorul F.B.Vasilescu, fost judec tor la Curtea Constitu ional  a Rom niei, 
“prin esen a sa, controlul de constitu ionalitate reprezint  unul dintre mijloacele 
priveligiate de ap rare a societ ii civile împotriva domina iei poten iale a exe-
cutivuluii i legislativului, în pofida regulilor existente” [1, p.9]. 

Totu i, cum am putea s  ne asigur m, c  guvernarea, considerat  elita soci-
et ii, aleas  de o majoritate a popula iei, respect  ea însu i normele deja adop-
tate i nu tenteaz  de a promova reforme ce sunt în contradic ie cu prevederile 
stipulate în Constitu iei? Sau unele sesiz ri, care pare elimentar  dup  con inu-
tul s u juridic: poate fi modificat  (revizuit ) Constitu ia printr-o lege organic , 
în timp ce textul constitu iei clar stipuleaz  aceast  procedur ? 

O majoritate de state democratice, în particular în Occident i în statele noi 
ap rute, inclusiv i Republica Moldova, pentru solu ionarea acestei probleme, 
adic  controlul constitu ionalit ii actelor normative, au creat organe abilitate de 
control – Cur ile Supreme de Justi ie, Consiliile Constitu ionale, Cur ile Consti-
tu ionale, tribunale … ect., avînd func ia de a verifica constitu ionalitatea legilor 
adoptate.  

Natura, desemnarea i autoritatea acestui organ de efectuarea a controlului 
constitu ionalit ii fac îns  obiectul unor discu ii permanente în doctrina de 
drept în mai multe state: controlul jurisdic ional, care este cel mai r spîndit, este 
cel mai bun i unicul posibil? Pot fi implimentate alte c i de control al respect -
rii stipul rilor constitu ionale? 

Unii autori, politicieni, anali ti politici se îndoesc de posibilitatea judec to-
rilor de la Curtea Constitu ional  de a fi realmente independen i: nu au oare ten-
din a de a se înclin  fa   de guvernan ii, care iau numit în aceast  func ie sau nu 
împ rt esc viziunile politice ale guvern rii care i-a numit în aceast  func ie?  

Aceast  întrebare este destul de actual i pentru Republica Moldova, care 
în ultimul timp a fost în vizurul permanent al societ ii în leg tur  cu problema 
nealegerii pre edintelui rii, tent rii guvern rii de a ocoli stipul rile constitu io-
nale cu scopul men inerii la putere. În acela i timp, aceia i guvernare a fost des-
tul de critic , chiar cu invinuiri grave, în adresa Cur ii Constitu ionale cînd una 
sau alt  hot rîre nu le era pe plac. Spre exemplu hot rîrea pe marginea modifi-

rilor ce prevedea dizolvarea judec toriilor economice. 
Al ii autori exprim  p rerea, c  judec torii cur ii constitu ionale, ne fiind 

ale i de popor i neavînd nici o responsabilitatea în fa a lui, prin exesul împuter-
nicirilor sale de interpretare a constitu ie, pot s  se transforme, dup  convingere-
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le sale politice sau din alte motive, untr-un fel de “guvern judec toresc”, ceia ce 
ar fi incompatibil cu sistemul democratic. Reamintesc aici, c  conform art.140 
alin.(2) hot rîrile cur ii constitu ionale sunt definitive, nu pot fi contestate i 
sunt obligatorii spre îndeplinire. Adic , dup  nivelul s u juridic nu numai c  au 
nivel de o lege constitu ional , dar nici nu mai pot fi contestate, cu exep ia, c  
îns i curtea constitu ional  poate îns i s i revizuiasc  propria hot rîre. 

 îndoial , c  necesitatea de a supraveghea legiuitorul, precum i execu-
tivul la adoptarea unor acte normative, a ap rut odat  cu distinc ia între legisla-
ia ordinar i normele fundamentale (constitu ionale) conform c ror, societatea 

uman  a stabilit exerci iul i transmiterea de putere. Întru-un langaj mai modern, 
pentru a contracara riscul, ca democra ia s  nu se transforme într-o tiranie a ma-
jorit ii, este necesar de a stabili controlul constitu ionalit ii la adopt rea legilor 
organice i ordinare. Odat  cu declararea în statele democratice, c  respectarea 
drepturilor omului este o prioritate, semnînd inclusiv diferite acorduri interna i-
onale, în fiecare stat, s-au elaborat (iar acum i pe plan interna ional), acest an-
samblu de principii, institu ii, proceduri i mecanisme juridice, ce le numim stat 
de drept.  

Respectarea drepturilor omului i a libert ilor individuale antreniaz  nece-
sitatea limit rii, într-un fel sau altul, a puterii guvernan ilor i agen ilor s i; pe 
de alt  parte, garan ia drepturilor i libert ilor, impune ligiuitorul el însu i de a 
se conforma erar iei normelor juridice. Odat  ce am accceptat principiile de 
ap rarea a drepturilor fundamentale ale omului, limitarea concomitent  a puterii 
guvern rii i respect rii erar iei normelor de drept, cum am putea conferi jude-

torilor cur ii constitu ionale rolul stabilirii ordinei juridice i impunerii puterii 
legislative i executive disciplina statului de drept? Pe de alt  parte, am putea s  
ne punem întrebarea: de ce în unele state respectarea normelor de drept este pu-

 pe seama cur ilor  constitu ionale,  iar  în  alte  state  respectarea legilor  este  un 
mecanism indispensabil al democra iei i impus prin propria autoritate a statu-
lui? Men in m faptul, cî în unele state Izrael, Marea Britanie nu au fost adoptate 
constitu ii, dar acest fapt nu înseamn  deloc c  leguitorul sau guvernul nu respe-
ct  întocmai normele legale sau, în alte cuvinte, ordinea juridic . 

spunsul la aceast  întrebare variaz  de la un stat la altul, inclusiv în sta-
tele cu o democra ie func ional i unde no iunea statului de drept nu este o sim-
pl  declara ie. 

Este interesant faptul de a observa, cum normele constitu ionale se aplic   
de stat i în ansablu de organele sale, iar pe de alt  parte, cum curtea constitu io-
nal , exercitînd controlul constitu ionalit ii legilor în concordan  cu constitu-
ia, i avînd o independen  excluziv , nu se transforma el îns i într-o oligar ie 

jurisdic ional  sau cu o tent  politic . 
Modalitatea controlului constitualit ii variaz  de la o ar  la alta, inclusiv 

în rile occidentale. Unele, cum ar fi canada i sua, confer  controlul constitua-
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lit ii legilor autorit ilor jurisdic ionale ordinare. Altele, cum ar fi fran a i o 
majoritate a rilor europene, printre care i Republica Moldova, au constituit un 
organ special de control constitu ional. Un alt exemplu este Marea Britanie, un-
de  respectul  fa  de  puterea  judec toriasc  inspir  mai  multe  ri,  nu  confer  
nici unui organ posibilitatea supravegherii i controlul legilor parlamentului. 

 
Caracteristica general  controlului constitu ionalit ii  

în Canada i SUA. 
Sistemul în vigoare a justi iei constitu ionale în Canada i SUA difer  de 

sistemul ce exist  într-o majoritate a rilor europene, unde monopolul controlu-
lui constitu ional este încredin at tribunalelor specializate (în Moldova Curtea 
Constitu ional ). În rile indicate, controlul constitu ionalit ii unui act legisla-
tiv este înf ptut de c tre instan ele judec tore ti de drept comun, ce se exercit  
în cadrul unui litigiu ordinar, fie penal s-au civil.  Prin urmare, nu import  în fa-
a c rei instan e de judecat  se examineaz  litigiul, fiecare persoan  poate pleda 

inconstitu ionalitatea unei legi aplicate în cazul s u i pe care o consider  adop-
tat  în detrimentul drepturilor prev zute de Constitu ie. Este de ajuns de a avea 
un interes legal pentru a invoca aceasta înc lcare, adic , dac  aceaste argumente 
au natura de a ajuta cî tigarea procesului. Partea care invoac  aceste argumente, 
poate cere de la instan  o decizie declaratoare (o suspendare) a normei de drept 
contestate, pentru a contesta aceast  norm  adoptat  în detrimentul unui drept 
constitu ional i înaintarea acestei sesiz ri pentru a o recunoa te ca neconstitu i-
onal . Curtea Suprem  a Canadei a recunoscut dreptul fiec rui cet ian de a co-
ntesta  validitatea  oric rei  legi,  cu  condi ia  de  a  demonstra,  cu  nu  exist  o  alt  
posibilitate rezonabil i eficace decît a o pune la examinare fa  de instan a da-

. În cazul acesta, procesul început se suspendeaz , i se începe, în acea i insta-
, examinarea altei cauze – constitu ionalitatea legii contestate. Deciziile ins-

tan elor de judecat , pe aceast  chestiune, pot fi contestate pîn  în Curtea Supre-
, care de obicei în plin  componen , se exprim  refiritor la constitu ionalita-

tea actului legislativ contestat. Dac  legea contestat  se consider  constitu iona-
, adic  nu contravine Constitu iei, (cea ce este precedent pentru alte contes-
ri), procesul ordinar în instan  se rea. Dac  actul legislativ contestat este recu-

noscut ca neconstitu ional, cauza suspendat  se claseaz . Pe marginea legii re-
cunoscute neconstitu ional  nu se ia nici o decizie de a o anula sa-u nu, îns  pe-
ntru instan ele de judecat  sau administrative aceast  lege devine inaplicabil . 
Legiuitorul, în acest caz, conform regulei stare decisis i autoritatea de preci-
dent, nu are o alt  e ire, decît s  se conforme acestei decizii i s  propun  modi-
fic ri în legea contestat i recunoscut  ca neconstitu ional . 

Sistemul canadian i american deci, favorizeaz  multiplicarea atacurilor 
împotriva politicii legislative în fa a instan elor de judecat . Acest sistem încu-
rageaz  avoca ii de a cerceta cu minu iozitate, în scopul ap rii clientului, dac  
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în actele legislative nu au fost incluse stipul ri, ce încalc  drepturile fundamen-
tale ale omului, garantate de Constitu ie i dreptul interna ional. Prin urmare, s-
ar p rea, c  facilitatea de a invoca inconstitu ionalitatea unui act legislativ în 
Canada i SUA poate prezenta un pericol pentru func ionarea normal  a siste-
mului democratic, comparativ sistemului european, ce a confiat controlul cons-
titu ionalit ii unui tribunal specializat. În realitate îns , aceasta nu se întîmpl ,  
datorîndu-se calit ii actelor legislative adoptate i preg tirii judec torilor de a 
se pronun a concret, dac  un act legislativ este conform Constitu iei sau nu. 

De remarcat i faptul, c  în acest sens în Rusia s-a implimentat mecanismul 
respectiv, c  dac  p ile, în cadrul procesului în derulare, invoc , c  legea 
aplicat  în cauz , lezeaz  drepturile constitu ionale, atunci instan a de judecat  
suspend  procesul i remite demersul Cur ii Constitu ionale pentru verificarea 
constitua it ii. 

 
Controlul constitualit ii în Fran a. 

În Fran a rolul controlului judec toresc asupra actelor legislative a fost dis-
cutat mai mult de dou  sute de ani.  

Constitu ia din 3 septembrie 1791 delega exclusiv puterii legislative drep-
tul de a propune i adopta legi, iar Regele dispunea doar de un veto suspensiv, 
iar art.3 al Constitu iei (puterea judec toriasc ) stipula: “Tribunalele nu pot nici 

 se amestice în exerci iul puterii legislative, nici s  suspendeze executarea le-
gilor. Legea este expresia voin ei generale a na iunii i nimeni nu o poate cont-
razice” [2, p.51]. 

Constitu ia republican  din 14 ianuarie 1852, art.29 prevedea, c  Senatul 
men ine sau anuliaz  toate actele ce-i sunt înaintate ca neconstitu ionale de c tre 
Guvern, sau, din acela  motiv, de cet eni. A adar, tribunalele nu puteau sub 
nici o form  s  cenzureze manifest rile (legislative) ale acestei voin e suverane. 

Controlul constitu ional a fost inclus în Constitu ia Fran ei abea în 1958, 
prin crearea Consiliului Constitu ional. Judec torii Consiliului Constitu ional 
sînt numi i pe un termen de 9 ani care nu se prelunge te, de c tre Pre edintele 

rii, pre edintele Asableii Na ionale i Pre edintele Senatului. Membrii Consili-
ului Constitu ional nu este obligatoriu s  fie alc tuit numai din juri ti. 

Conform art.61 al Constitu iei Fran ei, Pre edintele Republicii, Prim-Mini-
stru sau Pre edintele unea din Asamblei pot apela la Consiliul Constitu ional pe-
ntru a examina conformitatea legilor adoptate (îns  înc  nu prolongate), confor-
malit ii lor Constitu iei. Din 1974 aceasta pot s  o fac i 70 de deputa i sau 70 
de senatori. 

 
Legimitatea controlului constitu ional. 

Legimitatea politic  a controlului constitu ional i principiile democratice 
în societate sulev  unele probleme. Aceasta const  în faptul, c  parlamentul, 
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ales de popor, trebue s  fie ultimul arbitru al “destinului societ ii”. Pe de alt  
parte, multe norme din constitu ie sunt generale i declarative. De aici apare de-
sigur necesitatea dezvolt rii, interpret rii normelor constitu ionale, de a le da un 
con inut concret i practic. Aceasta poate, întu-un fel sau altul limita libertatea 
parlamentului, deoarece, conform art.140 al Constitu iei Republicii Moldova, 
hot rîrile Cur ii Constitu ionale a Republicii Moldova sînt definitive i nu pot fi 
atacate, deci, obligatorii spre îndeplinire, inclusiv i de parlament. Nu se poate 
exclude i faptul, c  judec torii cur ii constitu ionale pot întroduce propriile sale 
concep ii sociale i morale subiective, deacea se întreab : cum de justificat fap-
tul, c  judec torii cur ii constitu ionale, nefiind ale i de popor, nefiind responsa-
bili în fa a lui, pot substitui, într-o form  sau alta (adic  trebuie s  fie a a cum s-
a expus Curtea Constitu ional ) hot rîrile parlementului, c ruia poporul i-a dele-
gat toat  puterea? Nu s-ar putea întîmpla, c  curtea constitu ional  s  se plaseze 
„deasupra” tuturor, ca un „guvern al judec torilor”, prin independen a sa i na-
tura juridic  a hot rîrilor sale, inclusiv deasupra poporului sau a reprezentantu-
lui s u parlamentul? Poate fi curtea cea mai de tept  în hot rile sale, inclusiv i 
decît propriul popor?  Sau poate este totu i un „chîne de gard ”, un bun chîne i 
nu mai mult? 

Nec tînd la caracterul acesta, s-ar p rea nedemocratic, controlul constitu i-
onal este fondat pe principiile liberalizmului politic. Conform acestor principii, 
drepturile naturale i inprescriptibile ale individului sînt anterioare i superioare 
decît ale statului, sensul c ruia este de a asigura exercitarea libert ilor individu-
ale. Originea democratic  a puterii politice nu este suficient de a asigura legimi-
tatea: suveranitatea popular  nu se va exercit  valabil dacît în m sura unde ea 
va respecta drepturile i libert ile indivizilor.  

În plan juridic, liberalismul se exercit  conform principiilor statului de 
drept, unul din modalit ile de func ionare este suprema ia constitu iei. La rîndul 

u, suprema ia constitu iei presupune un control al validit ii legilor, care nu 
poate fi confiat decît unui organ judiciar. Prin urmare, controlul constitu ional 
posed  un caracter ineluctabil acolo unde exist  un stat de drept. Conform 
art.134 alin.(3) al Constitu iei, Curtea Constitu ional  garanteaz  suprema ia 
Constitu iei, garantiaz  ap rarea drepturilor individuale. De aici o importan  
deosebit  fa  de rolul Cur ii Constitu ionale, unica autoritate de juristic ie co-
nstitu ional  în Republica Moldova, mai ales în etapa aceasta de tranzi ie, ca un 
garant al respect rii prevederilor constitu iei de c tre organele statale. În ultimii 
ani am stat cu r suflarea la suflet: cum va decide curtea constitu ional  la o inte-
rpelare sau alta? În tot cazul am constatat univoc: e bine c i la noi a fost cons-
tituit  Curtea Constitu ional , care are o autoritate recunoscut . În acela i timp, 
nu putem men iona i faptul, c  în unele hot rîri ale cur ii sunt evidente contra-
ziceri cu atent  politic . 
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Dac  ligimitatea controlului constitualit ii nu este atît de activ contestat  
la ora actual , atunci r mîn totu i discu iile: dac  ar trebui s  fie unele limite a 
controlului constitu ional i care ar trebui s  fie limitile acestui control? 

Dup  cum am indicat mai sus, principiile statului de drept exig , c  toate 
organele de stat s  se conforme prevederilor Constitu iei. În acela  timp, dac  
nimic nu va împiedica, atunci Constitu ia va avea anume acel con inut, pe care 
îl va da Curtea prin interpretarea sa, rei ind din competen a sa. În alte cuvinte, 
Curtea poate s  se plaseze la figurat deasupra legii fundamentale, deoarece ea 
decide în ultima instan  care-i va fi con inutul acesteia norme, stipulate în Con-
stitu ie. Deci, s-ar p rea, c  suprema ia Constitu iei risc  de a disp rea pentru a 
face loc hot rîrilor Cur ii Constitu ionale. În instan ele de judecat , la examina-
rea unor litigii, tot mai des se face referin  nu atît la articolele din Constitu ie, 
cît la hot rîrile Cur ii Constitu ionale, unde sunt date interpret rile con inutului 
articolelor invocate.  

În urma acestui fapt, într-o m sur  sau alta, Curtea Constitu ional , prin 
hot rîrile sale, indic  ligiutorului modul de aplicare al Constitu iei, impunîndu-i 
unele restric ii în exprimarea voin ei sale, not m a poporului,unicul de in tor su-
veran al puterii. Este tiut i faptul, c  legile adoptate de multe ori este rezultatul 
unui compromis al frac iunilor parlamentare într-o situa ie concret , deci un co-
mpromis politic rezonabil. Compromisul, în esen a sa (f  a exclude în unele 
cazuri i antajul deschis al unor actori politici) este i o cedare a p ilor impli-
cate, pentru a adoptarea unui sau altui act normativ i un element indispensabil 
în activitatea parlamentar . 

Pentru a evita acest efect pervers de constitu ionalism, judec torii, ce exer-
cit  justi ia constitu ional , trebue s  dee dovad  de o impar ialitate total , ce 
consist  de a nu dep i frontierile ligitime a rolului s u. Aceste interpret ri sunt 
aplicate pentru mul i ani înainte, cu exep ia, cînd Curtea, reie ind din unele cir-
cumstan e, î i poate revizui propria hot rîre. Problema ce se impune este modul 
i mecanismul de a stabili aceste frontiere. 

Unul din ace ti indici ar fi faptul, ca Curtea Constitu ional , interpretînd 
con inutul unui sau altui articol din Constitu ie, s  se conduc  anume de acel 
sens, de spiritul pe care l-a dat legiuitorul la adoptarea acestui act legislativ. 
Aceasta s-ar putea face inclusiv studiind dezbaterile în edin a comisiilor per-
manente, edin a plenar  a Parlamentului, i ree ind din acel compromis, la care 
s-a ajuns de c tre frac iunile parlamentare, i care au dus la adoptarea acestei 
norme anume în aceast  formul . Deci, este vorba de a da o interptretare în sen-
sul în care reprezentan ii poporului a acceptat-o i nu a-i da o interpretare “pu-

”, reie ind din convingerile sale i din sensul pur teoretic al acestei norme. Un 
compromis în adoptarea unei legi de multe ori este i un compromis politic, so-
cial. În alte cuvinte, este important i necesar de a lua în considera ie spiritul ac-
tului normativ, care este esen a acestei norme legale la adoptarea ei. Pe de alt  
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parte, este necesar ca Curtea s in  cont de valoarea solu iilor din hot rîrile an-
terioare în interesul securit ii juridice, a previzibilit ii i a egalit ii în fa a le-
gii, ca Curtea s  nu se îndep rteze, f  un motiv determinant, de precedentele 
sale. 

Al doilia moment ar fi refiritor la  modul interpretarii legilor adoptate. 
Conform art.65 p.c) al Constitu iei, Parlamentul are atribu ia de interpretare 

a legilor, fie organice, fie ordinare. În cazul dat, am putea s  ne punem i între-
barea retoric : ar putea Parlamentul, investit cu puterea suprem  în stat din nu-
mele poporului, s  interpreteze nu numai legile organice i ordinare, dar i legea 
suprem , deci i Constitu ia? Luînd în considera ie cultura politic i juridic  a 
ale ilor poporului nostru, aceasta ar fi un proces destul de anevoios i pe alocuri 
chiar scandalos. Acest fapt se vede clar i în cazurile, cînd se solicit  interpreta-
rea oficial  de c tre Parlament a unui articol sau sintagme dintr-o lege organic  
sau ordinar . Urmeaz  de a a tepta luni în ir i în sfîr it de a primi o interpreta-
rea a unei comisii parlamentare, cu toate c  interpretarea oficial  se face prin le-
ge. E mult mai siplu s  dee o interpretare 6 judec tori, componen a Cur ii Cons-
titu ionale, decît 101 de deputa i. Evident c  ar ap rea i întrebare: cu care cvo-
rum de voturi urmeaz  de a adopta interpretarea Constitu iei? Tot cu 2/3 de vo-
turi, necesar pentru modificarea Constitu iei? Ar fi pe un picior de egalitate juri-
dic  interpretarea Constitu ie i modificarea Constitu iei de c tre Parlament? 

Aceste întreb ri apar la nivel teoretic, men ionînd totu i faptul, c  unele ce-
rcet ri teoretice pot duce la aplicare practic . În schimb, ar fi voin a poporului, 
exercitat  prin reprezentan ii s i democratic ale i. Deci, un eliment important al 
func ion rii democra iei liberale. Totu i, aici vreau s  fac o remarc , c  în unele 
state este stipulat  posibilitatea Parlamentului, cu un vot de 2/3 s  revoteze le-
gea declarat  neconstitu ional  de Curtea Constitu ional . Aceast  posibilitate 
este prev zut  în constitu ia unor ri, precum i stipulat în art.145 al Constitu-
iei Rom niei – în cazurile de constatare a neconstitualit ii. Legea declarat  ne-

constitu ional  se remite spre examinare în Parlament. Dac  legea contestat , i 
respectiv declarat  neconstitu ional  de c tre Curtea Constitu ional , este adop-
tat  în acea i form , cu o majoritate de cel pu in dou  treimi din num rul mem-
brilor fiec reia Camere, obiec ia de neconstitu ionalitate este înl turat , iar pro-
mulgarea devine obligatorie. 

Se pare, c  Parlamentul ar avea toat  împuternicirea legal  s  o fac , ca or-
ganul ce reprezint  puterea i interesele poporului, deoarece desemneaz  soarta 
lui în ultima instan .    

Este evident i faptul, c  Curtea d  o interpretarea larg i liberal , refiritor 
la drepturile social-economice, stipulate în Constitu ie, i sever , refiritor la le-
gisla ia penal , ree ind din considera ia, c  orice abatere poate grav afecta liber-
tatea i securitatea cet enilor. 
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 Unele interpel ri în Curtea Constitu ional  sunt refiritor la lezarea unor 
drepturi, stipulate în Constitu ie, îns  restrînse printr-o lege. În acela  timp, 
art.54 al Constitui iei prevede, c  exerci iul unor drepturi sau al unor libert i 
poate fi r strîns, i se indic  în ce cazuri i condi ii În alin.(4) al art.54 din Cons-
titu ie al acestui articol stipuleaz , c  r strîngerea trebue s  fie propror ional  cu 
situa ia care a determinat-o i nu poate atinge existen a dreptului sau a libert ii. 
Prin urmare, Cur ii constitu ionale îi revine rolul de a constata propor ionalitatea 
dat i de a lua o hot rîre: este propor ional  aceast  restringerea a legiuitorului 
cu situa ia care a deteminat-o sau nu. Evident, c  în aceste cazuri, însu i autorii 
proectului de lege urmeaz  clar s  stipuleaze aceste r strîngeri, îns  s  le justifi-
ce în cazurile concrete. Spre exemplu, în Legea cu privire la lichidarea judec to-
riilor economice, legiutorul nu a justificat pe deplin unele limit ri ale judec tori-
lor instan elor lichidate (refuzul de a fi transferat la o alt  instan  inferioar ) 
aceste garan ii fiind stipulate atît de Constitu ia Republicii Moldova, cît i de 
unele acte legislative interna ionale la care Curtea Constitu ional  a f cut referi-

 în hot rea sa. 
Art.2 al Constitu iei, stipuleaz , c  suveranitatea na ional  apar ine poporu-

lui Republicii Moldova, care o exercit  în mod direct i prin organele sale repre-
zentative. În acest sens, Perlamentul, ca organ politic, are discre ia de a adopta 
acte normative din numele poporului i Curtea Constitu ional  nu are competen-
a de a interveni în oportunitatea actului normativ adoptat, cu condi ia, c  acest 

act normativ s  fie în formele stabilite de Constitu ie. A considera, c  puterea 
legislativ  este un în stat puterea suprem i c ea poate s  oblige statul însu i 
este de neconceput, pentru c  acest lucru ar distruge concep ia unitar  a statului 
i ar întra în contradic ie cu principiul suveranit ii, caracterizat prin indivizibi-

litate. Adic , Parlamentul sau Guvernul, la adoptarea actelor normative, urmea-
 s  ee în considera ie drepturile fundamentale ale omului, stipul rile pactelor 

i tratatelor la care Republica Moldova este parte. Este evident, c  prevederile 
legale se adreseaz  nu numai indivizilor, ci i autorit ilor i organelor puterii 
publice, dar ele nu au ca obiectiv puterea de stat, ci pe cei care, investi i fiind cu 
puterea public , ac ioneaz  în numele acestuia. A adar, dac  legile sunt înc lca-
te de guvern sau reprezentan a na ional , nu puterea de stat într  în contradic ie 
cu ea îns i, ci persoanele care dep ind sau înc lcînd legea, se pun în contradi-

ie cu puterea de stat. Pasajul, devenit clasic, este urm torul: „Prin statul de 
drept trebuie s  se în eleag  un stat care în raporturile sale cu subiec ii s i i pe-
ntru garan ia statului lor individual, se supune el îns i unui regim de drept i 
aceasta prin tot ce ac ioneaz  el asupra lor prin reguli, din care unele stabilesc 
drepturile rezervate cet enilor, altele fixeaz  dinainte c ile i mijloacele care 
vor putea fi folosite în vederea realiz rii intereselor de stat: deci dou  feluri de 
reguli care au drept comun de a limita puterea statului subordonînd-o ordinii pu-
blice pe care ele o consacr ” [2, p.64]. 
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Rolul Cur ii Constitu ionale se dovede te esen ial în cunoa terea i în ele-
gerea interindependen ii exigen elor dezvolt rii democratice politice cu cele 
proprii economiei de pia , legate în aceast  perioad  de tranzi ie. Exigen ile co-
nstitu ionale nu sunt i nu pot fi interpretate ca situindu-se împotriva acestui tan-
dem care condi ioneaz  edificarea unei societ i democratice. Nu se contest  as-

zi faptul, c  economia de pia  nu poate ignora drepturile omului – mergînd de 
la cel de proprietate, pîn  la cel la liberul acces la justi ie. Acest aspect rezult  
din realitatea politic  a rela iilor Cur ii cu puterea executiv i cea legislativ . 
Ambele aceste puteri, pentru ra iuni diferite, încerc  s i asigure propria supre-
ma ie, raportîndu-se una la cealalt . Terenul disputei este adeseori cel constitu i-
onal, în care Curtea este chemat  s  se pronun e. Deciziile Cur ii, ap rînd textul 
legii fundamentale, trebuie s  fie motivate i redactate în a a fel, încît s  poat  
asigura în elegerea i acceptarea solu iei oferite. Sarcina cenzorului presupune 
echidistan  atît prin raportarea la legislativ, cît i la executiv, aceasta f  a mai 
vorbi de apari ia oric rei ingeren e din partea forma iunilor politice sau grupuri 
de presiune, indifirent de pozi ia lor în societate sau în structurile puterii. 

 
În concluzie: 

- Consider de a modifica i a concretiza art.4 al Legii nr.317-XIII cu privi-
re la Curtea Constitu ional  [3], analogic art.13 al Legii privind organizarea i 
func ionarea Cur ii Constitu ionale a României [4], care prevede controlul cons-
titu ionalit i actelor legislative a priori, adic  în cazul în care legile adoptate 
înc  nu au fost promulgate i nu au întrat în vigoare. De aceast  posibilitate s-ar 
putea folosi atît Pre edintele statului, cînd are obiec ii serioase referitoe la res-
pectarea prevederilor constitu ionale, cît i Guvernul. i nu numai a posteriori, 
dup  ce actele normative au început s i produc  efectele juridice. În a a fel am 
putea evita unele abuzuri ale legislativului sau a guvernului, care adopt  în une-
le cazuri acte legislative evident contrar Constitu iei i ar fi o solu ie în scopul 
de a salvgarda drepturile minorit ilor parlamentare; 

- Consider necesar de a modifica termenul de examinare a sesiz rilor actu-
al, care prevede examinarea sesiz rilor pîn  la 6 luni, cu termenul de 1 lun , cu 
exep ia cazurilor destul de complexe. Din practica actual , termenul de 6 luni 
este un termen prea lung, consencin ele aplic rii unui act legislativ neconstitu i-
onal ar putea aduce prejudicii grave sistemului juridic, (cazul cu privire la cazi-
nouri) cu atît mai mult, c  Curtea Constitu ional  dispune de un aparat de lucru 
destul de impresionant; 

- Componen a Cur ii Constitu ionale urmeaz  a fi majorat  pîn  la 9-11 pe-
rsoane, dintre care nu mai pu in de 1/3 s  fie persoane din cadrul academic, cu o 
notorietate din domeniul dreptului constitu ional;  



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

86 

- A l rgi num rul subiec ilor ce pot înainta sesiz ri la Curtea Constitu iona-
 – Consiliul raional, Consiliul municipal ce se refer  la cadrul legal de activi-

tate al acestor subiec i. 
- A stipula obligativitatea instan elor de judecat  de orice nivel, nu numai 

Curtea Suprem  de Justi ie, de a remite f  tergiversare invocarea, a uneia din 
ile în proces (penal, civil, administrativ) a necesit ii controlului constitu io-

nalit ii unui act normativ, prin care se consider  înc lcarea drepturilor funda-
mentale, protejate de Constitu ie. 

- Prevederea i aplicarea sanc iunilor de c tre Curtea Constitu ional  fa  
de subiec ii viza i (conduc torii lor) pentru prezentarea într-un termen r strîns 
modific rile la actul declarat neconstitu ional. Atît legislativul, c t i executivul 
de multe ori nu- i onoreaz  obliga iunea de a prezenta modific rile respective. 
Ca rezultat, o norm , fiind declarat  neconstitu ional  este inaplicabil , alta nu 
este propus  spre modificare. 

Nec tînd la faptul, c  în ultima vreme au ap rut multe obiec ii i suspeciuni 
fa  de impar ialitatea Cur ii Constitu ionale, iar în unele cazuri, dup  cum am 
invocat mai sus, chiar i învinuiri directe din parte unor demnitari înal i ai statu-
lui, ar fi o pierdere enorm  pentru constituirea statului de drept, o condi ie indis-
pensabil  spre o sociatate civilizat , dac  Curtea Constitu ional  nu- i va resta-
bili pe deplin autoritatea i credibilitatea de institu ie independent i impar ial . 
Clasa politic  actual  de multe ori negligeaz  nu numai prevederile constitu io-
nale, dar chiar i recomanda iile partenerilor europeni (Comisia de la Vene ia). 
Cu atît mai mult, f  un mecanism viabil i credibil am putea nu numai devia 
de la principiile democratice, dar a le transforma în unele declarative, f  nici 
un sens i esen . 
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The engagement of citizens in discussion of public issues for the purposes 
of making informed decisions, resolving conflicts, seeking common ground and 
affirming their rights and responsibilities is essential to the development and 
sustenance of democracy. 

This article focuses on analyzing the role of civic society in building demo-
cracy, its private and public approach in concern with state and business sec-
tor. Also we want to see the role of citizens in relation with civic engagement, 
community and public policies.  

Today civic society institutions develop themselves as active actors both at 
the local and governmental level. However it is still needed a great patience 
and hard work on behalf of individuals, associations to identify improvements, 
and constructive changes. Ongoing attempts to cooperate with officials on expe-
cted outcomes do not always have met the needs of citizens. We want to analyse 
the process of democratization of the country and the place of civil satiety in it. 
Also the developments, problems and perspectives between the civic society ac-
tivity and government officials are also an objective of analyse in this article.  

Key words: public policies, civic institutions, comunity engagment, public 
interest, government, private / public sector, civic engagment 

 
Introducere 

Democra ia este un sistem de putere i o form  de rela ie între societate i 
stat, care nu include doar procesele de realizare a politicii sociale, dar i rezulta-
tele proceselor libere.  

Este important c  adep ii democra iei civice recunosc valoarea critic  de 
dezvoltare a încrederii, bun ii, idealismului în societ ile lor. Bazat pe dorin a 
individului i grupurilor de a respecta normele comune de onestitate i de recip-
rocitate, virtu ile civice de încredere, bun voin a i idealismul sunt surse esen i-
ale ale puterii sociale i politice. 
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În lumea interna ional  interdependent , rezisten a i puterea atît a persoa-
nelor fizice i a societ ilor depinde de capacitatea lor de a coopera pentru sco-
pul comun. 

O societate civil  prevede oportunit i pentru indivizi i experien  creati-
, în care este sus inut  societatea deschis  care necesit  virtu ii integratoare, la 

nivel personal i disciplin  social . Aceste capacit i cresc de la individ ca enti-
tate aparte pîn  la cooperarea în scopul identit ii i a extinderii scopurilor per-
sonale.  

Astfel, democratizarea societ ii devine un obiectiv moral, în care dezvol-
tarea institu iilor societ ii civile devine un proces actual, important i dinamic 
la nivel guvernamental i nonguvernmamental.   

 
Dezvoltarea societ ii civile în Republica Moldova 

Guvernarea democratic  se bazeaz  pe acordul celor care conduc i sunt 
condu i. Cu toate acestea pe o perioad  lung  de timp, a existen ei regimului so-
vietic guvernul nu a asigurat a tept rile cet enilor societ ii socialiste, s  acce-
pte de a fi condus. Se pare c  aceasta a afectat filosofia uman  a na iunii. Oame-
nii au fost mai pu in încuraja i s i exprime liber ideile i cu atît mai mult s  le 
ap re i aplice în via a comunit ii.  

Totu i, s-au schimbat multe în ar  de atunci: manifestarea neîngr dit  a 
socialismului sovietic a fost înlocuit  cu demonstrarea cet enilor asupra aspira-
iilor la valorile democratice, a consolid rii societ ii i promov rii drepturilor 

omului.  
În luna august 1989 a fost semnat Decretul Sovietului Suprem al RSSM 

„Cu privire la ordinea de înregistrare a organiza iilor ob te ti a cet enilor 
RSSM”. În mai 1990, modific rile legate de lichidarea de jure a rolului (PCUS) 
CPM au fost introduse în Constitu ia RSSM. În iulie 1990 a fost adoptat Decre-
tul cu privire la puterea de stat prin care formarea organiza iilor de partid era in-
terzis  de institu iile de afaceri i de stat. În septembrie 1991 a fost adoptat  Le-
gea „Cu privire la partidele politice i alte organiza ii politice” care urmau s  re-
glementeze activit ile institu iilor politice.  

Astfel, încet, dar sigur, concep ia societ ii civile a fost introdus  în via a 
de zi cu zi în Republica Moldova. Au fost fondate diferite organiza ii neguver-
namentale care, treptat, au început s  joace un rol tot mai important în ar , nu 
doar în ceea ce prive te acordarea ajutorului umanitar, dar, de asemenea, i în 
exercitarea unei influen e asupra vie ii i culturii în Republica Moldova. 

Nu putem afirma c  în Republica Moldova societatea civil  joac  acela i 
rol ca i în rile occidentale, îns  guvernul acord  tot mai mult  aten ie acestui 
proces, care ulterior va contribui la colaborarea dintre institu ii i dezvoltarea 
comun  a acesteia.  
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Societatea civil  nu poate fi construit  într-o perioad  scurt  de timp. Acest 
proces are nevoie de timp, în special pornind de la nivele inferioare. Societatea 
civil  este o sfer  de demonstra ie a voin ei cet enilor, asocia ii i organiza ii 
ale comunit ii, prioritate avînd valoarea individului, în special interesele i ne-
cesit ile personale. Acest fapt contribuie la formarea culturii politice a popula-
iei i educa iei lor în spiritul public, caracterizat prin con tiin a politic  avansa-
, patriotism i dragoste de patrie [8, p.171-173].  

Institu iile societ ii civile colaboreaz  frecvent cu guvernele. Totu i, aces-
tea, de obicei, insist  pe o rela ie diferit  cu diciden ii policiti, unde interesele 
oamenilor de rînd sînt ignorate, deseori fiind nevoi i s  accepte i execute solu-
iile oficialilor deja alese. Acum, organiza iile civice încearc  s  ob in  din par-

tea oficialilor un dialog prealabil asupra unor probleme i modul în care acestea 
ar trebui s  fie abordate. 

Societatea civil  ocup  locul de mijloc între guvern i sectorul privat. Ace-
sta nu este cazul cînd mergem la vot i nici atunci cînd facem cump turi sau 
vindem; este situa ia în care vorbim cu vecinii despre necesit ile comunit ii, 
planific m un beneficiu pentru coala noastr  din comunitate, discut m despre 
modul pe care biserica noastr  poate ad posti persoanele f  trai, sau atunci 
cînd organiz m o lig  de fotbal pentru copiii no tri.  

În acest domeniu, suntem fiin e “publice” i împ im cu guvernul o viziu-
ne comun  pentru binele general; dar spre deosebire de guvern, nu vom face 
nici o cerere de a exercita un monopol asupra coerci iei legitime. Mai degrab , 
activ m în acest sens, în mod voluntar i, în astfel, tr im într-un sector “privat”, 
dedicat exercit rii cooperative (noncoercitive) de bunuri publice [10, p.28-31]. 

Domeniul de vecin tate i de cooperare ale societ ii civile împarte cu sec-
torul privat „gustul libert ii”. Este o asocia ie voluntar , constituit  de c tre pe-
rsoane fizice i grupuri, dar, spre deosebire de sectorul privat, are ca scop ac iu-
nea, care este integrativ i de colaborare. Societatea civil  este, a adar, public  

 a fi coercitiv ; este voluntar , f  a fi privatizat . Aceasta este domeniul în 
care institu iile noastre tradi ionale civile, cum ar fi funda iile, colile, bisericile, 
interesul public i alte asocia ii voluntare civice în mod corespunz tor se inter-
secteaz .  

Mass-media de asemenea este parte a societ ii civile în cazul în care res-
ponsabilit ile publice i subordonarea nevoillor comerciale cu obliga iile civice 
se suprapun cu interesele cet enilor. 

Din nefericire, societatea civil  a fost eclipsat  de guvern / pia  bipolar  în 
timpul r zboiului rece, iar punctele forte de mediere au fost eliminate în favoa-
rea opozi iei simpliste al statului i individului: economia de comand  fa  de 
pia a liber . 

Societatea civil  apreciaz  fenomenul democra iei ca pe o form  de guver-
nare în care nici politicienii sau birocra ii, ci persoanele împuternicite folosesc 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

90 

puterea legitim  de a le fi respectate libert ile; i în care aceast  libertate aduce 
cu sine obliga ii de responsabilitate social i cet enie. Societatea civil  ne ofe-

 o identitate unic  civic , care, ne apar inînd birocra iei de stat sau consumato-
rilor priva i, ci numai de c tre i pentru cet eni ne permit s  lu m controlul asu-
pra guvernului i pie ei noastre. Societatea civil  este domeniul cet enilor: un 
domeniu de mediere între pie e i guvern. Pozi ionat  între stat i pia , aceasta 
poate s  con in  un guvern deranjant, f  a ceda bunuri publice pentru sfera 
privat . În acela i timp, aceasta poate disipa în atmosfera de singur tate i l co-
mia care înconjoar  pie ele. 

În cadrul statelor na ionale, atît guvernul cît i sectorul privat poate fi limi-
tat de societate civil  în cre tere, care absoarbe o parte din aspira iile publice de 
auto-guvernare, f  a pune accent pe caracterul s u liberal ca o asocia ie coer-
citiv  între egali. Deoarece acestea au tendin a de a a exercita propriile afaceri i 

i asume responsabilitatea mai mult pe ei în i, cet enii populeaz  o socie-
tate civil  vibrant  f  a se îngrijora de alegeri i termenii limit  fixa i, de pie-
ele libere care se înglobeaz  astfel într-o mentalitate comercial  ce nu las  loc 

pentru comunitate sau pentru spiritul uman [10, p.25].  
Pentru a consolida societatea civil  nu vom implica o arhitectur  civic , ci 

mai degrab  vom re-conceptualiza i repozi iona institu iile deja în vigoare, 
vom identifica noi modalit i pentru stabilirea lor într-un cadru interna ional. 

Cu toate acestea, guvernul fa  de societatea civil  ac ioneaz  foarte lent. 
Societatea civil  face acela i lucru. Nu este complicat s  dezvolt m activitatea 
acestora i sfera de colaborare, s  influen m într-adev r situa ia din ar , iar pe-
ntru Guvern s  o accepte.  

În acest fel, exist  un interes tot mai mare pentru dezvoltarea funda iilor 
comunit ii care implic  un grup mare de activi ti din diferite sfere ale societ -
ii. Pentru a rezuma tot ceea ce este indicat mai sus, vom remarca c  societatea 

civil  în ara noastr , la moment se afl  în spatele guvernului, mass-mediei i 
sectorului de afaceri.  

Totu i, cu sprijinul diferitelor organiza ii interna ionale i institu ii, a încre-
derii cet enilor de rînd în schimb rile care se pot produce, atest m o cre tere a 
gradului de interes i implicare în politicile publice, în via a comunitar . 

Mai jos vom face referin  asupra opotunit ilor de implicare a cet enilor 
în dezvoltarea societ ii civile, i anume: angajarea guvern rii, angajarea comu-
nit ii, angajarea civic i procese / politici publice. 

 
Angajarea guvern rii: un concept nou 

Este un proces i o form  de management public orientat spre crearea par-
teneriatelor cu ONG-uri, organiza ii ale societ ii civile, comunit i de 
afaceri, sindicate, etc. pentru a asigura p ilor interesate discu ii i dezbateri 
asupra formul rii politicilor i punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare 
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pentru cei nevoia i. Acesta este descris ca implicînd „conexiunea dintre capital 
social cu planificarea de politici”, „consolidarea dialogului dintre cet eni i 
guverne”. 

Conceptul este definit ca un instrument normativ, mai degrab  decît unul 
ad-hoc în abordarea cet enilor, la toate nivelele de guvernare, legislativ , pre-
cum i executiv , pentru a asigura incluziunea în luarea deciziilor i a sprijini 
punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare a mileniului într-un mod respo-
nsabil. 

Angajarea guvern rii este definit ca un aranjament industrial care „impli-
” cet enii în procesul de luare a deciziilor ale unui stat, astfel încît s  le per-

mit  acestora s  influen eze politicile publice i programele într-un mod care 
are un impact mult mai pozitiv asupra vie ii lor sociale i economice. 

Ca o norm  de guvernare, conceptul de „angajarea guvern rii” vine s  se 
realizeze pe deplin în cadrul culturii politice existente în majoritatea rilor. 
Unii sus in c  angajarea guvernului-cet ean este fundamental o activitate 
politic i, prin urmare introducerea acestei abord ri într-o societate este 
nevoie de aprobarea unui element normativ puternic ca un punct de plecare, 
care include, în esen a sa, idealurile democratice ale egalit ii politice i 
binelui public. 

Aceast  abordare ofer  cet enilor participarea egal  într-o societate 
democratic , oferind oportunit i de a contura interesul public. Angajarea 
guvern rii este a teptat  s  permit  exprimarea i coordonarea intereselor 
politice, administrative i civice pentru realizarea politicii de coeren , 
justi ia social , echitate i dezvoltarea durabil . 

 
Angajarea comunit ii 

Implicarea în comunitate este considerat  a fi o func ie a guvernului i rela-
ia acesteia cu cet enii: implicarea în comunitate se refer  la mai multe moduri 

în care guvernele interac ioneaz  cu cet enii i p ile interesate în dezvoltarea 
i punerea în aplicare de politici, programe i servicii [1]. În întreaga lume anga-

jarea tot mai mare a cet enilor, consumatorilor i comunit ii devine o caracte-
ristic  a multor guverne i organiza ii, atît publice cît i private.  

Oamenii sînt încuraja i s  se implice i s  participe în activitatea guvernu-
lui i în deciziile organiza iilor care reflect  interesele lor. Mul i sunt îngrijora i 
de nivelul de cuno tin e în drept i rela iile modeste cu comunit ile care reduc 
încrederea în institu iile publice i private. Aceasta, la rîndul s u, împiedic  lua-
rea deciziilor politice eficiente i realizarea unei dezvolt ri economice, sociale 
i de mediu durabile. Termenul de angajarea comunitar  este uneori aplicat de 

tre întreprinderi sau de institu ii a activit ilor proprii de responsabilitate soci-
al  corporativ  sau interac iunile lor cu comunitatea în care se afl  [4]. 
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Implicarea practic  în comunitate este utilizat  ca o metod  activ  de pu-
nere în aplicare a schimb rii. Implicarea în comunitate presupune aplicarea în 
mod  activ  un  proces  specific  spre  activism,  cum  ar  fi  orientarea  a  cî iva  pa i  
enumera i mai jos, dezvoltat de G.Hildy de Creare a Viitorului [3]. 

Implicarea în comunitate este axat  pe consolidarea unei rela ii sincere pe-
ntru binele comunit ii, nu pentru scopul de a face bani.  

Cei opt pa i se refer  la: 
 Determinarea obiectivelor planului; 
 Selectarea persoanei responsabile de implicare; 
 Elaborarea strategiilor de angajament pentru acele persoane fizice pe care 

le cunoa tem deja; 
 Elaborarea unor strategii de implicare a persoanelor pe care înc  nu le cu-

noa tem;  
 Prioritizarea activit ilor; 
 Crearea unui plan de implimentare a activit ilor; 
 Monitorizarea progresului nostru; 
 Men inerea acestor rela ii [7, p.19-20]. 

Angajarea comunitar  este, prin urmare, un proces planificat, cu scopuri 
specifice de a lucra cu grupuri de persoane identificate, indiferent dac  acestea 
sunt conectate prin localizare geografic , interes special, afiliere sau pentru a 
identifica abordarea unor probleme care afecteaz  lor bun starea lor. 

Leg tura dintre termenul „comunitate” i „angajament” serve te la 
extinderea domeniului de aplicare, punerea accentului de la individ spre 
colectiv, cu implica ii asociate pentru luarea în considerare a diversit ii care 
exist  în orice comunitate. 

J.Cavaye extinde aceast  defini ie, specificînd-o la rolul guvernului în 
implicarea acestuia la nivel comunitar. „Este comunicarea reciproc i 
deliberativ  care are loc între guvern i cet eni” [2]. 

Implicarea în comunitate poate lua multe forme i acoper  o gam  larg  
de activit i. Cîteva exemple de implicare în comunitate realizate de 
teoreticieni includ: 

 Informarea comunit ii asupra direc iilor politice ale guvernului; 
 Consultarea comunit ii, ca parte a unui proces de dezvoltare a politicii 

guvernamentale, sau consolidarea con tientiz rii i în elegerii comunit ii; 
 Implicarea comunit ii printr-o serie de mecanisme pentru a se asigura 

 problemele i preocup rile lor sunt în elese i luate în considerare în 
procesul de luare a deciziilor; 

 Colaborarea cu comunitatea prin dezvoltarea de parteneriate i formula-
rea op iunilor de a oferi recomand ri; 
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 Împuternicirea comunit ii în luarea deciziilor, punerea în aplicare i 
gestionarea schimb rilor [2, p.7] 

 
Angajarea civic  

Ac iuni individuale i colective menite s  identifice i s  abordeze chesti-
uni de interes public. Angajarea civic  poate lua multe forme, de la voluntariatul 
individual la implicarea organiza ional , sau la participarea electoral . Aceasta 
poate include eforturile de abordare direct  a unei chestiuni, a lucra cu al ii într-
o comunitate pentru a rezolva o problem  sau a interac iona cu alte institu ii [3]. 

Angajarea civic  presune cîteva caracteristici:  
- indivizii i grupurile sunt “vii” pentru interesele altora;  
- gradul înalt de egalitate politic , definit ca un context social în care pre-

domin  „cooperarea pe orizontal  a reciprocit ii” dincolo de „rela ii verticale 
de autoritate i de dependen ”; 

- nivelul ridicat de solidaritate, încredere i toleran . Acest lucru a permis 
cet enilor s  coopereze cu ceilal i în scopul dezvolt rii binelui public; 

- comunit ile locale sunt locurile pentru via a asociativ , unde se dezvolt  
abilit ile de cooperare i obiceiurile de responsabilitate comun . Asocia iile co-
ntribuie la „moderarea i extinderea loialit ii i intereselor”, consolid rii în co-
ntinuare a rela iei de încredere i reciprocitate. 

Angajarea civic  este un termen generic folosit pentru a descrie activit ile 
care promoveaz  gîndirea social  a comunit ilor pe ac iune. „Angajarea 
civic  înseamn  a face o diferen  în via a civic  a comunit ilor noastre i 
dezvoltarea combina iei de cuno tin e, abilit i, valori i motiva ie pentru 
a face aceast  diferen . Aceasta înseamn  promovarea calit ii vie ii într-o 
comunitate, prin procese politice i non-politice” [2].  

T.Ehrlich men ioneaz  c  „responsabilitatea moral i civic  a individului 
se recunoa te prin calitatea de a fi membru a unei strucuri sociale mai mari, a 

ror probleme sociale afecteaz  pe fiecare în parte; un astfel de individ este di-
spus s  vad  dimensiunile morale i civice ale problemelor, s  fac  judec i 

i s  justifice cauz  de cuno tin e morale i civice, precum i s  ia m suri 
atunci cînd este cazul” [8, p.67]. 

Scopul fundamental al angajamentului civic este de a produce servicii sem-
nificative i experien  tuturor participan ilor implica i. Rela ia între toate 

ile implicate este ideal  reciproc; partenerii comunitari explic  nevoile lor, 
indivizii i partenerii comunitari lucreaz  cu autorit ile locale pentru a g si 
solu ii durabile de a aborda nevoile i experien ele lor, adreseaz  întreb ri i 
exploreaz  solu ii alternative.  

 
Procese i politici publice 
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Politicile publice reprezint  locul de interac iune a cet enilor care ac ione-
az  reciproc pentru a ob ine un control mai mare asupra viitorului lor. Nu este 
acela i act de caritate sau prest ri de servicii, a merge la vot, sau a se supune le-
gilor, i pl ii de impozite. Aceasta include, dar i implic  particip ri în cadrul 
organismelor consultative, a audierilor publice în guvern [9, p.24-25]. 

Este activitatea cet enilor care lucreaz  pentru binele publicului larg. Acti-
veaz  ca un grup ad-hoc pentru a p stra viziunea istoric  sau a adera la un fo-
rum unde se discut  o problem  a comunit ii la un anumit nivel, cum ar fi sal-
varea societ ii moldovene ti. 

Un termen folosit pentru a descrie actele legislative, deciziile, etc. unui or-
ganism guvernamental. Este un guvern de politic  public  (legi, planuri, ac iuni, 
comportamente) pe care le alege, planific i elaboreaz . Deoarece guvernele 
pretind autoritate i responsabilitate (la diferite nivele) asupra unui grup mare de 
indivizi, g sesc de cuviin  s  stabileasc  planuri i metode de ac iune pentru a 
guverna acea societate. 

Termenul de “politici publice” se refer  la ac iunile guvernului i inten iile 
sale care determin  politica acelor ac iuni publice; este „rezultatul” luptei de la 
guvernare care promoveaz  necesit ile publicului larg.  

Exist  patru etape principale în procesul de politici publice: identificarea 
unei probleme, formularea unei politici, punere în aplicare a politicii de schim-
bare i evaluarea rezultatului. 

Fiecare pas este,  de obicei,  urmat,  în  ordinea corespunz toare pentru a  ne 
asigura c  procesul este realizat corect. În multe cazuri, aceste „etape” sunt tran-
sformate într-un ciclu, unde la fiecare etap  pot ap rea modific ri. Atunci cînd o 
politic  este evaluat , de exemplu, ar putea dezv lui noi probleme care trebuie 
abordate. În general, procesul de politici publice poate fi v zut ca un guvern ca-
re ia m suri pentru a ac iona în numele publicului. 

De i terminologia folosit  pentru a explica procesul de politic  poate 
varia, fiecare pas în acest proces este axat pe acela i scop general. Procesul în 
sine po-ate fi diferit, de asemenea, ocazional, în func ie de politica în cauz .  

 Identificarea problemei 
Primul pas în procesul de politici publice este de a sublinia problema. 

Acest lucru presupune nu numai s  se recunoasc  faptul c  exist  o problem , 
dar, de asemenea, studierea problemei i a cauzelor sale în detaliu. Aceast  eta-

 implic  cît de con tient este publicul asupra problemei, decide cine va parti-
cipa la stabilirea ei, luîndu-se în considera ie mijloacele disponibile pentru reali-
zarea solu iilor. R spunsurile la aceste întreb ri ajut  de multe ori factorii de 
decizie s  produc  schimb ri în politic . Agenda - care probleme sunt abordate 
– elaborat  de c tre grupurile publice, de interes special, sau oficiali 
guvernamentali, etc.  

 Formularea unei politici pentru rezolvarea problemei 
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Dup  identificarea i studierea problemei, o nou  politic  public  poate fi 
formulat  sau dezvoltat . Acest pas este de obicei marcat de discu ii i 
dezbateri între oficiali guvernamentali, grupuri de interese, i cet enii pentru 
a identifica poten ialele obstacole, de a propune solu ii alternative, precum i 
de a stabili obiective clare i a elabora lista m surilor care trebuie luate pentru 
a le atinge. Aceast  parte a procesului poate fi dificil, i, adesea, sînt necesare 
compromisuri între p i. Odat  ce politica este elaborat , autorit ile 
corespunz toare trebuie s  exprime acordul în leg tur  cu aceasta; o politic  
mai slab  ar putea fi mult mai probabil s  treac , în timp ce una mai puternic  
care abordeaz  o problem  mult mai direct, nu ar putea avea suficient sprijin 
pentru a ob ine aprobare. 

 Punerea în aplicare a schimb rii politicii 
Noua politic  trebuie s  fie pus  în aplicare, aceasta de obicei necesitînd 

determinarea organiza iilor sau agen iilor s  fie responsabile pentru realizarea 
ei. Acesta este al treilea pas al procesului de politici publice, i una care poate 
fi dificil , dac  oamenii care sunt împuternici i cu aplicarea politicii nu se 
angajeaz  s  o respecte. Comunicarea clar i coordonarea, precum i o 
finan are suficient , sunt, de asemenea, necesare pentru a face acest pas un 
succes. 

 Evaluarea efectului de schimbare de politic . 
Etapa final  în procesul de politici publice, cunoscut  sub numele de evalu-

are, este de obicei în curs de desf urare. Acest pas presupune, de obicei, un 
studiu asupra nivelului de eficien  a noii politici în abordarea problemei 
originale, care de multe ori duce la modificari adi ionale de politici publice.  

De asemenea, se include revizuirea fondurilor i a resurselor disponibile, 
pentru a se asigura c  politica poate fi men inut . Din punct de vedere istoric, 
acest pas nu a fost întotdeauna abordat ca fiind foarte important, dar factorii de 
decizie politic  sunt în g sirea de modalit i în a se asigura c  instrumentele 
necesare pentru evaluare sunt incluse în fiecare etap  a procesului de politici pu-
blice [11]. 

În elepciunea conven ional  despre politic  continu  s  blocheze vizunea 
noastr  care care are un sentiment puternic de datorie civic . În timp ce puterea 
cet enilor de a afecta politica poate fi cel mai vizibil sprijin al candida ilor, po-
litica public  nu este reductibil  la proteste populare [3, p.35-36]. 

Angajarea civic  în politicile publice înseamn  implicarea i participarea 
cet enilor la luarea deciziilor politice prin intermediul diferitor procese temei-
nice, mecanisme i tehnici. Acestea includ urm toarele etape: 

- Colectarea i diseminarea informa iei - modul în care guvernul difuzeaz  
informa ii cet enilor i clien ilor. 

- Consult rile (de asemenea, numite “particip ri oportuniste” - e rela ie re-
ciproc , în care guvernul caut i prime te punctele de vedere ale cet enilor, 
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clien i sau comunit i cu privire la politicile, programele sau serviciile care-i 
afecteaz  în mod direct sau în care acestea pot avea un acces semnificativ, îns  

 obliga ia guvernului s  includ  contribu iile primite. 
- Participarea activ  (de asemenea, numit  „participarea normativ ”) – re-

cunoa terea rolului cet enilor i clien ilor în propunerea i / sau elaborarea de 
politici, a dialogului programului, proiectare, formulare i op iuni de servicii [3, 
p.37]. 

Institu iile societ ii civile joac  un rol central în procesul democratic prin 
asigurarea unei forme de deliberare pentru persoanele fizice cu privire la politi-
cile publice i deciziile care îi afecteaz . În m sura posibilit ii, institu iile 
societ ii civile ar trebui s  se angajejeze în calitate de constituien i de politici 
publice, precum i activit i de advocacy ca un mijloc de realizare a 
misiunilor lor i promovarea intereselor comunit ii. Comunicarea deschis  

i consulta iile între factorii de decizie politic i consituien ii institu iilor 
societ ii civile contribuie la informarea politicilor i punerea în aplicare 
eficient  a acestora. 

 
Promovarea particip rii 

Atunci cînd este posibil, organiza iile non-profit ar trebui s  ajute consitu-
ien ii lor în dezvoltarea abilit ilor de înv are i oportunit ile de implicare 
public i civic ; ar trebui s  promoveze eforturile încurajare a particip rii la 
vot, dar i participarea la alte activit i de stat sau politici locale. Organiza ii 
ale  c ror  consituien i  sunt  afecta i  de  ac iunile  de  stat  au  obliga ia  de  a  
organiza forumuri publice de discu ii i informa ii cu privire la efectele 
tuturor op iunilor politice. 

 
Advocacy i Politici Publice 

Institu iile societ ii civile ar trebui s  ia pozi ii publice adecvate cu 
privire la aspectele relevante, în procesul comunic rii cu alte organiza ii pentru 
a informa publicul cu privire la aceste probleme. Tot ele ar trebui s  manifeste o 
în elegere profund  a mediului actual de politici publice în domeniul de 
activitate a acestora, precum i impactul rezultatelor asupra comunit ilor pe 
care le ia. 

Implicate în politicile publice, precum i activit i de advocacy, 
institu iile societ ii civile ar trebui s  adopte o politic  scris  care s  clarifice 
domeniul de aplicare al muncii, precum i timpul i resursele care urmeaz  s  
fie alocate acestor activit i. 

 
Lobby 

Institu iile societ ii civile care se angajeaz  în activit i de lobby în 
raport cu statul trebuie s  depun  rapoarte exacte i în timp util cu privire la 
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activit ile lor i s  respecte toate legile care guverneaz  politica i alegerile. 
Astfel, remarc m necesitatea de a se organiza activit i legislative, astfel încît 
pliticile i cerin ele lor s  fie orientate în acest scop. 

Eficacicien a angaj rii institu iilor civice în politicile publice depinde de 
rela iile de succes cu alte institu ii comunitare. Indiferent de form  - parteneriat 
de colaborare, cooperare sau coordonare - aceste rela ii, sau alian e strategice, 
pot servi o varietate de scopuri, inclusiv partajarea de resurse, influen  
politic i eficien  opera ional  îmbun it . Acestea consolideaz  atît 
capacitatea organiza iilor individuale cît i sectorului în ansamblu.  

Institu iile civice ar trebui s  fie deschise spre crearea alian elor strategice 
i, atunci cînd este cazul, s  devin  parteneri cu alte organiza ii pentru conso-

lidarea capacit ii lor, dar i ob inerea rezultatele dorite. Aceste organiza ii tre-
buie s  ini ieze i s  promoveze cooperarea i coordonarea între o varietate 
de entit i, pentru a evita duplicarea inutil  a serviciilor, dar i maximizarea 
resursele disponibile pentru comunit ile pe care le deservesc. 

 
Concluziile 

Strategiile de promovare a democra iei dup  reflectate mai sus s-au bazat 
pe consolidarea societ ii civile în scopul dezvolt rii capitalului uman, acolo un-
de individul indeferent dac  ac ioneaz  de independent, sau în asocia ii, în sec-
torul public sau privat, este privit ca cea mai de valoare fiin  uman . 

În aceast  lucrare am încercat s  demonstr m validitatea rela iei dintre dia-
log i implicare, provoc ri i perpsective de dezvoltare a institu iilor societ ii 
civile pornind de la necesit ile primare. Bazîndu-ne pe experien a na iunii în 
perioada regimului sovietic, dar i a ceea ce a urmat dup  anii ’90 ai secolului 
trecut, la trecerea spre economi e de pia i a procesului de democratizare con-
tinu  vom spune c  activismul societ ii civile este tot mai evident. Printr-o ana-
liz  a constrîngerilor juridice i politice specifice privind via a asociativ , i im-
pactul acestora asupra rela iilor dintre diferite grupuri civice, precum i între 
asocia ii i autorit i de stat, am demonstrat afirma ia c  societatea civil  joac  
un rol pozitiv în procesele democratice de transformare, devenind destul de dis-
cutabil . 
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Lector superior, doctorand 

 

In a democratic country, elections are the people's attitude towards power 
indicator and the promotion of it. Under a multi-party system, voters can influe-
nce voting situation in the country, real political forces which expresses the as-
pirations of the masses properly. Diversity of political parties and movements, 
programs and manifestoes proposed by them, give citizens a wide range of opti-
ons. 

Voting is the most common act, sometimes the only way of political partici-
pation of the majority of citizens in most political regimes. Free elections, held 
in data provider, provided the constitutionally, allowing extensive participation 
of all citizens and exclusion criteria limited to age, build, maintain, support and 
make it work all democratic regimes. 

Election campaigns have always been a special event in the political life of 
society. Namely in the elections organized on democratic principles, the adult 
population is a real possibility, while also constitutional to express attitudes to-
wards political institutions of society, from political parties and formations, to 
certain political leaders. 

The electoral system is not neutral. It influences, depending on the context, 
the party system. Elections constitute the basic principle of representative de-
mocracy. 

Electoral area is vast and dynamic; it is not limited to time periodic electi-
ons, but is presented as a continuum of activities that end with elections. 

 

Într-o ar  democratic , alegerile sunt indicatorul atitudinii poporului fa  de 
putere i de cursul promovat de ea. În condi iile unui sistem pluripartit, aleg to-
rii au posibilitatea de a influen a real situa ia din ar  votând for ele politice care 
exprim  mai adecvat aspira iile maselor populare. 

Diversitatea partidelor i mi rilor politice, a programelor i manifestelor 
propuse de acestea, le ofer  cet enilor un spectru larg de op iuni. 

În regimurile democratice sistemul politic i societatea civil  sânt integrate 
prin intermediul a trei institu ii politice – democra ia reprezentativ , votul uni-
versal i partidele politice. Metafora „poporul de ine puterea suprem  în stat” 
semnific  c  puterea provine de la popor i se realizeaz  prin intermediul repre-
zentan ilor s i, ale i pe o perioad  strict determinat  în baza votului universal, 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

100 

egal, direct, secret i liber exprimat. Anume din aceast  cauz  partidele politice 
joac  un rol semnificativ în func ionarea sistemului politic.  

Rolul organului reprezentativ ca unul ce exprim  „interesul general” spre 
deosebire de „voin a (interesul) tuturor” (J.-J.Rousseau) semnific  c  în parla-
ment trebuie s  fie reprezenta i nu grupuri sociale aparte sau persoane, ci intere-
se politice generale. Anume din aceast  cauz  subiectul de baz  al proceselor 
electorale sânt partidele politice. 

În regimul democratic alegerile reprezint  unica cale de a cuceri puterea. 
Din acest considerent partidele politice, a c ror scop este guvernarea (puterea de 
stat) sunt indispensabile de alegeri. Trecerea partidelor politice din societatea ci-
vil  în cea politic  într-un stat democratic poate fi realizat exclusiv prin interme-
diul alegerilor. Alegerile reprezint  sensul existen ei partidelor politice [1, 
p.121-122]. 

Votul este actul cel mai des întîlnit, uneori unicul mod de participare politi-
 a majorit ii cet enilor în majoritatea regimurilor politice. Alegerile libere, 

inute la date prestabile, prev zute din punct de vedere constitu ional, cu posibi-
litatea particip rii extinse a tuturor cet enilor i cu criterii de excludere limitate 
numai la vârst , construiesc, men in, sus in i fac s  func ioneze toate regimurile 
democratice. În caz contrar, se pot desf ura alegeri care nu sunt libere, cu anse 
limitate de participare, caracterizate prin favoritisme înjositoare în campania 
electoral , organizate cu obiective ce urm resc un oarecare control asupra opo-
zi iei i cu o presupus  legitimitate na ional i interna ional , dar cu rezultate 
manipulate în final. Nimeni nu ar dori s  pun  m car în discu ie faptul c  votul 
democratic ar trebui s  fie universal, liber, egal, direct, secret i semnificativ. 
Totu i,  punerea în aplicare a acestor criterii r mâine destul de problematic , nu 
numai în regimurile implicate în procesele de trecere c tre democra ie. 

Desf urarea civilizat  a campaniilor electorale, atitudinea respectuoas  fa  
de concuren i, sunt un semn al culturii politice al partidelor i mi rilor întregii 
societ i. 

Timpul alegerilor f  alternativ  a trecut. Democratizarea vie ii publice 
ofer  fiec rui cet ean posibilitatea de a- i exprima liber simpatiile i preferin e-
le politice de a beneficia de procedura alegerii structurilor puterii de orice nivel 
pentru a contribui astfel la prosperarea statului [2, p.114]. 

Campaniile electorale întotdeauna au constituit un eveniment deosebit în vi-
a politic  a societ ii. Anume în cadrul alegerilor organizate pe principiile de-

mocratice, popula ia adult  are posibilitatea real , în acela i timp i constitu io-
nal , pentru a- i expune atitudinea fa  de institutele politice din societate, fa  
de partidele i forma iunile politice, fa  de anumi i lideri politici [3, p.137].  

Prin intermediul alegerilor, electoratul poate de asemenea s  corecteze sau 
 schimbe în mod radical linia strategic  promovat  de cele trei verigi ale pute-

rii. Concomitent alegerile sunt interpretate de c tre elit  drept o posibilitate de a 
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se men ine în continuare la putere, iar de contrelit  - de a acapara aceast  putere. 
Prin aceasta i se explic  rivalitatea de lupt  f  de compromisuri între diverse 
for e politice care se desf oar  pe parcursul campaniilor preelectorale. 

Pentru a încerca de a face o previziune privind comportamentul cet enilor 
la vot în perioada alegerilor e necesar de inut cont de situa ia social-economic  
din republic , cât i de factorii de baz  care o determin . Anume situa ia concre-

 din ar i  constituie  acel  "fundal"  al  alegerilor  care are  o influen  decisiv  
asupra atitudinii electoratului fa  de acest eveniment. 

Totodat , comportamentul aleg torilor la vot depinde i de un ir de factori 
de ordin subiectiv - de cunoa terea legisla iei în vigoare cu privire la alegeri, de 
faptul în ce m sur  societatea este cunoscut  cu biografiile candida ilor, de plat-
formele for elor politice încadrate în scrutinul electoral, de gradul de obiectivi-
tate a organelor mass-media etc. 

Asupra inten iilor aleg torilor de a vota "pentru" sau "contra" un rol deose-
bit îl joac  de asemenea calit ile personale ale candidatului, activitatea lui pre-
cedent , platforma preelectoral , imidjul creat cu mult mai înainte de alegeri. 

Un factor important care influen eaz  asupra comportamentului de vot îl co-
nstituie con inutul i nivelul culturii politice a grupelor sociale în genere i a pe-
rsonalit ii în particular. Dac  în no iunea de cultur  politic  includem atitudi-
nea i orient rile cet enilor fa  de institutele politice, atunci devine clar c  
anume condi iile social-politice actuale constituite în societate joac  rolul deter-
minant în preferin ele i deciziile pe care le vor lua votan ii la apropiatele ale-
geri. Tot în acest context e necesar de men ionat un moment: aleg torii înc  n-
au acumulat o experien  suficient , fapt care a dus la incapacitatea unui mare 
num r de aleg tori s  se clarifice în situa ia politic , în platformele i promisiu-
nile preelectorale ale forma iunilor politice sau ale candida ilor independen i. 

Nu mai pu in important este i factorul economic. Se tie, c  ob inerea inde-
penden ei i realizarea reformelor economice n-au adus rezultatele la care spera 
popula ia. Ba i mai mult, înr ut irea brusc  a situa iei materiale a provocat o 
dezam gire total , a dus la o neîncredere în toate promisiunile f cute la toate ni-
velurile, iar deseori i la radicalizare v dit  a con tiin ei sociale a popula iei. 

Alegerile multipartite au generat apari ia unui ir întreg de procese i feno-
mene politice noi. Începe astfel s  se manifeste societatea civic  în proces de fo-
rmare, ea r spunzând la impulsuri i în acela i timp influen ând institu iile stata-
le, sistemul politic în general. Campanile electorale sau “func ia” electoral  – 
activit i politice inerente ori de câte ori se încheie un ciclu de guvernare, o legi-
slatur , la termenele prev zute de constitu ie sau cu anticipa ie – î i pun substa-

ial amprenta asupra modului în care partidele “cuceresc” aleg torii, precondi-
ie a prelu rii i exercit rii puterii politice. 
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În perioadele electorale, partidele î i intensific  la maximum activitatea i, 
printr-o gam  variat  de mijloace, încearc  s  influen eze via a politic , în gene-
ral, i comportamentul diverselor grup ri ale popula iei, în special. 

Constanta în timp a rezultatelor electorale structureaz  alegatorii în tendin e 
cu rate de schimbare minime, medii sau ridicate. Din aceast  distribu ie rezult  
ata amente de intensit i diferite, de regula puternice, fa  de anumite for e poli-
tice, generate i între inute de leg turi tradi ionale fa  de anumite orient ri poli-
tice i / sau fa  de o anumita religie. 

Campaniile electorale sunt inaugurate prin lansarea de c tre partide a prog-
ramelor, prin stabilirea de alian e i prin alc tuirea listelor de candida i. Selec i-
onarea candida ilor i, mai cu seama, determinarea ordinii lor de prezentare rep-
rezint  o prerogativ  cu atât mai important , cu cât sistemul de votare pe baz  
de list  avantajeaz  net candida ii plasa i cel mai bine, mai în fa . De aceea, 
primele locuri, a a-zisele “ordine de utilitate”, al c ror nume corespunde celui al 
mandatelor ob inute la alegerile precedente, sunt cele mai c utate i mai dispu-
tate. 

Activitatea cea mai intens , mai vizibil i mai costisitoare din campania 
electorala – atât pentru alegerile legislative i preziden iale, cât i pentru cele lo-
cale – este consacrata, timp de câteva s pt mâni, difuz rii programelor i preze-
nt rii candida ilor. 

În acest interval, cet enii cu drept de vot iau cuno tin  cu programele i 
inten iile partidelor, de bilan ul for elor de guvernare, încercând s i formeze o 
imagine despre fiecare for  politic i s -si contureze inten iile de vot. 

Dac  ne-am referi la comportamentul electoral, atunci el este diferit, i depi-
nde nemijlocit de circumstan e. Sistemul electoral trebuie s  fie fundamentat pe 
principii democratice, deoarece democra ia este o form  de organizare i de co-
nducere politic  a societ ii de c tre cei care de in puterea, inând cont de voin-
a, interesele i aspira iile cet enilor. În condi iile contemporane, conceptul de 

democra ie este indisolubil legat de no iunea de pluralism. Se consider  c  nu 
poate exista democra ie f  pluralism politic, afirmându-se c  pluralismul este 
un principiu dup  care se asigur  func ionarea democratic  a societ ii, garanta-
rea drepturilor i libert ilor cet ene ti de c tre mai multe for e politice i socia-
le aflate în competi ie. O pondere esen ial  în campania electoral  revine comu-
nic rii electorale, care reprezint  o totalitate a formelor de comunicare, printre 
care i publicitatea politic , folosit  de c tre oamenii politici în competi ia pent-
ru ob inerea unui mandat. Comunicarea electoral  se adreseaz  unui public dife-
rit, în diverse situa ii politice, pentru a realiza anumite obiective [4, p.15]. 

Calitatea reprezent rii politice depinde de aspecte tehnice precum sistemul 
electoral, sistemul de partide i de modul de formare a guvernului. Dar crucial 
pentru transformarea votului popular în reprezentare la nivelul parlamentelor 
sau a altor institu ii alese r mâne sistemul electoral. Acesta influen eaz  func io-
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narea sistemului de partide, care, la rândul s u, determin  caracteristicile i sta-
bilitatea guvernelor. 

Sistemul electoral nu este neutru. El influen eaz , în func ie de context, sis-
temul de partide. De aceea clasicul teoriei partidelor, M.Duverger considera c  
tipul de scrutin are rolul unei “legi aproape sociologice“. Pentru politologul fra-
ncez “scrutinul majoritar intr-un tur tinde spre dualismul partidelor“, iar “scruti-
nul majoritar în dou  tururi sau reprezentarea propor ional  tinde spre multipar-
tidism“. Aceast  clasificare a suferit, mai ales în ultimele dou  decenii, atât din 
perspectiva studiilor empirice, cât i metodologic, multe critici, dar, cu amenda-
mentele de rigoare, ea r mâne înc  de actualitate. 

Alegerile constituie principiul de baz  al democra iilor reprezentative. Prin 
ele se asigur  legitimitatea politic  f  de care guvern rile democratice nu pot 
fi eficiente. Metoda prin care, tehnic discutând, voturile se transform  în locuri, 
define te modul de scrutin. Din aceast  perspectiv  sunt acceptate trei mari fa-
milii de scrutine: scrutinul majoritar, scrutinul propor ional i scrutinul mixt. 

Scrutinul majoritar: Termenul majoritar indic  metoda prin care in cadrul 
unei circumscrip ii candidatul sau lista de candida i care are cele mai multe vo-
turi, cu sau f  majoritate absolut , este declarat înving tor. Originea acestui 
mod de scrutin este veche. Scrutinul cu majoritate relativ  (scrutinul cu un tur) 
este utilizat, datorit  simplit ii sale, în mod aproape natural: atunci când se ale-
ge un ef, un responsabil sau un delegat este declarat câ tig tor dac  a ob inut 
cele mai multe voturi. Reprezentarea propor ional : Fa  de sistemul precedent 
reprezentarea propor ional  permite nu doar reprezentarea majorit ii, ci i a mi-
norit ilor. Se pot exprima astfel nu doar op iunile politice ci i cele culturale 
(religioase, lingvistice, etnice). Potrivit acestui sistem, mandatele parlamentare 
se împart candida ilor propor ional cu voturile ob inute în alegeri, astfel încât 
exist  un raport direct propor ional între mandatele parlamentare ob inute de fie-
care partid politic în parte i voturile pe care electoratul le-a dat acestor partide. 
Reprezentarea propor ional  implic , cel mai des, folosirea listelor de candida i. 
În cadrul acestui sistem atribuirea mandatelor se face propor ional cu num rul 
de voturi ob inute de c tre partidele care particip  la alegeri. De aceea problema 
cea mai important  a reprezent rii propor ionale rezid  în modul de atribuire a 
mandatelor. Scrutinele mixte: Modurile de scrutin mixt combin , în forme dife-
rite, scrutinul uninominal i pe cel de list . Ele au ap rut în urma celui de al doi-
lea r zboi mondial în încercarea de a maximiza avantajele celor dou  sisteme 
clasice, minimizând dezavantajele. În general aceste sisteme r mân propor iona-
le in ceea ce prive te distribuirea mandatelor, motiv pentru care unii autori le în-
cadreaz  în rândul sistemelor propor ionale. Una din posibilit i const  în mixa-
rea geografic  a celor dou  tipuri de scrutine. În acest caz scrutinul uninominal 
sau plurinominal s-ar aplica în circumscrip iile cu num r mic de locuri, iar cel 
de liste în circumscrip iile cu popula ie mare i num r mare de mandate. În 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

104 

schimb, acest tip de scrutin poate duce la efecte perverse, înt rind, spre exemp-
lu, reprezentarea partidelor cu dominant  rural , unde s-ar vota prin scrutin ma-
joritar.  Al  doilea  caz,  cel  mai  utilizat  de  altfel,  este  al  combin rii  celor  dou  
scrutine. Sistemele rezultate presupun c  o parte a mandatelor se distribuie în ci-
rcumscrip ii uninominale, în care se folose te scrutinul uninominal, de obicei 
într-un tur, iar cealalt  parte a mandatelor se atribuie în circumscrip ii plurino-
minale cu folosirea unei metode propor ionale. Aceast  clasificare ine cont de 
ponderea celor dou  tipuri de scrutin în stabilirea mandatelor finale, sistemele 
mixte putând fi echilibrate, cu dominant  propor ional  sau cu dominant  majo-
ritar  [5, p.6-10]. 

Dezavantajele sistemului majoritar i al celui propor ional au dus la forma-
rea unui sistem mixt. Astfel sistemul mixt rezult  din combinarea sistemului 
majoritar i al celui propor ional. În doctrin  se arat  c  “încercarea de a ra io-
naliza sistemele electorale, pornindu-se de la cerin ele existente în societate i 
experien a acumulat , constituie dominanta incontestabil  a evolu iei lor”. Ace-
asta este, de altfel i explica ia apari iei i dezvolt rii sistemelor electorale mixte 
[6, p.22]. Acela i autor mai arat  c  sistemele electorale mixte se întemeiaz  pe 
un dozaj variabil de reprezentare propor ional i scrutin majoritar i pe diverse 
ingeniozit i, asigurând omogenitatea amestecului. 

În rile membre ale Uniunii Europene (ca i în multe alte ri), principalul 
„actor” al competi iei electorale este partidul, covâr itoarea majoritate a candi-
da ilor fiind propu i de partide i sus inu i, sub toate formele, în cadrul alegeri-
lor, de c tre partide. Faptul c  în cele mai multe ri sunt accepta i i candida i 
propu i de alian e sau coali ii de partide nu schimb  foarte mult lucrurile, fiind 
bine tiut faptul c , în cadrul unei astfel de structuri, de regul , fiecare partid î i 
nume te candida ii în limita num rului stabilit la nivelul alian ei/coali iei. Al -
turi de candida ii propu i de partide sau coali ii de partide întâlnim, aproape f  
excep ie, candida i independen i, ceea ce difer  de la o ar  la alta fiind condi ii-
le în care ace tia se pot înscrie în cursa electoral . 

Organismele electorale constituie o component  esen ial  a infrastructurii 
institu ionale a democra iei. Prin func ionarea lor corect  organismele electorale 
contribuie esen ial la respectarea primului criteriu al oric rei democra ii moder-
ne: existen a unor alegeri libere i corecte. Fiind institu ii fundamentale ale de-
mocra iilor moderne, organismele electorale reprezint  o component  esen ial  
a garan iilor institu ionale c  regulile jocului vor fi respectate. Dincolo de aspec-
tele institu ionale, legitimitatea politic  pe care o ofer  organizarea unor alegeri 
competitive, libere i corecte este esen ial  pentru func ionarea eficient  a statu-
lui i ofer  un mandat clar ale ilor în direc ia promov rii responsabilit ii, legiti-
mit ii i sustenabilit ii democra iei [7, p.7]. Într-un studiu care a cuprins 148 
de  ri,  efectuat  la  nivelul  anului  2000,  se  relev  c  în  53%  din  ri  alegerile  
erau organizate de organisme electorale independente, în 27% alegerile erau or-
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ganizate de c tre aparatul administrativ al statului, dar sub supravegherea unor 
organisme electorale independente (cazul Marii Britanii în Europa), iar în 20% 
alegerile erau organizate exclusiv de executiv. Literatura de specialitate folose -
te termenii de organisme electorale, comisie electoral  autorit i electorale i or-
ganisme de management electoral alternativ pentru a se referi la totalitatea orga-
nismelor care au rol în organizarea alegerilor. 

Pentru ca stabilitatea politic  a unui sistem s  nu fie amenin at , trebuie ca 
cet enilor s  li se ofere motiva ii, fie ele i simbolice, pentru a participa la tre-
burile publice. Aceste motiva ii pot fi oferite de c tre sistemul politic prin crea-
rea unor pârghii de educa ie a cet enilor care s  faciliteze apari ia unor noi ori-
ent ri politice participative. 

Problema particip rii la via a politic  ridic  numeroase întreb ri normative: 
Cât de mult  participare trebuie s  fie? Cine particip ? Cum r spund elitele la 
vocea poporului? Cum particip  cet enii? Care sunt consecin ele particip rii? 
Toate aceste întreb ri subliniaz  complexitatea termenului de participare politi-

, determinând i ambiguitatea definirii lui. 
Participarea este o activitate f cut  de cet enii priva i i care viseaz  influe-

area form rii deciziilor guvernamentale. Participarea politic  se refer  la acele 
ac iuni ale cet enilor priva i care viseaz  mai mult sau mai pu in direct s  influ-
en eze selec ia personalului guvernamental i/sau ac iunile pe care acesta le face 
[8, p.1]. Participarea la vot este activitatea participativ  cel mai mult studiat i, 
adesea, pentru publicul larg, este singurul mijloc important prin care cet enii 
pot influen a deciziile celor care guverneaz . Într-adev r, existen a unor alegeri 
libere constituie o condi ie necesar  pentru ca un regim s  fie considerat democ-
ratic. 

Totu i, implicarea cet enilor în politic  nu se limiteaz  doar la actul vot rii, 
iar votarea nu constituie întotdeauna mijlocul cel mai eficient de influen are a 
proceselor politice. 

Sistemul de partide dintr-o ar  este profund influen at de sistemul electoral. 
Din acest motiv, orice discu ie despre num rul, natura i rela iile dintre partidele 
existente în via a politic  a unei ri trebuie precedat  de în elegerea principale-
lor modele de sisteme electorale i de consecin ele acestora asupra tipului de se-
lec ie politic  practicat . 

De mecanismul electoral depinde în mare m sur , structurarea sistemelor de 
partide. Num rul partidelor parlamentare, tendin a centripet  sau centrifug  a 
orient rii acestora, rela iile de adversitate sau colaborare între partide, formarea 
majorit ii i minorit ii, ocuparea plajelor politice, toate acestea au la baz  sis-
temul electoral al rii respective. 

Neîncrederea în partide i erodarea popularit ii elitelor politice au devenit, 
din p cate, constante ale vie ii publice în democra iile euro-atlantice. Absenteis-
mul i lipsa de interes pentru politic  sunt în cre tere peste tot în Europa, aceste 
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fenomene de „ruptur ” asociindu-se în rile occidentale de maxim  imigra ie 
cu ascensiunea curentelor contestatare, radicale i puternic xenofobe. Mai mult 
ca oricând, partidele politice tradi ionale, democratice, pe legitimitatea i în ele-
pciunea c rora s-au construit în deceniile postbelice sistemele generatoare de 
prosperitate din Vest, sunt chemate ast zi s i redefineasc  rolul într-o lume 
profund schimbat  cu noi amenin ri i noi provoc ri i s  recreeze încrederea 
cet enilor în capacitatea democra iei de a oferi o perspectiv  de via  sigur , at-
ractiv . 

Un lucru nu mai pu in important în perioada alegerilor îl constituie mass-
media. E clar c  presa scris i cea electronic  începe maratonul electoral cu 
mult înaintea datei oficiale de deschidere a campaniei, revenindu-i un rol de 
„motor specific al campaniilor electorale”, de „ma in  electoral ” ce func ione-
az  într-un regim continuu. 

Se tie c  alegerile constituie un element de baz  pentru promovarea demo-
cra iei în lume. Occidentul concepe alegerile drept un test pentru aprecierea gra-
dului de dezvoltare democratic  într-o ar  sau alta. Aceast  pozi ie nu a supor-
tat modific ri nici în pofida faptului c  pentru democratizarea fostelor republici 
sovietice au fost investite resurse importante, care îns  nu i-au g sit o justifica-
re pe m sur . Probabil aceast  atitudine a Occidentului fa  de campania electo-
ral  din rile spa iului ex-sovietic era benefic  imediat dup  pr bu irea URSS-
ului, când era foarte important  stoparea revenirii comuni tilor la putere i sus i-
nerea pluralismului de opinie. La început de cale se spera c  acest mod de abor-
dare a concuren ei electorale va încuraja adev rata concuren  politic  într-un 
mediu în care era inadmisibil ca o singur  putere politic  s  de in  monopolul 
asupra puterii în stat. În pofida acestui adev r, deja la sfâr itul anilor nou zeci ai 
secolului trecut F.Zakaria, politolog cu studii la Harvard, i care apoi a devenit 
redactor la „Newsweek International”, a atras aten ia asupra unor dovezi de în-

lcare a principiilor drepturilor i libert ii omului i, totodat , a restric iilor le-
gislative asupra propriei puteri de c tre guvernele democrat alese în perioada de 
tranzi ie a rilor ap rute în spa iul postsovietic [9, p.1]. 

Legisla ia electoral  define te foarte clar ce se în elege prin alegeri libere: 
asigurarea dreptului de vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Nu-
mai c  orice medalie, dup  cum se tie, e cu reversul s u. Practica ne dovede te 

 pretutindeni, de îndat  ce au fost înl turate tot felul de limit ri de cens, f  a 
lua în considera ie nivelul culturii politice, în joc a intrat un nou factor – mani-
pularea, capabil s  anihileze o bun  parte din efectele alegerilor libere. Aleg to-
rii plonja i într-un spa iu informa ional marcat de distorsiuni devin purt tori ai 
cli eelor i pot vota absolut liber pentru chipurile formate de propagand . De 
aceea, alegerile trebuie s  fie nu doar libere, dar i corecte. Manipularea este cea 
care submineaz  principiul alegerilor corecte, definite de legisla ie drept " anse 
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egale fiec rui candidat sau fiec rui partid politic (fiec rei coali ii) pentru a parti-
cipa la competi ia electoral , inclusiv accesul la mediile de informare" [10, p.1]. 

Influen a alegerilor asupra vie ii societ ilor contemporane se observ  în im-
portantele lor func ii: 1) articularea i reprezentarea diferitor interese a popula i-
ei; 2) controlul asupra institu iilor puterii. În rezultatul alegerilor se creeaz  un 
institut important de control al conducerii – parlamentul, guvernul, pre edintele; 
3) legitima ia i stabilizarea sistemului politic, i de asemenea legitimarea insti-
tu iilor concrete ale puterii: parlamentul, guvernul, pre edintele; 4) r spândirea 
comunica iilor, rela iile conducerii dintre institu ii i cet eni; 5) mobilizarea co-
rpului electoral asupra deciziilor problemelor sociale actuale, asupra ac iunilor 
politice importante ale rii; 6) socializarea politic  a popula iei, desf urarea 
cunoa terii politice a ei, participarea politic ; 7) recrutarea elitei politice, gene-
rarea programelor de reînnoire a societ ii. 

Func iile alegerilor sus men ionate se îndeplinesc doar în sistemele politice 
democratice, în care însu i procesul electoral poart  un caracter democratic [11, 
p.127]. 

În mod tradi ional, dihotomia fundamental  a sistemelor partidice a fost cir-
cumscris  distinc iei dintre bipartidism i pluripartidism. În acela i timp, o atare 
abordare a trezit numeroase obiec ii, denotând insuficien a acesteia, atât sub as-
pectul caracteristicilor numerice ale sistemelor partidice, cât i sub aspectul di-
namicii lor func ionale. Examinarea i compararea sistemelor partidice, de fapt, 
implic  elucidarea a dou  serii de probleme, legate între ele, dar deosebite: în 
primul rând, problema delimit rii numerice a partidelor; în cel de-al doilea rând, 
problema func ion rii sistemelor partidice. Pentru a analiza o analiz  a sisteme-
lor partidice este nevoie, prin urmare, s  examin m aceste probleme atât în mod 
separat, cât i în ansamblu, bazându-ne pe: 

 criteriul numeric; 
 criteriul func ional (dup  ce vom face delimitarea „sferei de competen ” 

pentru fiecare din acestea) [12, p.197]. 
În timpul alegerilor partidele lupt  pentru voturi. Cota voturilor ob inute de 

fiecare partid este, respectiv, important  pentru a descrie competi ia dintre parti-
de. Evident, num rul partidelor constituie o variabil  în examinarea sistemului 
politic la nivel electoral, f  a fi, în acela i timp, o variabil  foarte util . 

Când se vorbe te de sisteme electorale, trebuie s  preciz m, în primul rând, 
la care posturi elective se face referire. Pot fi elective, de fapt, atât adun rile, cât 
i func iile monopersonale (sau monocratice, cum le definesc juri tii pentru a le 

deosebi de posturi i organe colegiale: pre edintele republicii, uneori pre edinte-
le consiliului de mini tri). În cazul func iilor monopersonale alegerea poate fi 
direct , dac  ea este realizat  nemijlocit de electorat, ori poate fi indirect , dac  
aleg torii desemneaz  „marii aleg tori” care la rândul lor aleg pre edintele (alta 
e situa ia dac  pre edintele este ales de parlament, fiind integrat, eventual, în co-
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mponen a lui). În cazul alegerilor directe este posibil un singur tur de alegeri, i 
atunci func ia este atribuit  în baza majorit ii relative. Dac , din contra, este 
prev zut criteriul majorit ii absolute, i nici un candidat nu o ob ine, se recurge 
la un al doilea tur care decide în baza majorit ii relative. 

O campanie politic  poate fi o experien  excitant . De i mediul politic ac-
tual constituie un factor important al oric rei campanii, în multe cazuri cel mai 
important factor – diferen a între victorie i înfrângere – este ceea ce se întâmp-

 în cadrul campaniei. Exist  trei tipuri de campanii politice care nu au practic 
nici o ans  de a ob ine victorie în ziua alegerilor din cauza e ecurilor interne. 
Primul tip îl reprezint  campania care nu comunic  aleg torilor un mesaj convi-
ng tor i care nu are o idee clar  despre categoria aleg torilor pe care dore te 

-i conving . Acest tip de campanie nu are stabilit  o direc ie de la bun început, 
iar ulterior situa ia se va înr ut i. A doua este campania care are un mesaj con-
cis, conving tor i o idee clar  despre aleg torii pe care îi poate convinge, îns  
nu are un plan rezonabil de ac iuni pân  în ziua alegerilor pentru a- i convinge 
aleg torii. Acest tip de campanie este o pierdere de timp, bani i resurse umane, 
deoarece ea se mi  f  nici un scop c tre ziua alegerilor. Al treilea tip îl rep-
rezint  campania cu un mesaj clar, cu o idee clar  despre aleg torii s i i cu un 
plan de ac iuni pentru a ajunge în ziua alegerilor, îns  ea nu reu te s  urmeze 
planul elaborat, nu depune eforturi suficiente zi de zi pentru a fi aleas . Campa-
nia politic  câ tig toare de cele mai dese ori este cea care î i identific  minu ios 
aleg torii- int , elaboreaz  un mesaj conving tor i urmeaz  un plan rezonabil 
de ac iuni pentru a stabili contact cu aleg torii s i. 

În func ie de rezultatul alegerilor, unul dintre partidele care confer  unui si-
stem politic caracter pluripartid, devine partid de guvern mânt, ocupând în ace-
la i timp majoritatea locurilor în parlament. Alteori, când rezultatul alegerilor 
nu permite formarea unui guvern monocolor, se încheie alian e politice între pa-
rtide politice, acestea propunând membri în Guvern din rândul lor sau dintre si-
mpatizan i. Acest sistem favorizeaz  disputa electoral  între partide, obligându-
le la permanenta adaptare a programelor lor politice la cerin ele sociale ale elec-
toratului, la un efort permanent pentru a- i spori credibilitatea. Pe de alt  parte, 
cet enii au posibilitatea de a alege cel mai bun partid politic. Departaj rii între 
partide îi corespund diferen ierea electoratului în func ie de aderen a lor la un 
anumit partid. În acest fel, vom g si un electorat stabil sus inând acela i partid, 
diferen iat de un alt electorat la fel de stabil, dar care sus ine alt partid [13, p.1]. 

Domeniul electoral este vast i dinamic, el nu se limiteaz  la momentul ale-
gerilor periodice, ci se prezint  ca un continuum de activit i care se finalizeaz  
prin alegeri. Alegerile par iale, alegerile anticipate sau referendum-urile formea-

 un întreg func ional care trebuie gestionat permanent. 
Orice proces electoral trebuie monitorizat. Observatorii na ionali cât i cei 

interna ionali trebuie s  beneficieze de toate oportunit ile posibile de participa-
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re la monitorizarea alegerilor. Observarea alegerilor nu trebuie s  fie redus  do-
ar la ziua desf ur rii alegerilor. Observatorii acredita i au dreptul s  asiste la 
toate opera iunile electorale, inclusiv înregistrarea candida ilor, i în caz de ne-
cesitate, a aleg torilor, precum i campania electoral . Monitorizarea trebuie s  
aib  ca scop determinarea înc lc rilor care au avut loc înainte, în timpul sau du-

 desf urarea alegerilor. Observatorii acredita i trebuie s  fie admi i la num -
rarea voturilor liber exprimate [14, p.3]. 

Vorbim despre partidul-stat atunci când nu func ioneaz  separa ia dintre lu-
mea politicului i gestiunea institu iilor statului. În aceste condi ii responsabili-
tatea politic i responsabilitatea institu ional  sunt indistincte. Ceea ce func io-
neaz  este un substitut care se formuleaz  doctrinar i se exercit  prin respecta-
rea disciplinei de partid. Actul conducerii provine dintr-o lume simbolic i este 
paralel realit ilor sociale. Puterea se dobânde te i se exercit  arbitrar, prin 
opozi ie cu democra ia. Alegerile sunt un exerci iu gratuit. Scopul fundamental 
al tuturor demersurilor este men inerea status-quo-ului [15, p.27]. 

Fiind o component  a sistemului politic (corporativ), partidul politic (de 
opozi ie) utilizeaz  toate metodele întru schimbarea guvern rii, fapt ce îl deter-
min  s  întreprind  nu doar ac iuni unilaterale. 

Democra ia este, între altele, o institu ie atât de bun  pentru c  votan ii sunt 
afecta i chiar ei de deciziile lor. Acolo unde democra ia sl be te sau este absen-

, lucrurile stau cu totul altfel. În cazul popula iilor mai ample, deciziile nu au 
cum afecta deopotriv  pe to i. Trebuie s inem cont de o medie a costurilor. 
Mai general, ceea ce ne intereseaz  este o curba a costurilor suportate în medie 
de c tre cei c rora li se aplica decizia luat . Buchanan i Tullock examineaza un 
spectru amplu de reguli de vot. Spectrul acesta se întinde de la regula lu rii de-
ciziilor de c tre o singur  persoan  pân  la regula unanimit ii. Pe m sur  ce ne 
apropiem de unanimitate costurile generate de c tre deciziile politice tind c tre 
zero. Lucrul acesta este firesc pentru c , la limit , fiecare individ are un drept de 
veto cu care ar bloca deciziile care i-ar impune s  fac  lucruri pe care nu vrea sa 
le fac . Unanimitatea este, în acest caz, un alt nume pentru individualism. Într-
un sistem de vot bazat pe regula unanimit ii fiecare individ trebuie luat în con-
siderare atunci când se ia o decizie. 

În concep ia politic  modern , democra ia este un sistem care d  posibilita-
tea cet enilor s  ia parte la guvernare prin reprezentan ii lor i îi face responsa-
bili pe conduc tori de ac iunile lor în fa a colectivit ii. Dac , de exemplu, exis-

 un nivel sc zut de trai, atunci oamenii î i vor alege acei reprezentan i care vor 
propune m surile cele mai eficiente de ridicare a nivelului de trai. Alegerile rep-
rezint  un set de proceduri prin care oamenii î i aleg reprezentan i care s  con-
duc  societatea; acestea, în plus trebuie s  fie corecte, deoarece simplul fapt al 
organiz rii alegerilor nu garanteaz  o reprezentare real . Diferite grupuri de in-
terese lupt , în mod legitim, pentru a influen a luarea deciziilor publice; acest 
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lucru, prive te conflictul existent în societate, nu ca pe ceva d un tor, ce afecte-
az  unitatea i binele societ ii, ci, ca pe un fapt, care de i nu este dezirabil, este 
inerent fiin ei umane i de aceea, el trebuie acceptat ca atare. Partidele pot fi pri-
vite ca fiind reprezentative pentru acest tip de comportament [16, p.7]. 

În elegerea comportamentului electoral în cadrul contextului politic i social 
în care acesta este inclus, este o problem  foarte bine înscris  în tradi iile socio-
logiei politice descrise de Key, Lazarsfeld i al ii. Un num r semnificativ de lu-
cr ri care investigheaz  votul se adreseaz  problemelor contextelor i re elelor 
în care sunt inclu i electorii i chiar dac  exist  suprapuneri semnificative în 
studiul contextelor i al re elelor, acestea ofer  totu i instrumente conceptuale 
diferite în în elegerea impactului structurii sociale asupra politicului. Studiile 
mai recente s-au concentrat asupra rela iilor dintre re ele i contexte, dar aceasta 
presupune ca ele s  fie în elese ca fiind constructe separate [17, p.210]. 

Una din metodele cu caracter simbolic aflate la îndemâna politicienilor în 
func ii, este cea a aducerii în prim-plan a anumitor realiz ri economice i politi-
ce. Ea poate fi folosit  numai de candida ii în func ie, deoarece ei au resursele 
necesare. Ob inerea unor finan ri interna ionale, atragerea sprijinului unor or-
ganisme interna ionale, reducerea fiscalit ii, au un impact mai mare, dac  se în-
tâmpl  în anumite momente, de aceea se recurge la planificarea i sincronizarea 
lor cu ac iuni din campanie i cap  poten ial electoral. Realiz rile majore sunt 
pomenite pe tot parcursul campaniei, iar unele ini iative sunt luate spre finalul 
mandatului, tocmai pentru a li se specula impactul i a se atrage capital electo-
ral. Integrarea în NATO i UE, cu tot bagajul lor de evenimente, ac iuni i ini i-
ative cu caracter popular i populist, sunt doar unele dintre exemplele de pe ur-
ma c rora s-a încercat i înc  se mai încearc  câ tigarea de capital electoral i de 
imagine de c tre mul i politicieni [18, p.1-2]. 

Îmbun irea rela iei dintre partide i societate se poate realiza nu numai 
printr-o rela ie transparent  partide-cet eni, ci i prin transform ri interne ale 
forma iunilor politice. Din analiza mai multor proiecte de reform  intern  a unor 
partide politice rezult  o serie de criterii care trebuie îndeplinite pentru asigura-
rea atingerii obiectivelor. Astfel, proiectele prin care se dore te reformarea par-
tidelor trebuie s  îndeplineasc  simultan mai multe condi ii: 

  asigure transparen a i eficien a deciziilor politice; 
  fie suficient de clare i s  con in  cât mai pu ine prevederi interpretabi-

le; 
  fie credibile i, astfel, acceptate de o mas  critic  a membrilor partidu-

lui; 
  ofere predictibilitate militan ilor în leg tur  cu evolu ia lor în partid; 
  asigure stabilitate partidului care le aplic . 

Aceste criterii de analiz  trebuie verificate în lumina rela iei dintre încrede-
re, legitimitate i eficien  în ac iunea partidelor. Cercet rile interna ionale asu-
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pra structurilor politice democratice au pus în eviden  faptul c  eficien a ac iu-
nii partidelor este legat  nu numai de calitatea profesional i uman  a membri-
lor care compun respectiva organiza ie ci, într-o mare m sur , de tipul de rela ii 
care se stabilesc în interiorul acesteia (dac  circuitul carierei politice este trans-
parent, dac  liderii î i asum  responsabilitatea e ecurilor partidelor, dac  milita-

ii de baz  în eleg ra iunea deciziilor luate de conducere i se simt responsabili 
pentru ele etc.) [19, p.2-3]. 

În desf urarea alegerilor, o structur  responsabil  de administrarea proce-
selor electorale trebuie s  urm reasc  aplicarea reglement rilor legale atât în de-
rularea fireasc  a procesului cât i în situa ii insuficient reglementate de textul 
legii i care necesit  o solu ionare prompt i eficient . Cel mai adesea, legea nu 
reglementeaz  toate situa iile care pot ap rea, astfel încât g sirea unei formule 
optime de ac ionare trebuie s  apar in  unui organism abilitat în domeniul elec-
toral care s  aib  autoritatea necesar  de a impune o solu ionare celorlal i factori 
implica i. La acest nivel, este foarte important de tiut cine de ine în fapt autori-
tatea de a decide. În situa iile în care nu este prescris  o solu ionare clar , orga-
nismul care se ocup  de procesul electoral se vede pus în fa a situa iei de a da o 
interpretare legii i de a decide care este cea mai bun  cale de a rezolva situa ia 
ap rut . Decizia, în reglementarea raporturilor electorale extrem de complexe i 
care implic  responsabilizarea emitentului atât fat  de corectitudinea ei i mai 
ales fa  de electorat, nu poate fi luat  de un organism lipsit de autoritate care s  
nu poat  da for a juridic  interpret rilor sale. A adar, o decizie în domeniul ele-
ctoral nu poate fi luat  decât de o autoritate înzestrat  cu autoritate real . 

Cea mai comun  încercare de a sistematiza orient rile politice este cea de a 
le dispune pe axa tradi ional  stânga-dreapta. Aceast  sistematizare este mai vi-
zibil  în campaniile electorale. La ora actual , pentru orice observator a devenit 
clar c  dimensiunea socio-economic  a acestei reprezent ri nu se mai sus ine. 

Orice partid politic în cadrul unei societ i poate fi caracterizat ca “partid 
puternic” sau “partid slab” în dependen  de num rul de voturi acumulate la ale-
geri i (sau) de num rul de reprezentan i în organele legislative i executive.  

Acest indice serve te drept baz  în aprecierea influen ei politice a unui sau 
altui partid în cadrul unui sistem politic închis. 

Pe de alt  parte, influen a politic  a unui partid depinde nu numai de num -
rul de voturi acumulate la alegeri i de num rul de reprezentan i în organul legi-
slativ, dar de asemenea i de pozi ia acestui partid în cadrul structurii “stânga-
centru-dreapta”. Cu alte cuvinte un partid ce a acumulat 15% din voturi totale 
poate avea o mai pu in  influen  politic , decât alt partid, ce a acumulat doar 
4%-6% din voturi, dar care mai bine s-a orientat în cadrul structurii “stânga-ce-
ntru-dreapta” [20, p.13-17]. 

Existen a partidelor politice, partidismul ca fenomen politic, reprezint  un 
fenomen esen ial al unei vie i democratice. Între partidism i democra ie exist  
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o  rela ie  direct ,  biunivoc ,  în  sensul  c  democra ia  începe  s  se  manifeste  cu  
adev rat odat  cu apari ia i dezvoltarea partidelor ca institu ii politice, acestea 
putând s  desf oare o activitate sistematic i de amploare numai într-un climat 
democratic autentic. 

Exist  un set comun de caracteristici ale sistemelor politice ( i societ ilor) 
post-comuniste a c ror reliefare este indispensabil  discu iei despre sistemul 
electoral ideal. Acestea sunt: 1) preceden a sistemului multipartiinic asupra dife-
ren ierii unor interese sociale de clas ; 2) absen a sau sl biciunea extrem  a so-
ciet ii civile; 3) existen a unui clivaj dominant între „vechi” i „nou”, reprezen-
tat politic prin clivajul „postcomunism” – „anticomunism”, a c rui relevan  
scade treptat pe m sur  ce tranzi ia, progreseaz , dar f  a- i pierde pozi ia do-
minant  fa  de celelalte clivaje; 4) o mas  de aleg tori cu experien  pu in  în 
ce prive te pluralismul democratic, dar relativ mai bine educat  fa  de unele 

ri din lumea a treia. 
Problema alegerilor este deci o problem  secundar  – este problema menta-

lit ilor locale, a culturii politice na ionale (sau locale) – în m sura în care ale-
gerile sunt rezultatul culturii politice existente i nu o form  de a demonstra for-
mal încrederea într-o democra ie prost în eleas i dorin a de a ob ine ajutor 
(mai ales financiar) [21, p.5]. 

În baza dreptului electoral, s-au format principiile care caracterizeaz  orga-
nizarea procesului electoral. La aceste principii se refer : 1) libertatea alegerilor 
– lipsa oric rei presiuni asupra aleg torilor, candida ilor i organizatorilor alege-
rilor; 2) prezen a scrutinului, candida ilor alternativi; 3) contradictorialitatea, co-
ncuren a scrutinelor; 4) periodicitatea alegerilor; 5) egalitatea posibilit ilor par-
tidelor politice i a candida ilor. 

adar corela ia i interconexiunea alegeri – partid politic, sunt inevitabile, 
dat fiind faptul c  sunt componente ale unui fenomen mai vast – sistem politic.  
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The widespread of the corruption is a regular for undergoing into moder-

nization states. The article focuses on the analysis of social-cultural corruption 
factors in Republic of Moldova – a feedback of historic, social and economic 
traditions, dysfunctions of institutions, states mechanisms and instruments, ano-
nymity situations, rudiments of Asiatic production mode and of “gifts society”. 
Also, is remarkable an accelerated transition (with all its disadvantages and 
shortcomings) to a new social and economic system, based on private property 
and market economy, but not enriched with values, orientations, political cultu-
re, appropriate for such relationship. Still, counteracting and limiting corrupti-
on phenomenon is possible. It is demonstrated by a number of democratic sta-
tes, although no democratic countries have “lifetime immunity” to this social 
phenomenon. Fight against corruption will focus on phasing out the causes and 
conditions that are generating it, by combining systemic efforts of political ac-
tors and civil society.  
 

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

Democra ie  ca valoare în sine,  de una singur  nu poate oferi  un mod i  
nivel demn de via , nu ofer  hran  în sensul direct al cuvântului, nu 
solu ioneaz  ca prin miracol probleme social-economice, care afecteaz  
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dezvoltarea i sunt deosebit de sensibile pentru societate. Democra ia poate 
i  are  ca  menire  sarcina  de  a  crea  institu ii  i  practici  politice,  ce  vor  oferi  

solu ii i r spunsuri adecvate provoc rilor, acceptabile de întreaga societate 
i în interesul tuturor p turilor sociale. Instabilitatea este tr tura, care ne 

caracterizeaz  la moment. Ea este determinat  de procesul de transform ri în 
toate domeniile: economic, politic, cultural etc. Anvergura transform rilor 
poart  un caracter total, le observ m în tendin ele esen iale ale evolu iei 
stratific rii sociale contemporane: transform rile grupurilor sociale 
tradi ionale; extinderea procesului de diferen iere social , apari ia unor 
grupuri de tip nou, formarea unei structuri sociale mozaice; modificarea 
criteriilor diferen ierii sociale, configurarea unor noi straturi sociale, cre terea 
rapid  a clasei de mijloc; amplificarea mobilit ii sociale, modificarea modului 

i stilului de via , deschiderea spa iului social; sporirea i concentrarea 
popula iei urbane, criza identit ii sociale de tip tradi ional i 
individualizarea protestului social. 

Tendin ele men ionate influen eaz  direct procesul politic autohton. 1) 
Instabilitatea structurii sociale face dificil  agregarea, formularea i 
reprezentarea intereselor de grup. 2) Polarizarea social  contribuie la polarizarea 
actorilor politici; 3) Lipsa unei clase de mijloc durabile se reflect  în criza 
forma iunilor politice centriste; 4) Marginalizarea poate contribui la 
consolidarea radicalismului politic; 5) Scindarea valoric i predominarea 
valorilor materiale contribuie la sporirea gradului de influen are din partea 
elitei economico-financiare asupra procesului decizional politic. 

Partea negativ  a proceselor de transformare se manifest  în sporirea for-
melor i manifest rilor de comportament deviant. Dereglarea, dezechilibrarea 
func ion rii sistemului social, numit  de Durkheim anomie, este una din 
cauzele multiplic rii devian elor, deoarece normele i valorile vechi sunt 
”demolate”, sau nu mai au acea putere coercitiv , iar cele noi  n-au ap rut, sau 
au fost substituite (ce s-a întâmplat cu moralitatea ca valoare, fiind eliminat , n-
a fost înlocuit  de altceva). Cet eanul ac ioneaz  în lipsa unor repere clare, 
omul  r mâne  de  unul  singur  în  fa a  dilemelor,  ne tiind  cum  s  procedeze,  
fiindu-i greu s  delibereze între ”corect” i ”gre it”, ”bine” i „r u”.  

Ca rezultat al acestui val de transform ri, inevitabil au loc i procese care 
destabilizeaz  starea de lucruri în toate domeniile de activitate ai societ ii, iar 
pe acest fundal se eviden iaz  multiplicarea a mai multor forme de devieri 
socioculturale, printre care se impune într-o manier  deosebit  – corup ia. 
Corup ia ca flagel social se pare c  înso te toate formele de societ i 
compuse. Acolo unde este diferen iere social , exist  interese, acestea intr  în 
contradic ii, exist  putere, se iau decizii, sunt grupuri de presiune sunt i 
ac iuni de corupere.  
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Din perspectiva domeniului politic no iunea de corup ie este utilizat  pe-
ntru aprecierea st rii morale a societ ii în ansamblu. În acest context corup ia 
este tratat  ca o maladie social , un serios obstacol în procesul progresului eco-
nomic, amenin are pentru legitimitatea i legalitatea puterii, cauzat  de 
accedere la putere a persoanelor criminale. De men ionat c  în legisla ia 
na ional  pîn  în anul 2008 corup ia era definit , accentul fiind pus pe 
caracterul antisocial al acesteia. ”Corup ia este  un  fenomen  antisocial  ce  
reprezint  o în elegere nelegal  între dou  p i, una propunînd sau promi înd 
privilegii sau beneficii nelegitime, cealalt , antrenat  în serviciul public, 
consim înd sau primindu-le în schimbul execut rii sau neexecut rii unor 
anumite ac iuni func ionale ce con in elemente ale infrac iunii prev zute în 
Codul penal”; (Legea privind combaterea corup iei i protec ionismului Nr.900 
din 27 iunie 1996), abrogat  prin Legea cu privire la prevenirea i combaterea 
corup iei Nr.90 din 25 aprilie 2008, care define te corup ia ca ”fapt  ilegal  
care afecteaz  exercitarea normal  a func iei i care const  fie în folosirea de 

tre subiectul actelor de corup ie sau al faptelor de comportament corup ional a 
func iei sale pentru solicitarea, primirea sau acceptarea, direct sau indirect, 
pentru sine sau pentru o alt  persoan , a unor foloase materiale sau a unui 
avantaj necuvenit, fie în promisiunea, oferirea sau acordarea ilegal  a unor 
asemenea foloase sau avantaje necuvenite subiec ilor actelor de corup ie”. 

Atât cercet torii, cât i politicienii nu contest  amoralitatea corup iei, 
faptul c  acest fenomen este unul distructiv în procesul democratiz rii i 
dezvolt rii economice ai oric rui stat. Corup ia abordat  în exclusivitatea i 
simplist ca ”un r u moral extern”, separat de institu iile sociale, f  a studia 
natura, izvoarele, cauzele ei socioculturale, func iile i costurile pentru 
societatea, pare a fi una limitat . Programele i strategiile de lupt  cu acest 
fenomen pot avea un rezultat pozitiv doar în condi ia unui studiu obiectiv, 
lipsit de conota ie emo ional , bazat pe un discurs ra ional, pe o demonstrare 
a ineficien ei (politice, economice, administrative, etc) de solu ionare a 
problemelor apelând la metode de corupere. Este important de organizat analiza 
corup iei în contextul institu iilor sociale i economice, ilucidînd impactul 
acesteia asupra proceselor de transformare democratic i modernizare a rii.  
Pentru acest exerci iu vom interprinde tentativa unei abord ri 
multidimensionale a corup iei, unei abord ri mai pu in a teptate, ca form  
”normal  sau fireasc ” (în sens tiin ific) de comportament economic, ales din 
mai multe variante alternative de comportament. O asemenea paradigm  scoate 
în prim plan necesitatea form rii acelor institu ii sociale, care vor determina 
costurile i beneficiile, asociate cu diverse modele de comportament. 

De men ionat, c  nici în domeniul tiin ific nu este o interpretare 
univoc  a fenomenului corup iei. Tradi ional, dup  cum am spus, în studiul 
fenomenului de corup ie, predomina abordarea normativ , conform c reia 
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corup ia  este  un  r u  în  sine,  care  urmeaz  a  fi  respins  din  perspectiva  
imoralit ii ecesteia. Cu timpul abordarea normativ  este completat  cu alte 
conceptualiz ri – func ional , institu ional i din perspectiva teoriei alegerii 
ra ionale.  

Abordarea func ionalist , porne te de la logica teoriei sistemelor, 
adep ii c reia cerceteaz  rolul pozitiv al accept rii darurilor (cadourilor) în 
procesul form rii sistemelor sociale (despre fenomenul darului vom vorbi mai 
detaliat în a doua jum tate ai articolului). Astfel M.Weber se axeaz  pe 
abordarea func ional  în cercetarea fenomenului de corup ie i ajunge la 
concluzia func ionalit ii i admisibilit ii corup iei în condi ia, c  
aceasta consolideaz  pozi ia elitelor, care la rândul s u vor contribui la 
accelerarea proceselor de schimbare i modernizare în societate. Ce valori i 
raporturi sociale sunt concentrate în practica admiterii de daruri, este întrebarea 
cheie în contextul concep iei func ionale a corup iei. Oricare individ este 
tratat ca un poten ial întreprinz tor – participant al tranzac iilor i 
negocierilor, iar comportamentul ”corupt” realizând func ia sistemic , care nu 
poate fi exercitat  de alte structuri, de exemplu de structurile statale. Pentru 
anumite situa ii, st ri, etape în dezvoltarea statelor, atunci când structurile 
statale sunt slabe, în proces de formare, anume acest ”comportament corupt”, fie 
într-o manier  deformat , totu i exercit  func ia, în locul institu iilor statale, 
pe cât de paradoxal n-ar suna, de stabilizare a sistemului în întregime. Mediul 
firesc al rela iilor de clientel  sunt societ ile în care structurile statale sunt 
anemice, din diferite motive nu- i exercit  func iile de distribuire i 
redistribuire, situa ia tipic  pentru perioada actual  a Republicii Moldova. 

Adep ii abord rii institu ionale, mai cu seam  S.Huntington, cercetând 
procesele de modernizarea a statelor din cel de al treilea val de democratizare, 
remarc  aportul corup iei în crearea treptat  a institu iilor necesare pentru 
transform rile democratice. Teza este argumentat  prin constatarea apari iei a 
noilor surse de avere i putere, con tientiz rii i înaint rii unor noi cerin e 
sociale i politice, ca rezultate a proceselor de industrializare. Or, corup ia, 
potrivit lor, nu este o anomalie moral , rezultant  a devierii de la norm  a 
comportamentului, ci o consecin  a rela iei ira ionale dintre modelele de 
comportament i normele existente în societate [5, p.59]. 

Din perspectiva neoliberal  corup ia este interpretat  ca o form  de 
realizare a intereselor individuale în condi ie fie de deficit de resurse 
(economice, financiare, naturale, de putere .a.), fie de acces limitat la acestea. 
Cercet rile teoretice, bazate pe materiale empirice ample, demonstreaz  
impactul negativ exercitat de corup ie asupra cre terii economice, acumul rii 
de capitaluri, eficien ei m surilor de dezvoltare, distribuirea veniturilor, 
reducerea i lichidarea s ciei, i prin urmare asupra posibilit ilor de 
modernizare a statului [11; 12; 13]. Totu i men ion m, c  anvergura i 
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canalele acestei influen e sunt diferite, fiind determinate de domeniile în care 
are loc corup ia. Cercet rile în domeniul economiei politice, consacrate 
impactului factorului resurselor asupra dezvolt rii economice, statistic 
demonstreaz  existen a unei corela ii negative dintre tempourile cre terii 
economice i nivelul resurselor naturale. Aceast  corela ie negativ  este fixat  
pe baza materialelor din statele (în curs de dezvoltare) ce nu duc lipsa resurselor 
naturale, i care nu doar c  nu pot garanta statelor prosperiate, dar i devin un 
factor de frânare a procesului, accentul fiind pus pe deficien a.     

Prin extrapola aceste concluzii pot fi atribuite i în cazul statelor din cel de 
al treilea val de democratizare, dar care sunt destul de limitate în resurse natura-
le (cum este Republica Moldova). Resursele naturale i posibil ile de a 
ob ine venituri din rent  fac posibile implementarea de c tre atare state a 
politicilor bugetar-fiscale extensive (este pus accentul pe taxele vamale, taxe pe 
valoare ad ugat , accize), în detrimentul celor de stimulare a activit ilor 
economice, cu scopul de a avea o baz  durabil  de impozite pe venit, necesare 
pentru asigurarea politicilor sociale i de modernizare a statului. ”Astfel, 
puterea nu este pus  în necesitatea de a stabili un gen de dialog durabil cu 
societatea – contribuabilii i reprezentan ii acestora. Anume acel dialog, prin 
compromisuri reciproce, care croie te drumul pentru generarea institu iilor, 
prin care samovolnicia i abuzurile din partea puterii vor fi limitate, astfel 
creând condi ii pentru respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale 
omului. Acest dialog dificil instituie regulile de joc, care pun în mi care 
mecanismele unei cre teri economice durabile” [6, p.91]. 

Lucrurile iau o turnur  prin care stabilirea unui sistem politic fondat pe pri-
ncipiile i institu iile de control reciproc, a limit rii i balan elor, st vilirii 
corup iei, anihil rii comportamentului arbitrar al birocra iei, devine, optimist 
spus, anevoioas i de lung  durat . ”Repartizarea veniturilor…depinde de 
deciziile la discre ia (latitudinea subiectiv ) a organelor puterii, stimulând 
concuren a nu de genul producerii m rfurilor calitative cu cheltuieli minimale, 
ci în abilitatea de a mitui cît mai bine func ionarii publici, amplificând ceea ce 
A.Krueger define te ca rent  administrativ ” [6, p.93]. Fapt, care la rândul s u 
promoveaz  instabilitate politic , determinat  de lupta pentru acces la diferite 
resurse, pentru a avea posibitatea de redistribui dup  propriile ”criterii” aceste 
venituri rentiere. Contradic ia în cauz  este pasibil  solu ion rii. Noi 
cunoa tem state atât bogate în resurse naturale, cum ar fi SUA, Canada, 
Australia, Norvegia, Finlanda în care democra ia contribuabililor treptat, pe 
parcursul al mai multor decenii, ba chiar secole, prin etapa celei electorale s-a 
transformat în una consolidat , având un aparat birocratic eficient i cu un 
nivel al corup iei foarte sc zut [7]. În statele men ionate institu iile politice 
democratice au un caracter durabil, ceea ce face posibil  reac ia adecvat , la 
provoc rile înaintate, din existen a resurselor naturale. Sunt state cu tradi ii 
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democratice de durat  mul mai mic , dar care au dovedit o capacitate efectiv  
de gestionare a provoc rilor similare, cum ar fi Chili, Malaysia. ”Dar, dup  cum 
demonstreaz  practica, instaurarea regimurilor democratice autentice, în acele 
state în care exist  factorul profiturilor din renta natural , este mult mai 
complicat, decât în situa ia în care acest factor este nul” [6, p.93]. 

În Republica Moldova cauzele prosper rii i înr cin rii corup iei au o 
natur  multidimensional , este vorba de amalgamul dintre factorii economici, 
institu ionali, istorici i socioculturali. Optica istoric  aplicat  asupra fenome-
nului corup iei i combaterii acesteia în perioada sovietic  demonstreaz  c : 
1. No iunea de corup ie devine utilizat  pe larg c tre sfîr itul anilor 80 ai 
sec. XX, în uzuan  fiind no iunea „luare de mit ”, „abuz de func ie”, 
„coniven ”; 2. Cauza actelor de corup ie erau motivate doar prin ineficien a 
activit ii organelor de partid, de stat i al sindicatelor, ce denota o 
interpretare simplist  a fenomenului; 3. În lupta cu corup ia ”casta lucr torilor 
de vârf al PCUS” se bucura de ”imunitate”, doar dup  Perestroica, societatea 
sovietic  a fost zguduit  de scandalul ”Dosarele grupului Gdlian i Ivanov”, 
procurori din Procuratura general  a URSS, care au investigat cauze de 
corup ie în propor ii deosebite în Uzbekistan, precum i cauzele de mituire a 
persoanelor din conducere la nivel unional. 4. Cre terea nivelului de corup ie 
în perioada sovietic , în ultima sa faz , a avut i un rol pozitiv (în sensul 
implement rii timide a principiilor de pia  în structurile de stat), era 
condi ionat  de epuizarea mecanismelor puterii de stat, reducerii controlului 
centralizat, limitarea influen ei ideologice, stagn rii în sectorul economiei 
planificate, sc derii nivelului de producere, ce s-a soldat cu destr marea URSS. 

Fundamentele, nivelul, specifica, precum i dinamica corup ie sunt o 
repercutare a problemelor social-politice, economice i spiritual-morale ale 
societ ii în ansamblu. Coruptia, a a cum ea se manifest  la noi, se reg se te 

i în statutul tranzitoriu al societ ii noastre, care este în proces de 
fundamentare a noilor rela ii politice, nu doar în sensul prelu rii i aplic rii 
subiective a normelor i valorilor democratice, dar în sensul unei func ion ri 
solide, elocvente a institu iilor democratice. 

Republica Moldova parcurge transform rile democratice i reproduce 
legit ile de baz  atribuite statelor celui de al treilea val de democratizare. Nu 
suntem un stat bogat în resurse naturale (acest factor l-am examinat ceva mai 
sus). Apare întrebarea de ce corup ia are o prezen  serioas  în via a noast ? 
Ce fenomene, care factori ocup  locul resurselor naturale? R spunsul este - 
îns i statul cu posibilit ile i mecanismele sale de înf ptuire a puterii. 
Claritatea o reg sim în caracterul modului de producere din perioada sovietic , 
care într-o m sur  oarecare era unul asiatic, caracterizat de urm toarele 
elemente: lipsa propriet ii private funciare - p mântul este proprietatea 
statului, comuna, rela ii de clas  specifice, stat centralizat, despotism, aparat de 
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stat birocratic, birocratismul ca principiu de administrare, stagnare în 
dezvoltarea for ei de producere, inexisten a propriet ii private ca institu ie 
social-economic . Rolul de exploatator într-o atare societate îl joac  nu omul 
concret (nu are proprietate), dar statul ca fapt social-politic prin esen a sa. Mai 
mult ca atât, unii cercet tori ai modului asiatic de producere, relateaz  despre 
aparatul de stat, ca o totalitatea cinovniceasc  având calitatea de clas  
hegemon , au propus no iunea de ”stat-clas ” i ”putere-proprietate” [14]. 
Acest fenomen este unul deosebit de cel european (clasic), fundamentat pe 
institu ia propriet ii private.  

Când vorbim de ”putere-proprietate” în primul rând ne ax m pe calitatea 
de proprietar condi ionat  de cea de de in tor de putere, i anume de 
func ie. Una condi ioneaz i determin  alta. Ai proprietate dac  de ii 
putere. Vei avea venit nu din proprietate, din capacitatea de a o între ine 
eficient  afacerea,  dar  din  propria  func ie.  Cu  cât  func ia  este  mai  înalt ,  cu  
atât venitul va fi mai mare. Bun starea este direct dependent  de func ia pe 
care o de ii, dat fiind faptul c  astfel ai acces la resursele acumulate de stat. În 
perioada sovietic , apologe ii teoriei marxiste, nu prea acordau acestui mod de 
producere  aten ie.  E  i  firesc  -  se  configura  un  sistem  cu  doi  poli,  cel  al  
despo iei nelimitate, iar altul al robiei, supunerii totale. În acel context conceptul 
modului  de producere asiatic  ar  fi  avut  un sens dublu i  ar  fi  atras  dup  sine,  
prin analogie, interpret ri nedorite.  

În perioada sovietic  rudimentele modului asiatic de producere erau foarte 
puternice, dar nu se prefera studierea serioas  al acestui lucru, din considerente 
ideologice. Spre exemplu, societatea avea ca baz  un mod de producere socialist 
în care era proclamat  proprietatea socialist  asupra mijloacelor de producere, 
sub form  de proprietate de stat. Exclusiv statul de inea dreptul de proprietate 
asupra p mântului, subsolului, apelor, regnului vegetal i cel animal, asupra mi-
jloacelor de producere în domeniul industrial, agrar, al construc iilor, transpor-
tului, comunica iilor, asupra b ncilor, obiectelor din gospod ria municipal i 
asupra altor  bunuri  materiale  si  spirituale.  P mîntul,  care cândva a  fost  promis 

ranilor, era dat kolhozurilor (comunei) doar în folosin .  
Într-o m sur  oarecare am putea extinde asupra proceselor din Republica 

Moldova, a a numitul efect ”scrânciob al modului de producere asiatic”. La în-
ceput statul strune te aparatul s u birocratic pentru a acumula cât se poate mai 
mult  bog ie, ca mai apoi func ionarii s  ”privatizeze” (prihvatizeze) 
institu iile statului, cu scopul realizarea propriilor interese de acumulare a 
bunurilor materiale i financiare. Asemenea procese, transpuse în realitate prin 
comportament adecvat logicii utiliz rii resurselor existente pentru propriile 
interese, utiliz rii func iei pentru ob inerea profiturilor, captiv rii 
institu iilor statale pentru consolidarea propriului domin, acumularea rentei din 
resursele statului, sunt caracteristicile pronun ate ale corup iei. Astfel 
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corup ie este privit  de unii autori ca form  de rent , explicând acest gen de 
comportament deviant din dorin a individului de a realiza scopul de 
maximizare a propriei bun st ri în condi ia de deficit de resurse. Acest scop nu 
are nici o similitudine cu normele moralei i atitudinea negativ  din partea 
societ ii, iar unicul obstacol efectiv pentru un atare comportament este frica. 

tre anii 90 ai secolului XX, faza monopolist-statal , cumulativ  a modu-
lui de producere asiatic s-a epuizat. Devine din ce în ce mai greu de men inut 
supunerea din partea popula iei i acceptarea unei atare st ri de dezvoltare 
doar  în  baza  lozincilor  ideologice.  În  istoria  politic  a  clasei  guvernante  se  
ajunge la momentul, cînd aceasta începe s  simt  povara ascezei ideologice. 
Adresând restric iile i normele celor guverna i, clasa de conducere practic  
dublele standarde, samovolnicia i nerespectarea legii. Nu e de mirare, c  în 
urma acestor procese, de rînd cu mul i alti factori URSS s-a destr mat.  

Începe perioada independen ei. Sarcina era (realizat  nu pe deplin) în a 
demonta din temelie vechia structur  social  fundamentat  pe economie 
planificat , în care nu exista institu ia propriet ii private, cu un regim politic 
totalitar. Instaurând în loc ”un stat de drept, democratic, în care demnitatea 
omului, drepturile i libert ile lui, libera dezvoltare a personalit ii umane, 
dreptatea i pluralismul politic reprezint  valori supreme i sînt garantate” [1], 
baz  ei economic  este pia a, libera ini iativ  economic , concuren a loial . 
Aceste transform ri radicale se realizeaz  cu greu, din considerente obiective – 
sarcina constituirii unei noi societ i nu este una simpl , este nevoie de timp, 
resurse, voin  liber , solidaritate, putere de mobilizare s.a.  

Societatea moldoveneasc  este supus  unor transform ri calitativ noi, vor-
bim despre o dinamic  sociocultural , care influen eaz  direct procesele politice 
i economice din ar . În aspect sociocultural corup ia este abordat  fiind una 

din multiplele variet i ale formelor culturii. Viziunea porne te de la premisa 
caracterului permanent i durabil al tr turilor i valorilor specifice ale 
culturii, având un titlu disfunc ional, ap rut ca rezultat al st rii anomice, care 
exist  în pofida caracterului s u pervers. Transformarea în contextul dezvolt rii, 
ca o trecere de la tradi ional la modern este abordat  de Max Weber în termenii 
teoriei  obstacolelor,  „tratând  dezvoltarea  ca  i  cum  ar  fi  o  curs  lung  cu  
obstacole distribuite da la linia de pornire (societ i tradi ionale) la cea de sosire 
(societ i moderne)... este propus modelul obstacolelor pe care le au de trecut 
modernizatorii pentru a ob ine efecte pozitive i deci un progres real într-o 
societate ... modernizatorii au de trecut urm toarele obstacole: obstacole 
economice, obstacole politice, obstacole psihologice [15, p.49]. 

Dep irea obstacolelor prevede un ir de reforme liberale, printre care 
erau i programele de privatizare, de transmitere a bunurilor ce constituie 
domeniul privat al statului în proprietate privat . ”Este de amintit, de asemenea, 

 reformele economice la mijlocul anilor ’90 erau desf urate în „noile” 
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democra ii, de regul , sub lozinca „luptei” cu birocra ia. Astfel, unul din 
principalele argumente  utilizate  în procesul privatiz rii patrimoniului de stat în 
baza celor trei Programe de stat de privatizare a patrimoniului de stat în ara 
noastr  (pentru anii 1993-1994, 1995-1996, 1997-1998) consta în faptul precum 

 întreprinz torul privat va gestiona întreprinderea mai eficient decît  
birocratul, func ionarul  de  stat,  iar  drept  urmare,  societatea  s-a  ales  cu  o  
privatizare  corupt   i e uat .  Cu  toate  acestea,  chiar  i  la  începutul  anilor  
2000  puterea  birocratic   în Republica Moldova i  în alte state  independente  
nu este  înc  eficient , dar puternic , fiindc  birocra ia statal i-a p strat 
capacitatea de a controla toate  sferele principale de activitate ale societ ii, iar 
num rul func ionarilor publici a crescut, chiar i în UE” [10, p.122]. 

Strategiile de comercializare a func iilor statului, au jucat, prin interpreta-
rea vulgarizat , simplist  a principiilor economiei de pia , un rol negativ. Rea-
lizarea drepturilor fundamentale ale omului, asigurat  de sistemul de ocrotire a 

ii, educa iei, serviciilor sociale, justi iei, ordinii de drept, sunt reduse 
la un simplu act de acordare de serviciu analogic cu servicii de gen taxi, cur -

torie, frizerie s.a. Logica este liniar , dac -i serviciu îl cump r indiferent de 
pre ul acestuia, mare sau mic, este legal  sau nu tranzac ia, i viceversa ofer 
serviciul la propria discre ie. Func ionarul corupt trateaz  propria func ie ca 
un gen de ”întreprindere particular  (SRL)”, care urmeaz  s-o faci maximal de 
profitabil . Func ia devine instrument de multiplicare a profitului, care depinde 
pe de o parte de conjuctura pie ii, pe de alt  parte de capacitatea 
func ionarului de a g si punctul optimal în curba cererii de asemenea servicii. 
În consecin  ne confrunt m cu starea, c  mase largi ai popula iei sunt puse în 
situa ia cînd s  procedezi conform normelor civilizate i a cerin elor 
deontologice, obiectiv nu este posibil, iar subiectiv devine imprudent, deoarece 
caracterul antisocial reune te nu o ac iunea deviant , ci aceea, cît de 
paradoxal n-ar p rea, care este conform  legisla iei, cu orient ri morale, care 
deocamdat  nu s-au acomodat la tendi ele i normele societ ii de consum în 
mas . 

adar, din perspectiva sociologic , corup ia este o însu ire neligitim  a 
rolurilor institu ionale sociale (func iilor) de c tre subiec ii care le transpun 
în via . Or, situa ia este corupt  atunci când individul, care realizeaz  un rol 
social institu ionalizat (func ionar public, judec tor, medic, poli ist, profesor 
s.a) i care în virtutea exerci iului posed  competen e decizionale (în sensul 
solu ion rii problemelor la propria latitudine, discre ie), folosesc aceast  
posibilitate în propriile scopuri i interese, neprev zute sau chiar incompatibile 
cu rolul exercitat.  

mâne pu in studiat fenomenul corup iei în societatea moldoveneasc  
din perspectiva structural-func ional . Merit  aten ie abordarea fenomenului 
corup ie, mai cu seam  al corup iei de nivel cotidian, care este mult 
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spândit  în societatea noastr , din punct de vedere a teoriei ”societ ii 
darurilor”. Despre rolul darului în societate, pe baza materialului empiric adunat 
din  Polinezia,  Malaezia   i  spa iul  nord-vest  american,  a  scris  în  lucrarea  sa  
”Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés primitives„ 
(Eseu despre dar) în 1923 sociologul i etnograful francez Marcel Mauss, care 
”consider  darul un ”fenomen social total”, avînd implica ii economice, 
sociale, politice, juridice, familiale, i religioase. Acest ”sistem al presta iilor 
totale” nu poate fi redus la un simplu schimb comercial datorit  faptului ca nu 
se schimb  doar bunuri ci, înainte de toate, formule de polite e… Din punctul 

u de vedere, acest fenomen are la baz  dou  coordonate esen iale: obliga ia 
de  a  d rui  i  obliga ia  de  a  primi,  c ci,  de i  acest  schimb  de  daruri  au  un  
caracter aparent voluntar i gratuit ele sunt, în fapt, strict obligatorii i 
interesate [9]. 

Adaptate la realitatea noast , concluziile lui Mauss, demonstreaz  c  statu-
tul social al individului nu joac  doar rolul de cadru care-i men ine pozi ia so-
cial ,  dar  mai  este  i  o  platform ,  pist  pentru  rela ii  cu  al i  indivizi,  care  
dispun de resurse, sau ofer  posibilitatea de a le accesa. Ca rezultat al acestei 
asimetrii sociale se consolideaz  rela ia favorizator-clientel , un gen de 
rela ie de lung  durat , astfel în cît ambii reu esc s  ob in  acces la resursele 
râvnite, f când schimb, realizând un tip de tranzac ie complex . Favorizatorul 
dispunând de anumite pârghii i posibilit i asigur  protec ia, iar clientul 
(bineficiarul) investe te fie c  financiar, fie munca, fie loaialitatea sa. Dar, a a 
cum  lumea  este  alc tuit  nu  doar  de  favorizatori  i  clientela  sa,  dar  i  din  
indivizi care din mai multe cauze nu fac parte din acest proces tranzac ional, 

i fiind nesatisf cu i de o asemenea stare a lucrurilor se unesc într-o opozi ie 
pentru a exclude establishmentul din pozi ia decizional , în dorin a de ai 
ocupa locul. 

Condi ionînd procesul de tranzac ie, schimb darul contribuie atât la 
acumulare de bunuri, cât i la stabilirea raporturilor de putere i de stratificare 
a  societ ii.  Cuvântul  „dar”  era  folosit  pentru  o  mare  varietate  de  ac iuni   i  
tranzac ii, care mai târziu s-au diferen iat sub denumiri proprii: pl i pentru 
servicii f cute, onorarii, obliga ii fa  de nobili sau regi, împrumuturi obi nuite 
sau chiar mit  [9]. 

Rolul darului, cadoului, aten iei, ploconului în via a zi de zi în perioada 
contemporan  în Republica Moldova este extrem de mare. Putem spune c  acest 
cult al darului mai reglementeaz  rela iile dintre indivizi, astfel alimentând fe-
nomenul corup iei de nivel cotidian (cadourile pentru medici, profesori, 
”micile aten ii” la examene, diverse genuri de favoruri .a.), care are o 
dispersare total  în Moldova. Se întreprind oarecare m suri de reglementa a 
acestui fenomen, spre exemplu în Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu 
privire la conflictul de interese, precum i în textul Legii nr.25-XVI din 22 
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februarie 2008 privind Codul de conduit  a func ionarului public sunt prev zute 
articole care descriu reglarea situa iilor determinate de fenomenul ”dar”.  

”Articolul 11. Cadouri i avantaje  
(1) Func ionarului public îi este interzis s  solicite sau s  accepte cadouri, 

servicii, favoruri sau alte avantaje care îi sînt destinate personal sau familiei, ru-
delor, prietenilor, persoanelor fizice sau juridice cu care are sau a avut rela ii de 
afaceri sau de natur  politic , care îi pot influen a corectitudinea în exercitarea 
func iei publice de inute sau pot fi considerate drept  recompens  în raport cu 
atribu iile sale de serviciu.  

(2) Func ionarul public poate accepta, conform normelor de polite e i 
de ospitalitate unanim recunoscute, semne de aten ie i suvenire simbolice a 

ror valoare nu dep te un salariu minim pe ar , stabilit prin hot rîre 
de Guvern. 

(3) Cadourile acceptate cu încalcarea dispozi iilor alin.(2) se transmit în ge-
stiunea autorit ii publice respective în modul prev zut de lege. 

(4) Dac  func ionarului public i se propune un avantaj necuvenit, el trebuie 
 ia m surile necesare pentru a- i asigura protec ia: 

a) s  refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi folo-
sit ca prob ;  

b) s  încerce s  identifice persoana care i-a f cut propunerea;  
c) s i asigure martori, de exemplu, colegii de serviciu;  
d) s  înscrie detaliat aceste ac iuni într-un registru oficial special; 
e) s  raporteze imediat aceast  tentativ  superiorului s u ori, direct, autori-

ilor competente; 
f) s i desf oare activitatea în mod normal, în special cea pentru care i s-a 

oferit avantajul necuvenit [13]. 
Men ion m c  în anul 2011 Legea privind Codul de conduit  a func iona-

rului public a fost amendat , astfel a fost concretizat  interdic ia pentru recep-
ionarea cadourilor, alineatul 2. Reglementarea anterioar  era una ambigu , pe-

ntru c  mai în glum , mai pe serios, se discuta c  alineatul 2 nu reglementa de 
cîte ori pe zi, lun  sau an func ionarul public poate recep iona semnele de 
aten ie a c ror valoare nu dep te un salariu minim pe ar . A mai fost 
exclus  prevedere  literei  (f)  din  alineatul  4,  au  mai  fost  operate  i  alte  
concretiz ri, pe care le vede i mai jos. 

Articolul 11. Cadouri i alte avantaje 
(1) Func ionarului public îi este interzis s  solicite sau s  accepte cadouri, 

servicii, favoruri, invita ii sau orice alt avantaj, destinate personal acestuia sau 
familiei sale. 

(2)  Interdic ia specificat  la alin. (1) nu se aplic  în privin a cadourilor 
simbolice, celor oferite din polite e sau primite cu prilejul anumitor ac iuni 
de protocol i a c ror valoare nu dep te limitele stabilite de Guvern. 
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(3) Cadourile a c ror valoare dep te limitele stabilite se transmit în ges-
tiunea autorit ii publice respective i se înscriu într-un registru special, inut de 
fiecare autoritate public , informa ia din acesta fiind public . În cazul în care 
func ionarul public achit  contravaloarea bunului primit în calitate de cadou, 
acesta îl poate p stra, cu men iunea despre acest fapt în registru contra semn tu-

. 
(4) Modul de evaluare, eviden , p strare, utilizare i r scump rare a cado-

urilor este reglementat de Guvern. 
(5) Dac  func ionarului public i se propune un cadou, serviciu, favor, invi-

ta ie sau orice alt avantaj necuvenit, el trebuie s  ia m surile necesare pentru a-
i asigura protec ia:  

a)  refuze avantajul necuvenit; acesta nu trebuie acceptat pentru a fi fo-
losit ca prob ; 

b)  se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii de serviciu;  
c)  înscrie detaliat aceste ac iuni într-un registru special;  
d)  raporteze imediat aceast  tentativ  autorit ilor competente;  
e) i desf oare activitatea corespunz tor, în special cea pentru care i s-

a oferit avantajul necuvenit [2; 3]. 
Darul, ca unitate de schimb, de a.n. valut  care circula ( i mai circul ) în 

perioada anilor 90, imediat dup  ob inerea independen ii în timp ce 
institu iile statale erau în stadiul form rii, în situa ia când bugetarii cu lunile 
nu- i ridicau salariile, oamenii erau impu i din cauza imperfic iunii 
mecanismelor de distribuire a bunurilor în baza principiilor de pia  s  preia 
acest proces  în mâinile sale. Anume în perioada în cauz  se extind fenomenele 
de gen: mul umiri materiale pentru servicii medicale; a a numitele funda ii 
(neînregistrate) colare, colectare de surse financiare pentru sus inerea 
înv torilor (plicuri cu supliment lunar la salariu) i intre inerea edificiilor; 
mul umirea sub form  de plic cu bani pentru serviciul acordat de func ionarul 
public pentru solu ionarea pozitiv  a problemei .a., într-un cuvînt în lipsa 
mecanismului i controlului din partea statului, disfunc ionalit ii 
mecanismelor puterii de stat, societatea a g sit în fa a coruperii modalitatea 
denaturat  de autorganizare.  

A fost o solu ie tranzitorie, dar pe departe nu una moral , i nici una 
ra ional , cel pu in din perspectiva eticii kantiene. Universalizarea mitei, 
ob ineii rezultatului scontat, poate c i legitim, dar pe cale ilegal , trage dup  
sine lan ul de alte ilegalit i, duble standarde i  presupune c  anume aceast  
fapt  imoral  devine pasibil  s  fie aplicat  de oricine în orice situa ii. Or, se 
pune în mi care mecanismul cercului vicios: primul pas – acord serviciul 
calitativ, indiferent de faptul voi fi sau nu mul umit (dar); pasul doi - acord 
serviciul calitativ i primesc darul pentru asta; pasul trei – acord serviciu 
calitativ doar în condi ia oferirii darului; pasul patru – acord serviciu contra 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

126 

mit , chiar dac  clientului acest serviciu nu se cuvine. Cam în acest fel are loc 
degradarea, periversia, metamorfoza normei în antinorm . Orice regim politic, 
sistem economic va fi eficient dac  va fi i unul moral. Renumitul investor 
american, fondatorul 'The Vanguard Group', una din cele mai mari companii de 
investi ii din lume, John Bogle vorbind despre starea de lucruri în SUA, sper  

 societatea american  se va debarasa de la l comie excesiv , egoism i 
materialism i va reveni la idealurile capitaliste, fondate pe cinste, onestitate i 
încredere [4]. 

Cu regret, restabilirea climatului moral, dup  pierderea acestuia este foarte 
complicat. Oare nu poate ac iona în acest domeniu legea ireversibilit ii evo-
lutive a lui Louis Dollo? Este vorba de starea unei societ i, în care existau i 
func ionau normele morale prin care norm  era atitudinea strict negativ  fa  
de actele de corupere, aceast  apreciere este erodat , pierdut , schimbat  cu o 
atitudine de toleran  maxim  (inclusiv din cauza implic rii în diverse forme 

i nivele de corup ie a tuturor), revenirea la situa ia ini ial , când morala 
este unul din principalii factori de reglare a rela iilor din via a privat i 
public , are o perspectiv  pesimist .  

Anume din aceste cauze nivelul de corup ie cotidian  are o amploare 
impun toare în Moldova. În anul 2011 a fost realizat un studiu, în cadrul c ruia 
au fost interviva i exper i din Republica Moldova, implica i direct în 
institu iile abilitate în combaterea fenomenului corup iei. ”Marea majoritate a 
exper ilor participan i la intervievare au men ionat c  domeniile cele mai 
afectate de corup ie în Republica Moldova sunt cel al s ii, înv mântului 
i a justi iei: 

- Q1 „ Domeniul politic, sectorul justi iei, organele de aplicare a legii, do-
meniile sociale de s tate i înv mânt. Vulnerabilitatea acestora fa  de 
corup ie fiind sporit  din cauza birocratiz rii înalte a sistemului bugetar”.  

- Q2 „Sectorul politic, sectorul justi iei”.   
- Q3 „Sectorul educa iei, s ii i public”.  
- Q4 „Majoritatea domeniilor cu care se ciocne te popula ia mai des pre-

cum: medicina, înv mântul justi ia”. 
- Q5 „Institu iile judec tore ti, organele de control, precum i medicina” 
Cauzele principale ale fenomenului corup iei în Republica Moldova în opi-

nia unor exper ilor in de aspectul legislativ, precum „imperfec iunea i neapli-
carea cadrului legal, lipsa voin ei politice de a întreprinde m suri radicale (ca 
în exemplul statelor Georgia, Hong Kong)” (Q5), aplicarea unor „pedepse u o-
are” (Q1), al ii au men ionat i cauze ce in de situa ia economic  precum „ni-
velul mic al salariilor în compara ie cu pre urile mari” [Q4], „ cia, nivelul 
sc zut de trai, nivelul jos de motivare a func ionarilor” [Q5]. Totodat , majo-
ritatea  exper ilor  au  aten ionat  i  unele  cauze  ce  in  de  factorul  uman  precum  
„nivelul jos al integrit ii func ionarilor” [Q3] sau „lipsa voin ei politice de a 
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o contracara” [Q4], „prevalarea cum trismului i nepotismului în structurile 
de stat i a birocratismului”  [Q2]” [8, p.116].   

Cre terea nivelului de coru ie, este o legitate pentru statele care parcurg 
calea moderniz rii. Printre factorii socioculturali ai copu iei despre care am 
vorbit, rezultate ale tradi iilor istorice, sociale, disfunc ionalit ii 
instrumentelor statale, remarc m trecerea accelerat  (cu toate handicapurile i 
neajunsurile sale ) spre un nou sistem social, fundamentat pe proprietate privat  

i  economie  de  pia ,  care  nu  avea  un  suport  fortificat  de  valori,  orint ri,  
cultur  politic , adecvat  unor atare rela ii; lipsa unui sistem de control. 
Contracararea, minimizarea, limitarea ac iunii fenomenului corup iei totu i 
este posibil. Lucru demonstrat de un ir de state democratice, de i nici rile 
cu democra ii consolidate nu au ”imunitate pe via ” fa  de acest fenomen 
social. Lupta contra coru iei urmeaz  concentrarea asupra solu ion rii treptate 
a cauzelor i condi iilor care o genereaz i conjugarea sistemic  a eforturilor 
actorilor politici i a celor din societatea civil .  

Concluzionând cele analizate în articolul în cauz , generaliz m cauzele co-
rup iei, care trebuie anihilate, pentru a ob ine primele rezultate palpabile în 
acest proces: 

- Dep irea st rii de lucruri mo tenite de la regimului politic totalitar – 
a) lipsa transparen ei actului decizional i a unei monitoriz ri permanente din 
partea societ ii; b) sl birea ritmului de diferen iere a puterii politice de cea 
economic , divizarea fireasc  a muncii dintre institu iile politice, care trebuie 

 creeze cadrul pentru activitatea economic , realizat  de agen ii economici 
liberi; 

- Declinul economic i s cia – a) s cia, sc derea nivelului de trai a oa-
menilor, incapacitatea statului de a asigura un mod decent de via  prin politici 
de salarizare a bugetarilor, contribuie la corup ie cotidian , b) dificult ile în 
activitatea economic  (lipsa mecanismelor regulatorii clare, infla ia .a.) 
determin  formarea unui anumit mod de comportament economic, condus de 
logica ob inerii venitului mare i repede (conjuctura nu e stabil ), fie i 
riscant, acest tip de comportament economic este caracterizat de solu ionarea 
problemelor care apar într-un ritm rapid, or prin corupere; 

- Cadrul legal i imperfec iunea actelor legislative – a) neajunsurile în 
legisla ia ce reglementa procesul de privatizare, ambiguit ile, care creau 
marj  mare în aplicarea prevederilor normative, b) principiile economiei de 
pia  erau implementate de factorii de decizii, care interpretau statul, 
mecanizmele i bunurile materiale ale acestui ca propiul domin, c) 
ambiguit ile i neconcordan a între prevederile actelor legislative i cele 
normative ale Guvernul, factori care au contribuit la amplificarea corup iei, cei 
drept în ultima perioad , sub presiunile structurilor europene în acest domeniu 
au fost întreprinse unele tentative de ameliorare a situa iei; 
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- Ineficien a institu iilor puteri de stat – a) dezvoltarea slab  a 
institu iilor administrative; b) lipsa unui ”armate” contemporan de func ionari 
publici, c) imixtiunea politicului i a businessului în domeniul profesional; d) 
ineficien a preg tirii, select rii, promov rii a persoanelor demne pentru 
ocuparea func iilor în structurile statale, e) tradi ia de a se supune nu 
prevederilor legii, ci ordinelor i instruc iunilor efului (orale);  

- Deficien a societ ii civile, sciziunea dintre putere i societate –  a)  
elementele în parte, precum i societatea civil  în ansamblu sunt în curs de 
dezvoltare, b) lipsa elementelor constitutive al societ ii civile – personalitatea 
civic activ , purt toare de cultur  politic  participativ  (nu parohial , care 
predomin  acum în societatea noastr ), c) dificult ile exercit rii controlului 
din partea societ ii asupra domeniului politic i administrative; 

- Caracterul neconsolidat a institu iilor i tradi iilor democratice –  a)  
diminuarea autorit ii institu iilor sociale i ale celor politice democratice 
(apriori firave) minimalizeaz , atât rolul acestora pentru societate, cât i nivelul 
de încredere în ele de c tre popula ie, b) cultura politic  de tip parohial , 
problemele dezvolt rii partidelor politice în contextul implement rii principiilor 
democratice în structura i activitatea intern , fenomenul coruperii electorale, 
toate în ansamblu contribuie la profanarea i coruperea procesului politic i a 
puterii reprezentative, c) dependen a direct  a liderilor forma iunilor politice 
de bo i (de in torii resurselor financiare), care investind în campaniile 
electorale se simt în drept de a- i restitui, în cel mai bun caz, cel pu in sumele 
cheltuite, prin urmare caracterul corupt al puterii legislative este programat la 
etapa preelectoral , d) caracterul fictiv al vie ei politice, lipsa dialogului i 
concuren ei loiale dintre majoritate i opozi ie, ignorarea acesteia duce la un 
schimb al capitalului politic pe cel economic, are loc o metamorfoz  fin  de la 
lobbysm semilegal spre act de corup ie clasic, e) venirea la putere, în sensul 
realiz rii directe a puterii politice, a reprezentan ilor din mediul de afaceri, 
fiind purt tori de tradi ii i mentalitate respectiv , f) ineficien a sistemului 
judec toresc, nivelul sc zut al con tiin ei i culturii juridice; 

- Duplicitatea standardelor morale – a) existen a dublelor standarde mo-
rale în societate, b) atitudinea negativ  din partea întregii societ i fa  de 
corup ie la nivel înalt (politic, administrativ, judec toresc, c) atitudine tolerant  
fa  de corup ia de nivel cotidian, ce contribuie la lichidarea distinc iei 
dintre norm i deviere. 

Or, corup ia determin  criza institu iilor sociale, politice, economice, 
culturale, i viceversa – criza institu ional  determin  extinderea 
corup iei. 
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The article is based on the data of the public opinion research of Central 

Asian migrant workers in Moscow and Moscow region. One of the key questi-
ons of the study was the adaptation of migrants to life in the capital, how the 
migrants asses the degree of their adaptation. This article discusses the issue 
both in terms of experts on migration and the migrants themselves. 
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The presence of foreign labor migrant in Moscow is, perhaps, one of the 

most discussed problems of city life. The theme of labor migration can be heard 
constantly in the speeches made by political leaders, representatives of non-go-
vernmental organizations having various leanings, and public officials. Musco-
vites often feel some kind of animosity towards migrants. Many interesting re-
search papers have come out lately, devoted to labor migration, including those 
by Zh.A.Zayonchkovskaya, E.V.Tyuryukanova, V.I.Mukomel, L.M.Drobizhe-
va, V.I.Dyatlov, O.I.Vendina, etc.  

A highly diversified and capacious labor market, relatively high wages and 
salaries make Moscow extremely attractive for migrants from various countries. 
The migration flow to Moscow has become massive over the last two decades. 
A highly diversified and capacious labor market, relatively high wages and sala-
ries make Moscow extremely attractive for migrants from various countries. 
The migration flow to Moscow has become massive over the last two decades. 
However no reliable information on the number of migrants in the region exists. 
The estimations vary. First Vice-Chairman of the State Duma Committee on the 
Nationalities Affairs Mr. Valery Rashkin said that 2 million migrants live in 
Moscow. Well known expert on ethnic relations and migrants Dr. Yuri Moscov-
sky argues that this figure cannot exceed 8 hundred thousands. He believes that 
exorbitant figures were spin out of thin air are only a subject of speculations [1].  

In an interview to the “Rossiyskaya Gazeta” newspaper, the director of the 
Federal Migration Service Konstantin Romodanovsky said that as of September 
1st, 2010, on Russia’s territory there were 960,000 migrants having work per-
mits, and about 4 mln foreigners working illegally [2]. If we apply such a pro-
portion to Moscow, we will be able to estimate the number of illegal labor mig-
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rant in our city at about 900,000. Thus, the total number of labor migrants (both 
legal and illegal) in Moscow makes up some 1,100,000 people.  

According to the Russian Federal State Statistics Service (Rosstat) esti-
mates, based on the preliminary results of the 2010 all-Russia population cen-
sus, the number of Moscow’s permanent population as of January 1st, 2011, ma-
de up 11,551,930 people [3]. Thus, proceeding from FMS figures, the ratio will 
be 1 migrant to 10 permanent Moscow residents.   

The presence of large numbers of migrants in Moscow, just like in any oth-
er city, is a complex and contradictory phenomenon. The city economy depends 
on labor migrants to a huge extent, so any decrease in their number in the nea-
rest future seems unlikely. Some of the city’s vital functions are just impossible 
to maintain without foreign labor migrants. Nevertheless, the presence of such a 
large number of migrants, especially illegal ones, give rise to acute problems in 
the city life. In January 2013 VCIOM – Russian Public Opinion Research Cen-
ter conducted a survey. According to its data the majority of the Muscovites 
think that migration is the most pressing problem of the city today. 77 per cent 
of those surveyed said that the migration legislation should be hardened [4].   

While solving important economic problems, migrants create other, no less 
complex ones. This applies to the fullest extent to the migrants who work illega-
lly, which affords a breeding ground for the development of the shadow and cri-
minal economy, and also corruption.    

The mutual relations between the city’s permanent residents and migrants 
are an important parameter of foreign migrants’ presence. Pressing problems 
arise in this sphere, in particular, in the relations with Central Asian migrants. 
The ethnic and cultural gap that occurs with regard to the migrants coming from 
this region is accompanied by huge social differences, because those migrants 
are largely country dwellers having no professional training and with a poor co-
mmand of Russian.  

In 2011, the researchers at the Foundation for the Development of Interna-
tional Contacts “Good Neighborliness” conducted the sociological survey “The 
Migration Situation in Moscow and the Moscow Region: Reality against Myt-
hologems”. During the project implementation, state funds were used, allocated 
by the Institute for Social Planning as a grant, in accordance with the decree of 
the President  of  the Russian Federation of  May 8th, 2010 No.300–rp. The pro-
ject’s objective was to determine major socio-economic characteristic of Central 
Asian labor migration in Moscow, to identify key trends in the developments of 
the migration processes in the city, and also to explore the prospects of solving 
major problems related to migrants. As the survey’s target groups, there were 
labor migrants from Tadjikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan, as well as experts 
in migration, such as state government workers, scientists, representatives of 
non-governmental organizations and mass media.   
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For collecting primary sociological data, the method of personal intervie-
wing was used.  

The respondents were questioned at their workplaces using the question-
naire, designed by the Foundation for the Development of International Con-
tacts “Good Neighborliness.” 

In all, 456 migrants from Tadjikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan were 
surveyed.  

In the course of collecting primary data by qualitative methods, half-forma-
lized expert interviews were used. In all, 35 interviews were conducted with ex-
perts, that is, representatives of state administration bodies, non-governmental 
organizations, mass media, and scientists. While developing the methods, app-
roaches had been used developed by the US professors C.Buckley (Social Scie-
nce Research Council) and B.Mitchneck (University of Arizona). One of the 
key questions of the survey was the degree of migrants’ adaptation to life in 
Moscow.      

It is traditionally believed that Central Asian migrants experience great dif-
ficulty with adaptation. This is due to their being unaccustomed to life in a me-
galopolis, poor command of the Russian language, cultural differences, etc. This 
results in migrants becoming involved in organized criminal networks; they 
may be subjected to forced labor, and they often find themselves victims or per-
petrators of crime. Besides, Central Asian migrants are oriented towards rela-
tively low wages and unfavorable living conditions [5, p.109]. 

As to various aspects of the degree of labor migrants’ adaptation to life in 
Moscow and the Moscow Region, most of the experts considered it incorrect to 
try to find out “nuances” in the issue of those people’s adaption to labor and li-
ving conditions. The prevailing opinion was that a person is either adapted to 
the social realm or not. Under such an approach, the experts’ opinions were di-
vided roughly into two equal parts: 54% of them believed that legal labor mig-
rants were adapted to those conditions, and 46%, that they were not.  

As far as illegal migrants are concerned, the opinions were unanimous: 
they are not adapted to living in Moscow and the Moscow Region. When living 
under illegal conditions, migrants cannot get their sea legs. Psychological fati-
gue, inadequate behavior, locking themselves up into their community and their 
relatives – all this impedes migrants’ adaptation.  

The experts called adaptation of Central Asian legal labor migrants “the 
adaptation of the serf.” Such an assessment implies not a specific economic and 
legal status of a migrant, but the situation of the above-mentioned “institutional 
illegality,” when a person, getting adjusted to the condition of his or her existen-
ce, has to rely not on the principles of law, but on the employer’s honesty, the 
corrupt policeman’s or bureaucrat’s favor, and unlawful practices of various mi-
ddlemen.    
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As the frequency analysis of expert assessments shows, the following fea-
tures are peculiar for the process of adaption of labor migrants from the countri-
es under study: 

a) migrants adapt in accordance with their motivation: temporary migrants 
are oriented towards the temporary overcoming of migration difficulties, perma-
nent migrants (with no intention to return), towards integration into the Russian 
society;  

b) migrants are not able to adapt to the displays of grassroots nationalism 
and xenophobia;  

c) temporary labor migrants (especially short-term ones) prefer not to take 
any actions at all to adapt to the conditions they live in;  

d) adaptation of temporary migrants takes place not so much through their 
own efforts, as through middlemen. 

Unlike the experts, migrants are more positive in assessing the degree of 
their adaptation in Russia’s capital city. The respondents’ answers to the general 
question “To what degree have they adapted to life in Moscow?” show that the 
majority of them are sure of their having managed to adapt to Moscow life in a 
varying degree. Every one in four respondents (24.9%) argued that he or she 
had fully adapted to live in the city, while another 55.7%, rather adapted. Those 
who believed they have not adapted to the new life make up approximately one 
tenth of the entire sample (12.9%).  

One can note a number of distinctions among migrants of various age gro-
ups. Naturally, the younger the respondents are, the more successfully they 
adapt to the new conditions. Whereas the proportion of those who were sure of 
their full adaptation in the youngest age group of 18-34 made up 28.2%, such 
were as little as 12.5% in the group of 50 year-olds and older.  

 
Diagram 1. To what degree have you adapted to life in Moscow? (percen-

tages of those surveyed): 
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According to the experts, the overwhelming majority of migrants are initia-

lly oriented towards casual or temporary employment. Having worked for a 
short time in Moscow or the Moscow Regions and having assimilated to local 
lifestyle, a migrant takes a decision on whether to continue and widen the accu-
mulated experience (turning a short-term migration into cyclical one). If the ex-
perience of regular travels to Russia in search for earnings proves successful, 
the question of may be raised of moving permanently to Russia (turning tempo-
rary migration into permanent settlement).  

The experts derive two conclusions from this general premise. The majori-
ty (64%) believe that at every specific moment of time there is a set of people in 
the migration flow, who plan to stay permanently in Russia. Another group of 
experts (36%) believe that initially none of the migrants plans to stay in Russia 
forever. But, in time, given a coincidence of a series of objective and subjective 
circumstances, a migrant grows to make a decision on whether to obtain Russi-
an citizenship or not.  

A number of experts think that a migrant’s declared intention to get tempo-
rary employment,  according to the terms of  labor  migrant  legalization,  is,  to  a  
certain extent, a fiction. Meaning that the procedure of obtaining Russian citize-
nship implies the applicant’s having been through a 5-year period of temporary 
stay and temporary employment in Russia. That is, being formally a temporary 
labor migrant, a person, in reality, is just getting ready to obtain citizenship.  

When the experts singled out a set of people, who planned to stay permane-
ntly in Russia, they noted that those migrants’ financial standing was more so-
lid, than that of unequivocally temporary laborers. To support their assessment, 
the experts refer to the fact that the supposed permanent migrants’ jobs are, as a 
rule, more qualified, and hence, better paying.  

The initial orientation towards temporary employment is also confirmed by 
the migrant survey data: the majority of them would like to return to their home-
land. Three-quarter of the surveyed migrants intended to return to their home-
land (76.1%). 14.0% of respondents were not intending. And one in every ten 
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was undetermined (9.7%).  
 
Diagram 2. Are you intending to return to your homeland? (% of those sur-

veyed) 

 
 
There is no significant difference between representatives of various count-

ries in the answers to this question, but one can single out some differences by 
the age and occupation of the migrants surveyed. In particular, older-generation 
migrants largely intend to return to their homeland (90.0%), whereas in the you-
nger generation (18-34-year olds) such are 73.5%.  

The majority of those intending to return home are planning to do so within 
several months/years (57%). Another 29% plan to return after they have earned 
a certain amount of money, and yet another 2%, when the contract is over. 12% 
of the respondents were undetermined.   
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Diagram 3. When are you planning to return to your homeland? (in percen-
tages of those who declared their wish to return)  

 
The questionnaire also included a number of projective questions aimed to 

clarify the correctness of the choice to travel to Moscow in search of a job. Sur-
vey results show that the majority of migrants are not disappointed in their choi-
ce. 86.0% answered that if they had known their life in Russia would be the way 
it was at the moment, they would still have traveled here. As little as 6% said 
no, while 8% of those taking part in the survey were undetermined. Besides, 
even if they had been offered a free ticket home, such an opportunity would ha-
ve been taken by as little as 13.1% of respondents. Three out of four (75.1%) of 
those surveyed do not seek to return to their homeland right away. 11.8% of sur-
vey participants were undetermined.    

If some young man would speak to the respondents and ask them whether 
it is worthwhile going abroad in search of a job, would they advise him to go to 
Russia, the majority answered yes (72.9%). 8.6% of those surveyed would not 
advise him to do so. Another 18.1% were undetermined. In this regard, Uzbeki-
stani migrants were most critical: of them, 19.2% of respondents would not ad-
vise him to go to Russia (for Kyrgyzstan’s and Tadjikistan’s residents, this figu-
re made up 2.0% and 4.5%, respectively), 64.7% would recommend, which is 
lower than the figures for the other two countries (75.2% and 78.8%, respecti-
vely).    
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Table 1. If some young man would speak to you and ask you whether it is 
worthwhile going abroad in search of a job, would you advise him to go to Rus-
sia? (in percentages of those surveyed): 

 Total Kyrgyzs Tadjiks Uzbeks 
Yes 72.9 75.2 78.8 64.7 
No 8.6 2.0 4.5 19.2 
Undecided 18.1 21.6 16.7 16.0 
Refusal 0.4 1.3 0 0 

 
Distribution of answers to this question also changes with age. The youn-

ger migrants more eagerly recommend to go to Russia (79.4%), in distinction 
from those who are older than 50 (65.0%).  

 
Table 2. If some young man would speak to you and ask whether it worth-

while to go abroad in search for a job, would you advise him to go to Russia? 
(percentages of those surveyed) 

 18-34 year-olds 35-49 year-olds 50 and older In all 
Yes 79.4 61.6 65.0 72.9 
No 8.7 10.1 2.5 8.6 
Undecided 11.8 26.8 32.5 18.1 
Refusal 0 1.4 0 0.4 

 
The majority also support the choice in favor of Moscow (77.2%), while 

9.9% of respondents would not recommend it. In the process, Moscow gets the 
biggest number of negative appraisals in the answers of Uzbekistani migrants 
(18.6% do not recommend coming up here, while for Kyrgyzstan and Tadjikis-
tan this figure made up 4.6% and 6.4%, respectively).   

The biggest number of those dissatisfied is in the construction industry, co-
mpared to other sectors of the economy (16.8% would not advise to come to 
Moscow in search of a job).   
 

Table 3. Would you advise him to come to Moscow? (percentages of those 
surveyed) 

 On the whole Kyrgyzs Tadjiks Uzbeks 
Yes 77.2 85.0 78.2 68.6 
No 9.9 4.6 6.4 18.6 
Undecided 12.7 9.8 15.4 12.8 
Refusal 0.2 0.7 0 0 

 
Study results show that the majority of labor migrants are adapted and inte-
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grated poorly into the Russian society. The majority of them, in fact, work ille-
gally, they rent rooms on an informal basis, and they do not have any social, la-
bor, or juridical guaranties. An employer who engages migrants does not enter 
into legal contract with them and does not render assistance in his search for lo-
dging. Employment Information is distributed among migrants through informal 
channels, that is, through friends and relatives. Migrant recruitment occurs prac-
tically illegally. As a result, the majority of migrants find themselves outside the 
legal framework. When in Moscow, migrants may believe they have fully adap-
ted to life  in  Russia’s  capital,  but,  in  reality,  they are largely integrated into a  
migrant community and maintain relationships only with migrants. Questions 
raised in the survey require further investigation and also a single-minded state 
policy at all levels, which will facilitate the legalization of migrants and their 
active integration into society.    
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The relations between political power and opposition are specifically in 

transition country. Democratization is the process whereby a country adopts 
such a regime. To be considered democratic, a country must choose its leaders 
through fair and competitive elections, ensure basic civil liberties, and respect 
the rule of law. Some observers also claim that a democracy has to have a capi-
talist economy and a strong civil society and civic culture, although not all poli-
tical scientists would include these two criteria. 

There is less agreement among political scientists about how that process 
occurs, including the criteria to use in determining if democratization has, in 
fact, taken place. Many countries have adopted democratic regimes only to see 
them collapse in a military coup or other revolt that yields an authoritarian go-
vernment instead. Typically, we do not think that democracy has truly taken ro-
ot until at least three national elections have been held. Another criterion raised 
by many experts is the peaceful transfer of power from one political party or co-
alition to the former opposition. Such a transition is critical because it indicates 
that the major political forces in a country are prepared to settle their disputes 
without violence and to accept that they will all spend periods of time out of of-
fice. 

 
Procesul de tranzi ie de la regimul comunist sovietic spre democra ie i stat 

de drept, caracterizat prin transform ri democratice structurale i axiologice, în 
literatura de specialitate este numit democratizare. O scurt  trecere în revist  a 

http://www.beyondintractability.org/bi-essay/civil-society
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bogatei literaturi cu privire la democratizare dezv luie faptul c  exist  o diversi-
tate în perspectivele de abordare i de conceptualizare a termenului [1, 2, 3, 4]. 
Democratizarea a fost conceptualizat  ca discurs, cerere, set de schimb ri insti-
tu ionale, form  de domina ie a elitelor, sistem politic, exerci iu al politicii de 
putere i cerere de solidaritate global . Pluralismul accep iunilor este provocat , 
în mare parte în diversitatea abord rilor: teorie politic , politic  comparat , rela-
ii interna ionale, sociologie, economie politic  etc. 

În opinia lui J.Grugel „din perspectiva studiilor politice, democratizarea a 
fost în eleas  în sensul unui continuum pornind de la o pozi ie minimalist  spre 
una maximalist , majoritatea comentatorilor pozi ionându-se pe diferite puncte 
ale intervalului” [2, p.18]. Defini ia minimalist  trateaz  no iunea democratiz -
rii prin institu ionalizarea (permanentizarea) procedurilor electorale, care trebuie 

 fie libere i conform normelor general acceptate într-o democra ie liberal , 
precum i s  se desf oare permanent la un interval de timp strict determinat. O 
defini ie mai cuprinz toare presupune „introducerea drepturilor individuale libe-
rale (libertatea de asociere, libertatea religioas , libertatea presei, libertatea de a 
candida pentru func ii publice etc.)” [2, p.18]. Cu toate acestea defini ia „maxi-
malist ” r mâne i a fi limitat , deoarece exclude din componen a sa problema 
rela iilor de putere, a principiilor i mecanismelor de interac iune între guverna-
re i opozi ie. Din care cauz , pentru cercetarea de fa  prefer m o defini ie mai 
larg , în care democratizarea reprezint  nu doar introducerea i extinderea drep-
turilor cet ene ti, ci i instituirea unui mecanism specific de interac iune a gu-
vern rii cu opozi ia în cadrul unor rela ii de putere specifice unui stat democra-
tic. 

Cazul particular al democratiz rii societ ilor postcomuniste, în care se în-
cadreaz i exemplul singular al Republicii Moldova, este unul destul de comp-
licat [5]. Numeroasele studii în domeniu au o abordare critic  a fenomenului i 
proceselor respective, legate de tergiversarea moderniz rii politice i sociale. 
Legitatea stabilit  de acestea se refer  la ideea c  cu cât influen a ideologiei co-
muniste a fost mai puternic  în societate, cu atât reu ita tranzi iei a fost mai difi-
cil  [6]. Respectiv, cele mai grave probleme i mai anevoioas  a fost, i r mâne 
a fi în fostele republici unionale ale Uniunii Sovietice (cu excep ia celor trei sta-
te baltice). În spa iul post-sovietic sunt autori care critic  dur teoria democrati-

rii, considerând c  democra ia liberal  nu este unica direc ie în modernizarea 
societ ilor respective, dimpotriv  se sus ine c  transform rile democratice în 
regiune au e uat, finalizându-se cu instaurarea regimurilor autoritare, iar siste-
mele politice sunt supuse permanent sau sporadic unor crize de sistem [7]. 
Drept obiective de alternativ  „democratiz rii liberale” sunt propuse solu iile 
oferite de China, Hong Kong sau Singapore. 

În opinia autorilor prezentului articol, dinamica transform rilor democrati-
ce din Republica Moldova într-adev r nu este pe m sura a tept rilor. Îns  acest 
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fapt nu poate servi nici într-un caz drept motiv de a refuza modelul democratic 
de guvernare. În privin a orient rii strategice spre construc ia unui stat democra-
tic i de drept în societatea moldoveneasc , inclusiv în sistemul rela iilor de pu-
tere, exist  un consens. În pofida crizei politice de durat  de moment, atât guve-
rnarea cât i opozi ia nu pun problema valabilit ii sistemului, ci doar a imperfe-

iunii unor mecanisme constitu ionale de completare a regimului politic. Reie-
ind din tipologia parcursului transform rilor democratice propus  de D.Potter 
.a., care prevede existen a a dou  etape: tranzi ia i consolidarea democratic , 

Republica Moldova parcurge cea de a doua perioad  [8]. 
Exist  mai multe puncte de vedere cu privire la „pachetul” minim de trans-

form ri necesare democratiz rii societ ii. Este arhicunoscut  ideea lui S.Hunt-
ington despre necesitatea „alternan ei guvernamentale” în calitate de condi ie 
suficient  a schimb rii democratice în societate [1]. Opinie criticat  la moment 
de majoritatea absolut  a cercet torilor fenomenului. Studiul literaturii în dome-
niu a mai permis de a observa c  majoritatea autorilor fac referin  în studiile 
sale la cercet rile lui R.Dahl, care în opera sa tiin ific  deduce un set de cerin e 
minime pentru o ar  democratic  [9, p.83-84]: 

- oficiali ale i prin vot. Controlul asupra deciziilor guvernamentale în pri-
vin a politicilor revine în mod constitu ional oficialilor vota i de cet eni; 

- alegeri libere, corecte i frecvente. Oficialii vota i sunt desemna i prin 
alegeri frecvente i organizate în mod corect; 

- libertatea de expresie. Cet enii au dreptul de a- i exprima, f  amenin a-
rea unei pedepse grave, opiniile asupra chestiunilor de politici, inclusiv critice; 

- surse alternative de informare. Cet enii au dreptul de a c uta surse de in-
formare alternative i autonome la al i cet eni, speciali ti, mass-media etc.; 

- autonomie asocia ional . Pentru a- i înf ptui diferitele drepturi, inclusiv 
pe cele necesare pentru func ionarea eficient  a institu iilor politice democrati-
ce, cet enii au dreptul de a forma asocia ii i organiza ii, inclusiv politice; 

- cet enie cuprinz toare. Nici unui adult cu reziden  permanent  în ar i 
supus legilor acesteia nu-i pot fi negate drepturile care sunt accesibile altora i 
necesare celor cinci institu ii politice enumerate aici. 

Dar i aceste condi ii institu ionale nu sunt suficiente. Reie ind din studiile 
semnate de L.Diamond .a. [10], la aspecte institu ionale ale democratiz rii ur-
meaz  s  fie ad ugate i altele principiale pentru consolidarea democra iei ca: 
cultura politic  participativ , con tiin a politic  pluralist , viziune economic  de 
pia  (marketizarea societ ii). Practica transform rilor democratice din Repub-
lica Moldova vine s  sus in  completarea setul de cerin e prezentate de R.Dahl. 
Pe lâng  aceste condi ii de design institu ional, un aspect extrem de important 
pentru democratizarea societ ii îl constituie institu ionalizarea con tiin ei de-
mocratice a popula iei. Altfel cum poate fi explicat fenomenul când cet enii, în 
pofida faptului c  dispun de toate libert ile de a alege i de o ofert  doctrinar  
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pluralist , continu  s  opteze în sondaje pentru un sistem de partide neconcuren-
ial. Cu siguran  existen a institu iilor înc  nu înseamn  existen a democra iei. 

Este necesar i „democratizarea” cet eanului. 
R.Dahl nu introduce în mod expres în setul de institu ii „minim necesare” 

existen a unei opozi ii politice libere în cadrul rela iilor de putere, îns  necesita-
tea i cadrul de func ionarea a acesteia este vizibil în practic toate condi iile îna-
intate. i acel control din partea oficialilor ale i a politicilor guvernamentale, i 
libera exprimare care fundamenteaz  opinia public  democratic , i acceptarea 
ideii de opinie diferit  de cea guvernamental , i dreptul de a se constitui în aso-
cia ii politice sau apolitice pe interese (dezvoltarea societ ii civile) etc. 

Utile prezentei cercet ri sunt studiile (devenite, deja, de referin  pentru ti-
in a politic  contemporan ) realizate de A.Lijphart cu privire la modelele demo-
cra iilor contemporane [11]. Autorul analizeaz  sistemul rela iilor de putere din 
cadrul societ ilor democratice în baza a dou  modele: majoritar i consensua-
list. În opinia lui A.Lijphart, modelul majoritar al democra iei (considerat mode-
lul clasic) presupune „guvernarea de c tre majoritate i în conformitate cu dori-

ele majorit ii” [11, p.25]. Modelul majoritar al democra iei presupune a a zi-
sa „tiranie a majorit ii” vizavi de dorin ele minorit ii. La acest subiect, G.Sar-
tori vorbe te despre faptul c  „rela ia majoritate-minoritate ob ine trei categorii 
de semnifica ie” [12, p.136-138]: 

- constitu ional. În contextul constitu ional problema principal  este c  mi-
noritatea sau minorit ile trebuie s  dispun  de dreptul de a se opune, s  aib  
dreptul la opozi ie. Aici expresia „domnie a majorit ii i drepturi ale minorit -
ii” dobânde te relevan a sa major ; 

- electoral. Efectul rela iilor majoritate-minoritate în contextul electoral es-
te mai dur pentru minoritate. Conform observa iilor lui G.Sartori „cine voteaz  
cu majoritatea este înving tor, iar cine voteaz  cu minoritatea este în tab ra în-
vin ilor: votul s u nu mai conteaz ” [12, p.137].  

- societal. Sensul societal al termenului de majoritate vine din expresia „ti-
rania majorit ii” lansat  de A. de Tocqueville [13, p.326]. Ceea ce îl interesa pe 
filosof era pericolul unei tiranii spirituale, adic  a unui conformism social ext-
rem i sufocant. 

În abordarea chestiunii „tiraniei majorit ii” din perspectiva teoriei democ-
ratice, nu trebuie s  uit m c  avem de afacere cu o abordare democratic  a prob-
lemei, o abordare ce presupune „c utare permanent  a concilierii generalului cu 
particularul” [14, p.70]. S  nu confund m cu regimurile dictatoriale unde, nu 
exist  nici majoritate, nici minoritate, sistemul consfin ind existen a unei mase 
omogene – totalitatea. 

Principiului guvern rii clasice democratice majoritare, A.Lijphart propune 
o variant  de alternativ : modelul consensualist, care „nu difer  de modelul ma-
joritar în a admite c  guvernarea majorit ii este mai bun  decât guvernarea mi-
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norit ii, dar accept  guvernarea majorit ii doar ca cerin  minim : în loc s  fie 
mul umit  cu majorit ile decizionale strânse, caut  s  maximizeze dimensiunea 
acestor majorit i. Regulile i institu iile sale au drept scop o participare mai lar-

 la guvernare i un larg acord asupra politicilor pe care guvernul ar trebui s  
le urmeze” [11, p.26]. Studiul acestor dou  forme ale democra iei, din perspecti-
va rela iilor de putere permite de a deduce c , guvernarea majorit ii este exclu-
siv , concuren ial i antagonist , în timp ce modelul consensualist este apreci-
at, de c tre autor, drept unul de includere, negociere i compromis. 

Din principiile consensuale i majoritare, A.Lijphart deduce 10 diferen e, 
dintre care cinci sunt pe dimensiunea executiv-partide, iar cinci pe dimensiunea 
federal-unitar. Relevante pentru studiul de fa  sunt diferen ele pe dimensiunea 
executiv-partide, pe motiv c  se încadreaz  în rela ia putere – opozi ie politic  
[11, p.26-27]: 

- concentrare a puterii executive în cabinetele majoritare monocolore cont-
ra împ ire a puterii executive în coali ii largi multipartidiste; 

- rela ii legislativ-executiv în care legislativul este dominat contra echilibru 
al puterii între executiv i legislativ; 

- sistem bipartidist contra sistem multipartidist; 
- sistem electoral majoritar i dispropor ional contra reprezentare propor i-

onal ; 
- sistem pluralist al grupurilor de interese, competi ie deschis  tuturor, con-

tra sistemului coordonat i „corporatist”, al c rui scop este compromisul i con-
certarea. 

Analiza realizat  de politolog în baza a 36 de democra ii ale lumii permite 
autorilor articolului de a deduce un ir de caracteristici principale ale statelor cu 
democra ii majoritare i consensuale. Regimurile politice democratice majorita-
re sunt state cu sisteme bipartidiste cu partide ce alterneaz  la guvernare în m -
sura satisfacerii interesului majorit ii aleg torilor. Rela iile de putere se forme-
az  în baza unui executiv monocolor puternic, ce se impune în fa a parlamentu-
lui, care este sediul principal al opozi iei politice. Existen a unui raport guverna-
re-opozi ie de tip concuren ial de excludere. Activitatea puterii politice executi-
ve se bazeaz  pe suportul parlamentar al unei majorit i simple, ce scoate din 
„jocul guvern rii” o minoritate ce reprezint  aproape o jum tate din voturile 
aleg torilor. Democra iile majoritare folosesc în calitate de mecanism i proce-
dur  electoral  scrutinul majoritar bazat pe regula „primul clasat învinge sau ia 
totul” [15, p.44-45]. Competi ia i conflictul caracterizeaz , de asemenea, siste-
mul grupurilor de interese tipic modelului majoritar: un pluralism deschis tutu-
ror. El contrasteaz  cu corporatismul grupurilor de interese, în care în mod nor-
mal se întâlnesc reprezentan ii guvernului, sindicatele i organiza iile patronale 
pentru a c uta un acord asupra politicilor social-economice. Exemple clasice de 
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democra ii majoritare, dup  A.Lijphart, sunt: Marea Britanie, Noua Zeeland i 
Barbados. 

Criticii modelului majoritar pornesc de la ideea c  „sensul primar al demo-
cra iei este acela c  to i cei ce sunt afecta i de o decizie trebuie s  aib ansa de 
a participa la luarea deciziei” [11, p.49]. A.Lijphart analizând cazul societ ilor 
consensuale utilizeaz  nu doar un stil descriptiv, ci i unul prescriptiv. Politolo-
gul este de p rere c  acest tip de democra ie ar fi binevenit  societ ilor caracte-
rizate prin diversitate, divizare chiar, din punct de vedere ideologic, cultural, et-
nic sau valoric. Aceasta deoarece „în aceste condi ii, guvernarea majorit ii este 
nu doar una nedemocratic , ci i periculoas , deoarece minorit ile c rora li se 
refuz  continuu accesul la putere se vor sim i excluse i discriminate, i pot s i 
piard  încrederea în regim” [11, p.50]. Pentru exemplificarea constat rilor de 
mai sus autorul utilizeaz  exemplul Irlandei de Nord, unde din 1921 i pân  în 
1972 o singur  forma iune politic  majoritar  a format toate guvernele. Proces 
ce a determinat izbucnirea unui r zboi civil în regiune. 

O tr tur  a democra iei consensuale ar fi activitatea puterii executive în 
baza cabinetelor de coali ie larg , format  în baza a mai multor partide. De ase-
menea, existen a unui echilibru între legislativ i executiv în virtutea sus inerii 
largi din partea parlamentului. Sistem de partide pluralist format condi ionat i 
de un sistem electoral al reprezent rii propor ionale. În fine, acest sistem se ca-
racterizeaz  printr-un corporatism al grupurilor de interese, pe exemplul colabo-

rii dintre sindicate, partide i guvern. Modele de societ i democratice de tip 
consensual (sau cu „poten ial de cooperare în raporturile dintre guvernare i 
opozi ie” [16, p.19-29]) sunt, dup  A.Lijphart: Elve ia, Belgia i Uniunea Euro-
pean . Reamintesc c  cercetarea lui A.Lijphart a cuprins 36 de state, iar exemp-
le de societ i-modele sunt doar cinci (Uniunea European  nu este luat  în con-
siderare). Majoritatea democra ilor se situeaz  între aceste modele apropiindu-
se mai mult sau mai pu in de o coordonat  anumit . 

Rela iile între putere i opozi ie într-un sistem democratic sunt destul de di-
verse, îns  pe lâng  aceast  varietate de manifestare, pot fi deduse i un ir de 
provoc ri c rora trebuie s  fac  fa  atât puterea politic  conduc toare, cât i 
opozi ia politic  în procesul de implicare în actul de exercitare a puterii politice. 
De modul în care se va reu i a face fa  acestor provoc ri va depinde calitatea 
raporturilor de guvernare de mai departe. Aceste aspecte de sfidare a rela iilor 
tradi ionale dintre opozi ie i guvernare se refer  la opozi ia parlamentar , în 
special, dar vizeaz  obligatoriu i opozi ia extraparlamentar . Provoc rile nomi-
nalizate sunt perfect valabile atât pentru democra iile majoritare, cât i pentru 
cele consensuale, cu specificit i i predominan  în fiecare caz aparte. 

O prim  provocare se întrevede prin prisma rela iei pragmatism vs. Ideolo-
gie. Rela iile moderne de putere pe filiera guvernare-opozi ie s-au conturat în 
rezultatul diferen elor ideologice i doctrinare de adoptare a vectorului politici-
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lor guvernamentale. La moment îns  se observ  o trecere de la angajarea fa  de 
pozi ii ideologice în favoarea pragmatismului, de la conflicte de substan  la in-
terese de conjunctur . În plan teoretic este vorba despre disputa dintre adep ii 
ideii de „moarte a ideologiilor” [17, p.247-264] i autorii ce argumenteaz  ideea 
trecerii ideologiilor clasice la un alt nivel filosofico- tiin ific [17, p.265-308]. 
Este cert c  la moment stricto sensum nu putem opera cu tradi ionalele antago-
nisme de clas i doctrinare, locul acestora fiind luat de acorduri de colaborare 
i guvernare. Îns  realit ile social-politice demonstreaz  c  locul vechilor anta-

gonisme de clas  sunt luate de divergen e pe seama unor chestiuni de dezvoltare 
social , ca: libertate individual  vs. ordine social ; progres tehnologic vs. sigu-
ran  ecologic  etc. O a doua provocare se refer  la impoten a electoral  a unor 
partide, care în pofida tuturor ocaziilor care se ivesc nu particip  niciodat  la 
guvernare. O asemenea situa ie nu numai c  are efect destabilizator asupra aces-
tor partide, dar i provoac  stabilirea unei domina ii (hegemonii) a unei (unor) 
forma iuni politice în ecua ia puterii. În aceast  situa ia opozi ia s-a pomeni în 
situa ia de a influen a guvernul, nu a i participa la guvernare. 

A treia provocare const  în cre terea rolului guvernului (executivului) care 
în anumite circumstan e poate guverna f  implicarea parlamentului, inclusiv a 
opozi iei. Asimetria în rela iile de putere între opozi ie i guvernare ia propor ii 
prea mari, iar afectat  este întâi de toate opozi ia. Partidele de opozi ie pe perio-
ada mandatului guvernamental al majorit ii sunt scoase din mecanismul de lua-
re a deciziilor guvernamentale. Solu ia ce se întrevede pentru acestea este încer-
carea de a- i moderniza comportamentul prin crearea „cabinetelor de umbr ” ce 
ar veni cu documente de politici de alternativ  guvern rii. De asemenea se im-
pune folosirea tuturor mijloacelor i canalelor de influen are a puterii guverna-
mentale i de comunicare cu electoratul. În fine, o ultim  provocare detectat  se 
refer  la muta iile din interiorul opozi iei. Atât democratizarea, cât i moderni-
zarea societ ilor democratice provoac  transferuri ale centrelor de putere în ca-
drul rela iilor de putere. Cu referin  la opozi ia politic , se observ  tendin a de 
fortificare a opozi iei extraparlamentare sau sociale, cum a i numi-o. Prin astfel 
de centre de putere se are în vedere mass-media, întâi de toate, care în virtutea 
dezvolt rii informa ionale a societ ii cap  o influen  din ce în ce mai mare. 
De asemenea sunt vizate un ir de grupuri de interese economice na ionale i 
transna ionale, care dispun de poten ial de a se implica în politic . Toate aceste 
exemple sunt mostre ale proceselor de modernizarea ce afecteaz i sistemul re-
la iilor de putere din societate. Era postmodern  implic  muta ii calitative i în 
rela iile guvernare-opozi ie [18]. 

În concluzie, transformarea democratic  este un proces complex i multidi-
mensional ce urmeaz  s  penetreze nu doar sistemul politic, ci i celelalte siste-
me sociale. Consolidarea democratic  nu comport  doar modernizarea institu ii-
lor i procedurilor democratice. Sunt necesare i schimb ri la nivel economic 
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(institu ia propriet ii private i autonomia financiar  a individului fa  de stat), 
la nivel de mentalitate (implantarea mitului cet eanului puternic), în sfera cul-
tural  (toleran i consens în comunicare) etc. Dezvoltarea democratic  a socie-

ii moldovene ti trebuie s  fie un vector strategic f  alternativ , doar în aces-
te condi ii vom reu i s  ne încadr m în lumea valoric  european . Regimurile 
democratice impun anumite modele de comportament a puterii i opozi iei poli-
tice.  Aceste  scheme (majoritare  i  consensuale)  nu sunt  absolut  certe  i  rigide,  
îns  constituie ni te exemple de comportament a clasei politice i pentru Repub-
lica Moldova. Ipotetic, sistemul politic moldovenesc se raporteaz  la modelul 
consensualist european, îns  situa ia de facto urmeaz  a fi dedus  din comparti-
mentele urm toare. 

În general, într-o societate democratic  profilul rela iei putere – opozi ie 
este influen at i modelat de urm toarele structuri: 

- regimul politic. În regimurile politice parlamentare rela ia putere – opozi-
ie se deruleaz  pe segmentul institu ional între a a autorit i publice ca Parla-

mentul i Guvernul. În regimurile preziden iale i semipreziden iale cre te rolul 
autorit ii preziden iale în configura ia rela iei; 

- sistemul de partide. Sistemele pluraliste impune un sistem de alian e la 
nivel de putere i opozi ie, iar sistemul dual de partide provoac  guvern ri i 
opozi ie monocolore; 

- sistemul electoral. Scrutinul reprezent rii propor ionale favorizeaz  plura-
lismul politic i guvernare prin alian . Scrutinul majoritar uninominal cu un si-
ngur tur consolideaz  sistemul de partide i face ca s  func ioneze regula „votu-
lui util”. Acest tip de scrutin electoral poate impulsiona o construc ie partinic  
dualist ; 

- cultura politic i mentalitatea. Cultura comunic rii prin compromis i 
comportamentul tolerant sunt o garan ie a succesului în dep irea problemelor 
dintre putere i opozi ie. Dimpotriv , un comportament ostil i de excludere este 
unul ineficient în condi iile unui context pluralist de opinii; 

- structura societ ii civile i a grupurilor de interes. Modul i intensitatea 
de implicare a societ ii civile este un factor extrem de important pentru respon-
sabilizarea clasei politice. Un activism social pronun at ine în permanen  ad-
renalin  clasa politic , i dimpotriv  dezinteresul societ ii provoac  iresponsa-
bilitatea factorilor de decizie. 
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The article analizes the essence of the electoral system which is important 

for the contemporary policy. The elections involve the formation of state bodies 
through people’s expression, it represents the most important part of the conte-
mporan policy. These require the formation of state organs and government 
through expression by certain determined political will rules of the citizens. It 
means that in case of a representative democracy, there must also be created 
certain conditions so that people could express their will based on problems 
and where the representatives take decisions. The main social purpose of the 
elections is to reflect people’s adequate grievance and will, to ensure the repre-
sentativeness of social groups in state bodies, also to form an eficient governan-
ce. The elections, through the society political development mechanism, allow 
the achievement of the political system transformation in accordance with the 
legislation. The author highlights the positive and negative aspects of the elec-
toral system in the Republic of Moldova. Due to this, suggestions regarding the 
modernization of the Moldovan electoral system are forwarded by introducing 
the joint election, also by improving the domain legislation.  

 
Democra ia e de neconceput f  alegeri, a a cum “puterea poporului” în 

statul contemporan poate s  se realizeze doar prin reprezentan ii ale i, acest fe-
nomen constituind democra ia reprezentativ . Alegerile  sunt nu doar un simbol 
evident sau atribut al democra iei, dar i cu adev rat baza, condi ia ei necesar . 

În literatura de specialitate sistemul electoral este denumit drept ansamblul 
normelor i regulilor ce reglementeaz  desf urarea alegerilor în toate aspectele 
sale,el reprezint  forma pe care o iau alegerile în situa iile concret istorice, po-
litice i geografice [1, p.150].  

Practica alegerii în organele puterii nu totdeauna respect  tradi ia democ-
ratic , deci nu toate alegerile pot fi calificate drept democratice. Un  criteriu 
care permite de delimitat alegerile democratice de cele nedemocratice reprezint  
caracterul interac iunii statului cu societatea civil . Pentru regimurile 
democratice, unde persist  procesul de interac iune a statului cu societatea 
civil , alegerile devin un mecanism real de formare a sistemului reprezent rii 
politice. Aceasta permite indivizilor i comunit ilor sociale de a influien a 
asupra cursului politic oficial, modificîndu-l în corespundere cu necesit ile lor. 
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În cazul respectiv, alegerile în organele puterii constituie o modalitate legitim  
de interac iune a subiec ilor social-politici, în procesul c ruia are loc realizarea 
ordinii sociale i stabilit ii societ ii. Doar în acest caz, alegerile devin 
mecanism real de formare a sistemului politic reprezentativ.   

Respectînd aceste deziderate, alegerile constituie principalul component al 
politicii contemporane. Ele presupun modalitatea de formare a organelor puterii 
i guvernarea prin intermediul exprim rii dup  reguli determinate a voin ei poli-

tice a cet enilor. Aceasta semnific , totu i, c  în cazul unui guvern mînt 
democratic reprezentativ trebuie create i condi ii, prin care poporul s i 
poat  exprima voin a pe problemele, în care reprezentan ii s i iau decizii. 

Legea fundamental  a Republicii Moldova (art.38) prevede:  
(1) Voin a poporului constituie baza puterii de stat. Aceat  voin  se expri-

 prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, 
direct, secret i liber exprimat. 

(2) Cet enii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, îm-
plini i pîn  în ziua alegerilor inclusiv, excep ie f cînd cei pu i sub interdic ie în 
modul stabilit de lege. 

(3) Dreptul de a fi ale i le este garantat cet enilor Republicii Moldova cu 
drept de vot, în condi iile legii. 

Codul Electoral al Republicii Moldova [2], prevede  principiile particip rii 
la alegeri: 

(1) Cet eanul Republicii Moldova particip  la alegeri  prin vot universal, 
egal, direct, secret i liber exprimat. 

(2) Participarea la alegeri este liber  (benevol ). Nimeni nu este în drept s  
exercite presiuni asupra aleg torului cu scopul de a-l sili s  participe sau s  nu 
participe la alegeri, precum i asupra exprim rii de c tre acesta a liberei sale vo-
in e. 

(3) Cet enii Republicii  Moldova care domiciliaz  în afara rii beneficia-
 de drepturi electorale depline în condi iile prezentului cod. Misiunile diplo-

matice i oficiile consulare sînt obligate s  creeze condi ii pentru ca cet enii s -
i exercite liber drepturile lor electorale. 

În cadrul regimurilor democratice se eviden iaz  urm toarele func ii ale 
alegerilor: 

 articularea, agregarea i reprezentarea diverselor interese ale popula iei; 
 controlul asupra institu iilor puterii; 
 legitimarea i stabilizarea sistemului politic, legitimarea institu iilor pu-

terii centrale i localei; 
 extinderea comunic rii, a rela iilor reciproce dintre institu iile puterii i 

cet eni; 
 direc ionarea, transferarea conflictelor politice în direc ia institu ional  

de solu ionare pa nic ; 
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 mobilizarea corpului electoral pentru solu ionarea problemelor sociale 
actuale; 

 socializarea politic  a cet enilor, dezvoltarea con tiin ei i particip rii 
politice; 

 recrutarea elitei politice; 
 generarea renov rii societ ii prin intermediul luptei concuren iale a for-

elor politice reformatoare; 
 constituirea opozi iei puternice i preg tirea ei pentru realizarea func iei 

guvern rii politice. 
Func iile men ionate pot fi realizate doar în cazul în care alegerile sunt or-

ganizate democratic. Anume alegerile ini ial au fost menite s  serveasc  
democra iei, fiind conexate cu concep iile i valorile ei. Importan a acestui 
fenomen o men ioneaz  înc  Aristotel: «Constitu ia lui Solon prezenta trei 
tr turi i anume – cea dintîi este desfiin are împrumutului garantat cu 
persoana debitorului, a doua dreptul acordat oric rui cet ean de a se constitui 
în fa a instan elor ca ap tor al celor nedrept i i a treia, care de fapt a 
fost  i  sursa  principal  a  puterii  democra iei,  e  dreptul  de  a  apela  în  fa a  
tribunalului popular, c ci poporul ajungînd st pîn pe vot, ajunge st pîn pe 
Constitu ie» [3, p.31-32]. 

Principala menire social  a alegerilor constau în reflectarea adecvat  a do-
lean elor i voin ei cet enilor, asigurarea reprezentativit ii grupurilor sociale în 
organele puterii, precum i formarea unei guvern ri eficiente. Concomitent ale-
gerile reprezint  o modalitate de solu ionare a conflictului social, deoarece aces-
ta se aplaneaz  deschis, public, întreaga societate exprimîndu- i pozi ia, în 
acest mod participînd la solu ionarea acestuia . 

Alegerile, din perspectiva mecanismului dezvolt rii politice a societ ii, pe-
rmit realizarea, în corespundere cu baza legislativ , a transform rii sistemului 
politic în direc ia cursului politic optimal. În acest sens, principiile alegerilor de-
mocratice sunt considerate a fi urm toarele: 

1) Principiul eligibilit ii,ce  are menirea de a asigura dreptul omului la vot 
(dreptul electoral). În Constitu iile statelor parlamentare este consolidat înainte 
de toate acest principiu, care este conceput ca un drept inalienabil al poporului 
de a participa prin intermediul alegerilor la formarea organelor reprezentative 
ale puterii. 

2) Principiul dreptului de vot universal, ce presupune c  to i cet enii au 
dreptul la participarea activ , în calitate de aleg tori, i pasiv  - în calitate de 
ale i, în cadrul campaniei electorale. 

3) Principiul dreptului electoral egal. Realizarea în practic  const  în aceia, 
 în organul legislativ sunt ale i deputa i, fiecare din care reprezint  un num r 

determinat de cet eni, iar fiecare cet ean influien eaz  asupra scorului electo-
ral general. 
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4) Principiul alegerilor directe, care const  în faptul c  aleg torul direct 
(f  intermediari, delega i sau reprezentan i) alege membrii parlamentului, pre-
edintele, reprezentan ii altor organe ale puterii publice.  

5) Principiul concuren ei electorale, ce presupune participarea la alegeri a 
partidelor politice, mi rilor ob te ti, candida ilor independen i, 
reprezentan ilor diferitor categorii sociale, care concureaz  între ei. 

6) Principiul votului secret, care este asigurat prin diverse modalit i cu ca-
racter tehnic, ceia ce diminuiaz  probabilitatea influien ei asupra aleg torului. 

7) Principiul controlului ob tesc al alegerilor, care presupune prezen a la 
sec iile de votare a observatorilor. 

8) În majoritatea rilor democratice exist  principiul libert ii alegerii i 
participarii benevole a cet enilor. Acest principiu semnific  faptul c  nimeni nu 
este în drept s  impun  cet eanul s  participe sau nu la alegeri. 

9) Principiul oportunit ilor egale în lupta preelectoral , ce prevede inter-
dic ia de a  acorda unui anume candidat prioritate. 

În materie de campanii electorale, trebuie de luat în considera ie i 
aspectul periodic al alegerilor, ce semnific  neacceptarea anul rii sau amîn rii 
termenilor alegerilor.  

Sistemul electoral este parte component  a sistemului politic, la rîndul s u 
el se divizeaz  în componente structurale, din ele cele mai generale sunt: 

1. dreptul electoral ca o component  teoretico-juridic . 
2. procedura electoral  (sau procesul electoral), component  practico-or-

ganiza ional . 
In literatura de specialitate [4] no iunea de drept electoral este interpretat  

în 2 sensuri: a). drept electoral obiectiv, care întrune te o totalitate de norme 
juridice menite s  reglementeze rela iile electorale, b). drept electoral 
subiectiv, care reprezint  dreptul cet eanului de a alege i de a fi ales în 
organele de stat. 

Universalitatea alegerilor presupune dreptul tuturor cet enilor, ce au atins 
virsta determinat  de lege pentru a participa la alegeri, astfel, prin acest drept se 
în elege atît dreptul electoral activ, cît i pasiv. 

O alt  component  structural  al sistemului electoral o constituie procedura 
electoral , care reprezint  ac iunea de organizare i desf urare a alegerilor în 
stat. Campania electoral  reprezint  ac iunile concuren ilor electorali, ce concu-
reaz  pentru locurile electorale (partide, organiza iii ob te ti, candida i indepen-
den i). 

Procedura electoral  include în sine stabilirea datei alegerilor, crearea orga-
nelor electorale responsabile pentru desf urarea lor, organizarea circumscrip ii-
lor electorale, preg tirea sec iilor de vot, înregistrarea candida ilor înainta i la 
func ia de deputat, sus inerea financiar  a alegerilor, men inerea ordinii publice 
în timpul desf ur rii campaniei electorale, determinarea rezultatelor alegerilor. 
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Campania electoral  reprezint  o perioad  de activitate care se desf oar  
cu scopul de a-i determina pe aleg tori s i exprime voturile pentru alegerea 
unui sau altui concurent electoral, care începe, pentru fiecare concurent electo-
ral, la data înregistr rii acestuia i se încheie la data excluderii concurentului 
electoral din cursa electoral  sau în ziua vot rii.  

În statele cu o democra ie stabil  tonul în campaniile electorale îl dau parti-
dele i blocurile de partide, iar candida i independen i, de regul , nu au anse se-
rioase în scrutin. 

Lupta electoral  este principalul cîmp de activitate a partidelor în societ i-
le democrate. Se poate afirma, într-un sens, c  partidele democratice apar i exi-
st  pentru alegeri. Culminarea campaniei electorale este ziua alegerilor, ce se fi-
nalizeaz  prin num rarea buletinelor de vot i determinarea rezultatelor alegeri-
lor. 

În Republica Moldova procesul electoral este reglementat juridic de Codul 
Electoral (Legea nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997), cu modific rile ulterioa-
re, Legea despre partidele politice, Legea privind alegerea Pre edintelui Repub-
licii Moldova etc. 

Termenul “sistem electoral” deseori este utilizat într-un în eles mai restrîns, 
i anume ca sistem de eviden i calculare a voturilor. Determinarea rezultate-

lor alegerilor are loc în baza a trei tipuri de sisteme electorale: propor ional, ma-
joritar i mixt.   

Sistemul propor ional presupune votarea în cadrul unei circumscrip ii uni-
ce, cînd partidele politice i blocurile electorale propun aleg torilor lista de 
candida i, iar mandatele în parlament sunt reprezentate propor ional 
num rului de voturi. 

Sistemul majoritar se caracterizeaz  prin aceea, c  se consider  înving tor 
acel candidat, ce a acumulat majoritatea de voturi în cadrul scrutinului. Majori-
tatea este diferit , exist  sisteme electorale ce presupun majoritatea absolut  
(50% plus 1 vot). Sistemul majoritar a majorit ii relative înseamn  c  ob ine 
victorie la alegeri acel concurent electoral, care acumuleaz  un num r mai mare 
de voturi, decît oricare alt concurent implicat în competi ie. El mai este numit 
“sistemul  primului  ajuns  la  final”.  Actualmente  un  a a  sistem  se  folose te  în  
SUA, Canada, Marea Britanie, Noua Zeland . Uneori se folosesc ambele varie-

i ale sistemului majoritar. Spre exemplu, în Fran a, la alegerea deputa ilor în 
parlament în primul tur al scrutinului se folose te sistemul majoritar absolut, iar 
în al doilea, sistemul majoritar relativ.  

Sistemul electoral mixt î i pune drept scop s  îmbine în sine 
caracteristicile pozitive atît ale sistemului majoritar, cît i propor ional. În cadrul 
sistemului mixt o parte din mandate se repartizeaz  conform principiului 
majoritar, alt  parte conform celui propor ional. Este utilizat  frecvent practica 
buletinului dublu, cînd un aleg tor prime te dou  buletine. Cu unul dintre ele el 
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desemneaz  – prin scrutin majoritar uninominal cu un singur tur, într-o 
circumscrip ie electoral  – un deputat în organul legislativ, cu cel lalt – se 
pronun  pentru un partid, prin sistemul reprezent rii propor ionale în cadrul 
unei unit i teritorial-administrative. Practica perfec ion rii sistemelor 
electorale demonstreaz  c  sistemul în cauz  e mult mai democrat i eficient în 
ob inerea stabilit ii politice. 

M.Duverger eviden iaz  interac iunea ditre sistemul electoral i 
num rul de partide politice prezente în sistemul politic al unei 
na iuni:institu iile modeleaz  sistemele partidelor politice – în sensul 
interac iunii recproce – dou  for e care lucreaz  împreun , avînd consecin e 
doi factori, unul automat i altul psihologic Primul factor descrie felul în care 
regulile electorale controleaz  locurile din organul legislativ, care pot fi 
adjudecate prin distribuirea voturilor, al doilea, cel psihologic, presupune 
modelarea partidului i a strategiilor de vot în a teptarea constrîngerilor 
automate ale func iilor electorale. Cu certitudine, aceast  opine nu este str in  
pentru scrutinul propor ional, deoarece num rul de partide, ce acced în 
Parlament, este o variabil  subordonat i, în consecin , se utilizeaz  stru-
ctura electoral , reprezentat  de importan a circumscrip iei electorale, care 
are rolul variabilei explicative importante (vezi schema nr.1, dup  K.Benoit 
[5]). 

 
Fig.1   Un model al celor dou  efecte ale lui Duverger    
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In Republica Moldova, începînd cu anul 1994 i pîn  în prezent, alegerile 
se desf oar  într-o singur  circumscrip ie electoral  pe întreaga republic , în 
total 101 mandate. De i modul de scrutin propor ional are meritul de a 
rezolva problema reprezentativit ii, fiind asigurat accesul în parlament nu 
doar a majorit ii, ci i a minorit ii, experien a utiliz rii sistemului 
propor ional în cazul nostru a demonstrat, c  reprezentarea propor ional  
duce i la dispersarea voturilor prin accederea în forul legislativ a mai multor 
partide, aceasta creînd dificult i în formarea unei majorit i parlamentare 
stabile. 

Concomitent, trebuie de subliniat, c  de i sistemul electoral propor ional 
contribuie la cre terea rolului partidelor politice în societate i imlicit la dez-
voltarea democra iei, ultimele scrutine au demonstrate, cu regret, c  aceasta nu 
avantajeaz  aleg torii, ci favorizeaz  interesele partidelor politice, care, f  a 

ine cont de opinia electoratului, pot include pe listele electorale candida i la 
propria discre ie. Scrutinul propor ional nu ofer  posibilitate aleg torului 
moldovean de a interveni în selec ia candida ilor, el nu poate schimba ordinea 
din lista propus . 

Dezavantajul sistemului electoral propor ional în acest caz este c  nu 
exist  o leg tur  personalizat  direct  între aleg tor i ales, respectiv scade 
responsabilitatea alesului în fa a aleg torului. In cazul Republicii Moldova 
aceast  leg tur  este i mai relativ , deoarece alc tuirea listei electorale a 
partidelor se face nu la nivel regional, ci în cadrul unei singure circumscrip ii 
na ionale. 

De  men ionat, c  sistemul listelor închise (blocate) de partid, formate de 
tre lideri, dup  criterii intransparente i nedefinite, favorizeaz  corup ia 

conducerii partidelor, scindarea acestora, abandonarea lor de c tre unii membri 
marcan i, precum i pierderea încrederii electoratului. De asemenea aleg torul 
este  privat  de posibilitatea de a  juca un rol  activ i  de a  interveni  în  selec ia  
candida ilor, nu poate schimba ordinea candida ilor, stabilit  de partide. 

In opinia unor cercet tori [4, p.265], convingerile de ordin politic, atitudi-
nea negativ  fa  de candida ii în alegeri, pierderea leg turii dintre aleg tor 

i ales pot determina fenomenul absten ionismului, iar în condi iile statului 
nostru aceast  tendin  poate fi amplificat i de nivelul culturii politice a 
anumitor straturi sociale,criza economic , precum i de caracterul benevol de 
participare a cet enilor la alegeri. O rat  ridicat  a neparticip rii poate fi 
explicat i prin lipsa încrederii în institu iile statului sau oamenii politici, 
existen a unor informa ii contradictorii, care m resc starea de incertitudine 
asupra viitorului (de ex. Instabilitatea sistemului bancar), incapacitatea de a 
adopta o anumit  pozi ie cu referire la orientarea extern  a statului (integrarea 
în spa iul euroasiatic sau cel euroatlantic). Sigur, în condi iile Republicii 
Moldova nu este oportun  introducerea obligativit ii patrticip rii la alegeri, 
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îns  fenomenul absten ionismului dicteaz  nevoia unei educa ii civice i 
electorale. Totu i, aceste fenomene influien eaz  conduitele decizionale ale 
electoratului din statele postsocialiste, expuse de A.Coman [6, p.17], vezi 
schema 2. 

 
Fig.2 Taxonomia conduitelor decizionale în spa iul publicului electoral 

 
 
Deci, putem eviden ia dou  categorii generale ale electoratului – cei 

deci i, care i-au formulat clar op iunea, i cei indeci i referitor la 
formularea op iunii lor. 

În context, caren ele sistemului electoral, proprii statelor postsocialiste, 
pot genera urm toarele caracteristici ale sistemului politic actual: 

1. lipsa unei ideologii coerente a partidelor; 
2. lipsa de politici globale i sectoriale; 
3. lupta partidelor pentru administra ie; 
4. guvernarea în scopul consolid rii politice proprii; 
5. lipsa de reguli politice. 
Cu certitudine, asupra rezultatelor alegerilor din ultimele dou  decenii, o 

influien  negativ  o are i fenomenul migra iei for ei de munc , deoarece o 
mare parte din electoratul, ce cuprinde vîrsta 20-45 ani, anume cet enii activi, 
din cauze subiective i obiective, nu particip  la procesul electoral (datele 
oficiale – circa 400 mii, neoficiale – peste 1 mln. cet eni). De i eforturile 
actualei guvern ri democratice de a implica ace t poten ial electorat în 
procesul electoral prin deschiderea a zeci de sec ii de votare peste hotarele 
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rii merit  o apreciere pozitiv , totu i, din cauza c  o mare parte din 
concet enii no tri nu dispun de permis de edere legal ,respectiv nu pot s -

i exprime dreptul de vot, aceasta nu influien eaz  relevant rezultatele finale 
ale scrutinului. 

In opinia anali tilor politici V.Andrievschi i B. îrdea [7, p.221] 
sistemul electoral moldovenesc este afectat i de utilizarea în campania 
electoral  a urm toarelor tipuri de tehnologii murdare: 

- utilizarea resursei administrative; 
- mituirea alegîtorilor; 
- provoc rile electorale; 
- discreditarea i compromitarea oponen ilor; 
- utilizarea candida ilor  „gemeni” sau „clonarea” oponen ilor; 
- falsificarea rezultatelor alegerilor; 
- invalidarea alegerilor. 
Asupra sistemului electoral din ara noastr  influen eaz  distorsionat i 

pragul electoral inechitabil pentru candida ii independen i i destul de ridicat 
pentru partidele politice i blocurile electorale, aceasta creînd dispropor ii de 
reprezentare (exemplul alegerilor parlamentare din februarie 2001, cînd circa 
28% au r mas nereprezentate). 

De asemenea, în cazul nostru, inten ia de vot a aleg torului este determi-
nat  de trei factori esen iali. În primul rînd, prin intermediul votului se observ  
o tentativ  de influien are a politicii guvernului, prin aceasta eviden iindu-se 
interesul aleg torului pentru rezolvarea unor probleme de ordin economic i 
social. În al doilea rînd, votul apare ca rezultat al presiunii exercitate de grupul 
etnic, exprimînd dolean ele electoratului minoritar. i nu în ultimul rînd, 
datorit  structurii sociale deformate (absen a clasei de mijloc, num rul extrem 
de mare de persoane pensionate – circa 625 mii, fenomenul scaden ei clasei 
muncitoare etc.) inten ia de vot desemneaz  unele caracteristici sociale. Doar 
dup  aceasta urmeaz  factorii secundari, de exemplu, centrarea aleg torilor pe 
situa ie, încredere, rela ii de rudenie, prietenie, promisiuni i chiar ideologie. 

La data de 27 noiembrie 2012 în cadrul Institutului de Integrare European  
si Stiin e Politice al Academiei de tiin e a Moldovei a fost organizat  o con-
ferin tiin ifico-practic  „Sistemul electoral din Republica Moldova – 
constrîngeri i oportunit i de reformare”, în cadrul c reia mediul academic, 
deputa i din forul legislativ, reprezentan i ai CEC, cercet tori au argumentat 
necesitatea moderniz rii sistemului electoral din ara noastr  conform rigorilor 
europene, fiind înaintate un ir de propuneri concrete in acest sens. 

Opiniile expuse la acest for tiin ific, la fel pozi ia mai multor anali ti 
politici, cercet tori, politologi, juri ti, politicieni ne permit s  formul m 
urm toarele propuneri referitor la modernizarea sistemului electoral din ara 
noastr :  
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1. În scopul g sirii unui echilibru între reprezentarea propor ional  a voin-
ei poporului i posibilitatea aleg torului de a- i allege personal candidatul 

electoral, este necesar  adoptarea de c tre Parlamentul Republicii Moldova a 
modific rilor la Codul Electoral nr.1381 din 21 noiembrie 1997 privind 
introducerea scrutinului electoral mixt. 

2. Pentru a contracara fenomenul corup iei, utizarea tehnologiilor ilegale 
în cadrul campaniei electorale, a în spri legisla ia penal , în special art.181(1) 
al Codului Penal al Republicii Moldova nr.985 din 18 aprilie 2002 “Coruperea 
aleg torilor”. 

3. In art.182 al Codului Penal al Republicii Moldova “Falsificarea rezulta-
telor vot rii” a introduce un nou aliniat care ar penaliza înc lcarea condi iilor 

i modului de sus inere financiar  a campaniilor electorale. 
4. Pentru a evita posibilitatea monopoliz rii puterii politice, a favoriza exp-

rimarea voin ei aleg torului, cre terea responsabilit ii alesului în fa a 
aleg torului, rezolvarea problemei reprezentativit ii, propunem modificarea 
Codului Electoral al Republicii Moldova prin reducerea pragului electoral 
pentru candida ii independen i la 1% i partidele politice 3%, precum i 
preluarea practicii europene privind atribuirea din oficiu a 5-8 mandate de 
deputat în forul legislativ pentru fo tii Pre edin i ai Republicii Moldova, ai 
Cur ii Constitu ionale, Academiei de tiin e. 
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This paper presents an analysis of the approach in the content sizes of de-
mocratic governance. It explains the process of Government, subject-object re-
lationship in this process is the connection between the relationship of Govern-
ment and the political issues of governance in human society, the social reality 
of governance, the functions, spheres, levels, institutionalizing aspects, political 
affiliations. It is argued the distribution of State power in the democratization of 
governance. It is reflected the problem of psychological aspect in the process of 
governance. A peculiar aspect represents the authority of governance. The ma-
jority and minority governments are characterized. They are considered the the-
ories of governance's coalitions: the minimal attribute them, minimum sizes, 
with the smallest number of parties, minimal interval attribute them minimal co-
nnected and politically viable. It is analyzed the Government coalition the „Alli-
ance for European integration of the Republic of Moldova ". 
 

Guvernarea prezint  un proces care apreciaz  politica for elor guvernatoare 
din ar i caracterizeaz  o period  determinat  în istoria ei, uneori i regimul 
politic instaurat în ar  (guvernare autoritar , totalitar  sau democratic ). Guver-
narea se deosebe te de administrare prin activitatea politic  concret  ca una din 
func iile fundamentale ale puterii. 

Guvernarea întruchipeaz  mijloacele folosite de putere în înf ptuirea politi-
cii statului. Lupta pentru dreptul de guvernare sau de a men ine i mai departe 
dreptul de a guverna este unul dintre aspectele forte (principale) ale vie ii politi-
ce ale societ ii. De aceea pentru for ele sociale, guvernarea nu prezint  un scop 
în sine, ce se str duie s  realizeze unele sau alte scopuri ale lor. For ele politice 
care ob in guvernarea î i formeaz  structuri concrete institu ionalizate de diver-
se dimensiuni (parlament, guvern, pre edinte...), care în numele realiz rii politi-
cii i în interesele proprii î i elaboreaz i realizeaz  politica proprie, care devi-
ne mijloc de putere a acestei guvern ri. Altfel vorbind politica i guvernarea e 
legat  printr-o independen  de cauz i efect, politica devine cauza guvern rii, 
iar guvernarea respectiv cauza politicii. 

Aceast  problem  e foarte important  nu numai pentru analiza aspectelor 
teoretice ale guvern rii, dar i a situa iilor politice practice legate de guvernarea 
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societ ilor concrete, fiindc  în spatele problemelor politice se afl , într-un fel 
sau altul, cu toate necesit ile sale, problemele guvern rii, care marcheaz i 
problemele politice, cît de nesemnificative ele n-ar fi: faptul dobîndirii dreptului 
de a fi la guvernare deacum este politic  cu toate atributele sale: proiecte, for-
mularea obiectivelor, alegerea scopurilor, mijloacelor de realizare a ei .a.m.d. 

De i politica prezint  principalul izvor de organizare, reglare i gestionare 
a vie ii sociale, care p trunde (penetreaz ) toate sferele activit ii umane, unde 

i pierde func iile politice i devine ,, apolitic ” (economic , social , cultural , 
familial .a.m.d.;  de exemplu, ,,politica” mamei în familie fa  de fiic ), atunci 
noi trebuie s  recunoa tem politica ca izvor social universal, substan  social  
autonom  de ordine superioar . Dar i guvernarea prezint  aceia i substan   
autonom  de acela i gen. De aceasta ne convinge prezen a unui num r mare de 
forme universale ale guvern rii ,, apolitice” în toate tipurile de rela ii sociale; 
guvernarea se manifest  ca element sau factor, esen  a conexiunilor, care une -
te fiin ele umane, adunîndu-le în societ ile pe care le administreaz . 

Conceptul de guvernare include no iunea de rela ie fundamentat  în preze-
a subiectului i obiectului (sau al doilea subiect pasiv), rela ie deosebit de vo-

luntar  a subiectului fa  de obiectul acestei rela ii. Ei se afl  în îndemn de ac i-
une, pe care subiectul al doilea trebuie s -l înf ptuiasc  conform voin ei primu-
lui. Guvernarea apare în rela iile organelor statale cu cet enii, grupurile sociale, 
societatea în întregime. 

Guvernarea ca rela ie ideal , emo ional  sau de alt gen nu poate desinest -
tor s  înf ptuiasc  o oricare ac iune; ac iunea se înf ptuie te de ambele p i 

ale rela iei, una care îndeamn  la ac iune, alta care produce aceast  ac iune. De 
aceia no iunea de guvernare ca influen , îndemnare nu poate s  se refere asupra 
rela iilor dintre subiect, purt tor de con tiin  (om, grup de oameni) i lumea ob-
iectelor, lumea lucrurilor i lumea spiritual , adic  cu obiecte, care nu au abili-

i s  întruchipeze careva îndemn ri la ac iune, cum ar fi lucrurile sau sentime-
ntele, gîndurile. Îns  a a interpretare a guvern rii ca ,,guvernarea (puterea) luc-
rurilor” .a.m.d. la nivel cotidian întîlnim deseori. Aceasta nu e mai mult decît 
mitul personificat (întruchipat) în lucruri. A a întrebuin are a cuvintelor nu este 
o în elegere, o interpretare a fenomenului guvernare, dar numai o marcare a ace-
stui gen de dependen . Ea se simplific  prin aceia c  pe lîng  metafora cotidia-

i artistic  e posibil  o obiectivizare real  a guvern rii, existen a for elor ei 
personificate i simbolice, materializate în documente (legi, hot rîri, decrete, 
proiecte .a.m.d.), în simbolica guvern rii, în institu iile, sistemele politice 
.a.m.d. De aceea se folose te personifica ia lor - ,,parlamentul a hot rît’’, ,,gu-

vernul a decis” .a.m.d. Acela i sens au metaforile guvern rii de tipul ,, s  te 
po i guverna pe tine i sentimentele tale” (st pînirea de sine) i în genere de a 
scoate în relief orice posesiune. Subiectul activ al acestui gen de guvernare are 
posibilitate desinest tor s  reac ioneze la influen ele externe i s  le realizeze. 
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Aceasta semnific  posibilitatea subiectului guvern rii s  se cumuleze într-o per-
soan  sau comunitate, altfel spus, rela ia minimal  a guvern rii poate aduce c t-
re o singur  parte a acestei rela ii (,,Înv i-v  s  v  guverna i”). Acest gen in-
teriorizat, scufundat în interiorul subiectului guvern rii are o deosebit  însemn -
tate politic  pentru formarea proceselor de autoreglare, de autoadministrare, de 
autoorganizare în societate (autodisciplina, sinest tornicia, sineactivitatea, auto-
administrarea .a.m.d.). 

Rela iile guvern rii ca i rela iile politice se caracterizeaz  prin universali-
tatea lor (care sunt prezente în toate genurile de rela ii în societate) i incluzivi-
tatea, posibilitatea p trunderii în toate sferele activit ii i vie ii societ ii. „Cîm-
pul guvern rii” poate fi destul de mic (persoana, familia, comunitatea .a.m.d., 
guvernarea municipiului, de exemplu) i destul de mare a a ca guvernarea rii 
i cele care dep esc spa iile teritorial-statale, de exemplu, guvernarea i admi-

nistrarea organiza iilor i monopoliilor interna ionale i interstatale. 
Tabloul generalizat a guvern rii în societate i limitele ei se prezint  prin 

sistemul spa iilor (cîmpurilor) guvern rii avînd con inut diferit, cu diverse pro-
por ii i forme, genuri i specii. Ansamblul tuturor manifest rilor guvern rii, ca-
racterul ei universal, care p trunde peste tot, permit s-o prec ut m ca un început 
comun al vie ii societ ii i omului, ca i politica, substan  social  autonom  
condi ionat  de societate, de istorie, de cultur , ori relativ independent , care or-
ganizeaz  societatea cu toate rela iile ei congruente i conflictuale. 

Prezent  în societate ca un început integru, care poate s  participe activ în 
multe manifest ri cu func ia de a servi mijloc organiza ional, reglator i de cont-
rol sau modalitate de existen  a politicii, guvernarea e înzestrata cu unicul prin-
cipiu al activit ii de a comanda în diversele ei forme (dispozi ie, ordonare, con-
vingere .a.m.d.). 

Realitatea (existen a) social  a guvern rii se determin  prin instrumentali-
tatea, func ionalitatea distinc iei ei, prin prioritatea ei de a servi mijloc de existe-

 a inten iei, conceptului, proiectului rela iilor politicii. Expus  în legi, norme, 
reguli, interziceri, prescrieri, influen  voluativ i emo ional  guvernarea exist  
în dou  forme: poten ial i real . Guvernarea poten ial , care nu s-a manifestat 
nu e mai pu in important  de cît cea actual , realizat . Con tiintizarea prezen ei, 
chiar i a celei guvern ri, care nu s-a manifestat, exercit  asupra obiectelor ei 
poten iale (omul, grupul, societatea) o influen  puternic  disciplinar i organi-
za ional , din unele privin e nu mai pu in influen at , decît guvernarea, care ac-
tiveaz  real. În poten ialul guvern rii este fondat r spunsul la intrebarea - se rea-
lizeaz  oare ea i în idealurile alese de om i de societate; în ce apropiere de 
scopurile sociale necesare i normele func ionale? Da ea are autoritate, în ea es-
te fundamentat rezultatul dorit al politicii. 

Func iile organiza ionale, de reglare i control a guvern rii se concretizeaz  
în politic , în multe genuri de activitate politic : administrare, aprobarea lege-
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lor, formarea scopurilor, determinarea sarcinelor func ionarilor i selectarea lor, 
orientarea în situa iile politice i apolitice, elaborarea propriei organiz ri struc-
turale .a.m.d. 

Guvernarea se aranjeaz  ca un sistem de func ii din modelarea activit ii 
proprii; analiza situa iilor politice i sociale concrete; determinarea obiectivelor 
strategice i tacticilor necesare; supravegherea i reprimarea celor care deviaz  
de la normele conduitei; utilizarea i administrarea resurselor necesare (materia-
le i spirituale) prin metode diferite; distribu ia resurselor politicii, limitele înc-
rederii, acorduri, compromisuri i consense, decora ii i distinc ii .a.m.d.; trans-
formarea modului politic i social (economic, de drept, cultural, moral ) al guve-
rn rii în interesele ei i politicii sale. 

Guvernarea exist i func ioneaz  nu numai în diferite sfere a societ ii, dar 
i în trei nivele social-structurale: social, care cuprinde cele mai complicate rela-
ii sociale i politice; public sau asociativ, care întrune te diverse comunit i i 

rela ii între/ i în ele (organiza ii sociale, uniuni, asocia ii) i personal (privat, 
propriu) în grupele mici .a.m.d. 

La toate aceste nivele guvernarea se institu ioneaz , cap  forma definitiv  
în institu ii (aparate ale guvern rii) i posturi (func ii), în ierarhia for elor puterii 
i personalit ilor (liderilor, func ionarilor administr rii i organelor guvern rii). 

Toate aceste nivele pot (în depindere de tipul social, de sistemul i regimul poli-
tic .a.m.d.) s  se disting  în dou  forme: legale, oficiale cu structuri institu io-
nalizate i nelegalizate, neoficiale, cu guverne din umbr  ( de exemplu, persona-
lit i i grupuri influente, grupuri de presiune, lideri ai forma iunilor politice de 
opozi ie .a.m.d.). Aceast  form  poate deveni clandestin , cu caracter mafiotic 
i care contravine legii. 

Cu cît mai expresiv este procesul institu ionaliz rii guvern rii, cu atît mai 
bine se dezvolt  diverse forme materializate de expresie exterioar : institu ii, or-
ganiza ii, mass-media, documenete, legi, instruc iuni, norme, reguli .a.m.d. 

Ansamblul tuturor acestor nivele i forme ale guvern rii alc tuiesc structu-
ra ei, care devine o construc ie piramidal . La fundamentul ei se afl  societatea, 
mai sus for ile dominante (clasele, partidele politice . a.m.d., sau altfel spus, 
grupile cu identitate de idei i de p reri), care determin  politica i constituie 
guvernarea. În vîrful peramidei se eviden iaz  guvernarea real  (pre edintele, 
parlamentul, guvernul). 

În istoria guvern rii lupta pentru ea s-a concentrat asupra problemelor orie-
nt rilor ei politice. Numai în secolul XVII gîndirea filosofico-politic  a ajuns la 
ideea de reorganizare structural , care era pentru democratizarea ei, supunerea 
ei legii ca s  devin  mai eficient i echitabil , presupunîd mai mult crearea 
unui mecanism obiectiv de organizare i func ionare a ei, decît la voin a milosti-

 a monarhilor i nobilimei. Acestui scop a servit ideia diviz rii puterii de stat 
în cîteva puterii independente, interconexionate între ele, care puteau s  colabo-
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reze  i  în  procesul  guvern rii  s  se  controleze  una  pe  alta.  Primul  proiect  de  
acest fel a apar inut lui J.Locke despre divizarea puterii în stat în legislativ , 
executiv  (ea fiind i judec toreasc ) i federal , care avea în func ie de preocu-
pare rela iile interstatale pe criteriul func ional, dar nu din considerente de pres-
tigiu, de prioritate a unei din ele. Ulterior, în secolul XVIII Ch.-L.Montesquieu 
a creat teoria diviz rii puterilor de stat în procesul guvern rii a expresiei conte-
mporane: în legislativ  (parlamentul, organele locale de autoguvernare), execu-
tiv  (guvernul i institu iile lui, institu iile executive locale - prefecturile etc.) i 
judec toreasc  (curtea constitu ional , curtea suprem  de justi ie, institu iile ju-
dec tore ti, organele de supraveghere .a.m.d.). În aceast  schem  de guvernare 
lipsea înc  un subiect al puterii supreme de stat, care ar putea s  devin  coordo-
nator i arbitru în conflictele dintre ele. De aceea schema de guvernare a lui Ch.-
L.Montesquieu se completeaz  cu o figur  legitimitoare central  - monarhul, 
pre edintele sau conducerea partidului de guvern mînt (îndeosebi în rile cu 
sistem monopartid). Rolul lor este diferit- de la pur nominale pîn  la hot rîtoare 
(în condi iile guvern rii monarhului în mod dispotic, dictaturii, guvern rii prezi-
den iale, care încorporeaz  func iile legislative i executive). 

În societatea democratic  un rol deosebit, extrem de important în arbitrajul 
reala iilor guvernare i societate îi revine cur ii constitu ionale. Ea are menirea 

 determine atitudinea tuturor institu iilor guvern rii, societ ii i membrilor ei 
fa  de drept, lege i veriga ei principal  (central ) - constitu ia. Rela iile dintre 
puterile guvern rii se regleaz  prin legi corespunz toare, principiile constitu iei, 
tradi iile culturii politice a societ ii, dar deseori lucrurile se aranjeaz  nicide-
cum armonios. Democratizarea guvern rii, divizarea puterilor în stat e legat  de 
ac iunile controlului ei social, critici i sus inerea guvern rii din partea societ ii 
cu ajutorul mass-media, ca instrument special, care în secolul XXI în condi iile 
libert ii cuvîntului activeaz  cu succes. 

Din punct de vedere institu ional i structural, guvernarea democratic  în 
majoritatea rilor include trei nivele func ionale, care interac ioneaz  între ele:  
- sistemul macropolitic a instan elor superioare de guvernare (pre edintele, par-
lamentul, guvernul i institu iile lui centrale) care se preocup  de procesele ese-

iale interne ale societ ii i de politica extern  a statului; - guvernarea de nivel 
mediu, intermediar creat  de aparatele guvern rii de verig  medie, de birocra ia 
de diferite trepte, pîn  la guvernarea municipal . Acest nivel nemijlocit leag  
guvernarea institu ional  cu cea neinstitu ional , neformal  (organiza iile socia-
le, mi ri, grup ri) cu popula ia, puterea politic  cu cea apolitic ; - micronive-
lul guvern rii întrune te nemijlocit comunicarea cet enilor, grupurilor mici, 
autoadministrarea. La acest nivel se formeaz i se reveleaz  cultura politic , se 
aranjeaz  convingerile, p rerile .a.m.d. Micronivelul nu exprim  ceva inferior, 
structural i func ional se deosebe te de sistemul macropolitic i cel de nivel 
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mediu al guvern rii prin aceia c  alc tuie te es tura (substan a) politic  a socie-
ii. 

Pe lîng  clasificarea nivelelor de func ionare, poate fi construit i o tipolo-
gie a guvern rii din punct de vedere a con inutului ei pe diverse criterii: dup  
gradul institu ionaliz rii - guvernamental , municipal , educa ional , cultural , 
etc.; dup  subiectul puterii - clasei, partidului, poporului, pre edintelui, parlame-
ntului .a.m.d.; dup  criteriu calit ii - conducere personal  (monocra ie), oligar-
hie (guvernarea unui grup restins) poliarhic  (guvernarea paralel  a unui ir de 
institu ii sau personalit i); dup  forma guvern rii - monarhic i republican ; 
dup  regimul de guvernare - biroctratic, totalitar, autoritar, democratic; pe crite-
riu social - socialist , burghez , capitalist ; dup  criteriul aplic rii metodelor de 
guvernare - autoritar , de violen , de convingere, de dominare, dup  func iile 
guvern rii - disciplinar , de control, de organizare .a.m.d. 

O problem  deosebit  este psihologia guvern rii, fundamentele ei profun-
de, subcon tienete i emo ional-volitive.  Ea a fost reflectat  în crea iile marilor 
cercet tori, ilu trilor min i ale omenirii. În timpurile noastre, în secolul XXI 
aceste cercet ri au devenit obiect special a disciplinelor filosofice i politologi-
ce, care investigheaz  guvernarea, puterea i politica. Pasiunea (rîvna) de prob-
lemele con tiin ei politice i comportamentul politic a dus la psihologizarea tii-

elor politice i apari ia behaviorismului - concep ie tiin ific  despre compor-
tament i motivele lui psihologice. Cu adev rat, manifestarea puterii (guvern -
rii) pentru om e ceva firesc i este afundat  în începuturile biologice, naturale i 
social condi ionate în con tiin a lui i vie ii emo ional-volitive. Nu mai mic  în-
semn tate i aceia i natur  complicat  biosocial  are i alt  parte a guvern rii, 
cea reflectiv  - supunerea binevol  sau for at , acordul de a sesiza impulsurile 
guvern rii i a se confrunta cu ele. Ordonarea i executarea sunt în mod egal do-

 principii universale ale guvern rii. Ele sunt indisolubile i interac ioneaz , ca 
i dou  tipuri de persoane: unul predispus de a domina (domni) i al doilea, care 

se supune i prime te guvernarea. Ambele tipuri sînt necesare. Ele se reproduc 
în form  de structuri politice masive i rela iile între ele– guvernarea i societa-
tea, guvernul i p turile sociale .a.m.d. Civiliza ia uman  este orientat  spre co-
ordonarea acestor rela ii, spre transformarea lor mai organizat i f  conflicte. 

Func iile guvern rii se marcheaz  prin determinarea ei: formarea sistemu-
lui politic al societ ii, organizarea vie ii ei politice, care includ reala iile dintre 
stat i societate, grupurile sociale, clase, asocia ii, institu ii politice, aparate i 
organe ale administrarii de stat, cet enii .a.m.d., administrarea cu treburile so-
ciet ii i statului la diferite nivele; conducerea cu organele puterii i proceselor 
sociale; crearea tipului caracteristic de guvernare, de regim politic, orînduire so-
cial , societate deschis   sau închis , izolat , delimitat  de stat. 

Analiza tipurilor, formelor i metodelor guvern rii permit s  construim cla-
sificarea ei tiin ific , care e destul de important  pentru evaluarea caracterului 
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guvern rii, rolul ei în societate, func ionarea i perspectivele ei. Tipurile guver-
rii se deosebesc dup  un ir de particulatit i i func ii, care se interconexio-

neaz i se intersecteaz . C tre cele mai importante se refer : necesitatea form -
rii for elor  guvernatoare pe criteriul social sau de clas , proces, care în rile co-
ntemporane are tendin a democratiz rii prin extinderea acestui fundament din 
contul partidelor politice, mi rilor sociale, alegerea exponen ilor guvern rii 
.a.m.d.; prezen a unei organiza ii politice caracteristice - sistemul politic, struc-

turile centrale i periferice ale guvern rii i rela iile între ele; extinderea spa iu-
lui politic al guvern rii peste hotarele teritoriului rii în leg tur  cu realizarea 
func iilor politicii externe; men inerea p cii interne, ordinei, ap rarea teritoriului 
subordonat, reglarea rela iilor de clas , sociale, na ionale i economice, urm ri-
rea scopurilor binelui comun, nepermiterea constr ngerii i violen ei din partea 
persoanelor individuale, unor grupuri .a.m.d., drept exclusiv de a elabora legi 
statale, emisie de bani, dreptul de a determina i încasa impozite, realizarea po-
liticii bugetare, crearea, între inerea i folosirea for elor militare i organelor de 
reprimare, dreptul la realizarea politicii externe i dreptul de a prezenta statul 
peste hotarele rii .a.m.d. 

Un aspect important în abordarea guvern rii apar ine autorit ii ei. 
Autoritatea guvern rii se deosebe te de influen a politic  a puterii prin 
caracterul direct de ascenden  (influen ) asupra activit ii umane. 
Autoritatea se deosebe te de constrîngerea exterioar  prin certitudinea 
(încrederea) executorului în legitimitatea dispozi iilor adresate lui, dar nu 
con tiintizarea faptului, c  pentru executarea sau neexecutarea ordinului pot 
urma ac iuni stimulative sau represiative.  

Autoritatea guvern rii se determin  prin interac iunea nivelelor i altor 
structuri ale guvern rii. Autoritatea ei poate spori dac  respectarea cerin elor 
guvern rii este înso it  de stimularea, dar abaterea de la legi i norme – prin 
sanc iuni negative. Tot acel mecanism poate i s  contravin  autorit ii 
guvern rii, dac  legitimarea ei se manifest  prin metoda constrîngerii, care 
poate s  aduc  la apari ia unei guvern ri dictatorial-autoritare.  

În societ ile democratice guvern rile pot fi „majoritare” sau „ 
minoritare”. Guvernarea se consider  majoritar , dac  este format  de un partid, 
care de ine majoritatea din parlament, condi ie care are cea mai mare 
posibilitate de a fi îndeplinit  în sistemele partinice bipartidiste. Guvernarea de 
acest mod ofer  cea mai efectiv i mai responsabil  form  de guvernare, 
pentru c  d  sens voin ei electoratului, da i pentru c  duce la politici 
consistente i coerente. Meritele unei asemenea forme de guvernare sunt 
adesea criticate de oponen ii reprezent rii propor ionale, care consider  c  
reforma electoral  reduce ansele unui partid de a guverna f  angajare în 
negocieri cu alte partide. Se consider  c  astfel de negocieri dilueaz  coeren a 
politicilor de partid i sl besc leg turile dintre aleg tori i guvernatori, în timp 
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ce perspectivele de suprave uire a unor guvern ri pluripartite pe durata 
mandatului legislativ devin mai slabe i sunt privite ca avînd un efect de 
subminare a stabilit ii politice. Adesea a a guvern ri nu au sprijin din partea 
majorit ii electoratului. 

Guvernarea se consider  minoritar  dac  nici unul din partidele politice nu 
au majoritatea în legislativul rii. Statele cu regimuri politice democratice mai 
des sunt administrate de guvern ri minoritare. În literatura de specialitate unde a 
fost analizat  guvernarea minoritar  s-a costatat c  guvernele minoritare conduc 
la instabilitate politic i la guvernarea insuficient . În multe cazuri au avut loc 

sturn ri de guverne, care în cele din urm  au condus la criz  de legitimitate a 
guvern rii. Experien a guvern rilor minoritare din unele ri scandinave, în 
special din Danemarca, prezint  dovad  alternativ  a unui succes relativ, 
sugerînd ideea c  implica iile guvern rii minoritare depind de cultura politic  
subiacient . 

Guvern rile minoritare monocolore i coali iile multipartidiste 
(guvern rile minoritare) profileaz  contrastul dintre principiul majoritarist al 
concentr rii guvern rii în mîinele unui partid i principilul consensualist al 
împ irii guvern rii (puterii). 

În sistemele parlamentare de guvernare, cabinetele de mini tri se formeaz  
astfel încît s  se bucure de încrederea majorit ii legislativului sau cel pu in s  
fie tolerante de acesta. Dac  un partid are majoritatea locurilor în legislativ, pre-
dic ia pare u oar : partidul majoritar, probabil, este cel care va forma 
cabinetul de mini tri, dar este de asemenea posibil ca partidul majoritar s  
formeze o coali ie cu alte partide care func ioneaz  în legislativ. Dac  nici un 
partid nu are majoritatea parlamentar  probabil se va forma un cabinet de 
coali ie. În literatura de specialitate sunt analizate mai multe teorii ale 
coali iilor de guvernare, care se pot forma în cadrul sistemelor parlamentare. 
Cele mai importante dintre ele sunt urm toarele: 

1. Coali ia minimal cî tig toare, „ cî tig toare ” în sensul c  partidele 
care formeaz  cabinetul au sus inerea majorit ii parlamentare, dar 
„minimal”, în sensul c  nu include nici un partid, care ob ine majoritatea 
parlamentar . Premisa fundamental  a teoriei coali iei minimal cî tig toare 
este i simpl , i plauzibil : partidele politice sunt interesate de maximizarea 
puterii lor. În cazul coali iei de guvernare, putere înseamn  participare la 
guvernare, iar putere maximal  înseamn  de inerea a cît mai multe pozi ii în 
cabinet. Modelul coali iei minimal cî tig toare poate înainta o predic ie 
concret  numai atunci cînd exist  un partid majoritar în parlament: cabinetul 
monocolor, format de c tre partidul majoritar. 

2. Coali ia de dimensiuni minime se bazeaz  pe aceia i supozi ie a 
maximiz rii puterii ca i modelul coali iei minimal cî tig toare, dar conduce 
acest ra ionament înspre o concluzie logic . Partidele politice parlamentare 
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exclud din coali ia de guvernare partenerii inutili, pentru a- i maximaliza 
puterea  lor  în  parlament  i  guvern,  prefer  ca  executivul  s  se  bazeze  pe  
majoritatea parlamentar  mai strîns . 

3. Coali ia cu cel mai mic numar de partide. Un criteriu definit, care 
poate fi utilizat pentru a alege dintre numeroasele coali ii prefigurate de 
modelul coali ie minimal cî tig toare este „în elegerea prin tranzac ie” a lui 
Michael Leiserson. El demonstreaz  c  aceste coali ii minimal cî tig toare 
vor avea tenta a de a se forma astfel încît s  implice cel mai mic num r de 
partide, deoarece „negocierile i profitul (în formula coali iei) sunt mai u or 
de realizat, iar o coali ie este mai u or de p strat împreun , acelea i lucruri 
fiind egale, cu partide mai pu ine”. 

4. Coali ie de interval minimal. Predic iile modelelor precedente se ba-
zeaz  pe dimensiunea i num rul partidelor politice, dar ignor  programele i 
preferin ele lor politice. Modelul de coali ie de interval minimal face 
plauzibil  ipoteza c  este mai u or s  formezi i s  men ii coali ii cu partide 
cu acelea i preferin e politice, decît cu partide distante în aceast  privin . 

5. Coali ie cî tig toare minimale conectate. Un model strîns înrudit este 
cel propus de Robert Axelrod. El afirm  c  coali iile care se formeaz  sînt „co-
nectate” – adic  sînt compuse din partide care sînt adiacente pe scala politic i 
se lipsesc de partenerii inutili. Premisa definitoare a acestui model este c  parti-
dele vor încerca s  se alieze cu vecinii lor imedia i i c  li se vor al tura alte 
partide adiacente pîn  se formeaz  o coali ie majoritar . 

6. Coali ie viabil  politic. Accentul  plasat  pe  preferin ele  politice  ale  
partidelor este adus la forma sa ultim  în modelul coali iei viabile politic. Dac  
accept m c  partidelor  le  pas  doar  de  politic ,  i  nu  de  a- i  p stra  puterea,  
adev rata putere se manifest  mai degrab  în legislativ, unde iau na tere noile 
politici majore, decît în guvern. În legislativ, partidul nucleu este de importan  
central . Partidul nucleu este partidul care, pe o scal  politic  unidimensional  
ca i scala stînga – dreapta, con ine membrul median din parlament. Virtual  
acest partid pivot poate dicta politica, pentru c  nici unul dintre partidele de la 
stînga sau de la dreapta sa nu de ine majorit ile necesare pentru a ini ia 
politici contrare dorin elor acestora. Aceasta înseamn  c , în termeni strict 
politici, este complet irelevant cît de multe i care partide particip  la 
guvernare. A a cum afirm  Michael Laver i Norman Schofield, pentru 
formarea de guvern viabile din punct de vedere politic „(chiar) nu conteaz  dac  
particip  sau nu particip   partidul pivot”. 

i totu i M.Laver i N.Schofield în „Multiparty Guvernment: The 
Politics of Coalition in Europe ” admit c  ar trebui f cut  o distinc ie între 
chestiunile de politic  general i cele de detaliu. Pentru a influen a 
problemele de detaliu, poate fi important s  faci parte din guvern i s  conduci 
un departament ministerial, iar aceste considera ii „pot s  ofere un puternic 
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impuls pentru partidele neinteresate de recompensele intrinsece ale guvern rii, 
 se  arunce în lupta pentru un loc la  masa cabinetului”.  Cît  de important  este  

faptul c  un anumit partid de ine un anumit portofoliu se subliniaz i în 
lucrarea lui M.Laver i A.S.Kenneth „Making and Breaking Governments: 
Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies”. Implicarea const  în 
faptul c  partidele sînt interesate i de a lupta pentru cît mai multe locuri i 
portofolii ministeriale posibil – ceea ce ne duce înapoi la logica form rii 
coali iilor minimal cî tig toare, cu clauza c  partidul pivot s  fie inclus în 
astfel de coali ie. 

Guvern rile în cabinetele monocolore i cele de coali ie între mai multe 
partide difer  între ele în dou  aspecte: dac  este un guvern monocolor sau un 
cabinet de coali ie i felul sus inerii parlamentare care st  la baza guvern rii. 
În m sura bazei de sus inere parlamentare clasificarea trihotomic  din teoria 
coali iilor de guvernare distinge între: guvern ri cu cabinete minimal 
cî tig toare; guvern ri cu cabinete supradimensionate, care au mai multe 
partide decît e necesar pentru sus inerea majoritar  în legislativ i guvern ri 
cu cabinete minoritare sau „subdimensionate”, care nu sînt de o majoritate 
parlamentar . Cel mai majoritorist tip de cabinet este cel monocolor i minimal 
cî tig tor. Cel mai des întîlnit tip de guvern consensualist este cel 
supradimensionat i multipartidist. 

În Republica Moldova din anul 1991, de cînd a devenit stat suveran, inde-
pendent i s-au început transform rile democratice, guvern rile au fost ba ma-
joritare monocolore, care au activat pe principiul majoritarist al concentr rii 
puterii în mîinile unui majorit i; ba coali ioniste multipartidiste, care au 
activat pe principiul consensualist al împ irii puterii. 

În rezultatul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 în Legislativul 
rii (101 de locuri) au primit mandate de deputat 42 de reprezentan i ai Parti-

dului Comuni tilor din Republica Moldova, 32 – ai Partidului Liberal-
Democrat din Moldova, 15 – ai Partidului Democrat din Moldova i 12 – ai 
Partidului Liberal. Nici unul din partidele reprezentate în parlament n-a avut 
posibilitate s  organizeze guvernarea de unul singur, nici unul din partide n-a 
primit 50 de procente plus un loc în Legislativ. Luna decembrie 2010 a fost 
consacrat  discu iilor valorilor i principiilor de guvernare a republicii. Cu 
suportul Federa iei Ruse s-a încercat s  se creeze „o coali ie de guvernare cu 
cel mai mic num r de partide”, din partidul comuni tilor din Republica 
Moldova (42 deputa i) i partidul democrat din Moldova (15 deputa i). În 
aceast  perioad  liderii Partidului Democrat au dus tratative paralele i cu 
liderii Partidului Liberal-Democrat i Partidului Liberal în privin a cre rii 
„coali iei de guvernare de interval minimal”. Partidele, Liberal-Democrat, cu 
atît mai mult cel Liberal categoric erau împotriva unei alian e de guvernare cu 
PCRM. La sfîr itul lunii decembrie 2010 sub presiunea consiliului na ional 
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Partidul Democrat a decis s  participe la guvernarea rii în componen a 
„coali iei de interval minimal” împreun  cu Partidul Liberal-Democrat i cel 
Liberal. Partidul Liberal-Democrat cu 32 mandate, Partidul Democrat cu 15 
mandate  i  Partidul  Liberal  cu  12  mandate  în  parlament  au  semnat  (încheiat)  
Acordul, care a stabilit valorile, principiile i mecanismele de func ionare a 
coali iei de guvernare „Alian a pentru Integrarea European ”, care prevedea 
integrarea European  ca vector de baz  ce va ghida ac iunile de politic  intern  

i extern  ale institu iilor statului; consolidarea societ ii în vederea 
ob inerii unit ii na ionale; respectul pentru partenerii de coali ie, 
încrederea reciproc i colegialitatea în toate ac iunile, ini iativele i decla-
ra iile acestora, cu respectarea principiului transparen ei, consensului i 
spiritului consultativ în luarea deciziilor; solidaritatea ac iunilor în vederea 
asum rii colective a actului de guvernare; continuitatea ac iunilor i 
reformelor ini iate de AIE în perioada 2009-2010; responsabilitatea colectiv  

i individual  pentru performan a Guvernului, Parlamentului i 
Pre edin iei; consensualitate, transparen i spirit consultativ în luarea 
deciziilor; asigurarea unei comunic ri eficiente în procesul de realizare a actului 
de guvernare între componentele AIE, în raport cu societatea i partenerii 
externi; corelarea ac iunilor i mesajelor în politica extern i intern ; 
asigurarea echilibrului în realizarea actului de guvernare.  

În Acordul de constituire a alian ei principalele func ii de guvernare ale 
statului au fost partajate în modul urm tor: PLDM – Prim-Ministru (Vladimir 
Filat), PDM – Pre edinte al Republicii (Marian Lupu), PL – Pre edinte al Par-
lamentului (Mihai Ghimpu). Conform partaj rii func iilor în guvern i 
institu iilor subordonate lui PLDM i-a revenit 7 portofolii ministeriale, 3 
autorit ii administrative centrale i 2 institu ii subordonate;  respectiv PDM 
– 5,3 i 2; PL – 5,2 i 3. 

Divergen ele (incongruen a) în activitatea de guvernare a „Alian ei 
pentru Integrare European ” se fundamenteaz  pe faptul c  partidele care o 
alc tuiesc au în coali ie reprezentare diferit : PLDM – mai mult de 53 
procente,  PDM  –  aproape  26  procente  i  PL  –  aproape  21  procente,  
corespunz tor i num rul de mandate în Parlament este diferit: PLDM – 31 
mandate,  PDM – 15 mandate i  PL – 12 mandate,  dar  consiliul  alian ei  este  
format din 9 membri, cîte 3 din partea PLDM, PDM i PL. La baza deciziilor 
în cadrul CAIE st  principiul consensualit ii. CAIE adopt  decizii prin vot 
unanim. 

Consider m c  nu este echitabil ca în componen a consiliului alian ei s  
fie acela  num r de persoane de la fiecare partid component al alian ei. Ar 
trebui ca în componen a lui partidele s  înainteze membrii conform 
reprezent rii lor propor ionale în coali ie i s  adopte deciziile pe principiul 
majorit ii, f  a leza interesele minorit ilor. 
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Dar din punctul de vedere al experien ei guvern rilor de coali ie din 
rile cu democra ii avansate acordul de constituire al alian ei nu trebuie s  

prevad  crearea acestui consiliu, modul de preg tire a lu rii deciziilor de c tre 
pre edintele rii, reuniunile preg titoare ale edin elor parlamentului, 
reuniunile preg titoare ale edin elor guvernului, pentru c  guvernarea rii e 
obligat  s  se efectueze conform normelor constitu ionale, legelor adoptate de 
Parlament i nici de cum, conform indica iilor consiliului alian ei. 

Acordul de constituire a alian ei trebie s  nu aib  nici o atribui ie la 
partajarea între componentele sale (partidele politice), institu iilor, care în 
societ ile democratice sunt depolitizate, cum ar fi Procuratura General , 
Serviciul de Informa ii i Securitate, Comisia Na ional  Anticoruptie i 
altele, conduc torii c rora s  se selecteze i s  fie angaja i prin concurs. 

Analiza comportamentului politic a forma iunilor politice din coali ia de 
guvernare demostreaz  c  unicul partid, PLDM (care are mai pu in de 50 la 
sut  din portofoliile ministeriale) depune cele mai multe eforturi pentru 
realizarea programului de guvernare a rii, pe cînd PDM i PL, care de fapt 
numai particip  la realizarea guvern rii, sunt mai mult preocupa i de 
propaganda principiilor i valorilor, de rezolvarea problemelor financiare, i 
electorale ale partidelor lor. Aceste partide cu invidie i du nie 
reac ioneaz  la succesele reprezentan ilor PLDM în procesul guvern rii 
(îndeosebi liderul PL). De exemplu, toat  societatea moldoveneasc  a fost 
martorul invidiei du noase a lui M.Ghimpu în emisiunea special  a postului 
de televiziune „Publika” din 22 februarie 2013 fa  de PLDM, care în 
rezultatul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 aproape c i-a dublat 
num rul de mandate în legislativ. Membrii coali iei trebuie, de fapt, s  se 
bucure de succesele alia ilor lor i nici de cum s -i invidieze. 

Cît i Partidul Democrat, atît i Partidul Liberal doresc ca deciziile în 
Alian  s  fie adoptate pe principiul consensualit ii adic  a a cum doresc 
partidele  Democrat  i  Liberal,  care  împreun ,  cum  am  scris  mai  sus,  
influen eaz  coali ia numai 47 la sut  (liberal cu 21 i democrat cu 26 la 
sut ), PDM i PL doresc ca PLDM, cel mai influent (avînd primatul cu 53 la 
sut ) actor al Alian ei s  îndeplineasc  func ia de executor al programelor 
partidelor Democrat i Liberal. 

Nu opozi ia parlamentar  sau opozi ia exparlamentar  frîneaz  azi 
procesul guvern rii societ ii, ci opozi ia coali ionist , care este format  în 
Alian  de partidele Democrat i Liberal. Aceste partide împreun  alc tuiesc 
minoritatea, pe cînd Partidul Liberal-Democrat din Moldova în aceast  coali ie 
„Alian a pentru Guvernarea European ” prezint  majoritatea.  

În Republica Moldova s-a stabilit un sistem multipartidist de activitate po-
litic i în deceniile apropiate un sistem bipartidist (precum este în SUA) nu se 
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prevede, aceasta înseamn  c  guvernarile în ar , în majoritatea cazurilor, v-or fi 
de coali ie. 

Experien a ultimilor patru ani de guvernare a coali iei ,,Alian a pentru 
Integrare European ” demonstreaz  c  clasa politic  a societ ii noastre, în 
primul rînd elita guvernatoare, nu este înzestrat  cu o cultur  politic  adecvat  
sistemului democratic de guvernare. Din aceast  cauz i ca s  nu apar  crize 
politice, provocate de ,,opozi ile coali ioniste” (cu care ne confrunt m ace ti 
ani) posibil e necesar ca Parlamentul s  adopte, cu votul a dou  treimi din 
deputa i ale i, o lege a coali iei, care ar prevedea un principu echitabil de 
partajare a func iilor de conducere în Legislativ, Cabinetul de mini tri alte 
institu ii suboronate lor i autorit i administrative centrale i îndeosebi 
organizarea procesului guvern rii conform legisla iei i normelor 
constitu ionale. 

În concluzie, consider m c  toate forma iunile politice, cele parlamentare, 
mai ales cele care alc tuiesc coali ia de guvernare „Alian a pentru Integrarea 
European ” s  eviden ieze pe prim plan interesul na ional, problemele 
suveranit ii, patriotismului, n zuin ele cet enilor, democra ia, demnitatea 
omului, drepturile i libert ile lui nu cele de partid sau de grup i s  
realizeze cu succes programul elaborat de guvernare a Republicii Moldova. 
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The geopolitical position defines the place of a player in the equation of 

power, especially in relationships with other actors, which should not be confu-
sed with its geographical position. The first one is defined in the spectrum of re-
lationships between actors, which can usually be neglected by geography, while 
the second one is defined by the state placement on the globe. If the geographi-
cal position is static, the geopolitical one is described by a high degree of dyna-
mism that can be influenced by a number of objective and subjective factors, 
among which the political will and interest have a decisive place. The geopoliti-
cal position of a country sometimes changes slow, other times very quickly, de-
pending on the dynamics of the power relations of a state with the neighbors or 
with current power holders, which might be at a greater distance. 

 
Unul din termenii frecvent folosi i în cercet rile i analizele domeniului 

geopolitic este cel de pozi ie geopolitic . Chiar dac  este r spîndit nu doar în 
limbajul tiin ific, dar i în cel cotidian, în multe cazuri termenul respectiv nu 
este folosit adecvat în diverse situa ii de analiz , deoarece con inutul este 
complex  i  are  multe  semnifica ii.  Pentru  a  oferi  o  claritate,  este  necesar  de  
expus sensul no iunii de pozi ie, ca mai apoi s  explic m i sensul no iunii 
de pozi ie geopolitic . Conform DEX-ului, no iunea de pozi ie semnific : 

ezare, situa ie, loc, atitudine, condi ie, rang, demnitate, caz, conjunctur , 
ipostaz , împrejurare, stare etc. Multitudinea de semnifica ii ne ofer  
posibilitatea ca no iunea de pozi ie s  fie folosit  în diverse contexte, nu doar 
ca  plasare  într-un  anumit  spa iu,  dar  i  ca  loc  i  rol  pe  care  îl  ocup  un  
subiect într-o structur  ierahic  social  sau interna ional  etc. Important de 
re inut este faptul c  pozi ia nu este o no iune strict geografic , îns  are i 
aceast  dimensiune strict topografic  unde s-ar putea include vecin ile 
naturale, localizarea într-o anumit  emisfer , formele de relief etc. Atunci cînd 
sunt combina i cei doi termeni: pozi ie i geopolitic , din sensurile pe care le 
ofer  dic ionarul reies con inuturi i mai diverse. Indiferent dac  au sens de 
substantiv sau de adjectiv, termenii geopolitic sau geopolitic  nu pot fi separa i 
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de trei concepte: spa iu, putere, interes, care reprezint  nucleul subiectelor de 
cercetare sau analiz  al geopoliticii. De aceea atunci cînd folosim sintagma 
pozi ie geopolitic , termenul de pozi ie trebuie s  fie corelat cu categoriile de 
spa iu, putere, interes.  

Pozi ia în geopolitic  este cea care supradimensioneaz  sau subdimensio-
neaz  spa iul, îi confer  deschidere, îi asigur  posibilitatea de a se pune în va-
loare. Deci, pozi ia este cea care decide, în ultim  instan , valoarea 
spa iului, indiferent dac  este vorba de spa iu geografic, politic, economic, 
spiritual, strategic, virtual etc. Întemeietorul de fapt al geopoliticii, Fr.Ratzel, 
coreleaz  pozi ia natural  cu cea politic i social . În acest sens, pozi iile 
pot fi asimilate împrejur rilor sau contextului, ceea ce în viziunea cercet torilor 
francezi este explicat prin termenul situa ie [1, p.77]. În viziunea 
cercet torului francez A.Sanguin, pozi ia i localizarea geografic  a statelor 
prezint  un interes aparte din perspectiv  geopolitic . Cercet torul se refer  atît 
la pozi ia absolut  a statului, care presupune locul particular al statului respectiv 
pe continent sau într-o zon  climateric , cât i la pozi ia relativ , care înseamn  
inser ia statului respectiv într-o combina ie teritorial  cu alte state. Înc  din 
antichitate Strabon scria c  „în orice mediu geografic trebuie nu numai s  ne 
inform m în  leg tur  cu  talia  i  forma  rilor,  ci  i  cu  pozi ia  lor  în  raport  cu  
altele”. Subliniind acela i lucru, cercet torul francez J.Gottman ar ta c  „pozi ia 
geografic  este caracteristica cea mai important  a unui teritoriu. Este 
caracteristica cea mai important i în politic , pentru c  pozi ia define te 
sistemul de rela ii, situând acest teritoriu, acest compartiment de spa ii în 
raporturile sale cu toate celelalte compartimente cu care exist  comunica ii 
directe sau nu”. Este relevant  pozi ia relativ  a statelor, deoarece arat  rela iile 
cu subunit ile teritoriale ale acestora, raporturile complexe care se stabilesc 
între ele, problemele de securitate na ional  sau colectiv , cât i poten ialul de 
conflicte, posibil existent într-o regiune sau alta [2, p.48-49].  

Întemeietorul de drept al geopoliticii R.Kjellen, dezvoltând ideea de 
pozi ie geopolitic , sublinia c  topopolitica este tiin a despre a ezarea statului 
în cadrul larg al politicii, adic  pozi ia geopolitic . Reie ind din descrierea 
oferit  de cercet torul suedez, pentru a- i con tientiza pozi ia geopolitic , un 
stat trebuie s i studieze vecinii, dar i alte state din apropiere. În privin a 
vecin ii, trebuie s-o evalueze din perspectiva complexit ii, adic  vecin tate 
cu state mici sau mari. Trebuie studiate distan ele ce îl despart pe statul 
respectiv de centrele de for i de cultur  ale timpului sau distan ele fa  de 
zonele de fric iune dintre diverse puteri ca poten ial. Trebuie studiat  zona unde 
este a ezat statul: la centru, intermediar  sau la marginea politicii mondiale. 
Deci, pozi ia geopolitic  a unui stat se define te în raport cu vecinii, nu numai 
cu vecinii geografici afla i la grani e, adic  vecin tate imediat , ci i cu acele 
puteri omniprezente în politica mondial , care formeaz  a a numita „aristocra ie 
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în lumea statelor”. Unele state se implic  în raporturi cu alte state care nu au 
grani e directe, în situa ia dat  fiind vorba de vecin tate mijlocit  [1, p.28]. 

Pozi ia geopolitic  arat  locul i rolul unui actor (statal sau nonstatal) într-
o ecua ie de putere, precum i rela iile pe care acesta le are cu ceilal i actori, 
ceea  ce  nu  trebuie  confundat  cu  pozi ia  sa  geografic ,  pentru  c  pozi ia  
geopolitic  nu se rezum  la pozi ia geografic  [3]. Pozi ia geografic  are o mare 
stabilitate în timp, pe când pozi ia geopolitic  reprezint  complexul de raporturi 
politice, economice, militare sau culturale ce se afl  în continu  schimbare cu 
alte ri mai apropiate sau mai dep rtate [4, p.123]. Situarea geografic  a unui 
stat se define te prin a ezarea la o anumit  latitudine i longitudine, lâng  mare 
sau în interiorul continentului, i se remarc  prin anumite caracteristici ale 
geografiei fizice (relief, clim  etc.), adic  factori de mare stabilitate în timp. 
Pozi ia geopolitic  constituie ceva mai mult decât localizarea geografic . Ea 
este rezultatul unor raporturi politice, economice, militare, indiferent de 
amplasarea lor politico-geografic . Raporturile pot fi facilitate sau îngreunate de 
situarea geografic i premisele oferite de localizarea unui stat într-un anumit 
punct al suprafe ei p mântului. Latitudinea i longitudinea nu sunt relevante în 
geopolitic  prin ele însele, ci doar în corela ie cu ambian a politic  
interna ional i cu dinamica rela iilor dintre statele cuprinse într-o arie 
geografic  [5, p.105]. 

Dac  pozi ia geografic  este static , cea geopolitic  este caracterizat  printr-
un grad înalt de dinamism, care la rândul lui poate fi influen at de o serie de fac-
tori obiectivi i subiectivi. Cei obiectivi sunt determina i de pozi ia geografic  a 
statului. Este cert c  geografia poate avantaja sau dezavantaja politic un popor, 
o na iune, un stat. În cadrul pozi iei geopolitice, localizarea geografic  identific  
urm toarele niveluri: pozi ie planetar  fa  de marile puteri; pozi ie continenta-

; pozi ie zonal  în raport cu statele vecine; pozi ie regional  ce are ca domeniu 
raporturile care se stabilesc între anumite zone ale spa iului na ional [5, p.105].  

 a absolutiza importan a factorului geografic, acesta r mâne un element 
prezent în luarea deciziilor politice, militare, culturale sau de orice alt  natur . 
Elementul geografic devine cu adev rat util în demersul analitic doar în rela ie 
cu factorii de natur  subiectiv , printre care interesul i voin a politic  au un rol 
hot râtor. Problema pozi iei geopolitice a unui stat trebuie determinat  având în 
vedere: punctele de interes ale marilor puteri în zona analizat i impactul ac iu-
nii lor asupra func ion rii acesteia; ierarhia statelor din zon i interesele lor; va-
lorile culturale i spirituale predominante în zon ; rela iile acestor state cu mari-
le puteri; viziunea fiec rui stat asupra securit ii [6].  

Astfel, putem fi de acord cu p rerea lui T.Simion, precum c  „pozi ia geo-
politic  a unui stat este rezultanta dintre localizarea geografic , poten ialul natu-
ral i uman pe de o parte i raporturile politice, economice i militare cu statele 
vecine, cu puterile mondiale i regionale pe de alt  parte. Pozi ia geopolitic  se 
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reg se te în orientarea rela iilor externe pe anumite axe de interes geopolitic, în 
func ie de contextul general politic i istoric” [2, p.50]. 

Pozi ia geopolitic  a unei ri se modific  uneori lent, alteori deosebit de ra-
pid, în func ie de dinamica raporturilor de putere ale unui stat cu vecinii sau cu 
cele situate la distan . În acest proces, condi iile naturale ofer  anumite predis-
pozi ii privind modul de ocupare i organizare a unui spa iu i contribuie la sta-
bilirea rela iilor cu spa iile învecinate. Transformarea acestor predispozi ii în 
anumite realit i (pozitive sau negative) depinde de inteligen a politic  a condu-
cerii unui stat, deoarece ea are legitimitatea politic  de a stabili raporturi de coo-
perare cu alte state, de a extinde influen a statului asupra altor spa ii, de a în-
cheia alian e favorabile sau de a ie i din situa ii nefavorabile care pun statul în 
cauz  în centrul unor presiuni exercitate din diferite direc ii.  

Cu toate acestea, este cert c  geografia poate avantaja sau dezavantaja pozi-
ia geopolitic  a unui stat. Marea Britanie, datorit  pozi iei sale geografice insu-

lare i relativei izol ri de Europa, n-a cunoscut de-a lungul istoriei sale proble-
me legate de ap rarea frontierelor, proprie unui stat continental. Acest lucru pre-
zenta i un dezavantaj, deoarece nu-i permitea s i l rgeasc  teritoriul, fiind ne-
voit  s  traverseze marea. În schimb, ea s-a orientat datorit  pozi iei geografice, 
în direc ia dezvolt rii puterii flotei maritime, ceea ce i-a permis ocuparea zone-
lor sau punctelor geostrategice i exercitarea controlului asupra principalelor c i 
maritime, prin constituirea unui imperiu colonial ce cuprindea alte continente.  

O pozi ie diametral opus  fa  de cea a Marii Britanii este cea a Rusiei mos-
covite, deoarece aceasta din urm  s-a dezvoltat ca actor la o mare distan  de jo-
cul geopolitic european, fiind cea mai îndep rtat  putere din nord-estul contine-
ntului. Avantajul geopolitic l-a constituit faptul c  nu avea în nord i est actori 
importan i, iar cei din vest i sud se aflau la o distan  prea mare. Aceasta, dar i 
al i parametri au avantajat pozi ia geopolitic  a Rusiei. Dezavantajul, îns  cons-

 în aceea c  nu avea ie ire la m ri importante, nepermi ându-i s  evolueze i 
ca putere maritim . Chiar dac  a ob inut ie ire la m rile Baltic i Neagr , nu a 
transformat-o într-o astfel de putere. Plasat  în inima continentului euroasiatic, 
Rusia s-a dezvoltat doar ca putere continental .  

Similitudinile în ceea ce prive te pozi iile geopolitice ale celor dou  mari 
puteri men ionate mai sus sunt c  ambele s-au aflat la periferia geopoliticii con-
tinentului european. Deosebirea const  în aceea c  Marea Britanie s-a dezvoltat 
ca putere maritim , iar Rusia ca putere continental .  

Exist i state care au evoluat ca puteri hibride: continentale i maritime. 
Ele trebuiau s  fac  eforturi deosebite atât pe continent, cât i pe mare, pentru a-
i men ine statutul geopolitic. Fran a, de exemplu, a evoluat ca o putere hibrid , 

ceea ce a însemnat o surs  de dificult i majore. Aceast  situa ie a impus distri-
buirea resurselor în direc ii diferite, pentru înt rirea puterii sale maritime i a 
puterii sale continentale. Totodat , Fran a a fost obligat  s  fac  fa  confrunt -
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rilor militare pe mai multe fronturi. Ea a avut litigii geopolitice atât pe continent 
cu Spania, Imperiul Habsburgic sau Germania, cât i pe mare cu Anglia pentru 
a- i men ine i asigura controlul coloniilor sale pe alte continente. Din cauza 
acestei distribu ii a eforturilor economice i financiare, Fran a a avut mereu difi-
cult i pentru a se men ine în rândul marilor puteri. În aceea i situa ie se poate 
spune c  a fost Germania, care a e uat în încerc rile sale de a ob ine o pozi ie 
dominant  pe continent i în afara lui în urma ruperii repetate a echilibrului din-
tre resursele sale materiale i puterea militar , cunoscând înfrângerile din anii 
1918 i 1945.  

i problemele de securitate se abordeaz  diferen iat în func ie de pozi ia ge-
opolitic . De pild , statele insulare ca Marea Britanie, Japonia, Filipine, Indone-
zia, Australia etc. n-au cunoscut probleme strategice generate de ap rarea flan-
curilor specifice statelor continentale. Ele au depus eforturi pentru a deveni pu-
teri maritime. 

Pozi ia geopolitic  î i g se te expresia i într-o anumit  orientare preponde-
rent  a rela iilor externe pe anumite axe de interes geopolitic. Aceasta reiese din 
preocuparea pentru o anumit  zon  a configura iei geopolitice ce se manifest  
într-un anumit moment al istoriei, prin asigurarea interesului na ional i a strate-
giei de securitate na ional . În a a fel, unele state aflate în centrul continentului 
au fost nevoite s  ac ioneze în mai multe direc ii de interes geopolitic. Imperiul 
Habsburgic balansa uneori spre vestul continentului, alteori spre Europa de Est 
sau regiunea mediteranean . De asemenea, Regatul Polon, în anumite perioade 
istorice, se orienta spre Marea Baltic , în altele - spre Marea Neagr .  

Pozi ia geopolitic  a unui stat se define te i în raport cu punctele sau regiu-
nile de fric iune ale marilor puteri [4, p.128]. Raporturile de for e i sferele ma-
jore de influen  genereaz  adesea modific ri în pozi ia geopolitic  a statului re-
spectiv [2, p.50]. Din punct de vedere geopolitic i nu geografic, pozi ia perife-
ric  sau pozi ia central  a unei ri se determin  în func ie de presiunile la care 
este  supus .  Pozi ia  periferic  poate fi  atribuit rii,  frontierele  c reia  nu sunt  
supuse presiunilor externe, datorit  vecinilor pasivi în plan geopolitic, indiferent 
dac  aceasta este plasat  în interiorul sau la marginea continentului. O pozi ie 
central  i se atribuie rii care este supus  unor for e sau presiuni geopolitice din 
toate direc iile [4, p.131]. Fiind supus permanent presiunilor venite din exterior, 
Principatul Moldovei a avut mereu o pozi ie geopolitic  dezavantajoas , deoare-
ce vecinii direc i erau imperiile. Nu în zadar cronicarul Grigore Ureche a spus 

 Moldova se afl  în calea tuturor r ut ilor. Deci este vorba, în primul rând, de 
pozi ia geopolitic  dezavantajoas  pe care cronicarul o men ioneaz , deoarece 
aici se întâlneau interesele geopolitice ale puterilor vecine. 

În dependen  de presiunea geopolitic  ce se exercit  asupra sa, statul va în-
cerca s  mic oreze aceast  presiune prin încheierea unor alian e cu puteri ce ac-
ioneaz  în direc ia opus . Astfel a procedat România în perioada interbelic , 
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când a format  dou  alian e:  Mica În elegere – îndreptat  împotriva Ungariei  i  
Antanta Balcanic  – îndreptat  împotriva Bulgariei.  

Republica Moldova, din punctul de vedere al pozi iei sale geopolitice, este 
situat  la intersec ia marilor axe geostrategice ale continentului, deaceea se po-
ate spune c  ocup  o pozi ie geopolitic  complex , ceea ce-i creeaz  atît avan-
taje, cît i dezavantaje. Pentru a nu deveni o victim  geopolitic , ea trebuie s  
manifeste ini iativ  pentru a face fa  dezavantajelor i a maximaliza avantajele 
contextului geopolitic regional, în realizarea intereselor sale na ionale. Trebuie 

 analizeze contextul geopolitic, precum i jocurile de interese dintre marile 
puteri pentru a- i p stra integritatea teritorial i a- i crea oportunit i de 
dezvoltare economic .  

Deci, putem concluziona c  pozi ia geopolitic  a unui actor se define te 
prin mai multe variabile comparative cu ale altui actor concret. Nu poate fi 
formulat  o defini ie general  cu privire la o pozi ia geopolitic  avantajoas , 
deoarece atunci cînd e aplicat  la un context (situa ie), pot fi extrase atât 
avantaje, cât i dezavantaje, în depenten  de felul cum interpret m variabilele 
prin care se caracterizeaz  pozi ia. Pozi ia geopolitic  rezult  din a ezarea 
geografic i politic  a statului, din poten ialul puterii sale i din raporturile 
sau rela iile cu vecinii direc i i indirec i ori cu alte state. Deci, pozi ia 
geopolitic  e determinat  de poten ialul de putere a statului, dar i de sistemul 
de rela ii de putere. Când puterea statului este înserat  într-un sistem de rela ii 
de diferit nivel, atunci putem evalua la general statutul geopolitic (categoria de 
putere) al acelui stat. Analizînd pozi ia geopolitic  a tuturor statelor putem 
în elege sistemul ierarhic al acestora la diferite niveluri, deoarece pozi ia 
geopolitic  determin i sistemul de ordine geopolitic  la nivel global, 
continental, regional i local. Conteaza la ce raport m pozi ia unui stat: la 
distan a fa  de marile puteri, la rela ia cu marile puteri, la distan a i 
accesul fa  de zone bogate în resurse, la tipul de rela ii cu al i actori etc. 

În aceast  ordine de idei, când stabilim pozi ia geopolitic  a unui stat tre-
buie s  avem în vedere c , de fapt, construim un tablou al for elor prezente i 
active, în diferite grade, într-un cîmp geopolitic supus analizei; determin m obi-
ectivele majore i intele profunde ale actorilor; identific m i analiz m modul 
în care mijloacele fiec ruia sunt implicate prin geostrategii concepute pentru a 
se apropia de scopurile fixate, inându-se cont, în acela i timp, de reac iile pre-
vizibile ale celorlal i protagoni ti [7, p.8]. Atunci cînd un câmp geopolitic este 
supus analizei, cercetarea se poate face în func ie de pozi ia geopolitic , deter-
minat  de poten ialul de putere; de interesele actorului, adic  de natura i inten-
sitatea intereselor pe care le au actorii la un moment dat într-un spa iu geogra-
fic; de rela iile care se stabilesc între ei; de percep ia pe care o au actorii atât 
asupra câmpului geopolitic în ansamblu, cât i a poten ialului fiec ruia dintre ei.  
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Pozi ia geopolitic  determin  ac iunile i direc iile politicii externe în 
func ie de contextul geopolitic. Direc iile sunt determinate nu doar de 
num rul vecinilor, poten ialul lor, dar i de resursele (naturale, economice sau 
demografice) pe care le de in vecinii i care sunt importante pentru 
dezvoltarea i men inerea propriului poten ial. Num rul vecinilor nu 
presupune din start complexitate, ci atitudinea lor e în stare s  complice pozi ia 
geopolitic . Atitudinea geopolitic  reiese din diferen a de poten ial între ei. 
Atitudinea vecinilor impune statul s  aib  o pozi ie fa  de ei, ofensiv  sau 
defensiv . În mare parte astfel de situa ii ofensive apar atunci cînd acel stat are 
interese geopolitice fa  de unul sau mai mul i actori (teritoriale, economice, 
strategice, culturale) i defensive, atunci cînd statul este în vizorul intereselor 
geopolitice a  unuia sau mai  multor  vecini.  În  general,  statul  care are  vecini  cu 
preten ii teritoriale fa  de el, e recomandabil sa aib  un poten ial geopolitic 
care s  le descurajeze preten iile. Dac  lu m exemplul Rusiei, se poate spune 

 majoritatea vecinilor au preten ii teritoriale fa  de aceast ar , îns  nici 
unul nu poate reu i s  realizeze aceste preten ii, deoarece Rusia are un 
poten ial geopolitic superior fa  de to i vecinii. Exist i situa ii cînd un 
stat are un poten ial inferior fa  de un alt vecin care manifest  preten ii 
teritoriale fa  de acesta. Preten iile teritoriale ale Rusiei fa  de Ucraina în 
leg tur  cu peninsula Crimeea nu o fac pe Rusia s i satisfac  aceste prete-

ii.   
Modificarea pozi iei geopolitice depinde de dinamica (evolu ia) 

raporturilor de putere cu alte state. Pozi ia geopolitic  a statului este simpl  sau 
complex  din cauza vecin ii, dar vecin tatea trebuie abodat  nu atît din 
num rul statelor vecine (adic  cu cît mai mul i vecini are statul, cu atît pozi ia 
este mai complicat ), dar prin diferen a (decalajul) de poten ial al puterii 
statului cu cel de inut de statele vecine, precum i prin rela iile care se 
stabilesc între acel stat i vecini ca rezultat al diferen ei de poten ial.  
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A treaty on the withdrawal of Romanian forces from Bessarabia within two 

months through the mediation of representatives of the Western powers was sig-
ned between the Soviet and Romanian governments during the talks between 5-
9 March 1918. However, both the Entente and Germany allowed Romania to vi-
olate the agreement and to possess Bessarabia as a payment for the „fight aga-
inst Bolshevism”. Without the support of the Western powers, who sought 
to suppress world communism, Romania would never have moved to the imple-
mentation the of „unification of all Romanian lands”. The facts clearly show 
that any recognition of the Soviet annexation of Bessarabia by the Govern-
ment is out of the question. But all the attempts of the modern Romanian histori-
ography to prove otherwise are only speculations in order to bring the „histori-
cal basis” for the thesis „Bessarabia is Romanian land!”. The trend toward a 
realistic coverage and analysis of the Bessarabian question in effectis very rela-
tive in literature rumynist but the desire to repel the events of “patriotic” posi-
tions dominates. 
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La 7/20 decembrie 1917, dup  consulta ii cu mini trii i militarii s i i cu 
trimi ii francez, englez, american i italian, eful guvernului român I.I.C.Br tia-
nu a anun at c  alia ii cer implicarea activ  a armatei române în lupta cu bol e-
vicii. El insista asupra sanc ion rii de c tre puterile aliate a încheierii de c tre 
România a p cii separate cu Germania i alia ii ei cu p strarea concomitent  a 
stipul rilor articolelor tratatului din 1916 cu Antanta [1, p.33, 34; 2, p.43]. De-
cizia guvernului despre ini ierea ostilit ilor contra trupelor sovietice a fost adop-
tat i în noaptea spre 9 decembrie, sanc ionat  de rege. 

Aflând despre arestarea Comitetului militar-revolu ionar al Frontului ro-
mân, asasinarea lui Rochal, ocuparea Leovei i a unor sate basarabene din stân-
ga Prutului i executarea de c tre români a membrilor revcomului din Leova, 
Comisariatul Poporului pentru Afacerile Externe (CPAE) s-a adresat la 16/29 
decembrie 1917 guvernului român prin intermediul ambasadorului s u Diaman-
di cu o not  de protest [3, p.66-67]. Niciun r spuns satisf tor îns  la aceast  
not  n-a urmat i atunci, la 31 decembrie, Guvernul sovietic i-a transmis Gu-
vernului român prin radiou un ultimatum cu cererea de încetare a unor astfel de 
ac iuni i de pedepsire a celor vinova i de ele. A urmat preîntâmpinarea c  „lip-
sa r spunsului la cererea noastr  pe parcursul a 24 de ore va fi interpretat  în ca-
litate de rupere a rela iilor i atunci vom aplica cele mai hot râte m suri milita-
re” [4, p.194, 195; 5, p.9-10]. 

Deoarece nici dup  aceasta nimic nu s-a schimbat, la indica ia lui V.I.Le-
nin, la 31 decembrie / 13 ianuarie 1918, a fost arestat i închis  în cetatea Pet-
ropavlovsk întreaga componen  a ambasadei i a misiunii militare române la 
Petrograd în frunte cu Diamandi [5, p.10-11; 6, p.23]. La Odesa au fost aresta i 
consulul român i întreg personalul consulatului. 

La protestul corpului diplomatic, acreditat la Petrograd, diploma ii români 
au fost elibera i i expulza i din Rusia, îns  rela iile diplomatice au fost întrerup-
te pentru 16 ani. Cunoscutul istoric i publicist român, p rta  convins al „unirii Ba-
sarabiei cu patria-mum ”, C.Kiri escu men ioneaz  în leg tur  cu aceasta: „La 
26 ianuarie, în urma interven iei trupelor române în Basarabia, guvernul Soviete-
lor rupe rela iile cu România” [7, p.215]. La Ia i îns  nu s-a reac ionat la aceast  
decizie. „Nu ne-a emo ionat deloc aceast  declara ie, î i amintea Ion Duca... Ne 

deam seama c  soldatul rus refuz  s  se bat ... Prin urmare, declara ia de r z-
boi a guvernului bol evic era un gest f  consecin e practice, la care, dup  cât 
îmi amintesc, nici nu ne-am dat osteneala s  r spundem” [1, p.47; 2, p.58]. 

Guvernul României, sim ind sus inerea Antantei i a Puterilor Centrale, la 
4/17 ianuarie 1918, a luat decizia de-a începe un r zboi nedeclarat cu Rusia i 
deja peste trei zile trupele lui trec Prutul. La 10/23 ianuarie CEC al Rumcerodu-
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lui3 a f cut o declara ie oficial  consulatelor francez, englez i român la Odesa, 
în care a calificat ac iunile guvernului regal drept o „înc lcare mi eleasc  a drep-
tului interna ional” i s-a adresat diploma ilor cu rug mintea „de a întreprinde 
pa i pentru a influen a guvernul român de a- i retrage imediat trupele în afara 
hotarelor Republicii Federative Ruse”. R spunsul consulilor se reducea la ideea 

 nu s-a întâmplat nimic serios, ci au avut loc doar ni te incidente mici i neîn-
semnate [8, p.59-62]. 

Începând interven ia antisovietic , românii dezgoleau frontul împotriva ar-
matelor austro-germane, îns  comandamentul lor în frunte cu feldmare alul von 
Mackensen i-a asigurat c  trupele lui nu vor întreprinde vreo ofensiv  pe front. 
În paralel, germanii, pentru a urgenta realizarea scopurilor, au aplicat politica 
„biciului i z relului”: pe de-o parte, propuneau românilor Basarabia în schim-
bul semn rii imediate a unei p ci separate favorabile lor (adic  germanilor), in-
clusiv cedarea Dobrogei [9, p.204, 210, 219, 273, 283, 295], pe de alta, îi anta-
jau cu înc lcarea condi iilor armisti iului de la Foc ani prin scoaterea diviziilor 
de pe front i trimiterea lor în Basarabia. 

rind peste evenimente, vom men iona c , conform m rturisirilor lui A.Ma-
rghiloman, la 14/27 februarie 1918, în timpul tratativelor României cu blocul 
austro-german, nem ii neoficial i-au asigurat pe români c  pozi iile lor fa  de 
Puterea sovietic  sunt identice: „Anarhia ruseasc  a stabilit un fel de cofraterni-
tate. Voi lupta i contra bol evicilor în Basarabia, noi vom intra în Ucraina cont-
ra lor: avem acum acelea i interese” [10, p.356-357]. 

La 12/25 ianuarie 1918, cu o zi înainte de intrarea armatei române în Chi i-
u, comandandantul ei, generalul Prezan, a declarat în apelul c tre popula ia 

Basarabiei c  armatele române au intrat în inut pentru „a aduce rânduial i li-
ni te în satele i târgurile” basarabene, „punând la ad post via a i avutul între-
gului popor împotriva r uf torilor”, i de-a asigura transportul celor trebuinci-
oase pentru traiul armatelor ruse i române” [11, p.194-195]. Într-un mod f ar-
nic el a dezmin it zvonurile precum c  România ar dori s  ocupe Basarabia. 

În aceea i zi, imediat dup  ruperea rela iilor diplomatice, Consiliul Comi-
sarilor Poporului (CCP) al RSFSR a constatat starea de r zboi între România i 
Rusia, men ionând c  „oligarhia român  a declan at opera iuni militare împotri-
va Republicii Ruse” [3, p.89-90]. În hot rârea Rumcerodului din 23 ianuarie / 5 
februarie 1918 se spunea: „În leg tur  cu faptul c  românii, prin iretlic, au p t-
runs în Rusia, au ocupat Basarabia, au pr dat satele i ora ele ei, inând cont de 
faptul c  Consiliul Comisarilor Poporului, epuizând toate mijloacele posibile, a 
rupt orice leg turi cu România, CEC al Rumcerodului se declar  în stare de r z-
boi cu România” [12, p.53]. La 11/24 februarie Rumcerodul a cerut de la partea 

                                                
3 Comitetul Executiv Central al Sovietelor Frontului Român, Flotei M rii Negre i regiunii Ode-

sa. 
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român  „evacuarea progresiv ” a trupelor sale de pe teritoriul dintre Prut i Nis-
tru, dar a primit refuz [13, p.164; 14, p.153]. 

Guvernul lui Lenin n-a recunoscut autoritatea româneasc  asupra Basarabiei 
i a cerut repetat evacuarea trupelor române. Anume în ianuarie-februarie 1918 

au fost distruse for ele Radei Centrale i ale lui A.Kaledin, care în disperare s-a 
sinucis. Faptul dat a îmbun it serios situa ia Republicii Sovietice, armatele c -
reia au ie it la Nistru. Aceasta s-a întâmplat pe fundalul luptelor cu trupele româ-
ne de ocupa ie, lupte care mai continuau în sudul i nordul Basarabiei. V.I.Lenin 
cerea de la comandamentul trupelor revolu ionare „cele mai energice ac iuni pe 
Frontul român” [6, p.41]. 

În aceast  situa ie nu trebuie ignorat  nici presiunea diplomatic  crescând  
a germanilor asupra guvernului Br tianu i nici pozi ia alia ilor, care sprijinind 
ac iunile antisovietice ale oligarhiei române, nu- i d deau acordul în favoarea 
semn rii p cii separate. Mai mult chiar, la 20 ianuarie (2 februarie), trimi ii ri-
lor Antantei i-au înmânat premierului o scrisoare colectiv  în care respingeau 
ideea p cii separate. 

În elegând c  niciodat  nu vor primi acordul alia ilor la o pace separat  cu 
blocul austro-german, I.Br tianu i ministrul afacerilor externe T.Ionescu au ho-

rât „s i p streze onoarea” i pentru un timp, pân  la sfâr itul r zboiului, s  le 
cedeze puterea (iar concomitent i „cinstea” de-a semna o pace separat  umilito-
are) germanofililor în frunte cu A.Marghiloman. La 23 ianuarie (5 februarie) 
1918 ei au demisionat i noul guvern a fost creat de generalul A.Averescu [15, 
.285-286]. Sarcina lui consta în t narea tratativelor pentru a convinge An-

tanta c  încheierea p cii separate de c tre România este inevitabil  [1, p.57]. 
Dar nici el n-a reu it s  ob in  acest lucru. 

La 5/18 februarie a avut loc întâlnirea lui A.Averescu cu A.Mackensen la 
care, printre alte probleme, nem ii au înaintat o condi ie favorabil  ambelor p i: 
întreaga armat  român  cap  libertate în lupta armat  cu bol evicii, respectiv 
contra guvernului de la Petrograd, pân  în acel moment când acest guvern va se-
mna pacea cu Puterile Centrale i cu România [16, p.37]. Românii aveau nevoie 
de aceasta pentru acapararea definitiv  a Moldovei Pruto-Nistrene, iar germanii 
– pentru a efectua presiuni suplimentare asupra Guvernului sovietic. Feldmare-
alul l-a asigurat pe Averescu c  România î i va p stra armata „c  o vom putea 
ine mobilizat i întrebuin a în Basarabia împotriva bol evicilor. Eventual am 

putea fi ajuta i printr-o cooperare în Rusia” [15, p.291]. 
În aceea i zi germanii reiau ofensiva pe Frontul de Est i pun Republica 

Rus  într-o situa ie extrem de grea [17, p.339, 357-360]. Folosindu-se de aceas-
ta, românii au for at Nistrul în regiunea Râbni ei i au desf urat ofensiva în di-
rec ia Voroncovo, îns  au fost complet distru i. În asemenea condi ii, – ie irea 
trupelor sovietice la Nistru, rezisten a continu  a basarabenilor, presiunea ger-
man i refuzul alia ilor de-a permite semnarea p cii separate, – guvernul român 
care ini ial ignora propunerile sovietice i-a ales o alt  linie de comportament. 
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La ini iativa lui V.I.Lenin CCP a creat i a trimis la Odesa „Colegiul sup-
rem autonom pentru afacerile ruso-române”, c ruia i-au fost poruncite toate afa-
cerile ce in de raporturile Rusiei cu România [3, p.111]. În rezultatul negocieri-
lor dintre reprezentantul Guvernului sovietic H.Rakovskii i eful guvernului ro-
mân A.Averescu, cu participarea intermediatorilor occidentali, emisarului francez 
Arquier i colonelului canadian D.Boyle, la 5-9 martie 1918 a fost semnat  con-
ven ia sovieto-român  în care se specifica: „România se angajeaz  s  p seasc  
Basarabia în decurs de dou  luni... Dup  dou  luni, în Basarabia r mâne un de-
ta ament de 10000 de persoane, pentru paza depozitelor române ti i a liniilor 
de cale ferat . Îndat  dup  semnarea tratatului, paza Basarabiei trece în mâinile 
mili iei locale or ene ti i s te ti. Comandamentul militar român renun  la 
dreptul de-a efectua arest ri i de-a executa oricare func ii judiciare i administ-
rative, care apar in exclusiv autorit ilor locale alese” [3, p.210-211; 4, p.179, 
216-217; 5, p.26-27; 18, p.26-28]. 

La 23 februarie / 8 martie partea român  a declarat c  „din ziua aceasta co-
nsider  conflicul solu ionat” [3, c.207; 4, c.215]. Academicianul I.M.Oprea recu-
noa te c  „în urma acestui schimb de note ambele p i au socotit conflictul în-
cheiat” [19, p.241]. În opinia acestui istoric, în februarie 1918, Averescu a acce-
ptat cererea de evacuare a Basarabiei „cu excep ia condi iei cuprinse în clauza 
1, cerând imperios imediata evacuare a Benderului” [19, p.240]. Tot aici autorul 
men ioneaz  c  se prevedea de asemenea eliberarea tuturor românilor aresta i în 
Rusia i a tuturor ru ilor aresta i în România. 

În istoriografia românist  contemporan , îns , domin  alte interpret ri refe-
ritor la acest document, de parc  în el nu era clar i f  rezerve prev zut  eva-
cuarea trupelor române, ci erau stipulate ni te teze ambigue. Astfel, Fl.Constan-
tiniu scrie despre acest acord c  numai „partea sovietic  [îl] interpreta drept un 
angajament de retragere a trupelor române din Basarabia” [20, p.289]. 

Iar I.M.Oprea afirm  c  prin în elegerea din 5-9 martie „primul-ministru 
român nu era de acord s i retrag  trupele din Basarabia” [19, p.187]. De ase-
menea i istoricul moldovean L.P dureac scrie c  „«în elegerea» men ionat  nu 
a avut putere juridic ” [21, p.27]. 

Este adev rat c  un alt cunoscut istoric român, p rta  convins al ideii „Ro-
mâniei Mari”, Gh.I.Br tianu, înc  în 1943 scria în leg tur  cu aceasta: „A fost 
încheiat  chiar  un acord,  în  termenii  c ruia  trupele române urmau s  se  retrag  
progresiv din Basarabia (evacuarea imediat  din Bender-Tighina fiind respins ), 
cu excep ia g rzii c ilor ferate i a depozitelor române ti, i evitând orice ames-
tec în politica interioar  a rii... Acest acord pur tehnic nu implic  de fapt nicio 
atitudine politic : România nu dorea s  exercite nicio influen  în afacerile repub-
licii moldovene ti i se m rginea la ap rarea intereselor sale militare” [22, p.57]. 

În a a mod, volens-nolens Gh.Br tianu recunoa te c  sensul tratatului dint-
re Averescu i Rakovskii consta în obliga iunea României de-a cur a Basarabia 
de trupele sale i acel fapt c  acordul dat confirma adev rul c  România nu avea 
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niciun drept asupra inutului nostru, care în niciun caz nu-i apar inea. În acest 
sens,  contrar  voin ei  proprii,  Br tianu  recunoa te  anume  caracterul  politic  al  
acordului Averescu-Rakovskii. Iar teza despre „drepturile istorice i etnice” ro-
mâne ti asupra Basarabiei, despre „caracterul ei românesc” a ap rut mai târziu 
i a avut drept scop „legiferarea” anex rii interfluviului Pruto-Nistrean de c tre 

oligarhia bucure tean  semifeudal . 
Gh.I.Br tianu este, îns , comb tut de I.Oprea: „Acest acord îns  n-a rezol-

vat vechiul diferend teritorial dintre România i Rusia, doar Basarabia nu era în-
 în componen a României” [19, p.241]. Iat  cum Dumnealui încearc  s i co-

nfirme teza: Deoarece acordul Rakovski-Averescu prevedea p strarea unui deta-
ament român de 10 mii de oameni la Bender pentru p strarea depozitelor româ-

ne ti, el, f când referin  la cuvântarea lui Averescu în Parlamentul României 
din august 1918, precum c , dac  „evacuarea «n-o începi cu Benderul, nu po i 

 continui progresiv evacuarea» Basarabiei”, ajunge la urm toarea concluzie: 
„În lumina acestor fapte veridice, afirma ia potrivit c reia România ar fi renun-
at la Basarabia în virtutea în elegerii dintre Averescu i Rakovski, este nu nu-

mai o inexactitate istoric  ci, în primul rând, o imposibilitate de drept i de 
fapt”. 

În continuare dl Oprea, încercând s i confirme teza despre corectitudinea 
nerespect rii de c tre partea român  a în elegerii din 5-9 martie, combate princi-
piul de baz  al istoriografiei na ionaliste române ti i anume: „Basarabia – p mânt 
românesc!”. El recunoa te c  România nu putea renun a „la Basarabia fie i pe-
ntru c  aceast  provincie era un stat independent i suveran la data semn rii 
acordului, adic  la 8 martie 1918” [19, p.243]. 

Noi, îns , nu în elegem cum „o provincie” concomitent poate fi i „un stat 
independent i suveran”! Dar important e faptul c  el, contrar voin ei proprii, re-
cunoa te c  „Basarabia – nu-i p mânt românesc!”, „adic  la 8 martie 1918” se 
afla sub ocupa ie militar  româneasc , pe care dl academician o voaleaz  cu sin-
tagma despre „independen ”. 

De asemenea autorul încearc , pe mai multe pagini, s  demonstreze ilegali-
tatea guvernului bol evic, deducând din asta neobligativitatea în elegirilor cu 
sovieticii. Atunci, de ce guvernul român semna acorduri cu reprezentan ii aces-
tui guvern i- i asuma obliga iuni fa  de el?! Dar în scurt timp dup  evenimen-
tele analizate acest guvern a fost totu i recunoscut de întreaga comunitate inter-
na ional . i atunci cum r mâne – era el „legal” sau nu? 

„Mai mult, continu  I.M.Oprea, înainte de îndeplinirea celor dou  luni pre-
zute în ultimatumul Rumcerodului pentru evacuarea armatei române, deci la 

27 martie 1918 Sfatul rii a hot rât unirea Basarabiei cu România [despre le-
galitatea acestui eveniment vezi: 23, p.104-115]. Prin urmare, chiar dac  nu ar fi 
avut atâtea vicii de fond i de form  care-l f ceau imposibil, acordul Averescu-
Rakovski devenea f  obiect din momentul revenirii Basarabiei între grani ele 
române ti” [19, p.244]. 
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Dup  cum rezult  din logica dat , orice acord, tratat sau în elegere încheia-
te vreodat  de c tre guvernul român cu o alt  parte, dar care vin în contradic ie 
cu postulatul românist despre „unitatea etnic , na ional , statal i teritorial  a 
românilor de pretutindeni”, sunt nule din start i nu trebuie respectate. Ce-ar fi 
cu dreptul interna ional, dac  acest „principiu” ar deveni o norm  în rela iile in-
terstatale?! Ce-ar fi cu integritatea teritorial  a României, dac  Ungaria, Serbia, 
Bulgaria, Moldova i Ucraina s-ar conduce în rela iile cu Bucure tii de aceast  
tez ? Din fericire ( i, în primul rând, pentru România) în dreptul interna ional 
domin  principiul respect rii stricte i minu ioase a buchiei tratatelor încheiate 
între guverne i state. 

În martie 1918 astfel gândeau i reprezentan ii sovietici: conflicul este so-
lu ionat.  La 26 februarie  /  11 martie  ei  au telegrafiat  despre aceasta  Sovnarco-
mului [8, p.144-147]. La 15 martie H.G.Rakovskii i-a remis lui V.I.Lenin un ra-
port  despre activitatea sa care începea cu cuvintele:  „Am sosit  pentru a  izgoni  
trupele române contrarevolu ionare din Basarabia i pentru a cataliza mi carea 
revolu ionar  din România. Din cauza situa iei catastrofale din sudul rii, gene-
rate de ofensiva austro-germano-ucrainean , am fost nevoit s  m  opresc la ju-

tate de cale i s  semnez cu România un tratat de pace care ne-a asigurat Ba-
sarabia” [24, p.334; 5, p.28, 29; 18, p.25]. „Extrasul respectiv din darea de sea-

 con ine recunoa terea faptului, men ioneaz  I.Levit c  sarcina [ce st tea în 
fa a lui Rakovskii] nu se limita numai la eliberarea Basarabiei de trupele româ-
ne, dar presupunea i exportul armat al revolu iei în statul vecin” [24, p.334]. 

La 21 martie, consulul general al României la Moscova, N.G.Gheren, a in-
format repetat Narcomindelul despre lichidarea „conflictului ap rut între guver-
nul român i puterea sovietic ”. La 31 martie „Izvestia” a informat opinia publi-

 despre acest lucru. La 27 martie CPAE a propus de-a începe realizarea integ-
ral  a acestei în elegeri [24, p.180]. Toate acestea demonstreaz  recunoa terea i 
aprobarea în elegerii ob inute i faptul c  nici eful guvernului român A.Averes-
cu, nici diploma ii Antantei nu puneau la îndoial  caracterul ei legitim i necesi-
tatea respect rii ei. 

Din cauza înr ut irii situa iei militare a Republicii Sovietice, generate de 
ofensiva german  pe tot frontul, cercurile guvernante ale României regale nu 
i-au îndeplinit obliga iunile asumate – angajamente, dup  cum am v zut, confi-

rmate i de alia ii occidentali. Constatrea noastr  este confirmat i de concluzia 
cercet torului moldovean A.Morari: „Guvernan ii României regale nu i-au în-
deplinit obliga iunile asumate. Folosindu-se de faptul c  trupele austro-germane, 

când cârd ie cu Rada Central , ocupaser  Ucraina i Moldova din stânga Nist-
rului.., România a continuat i a l rgit ocupa ia Basarabiei. Ba mai mult, guver-
natorii regatului s-au gr bit s -i dea acapar rii tâlh re ti a inutului o iluzie a le-
galit ii [se are în vedere «votarea» de la 27 martie – S.N.]” [25, p.27]. 

Cu A.Morari este totalmente de acord i americanul Sh.D.Spector: „Româ-
nia nu avea de gând s  onoreze prevederile [conven iei Rakovskii-Averescu – 
S.N.], cu atât mai mult, cu cât, în mai pu in de-o lun , a ap rut ocazia de-a trece 
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la alipirea formal  a Basarabiei. Ocazia a fost oferit  de ocuparea Ucrainei de 
tre germani i de retragerea bol evicilor” [26, p.48]. A c zut de acord cu el i 

academicianul I.M.Oprea care a recunoscut c  ofensiva german , început  în 
Ucraina, a servit drept cauz  de baz  a nerespect rii de c tre partea român  a 
obliga iunilor sale [19, p.243]. 

Dar oricum ar fi, din punct de vedere al dreptului interna ional, semnarea 
acestui document a însemnat recunoa terea oficial  de c tre guvernul român c  
ocuparea Republicii Moldovene ti a fost un act nelegitim. Ba mai mult, realiza-
rea acordului din 5-9 martie în numele rilor aliate a fost garantat  de c tre per-
soanele oficiale prezente în timpul semn rii i nominalizate mai sus. Astfel, în 
radiograma guvernului Ucrainei din 7 februarie 1919, în adresa pre edintelui 
Conferin ei de la Paris G.Clemenceau (copia lui W.Wilson) se men iona c  aco-
rdul dat „r mâne un act interna ional semnat solemn i care oblig  nu numai gu-
vernul român, dar i puterile Antantei, deoarece în timpul ocupa iei Basarabiei 
de c tre trupele române reprezentan ii diplomatici ai puterilor Antantei au decla-
rat c  ea are un caracter provizoriu i pur militar” [4, p.239]. 

În leg tur  cu aceasta V.Stepaniuc afirm : „R mâne un adev r istoric: ac-
tul interna ional – Conven ia sovieto-român  din 5-9.03.1918... [constituie] o m -
rturie politico-juridic  de net duit: Guvernul român a recunoscut oficial c  

lirea armatelor române ti asupra Republicii Democratice Moldovene ti în 
ianuarie 1918 este un act de agresiune, absolut nelegal, ce contravine totalmente 
normelor de drept interna ional” [27, p.191]. 

Anume pentru recunoa terea de facto i de jure a acestui lucru îl i critica 
I.Duca pe A.Averescu: „V  închipui i ce argument a dat astfel bol evicilor îm-
potriva noastr . M rturiseam noi în ine într-un act oficial c  ocuparea Basarabi-
ei  a  fost  un act  precar...  M  întreb i  ast zi  cum a fost  cu putin  ca generalul  
Averescu s  isc leasc  un asemenea act?.. Dar e adev rat c  aceast  nenorocit  
gre eal  e singurul act pe care Rusia îl poate invoca împotriva noastr  în chesti-
unea Basarabiei i tare m  tem s  nu ne pricinuiasc  într-o zi mari greut i” [1, 
p.75; 2, p.92]. 

În vara lui 1918, ministrul român de externe C.Arion, de la tribuna parla-
mentului îl critica pe A.Averescu pentru c  „a încheiat pacea cu Rakovskii i cu 
Rusia, angajându-se s  elibereze Basarabia”. Încercând s  demonstreze incorecti-
tudinea acestui pas, el a declarat categoric c  „Rusia nu va rena te niciodat ” i, 
deci, semnarea cu ea a unor documente diplomatice a fost lipsit  de sens [24, p.335; 
28, p.51]. La aceasta Averescu a r spuns: „Rusia este, f  îndoial , bolnav , în-

 Rusia n-a disp rut i ea va rena te. Iar noi, o  mic , nu trebuie s  ne folo-
sim de starea de paralizie în care s-a pomenit vecinul” [28, p.51; 29, p.273]. 

i cu toate c  documentele i m rturiile epocii confirm  acest lucru, sunt 
istorici care nu recunosc faptul acordului sovieto-român din 5-9 martie 1918 de-
spre cur area Basarabiei de c tre români. Astfel, Fl.Anghel îl critic  în leg tur  
cu aceasta pe cercet torul american Beloff: „La Max Beloff, scrie el, apare o in-
forma ie absolut surprinz toare i nedovedit  pân  acum [sic! – S.N.] i anume 
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aceea c  în luna martie 1918 România a semnat cu RSFS Rus  un acord care 
prevedea evacuarea Basarabiei de c tre trupele române” [30, p.350]. i în acest 
caz avem un exemplu elocvent de „patriotism românesc”, când adev rul nefavo-
rabil este negat. Averescu i toat  elita româneasc  a timpului confirm  acest lu-
cru, iar unii istorici „nu recunosc” veridicitatea acestor m rturii. 

Este cazul s  men ion m c , acaparând Basarabia, România nu numai c  a 
it pe calea confrunt rii cu statul sovietic – ea de asemenea a înc lcat i obli-

ga iunile sale de aliat i acordurile cu Rusia arist . Astfel, la 18 septembrie (1 
octombrie) 1914 guvernele ambelor ri au semnat o conven ie, conform c reia 
Rusia se angaja s  se opun  oric ror tentative de-a înc lca integritatea teritorial  
a României i i-a recunoscut dreptul de a- i alipi regiunile Austro-Ungariei, locui-
te de români atunci, când cabinetul bucure tean va „considerea acest lucru opor-
tun”. Cât prive te Bucovina, se stipula c  divizarea dintre Rusia i România se 
va efectua dup  principiul majorit ii etnice. Cu alte cuvinte, dup  statul român 
era recunoscut dreptul asupra unei p i a Bucovinei. Guvernul român s-a anga-
jat s  p streze neutralitatea favorabil  Rusiei pân  în momentul încorpor rii aces-
tor teritorii [29, p.122-123]. 

În opinia noastr , sunt destul de obiective aprecierile evenimentelor descrise 
mai sus, efectuate de istoricii occidentali. Astfel, americanul Lewis Fisher scria 

 „ocupând Basarabia care era un teritoriu rusesc, guvernul român a s vâr it o 
ac iune militar . Bol evicii s-au r zbunat, rupând la 13 ianuarie 1918 rela iile cu 
România i arestându-l pe trimisul român la Petrograd Diamandi” [31, p.93]. În 
alt  lucrare, acela i autor men ioneaz  c  Rusia „n-a recunoscut suveranitatea 
româneasc  asupra Basarabiei, ocupat  de c tre România în ianuarie 1918, 
atunci când Rusia bol evic  era slab ” [32, p.163]. 

Profesorul bulgar G.P.Ghenov men iona în 1940 c  Primul r zboi mondial 
„s-a terminat defavorabil nu numai pentru învin i, dar i pentru Rusia. Românii 
au profitat de aceast  împrejurare i au ocupat toat  Basarabia, cu toate c , înai-
nte de intrarea în r zboi a României, cele dou  state vecine i-au garantat recip-
roc integritatea lor teritorial . Dorin a popula iei basarabene în 1917 era de-a 
crea un stat independent, îns  România n-a inut cont de dorin a dat i a anexat 
cu for a Basarabia, dup  ce alia ii au ob inut victoria... Aceast  anexiune pentru 
URSS n-are nicio valoare juridic i Rusia poate cere oricând restituirea Basara-
biei” [33, p.24]. 

Fracezul F.Fejto afirm  c  „românii au acaparat Basarabia i Bucovina, ca-
re sunt p mânturi ruse ti” [34, p.23-24]. Compatriotul lui, M.Vaïsse, este de p -
rere c  în 1918 România a smuls Basarabia de la Rusia [35, p.340]. Practic ide-
ntic  este i pozi ia germanului de origine român  A.Suga: „Ac iunile armate 
ale României în Basarabia pot... fi calificate contrare dreptului interna ional, de-
oarece trupele române au invadat teritoriul altui stat f  declara ie de r zboi”. 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

188 

El face concluzia c  „ruperea de c tre Rusia a rela iilor diplomatice cu România 
este în corespundere cu normele dreptului interna ional” [36, p.50]. 

Din acel moment, men iona academicianul A.Lazarev, „în fa a României se 
pune cea mai grea sarcin : de profanare a «legalit ii» anex rii inutului din 
punct de vedere al dreptului interna ional” [31, p.139]. 
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În articolul de fa  sunt examinate rela iile bilaterale ale Republicii Mol-
dova cu Federa ia Rus . Sunt eviden iate realiz rile care au fost atinse în rezul-
tatul interac iunii statelor pe o perioad  istoric  destul de îndelungat , consoli-
darea dialogului politic, cooper rii comercial-economice, men inerea leg turi-
lor culturale i spirituale. Sunt analizate unele probleme ce in de realizarea 
parteneriatului pragmatic dintre state, cooper rii comercial-economice, retra-
gerii trupelor ruse de pe teritoriul Transnistriei, aprovizionarea cu gaze natura-
le etc. Anivers rile datelor stabilirii rela iilor diplomatice i semn rii tratatului 
de prietenie i cooperare atest  complexitatea rela iilor moldo-ruse. Aceste re-
la ii sunt verificate de timp. În diferite perioade istorice în rela iile dintre state 
se putea observa atît confruntarea opiniilor i ideilor contradictorii, cît i c u-
tarea unor solu ii reciproc avantajoase. Ambele state au trecut prin procesul de 
schimbare a conducerii politice i redefinire a multor aspecte ale rela iilor bila-
terale. Ca rezultat s-a con tientizat importan a parteneriatului strategic în con-
di iile contemporane. În articol sunt reflectate evenimentele importante care au 
avut loc în rela iile moldo-ruse în perioada anilor 2009-2012. Se eviden iaz  
necesitatea în elegerii rolului pe care îl au noile tendin e în dezvoltarea rela i-
ilor interstatale ale Republicii Moldova i Federa iei Ruse în condi iile procese-
lor geopolitice complexe din regiune. Acest lucru este important în func ie de 
impactul altor subiec i ai rela iilor interna ionale asupra rela iilor moldo-ruse. 

 
The article deals with the bilateral relations between the Republic of Mol-

dova and the Russian Federation. It highlights the main achievements that have 
been obtained as a result of constructive interaction between states for a suffici-
ently long period of history, of strengthening of political dialogue, of trade and 
economic cooperation, of preservation of cultural and spiritual ties. The author 
of the article analyzes some of the problems relating to achievement of pragma-
tic partnership between the states, economic and trade cooperation, the withd-
rawal of Russian troops from Transnistria, gas supply and others. The anniver-
saries of the establishment of diplomatic relations and the signing of the Treaty 
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of Friendship and Cooperation demonstrate the versatility of the Moldovan-Ru-
ssian relations. These relations are time-tested. In different historical periods in 
the relations of the states it can be traced as a clash of opposing views and opi-
nions, and the search for mutually acceptable solutions. Both countries have ex-
perienced the change of political leadership and rethink many aspects of bilate-
ral relations. As a result, it was realized the importance of a strategic partner-
ship in the modern world. The article is dedicated to the most significant events 
of the Moldovan-Russian relations in the period from 2009 to 2013. The author 
notes the need to understand the role played by the new trends in international 
relations of the Republic of Moldova and the Russian Federation in the increa-
singly complex geopolitical developments in the region. This seems particularly 
important in light of the impact of other subjects of international relations on 
the Moldovan-Russian relations. 
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Doctorand  
 

The quality of European integration it depends on the way of managing 
steps undertaken by the authorities during the process of EU pre-accession at 
macro (national policies) and micro (local development). In the case of Repub-
lic of Moldova the reflection of European integration process, both internally 
and externally is based on macro actions. "Measuring" quality of European in-
tegration is seen rather macro: based on the reforms in the field of human 
rights, justice, approving technical or economic standards or border control. 
But why is Moldova's European integration process reflected namely from this 
view? The answer is to be found in the disparity (inequality, difference) of these 
two levels (national and local) in the process of European integration.  

The core idea of the article “The quality of European integration vs. Com-
munity development” is that at local level the quality of European integration 
can be achieved and measured by the dynamics of community development. 
Thus, by promoting the principles of community development to be ensure the 
quality of European integration at local level trough: civic participation and in-
volvement of all stakeholders in decision making process, preparing to absorp-
tion EU pre-accession funds, reducing inequality of internal living standards at 
the EU countries by providing quality services.   

 
Introducere 

Procesul de integrare european , eficien a, rezultativitatea acestuia, inclu-
siv ceea ce ine de asigurarea calit ii, depinde de mai mul i factori, printre 
care se num i dezvoltarea comunitar  sau dezvoltarea la nivel local, nivelul 

i eficien a acesteia. Între integrarea european , calitatea acesteia, i 
dezvoltarea comunitar  exist , a a cum deja s-a stabilit nu numai din punct de 
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vedere teoretic, dar i practic, o strâns  corela ie reciproc  a a încât procesul 
de integrare european , de racordare, aliniere la standardele, principiile, valorile 
europene influen eaz  direct i benefic dezvoltarea la nivel local, comunitar, 
iar ac iunile, eforturile care se întreprind i se depun la nivel local creeaz  
condi ii favorabile pentru avansarea în procesul de integrare european  a rii. 
Mai mult ca atât, ast zi deja s-a demonstrat c  dezvoltarea comunitar  sau 
dezvoltarea la nivel local, altfel spus localizarea, este o parte component , 
indispensabil , strict necesar  pentru desf urarea altor procese globale 
contemporane, cum ar fi dezvoltarea la nivel regional, adic  regionalizarea, 
dezvoltarea la nivel global, adic  globalizarea [1, p.8]. De fapt, toate procesele 
care au loc azi în lume – globalizarea, regionalizarea, integrarea, la care sunt 
obiectiv incluse statele lumii – nu pot avea loc f  de o dezvoltare comunitar  
local  adecvat , care la rândul ei nu poate desigur s  se desf oare de la sine, 
pentru aceasta fiind necesare anumite eforturi, strategii, politici, ac iuni 
concrete. În articolul prezent sunt examinate câteva aspecte ce in de 
conexiunile, corela iile, interdependen ele dintre dezvoltarea comunitar i 
asigurarea calit ii procesului de integrare european . 

   
Analiza evolu iei în rela iile dintre Republica Moldova  

i Uniunea European  din perspectiva dezvolt rii la nivel local 
Dialogul Republica Moldova – Uniunea European  poate fi analizat din di-

ferite perspective: Cooper rii în cadrul Parteneriatului Estic (PaE), negocierii 
Acordului de Asociere, dialogului Republica Moldova – Uniunea European  
privind liberalizarea regimului de vize, Parteneriatului de Mobilitate Republica 
Moldova – Uniunea European , Zonei de Liber Schimb Aprofundat i Cuprin-

tor, Acordului privind Spa iul Aerian  Comun  Republica Moldova – Uniunea 
European , Participarea Republicii Moldova la programele i agen iile UE, Co-
operarea în domeniul energetic i Cooperarea vamal  [2].  

Procesul de integrare european  per ansamblu a cunoscut o dinamic  mai 
activ  mai ales începând cu anul 2009. Se pare c  în ciuda problemelor cu care 
se confrunt  Uniunea European  semnalele pozitive pentru Moldova din partea 
UE continuau s  vin , chiar dac  dimensiunile cooper rii se accentuau de la un 
domeniu la altul, în dependen  de climatul intern i extern al politicilor UE. 
Astfel, conform Nataliei Gherman, vice-ministrul Afacerilor Externe i 
Integr rii Europene, negocierile Acordului de Asociere dintre Republica 
Moldova i Uniunea European  au ajuns în etap  final . În timpul celei de-a 
14-a runde de negocieri care s-a desf urat la Chi in u, Gunnar Wiegand, 
directorul în cadrul Serviciului European al Ac iunii Externe, a afirmat c  
Republica Moldova are mari anse s  semneze Acordul de Asociere la 
Summitul Parteneriatului Estic, din noiembrie 2013 [3].  
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Pe 19 februarie 2013 la Chi in u s-a aflat în vizit  o delega ie compus  din 
Mini trii de Externe ai Poloniei, Radoslaw Sikorski, Regatului Suediei, Carl 
Bildt i Regatului Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, William Hague. 
Vizita înal ilor demnitari a vizat procesul de integrare european  a Moldovei, în 
special Acordul de Asociere dintre Uniunea European i Republica Moldova, 
care ar putea fi parafat în noiembrie 2013 în cadrul Summitului Parteneriatului 
Estic de la Vilnius. Mesajul cu care au venit demnitarii europeni este unul încu-
rajator pentru eforturile rii noastre pe calea integr rii europene. Ace tia au me-

ionat c  Republica Moldova a realizat cele mai rapide progrese, fa  de celela-
lte state ale Parteneriatului Estic, precum i faptul c  Moldova se bucur  de o 
sus inere mare din partea rilor europene. Mini trii europeni au men ionat c  
exist anse mari ca s  fie semnat la Vilnius Acordul de Asociere dintre Uniu-
nea European i Republica Moldova.  

În contextul celor descrise mai sus apare întrebarea: în ce m sur  întreg 
procesul de integrare european  a Republicii Moldova per ansamblu (capitole 
de negocieri, dialogul politic i economic, Programul de activitate al Guvernu-
lui Republicii Moldova, Strategia European  a Republicii Moldova, etc.) este 
reflectat i materializat la nivel local, la nivel de comunitate?  

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova, aprobat la 14 
ianuarie 2011, stabile te urm toarele priorit i de integrare european : [4, p.51]  

 Implicarea activ  a întregii societ i, a tuturor for elor politice i a actori-
lor externi relevan i în vederea transform rii Republicii Moldova într-un stat eu-
ropean cu o perspectiv  real  de aderare la UE;  

 Adoptarea i promovarea valorilor i normelor europene în toate domenii-
le de activitate a societ ii, inclusiv prin onorarea angajamentelor asumate în ca-
drul Consiliului Europei;  

 Crearea condi iilor adecvate pentru integrarea politic i economic  în 
UE prin încheierea Acordului de asociere, în conformitate cu prevederile Parte-
neriatului Estic;  

 Negocierea i implementarea normelor Acordului de Comer  Liber, Apro-
fundat i Cuprinz tor cu Uniunea European ;  

 Asigurarea liberei circula ii în spa iul UE pentru cet enii moldoveni prin 
implementarea Planului de ac iuni privind liberalizarea regimului de vize;  

 Implementarea ac iunilor incluse în Parteneriatul de Mobilitate dintre UE 
i Republica Moldova;  

 Armonizarea legisla iei na ionale cu acquis-ul comunitar, în contextul ne-
gocierii Acordului de Asociere, a altor acorduri în curs de negociere între Repu-
blica Moldova i UE i, respectiv, a procesului privind liberalizarea regimu-lui 
de vize;  

 Consolidarea cadrului juridic i institu ional necesar pentru promovarea 
integr rii europene;  
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 Valorificarea plenar  a oportunit ilor oferite de Parteneriatul Estic, atât 
pe dimensiunea bilateral , cât i multilateral ;  

 Asigurarea securit ii energetice a rii prin instrumentele de care dispune 
UE i la integrarea în pia a energetic  european ;  

 Elaborarea i implementarea unor strategii de comunicare (intern i exte-
rn ) privind integrarea european  cu societatea civil , factorii externi din UE i, 
respectiv, cu al i actori interna ionali. 

Din analiza documentar  a Programului de activitate al Guvernului putem 
constata c  în acesta mai pu in se reg se te promovarea dezvolt rii comunitare 
drept cale optim  de realizare a unui proces calitativ de integrare european  la 
nivel local. Mai degrab  accentul este pus pe partea institu ional . Reformele 
efectuate, cele în curs de desf urare, dar i cele preconizate în vederea armoni-

rii legisla iei cu cea european , schimb rii situa iei în ansamblu vizeaz  mai 
mult institu iile guvernamentale, nivelele centrale i mai pu in cele locale. În 
acela i timp, dezvoltarea comunitar , dezvoltarea la nivel local se cere i acea-
sta reformat , schimbat , ridicat  la standarde mai înalte, mai ales c  aceasta 
este un proces destul de complex în care particip , pe lâng  administra ia 
public  local , mul i al i actori, atât din sectorul neguvernamental, grupuri de 
ini iativ , membri ai comunit ii, cât i agen i economici etc.  

 
Concepte definitorii de baz  ale dezvolt rii comunitare din  

perspectiva procesului de integrare european  al Republicii Moldova 
Dezvoltarea comunitar  este un proces de identificare i rezolvare a proble-

melor din comunitate în vederea alegerii i realiz rii unor obiective scontate. 
Dezvoltarea comunitar  reprezint  o strategie i un set de instrumente care, apli-
cate la nivel comunitar, pot contribui la transformarea membrilor comunit ii în 
subiec i activi ai rezolv rii unor probleme comune i pot conduce la construirea 
unei comunit i puternice cu membri responsabili i cu capacit i [5, p.7]. Dez-
voltarea comunitar  este un proces complex la care sunt invita i s  participe o 
serie de actori din cei mai diver i: administra ia public  local , întreprinderile 
mici i mijlocii, sectorul reprezentat de organiza iile non–profit i, bineîn eles, 
simplii cet eni ai comunit ilor respective.   

În cercet rile profunde dedicate problemelor dezvolt rii comunitare autorul 
român Dumitru Sandu men ioneaz  c  o posibil  sintez  a diferitelor sensuri at-
ribuite „dezvolt rii comunitare” trimite spre definirea sa ca schimbare voluntar  
în, prin i pentru comunitate [6, p.26]. 

În contextul celor descrise mai sus trebuie s  clarific m în ce m sur  dez-
voltarea comunitar  conduce la înaintarea procesului de integrare european  
la nivel local? Procesul de aderare la Uniunea European  presupune c  orice 
stat care dore te s  adere trebuie s  respecte valorile comune ale UE definite în 
articolul 2 din Tratatul privind Uniunea European  (TUE): respectarea demni-
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ii umane, a libert ii, democra iei, egalit ii, statului de drept, drepturilor 
omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care apar in minorit ilor. În plus, 
acestea se angajeaz  s  respecte valorile UE în cadrul Uniunii Europene i în re-
la ia cu rile ter e [7]. Din aceast  perspectiv , dezvoltarea comunitar  con ine 
i promoveaz  anume principiile democra iei, egalit ii, statului de drept, dre-

pturilor omului, sau a drepturilor persoanelor care apar in minorit ilor. 
Astfel, no iunea de „dezvoltare comunitar ” vizeaz  [8, 4]: 

 promovarea ini iativelor locale, a creativit ii individuale i de grup, a co-
oper rii, drept principiu diriguitor al vie ii, întru valorificarea eficient  a poten-
ialului uman i multiplicarea acestuia.  

 implicarea cet enilor în identificarea problemelor stringente ale comuni-
ii c reia îi apar in;  

 participarea la luarea deciziilor; asumarea responsabilit ilor; eficientiza-
rea aportului personal la solu ionarea problemelor emergente; cooperarea efor-
turilor; utilizarea judicioas  a resurselor locale;  

 crearea parteneriatelor;  
 fortificarea societ ii civile; participarea la diferite tipuri de instruire;  
 antrenarea în elaborarea, realizarea i asigurarea viabilit ii proiectelor i 

programelor implementate.  
  argumenteze i s  ierarhizeze necesit ile, s i planifice activit ile, 

i coopereze eforturile, s  utilizeze ra ional resursele locale, s  g seasc  fina-
atori externi, s  gestioneze proiectele respective.  

a dar, conceptele definitorii ale dezvolt rii comunitare scot în eviden  
o leg tur  strâns  a acesteia cu participarea civic i/sau dezvoltarea ini iativelor 
locale. Iar “schimbarea voluntar  în, prin i pentru comunitate”, atribuit  dezvo-
lt rii comunitare, fortific  aceast  leg tur i mai mult, accentul fiind pus pe de-
zvoltare. De men ionat c  negocierile de aderare a unui stat la UE vizeaz  în 
mare parte atingerea unui anumit nivel de dezvoltare al statului la toate nivele, 
inclusiv cel local.  

Din perspectiva procesului de integrare european  starea lucrurilor în Re-
publica Moldova difer  semnificativ la nivel macro comparativ cu nivelul mic-
ro.  Progresul  înregistrat  de  autorit i  pe  parcursul  european  i  apreciat  de  mai  
multe ori de înal i demnitari europeni este pu in vizibil la nivel local, compara-
tiv cu cel central. Diferen a creat  poate fi redus  prin promovarea activ  la ni-
vel micro a principiilor dezvolt rii comunitare. Stimularea i crearea condi iilor 
pentru participarea civic , dezvoltarea ini iativelor locale i consolidarea socie-

ii civile neap rat va determina o dezvoltare, iar odat  cu aceasta i reducerea 
disparit ii dintre nivelele micro i macro în ceea ce prive te progresul în proce-
sul de integrare european .   

 
 



MOLDOSCOPIE, 2013, nr.2 (LXI) 
 

 

202 

 
 

Asigurarea calit ii integr rii europene  
prin dezvoltarea comunitar  

Pe 8 septembrie 2010 a fost lansat studiul „Parteneriatul Estic - instruc iuni 
de utilizare. Republica Moldova ca o oportunitate”. Autorii studiului, realizat de 
Centrul Român de Politici Europene (CRPE), consider  c  Republica Moldova 
ar putea fi povestea de succes care s  dea viabilitate i credibilitate Parteneriatu-
lui Estic [9]. Potrivit aceluia i studiu Republica Moldova i Ucraina sunt cele 
mai avansate ri în ceea ce prive te integrarea european , remarcându-se o re-
cuperare rapid  de ritm i vitez  din partea statului nostru. În timp ce Ucraina a 
fost pe primul loc pentru mult  vreme, Republica Moldova vine repede din ur-

, fiind singura ar  ce i-a dezvoltat rapid rela iile cu Uniunea European  pe 
parcursul anului 2012. În acela i timp, procesul de democratizare, potrivit studi-
ului,  pare a  fi  mai  u or  de realizat  în  Republica Moldova decât  în  alte  ri  ale  
Parteneriatului Estic. Republica Moldova ar putea fi povestea de succes de care 
este nevoie pentru a da viabilitate i credibilitate acestui parteneriat.  

Putem fi de acord într-o anumit  m sur  cu autorii studiului citat mai sus. 
Dar în acela i timp apare o întrebare: În ce m sur  este sim it  „povestea de su-
cces” drept parte a procesului de integrare european  la nivel local, în special în 
comunit ile rurale? Barometrele de opinie realizate pe parcursul ultimilor 5-7 
ani indic  faptul c  majoritatea responden ilor privesc perspectiva european  a 
Republicii Moldova drept o ans  privind cre terea nivelului de via . Conform 
Barometrului Opiniei Publice octombrie-noiembrie 2012 la un eventual referen-
dum cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea European  ar vota 
pentru aderare 55% din responden i [10, p.69]. De la declararea cursului de in-
tegrare european  a rii noastre pân  în prezent anumite progrese în 
dezvoltare, fie cât de pu ine, se fac vizibile, în special, la nivel macro. Acestea 
se datoreaz  reformelor ini iate în justi ie, domeniul drepturilor omului, cre terii 
schimburilor comerciale cu statele UE .a. În acela i timp, la nivel micro 
dezvoltarea social-economic  are pulsul mult mai slab. Prin aceasta poate fi 
explicat  sc derea num rului celor care doresc aderarea la Uniunea Europeana. 
Conform Barometrului Opiniei Publice în noiembrie 2011 doar 47% dintre 
responden i î i mai doreau aderarea la Uniunea Europeana, cu 15% mai pu in 
decât in mai 2011. Dac  e s  compar m datele Barometrului Opiniei Publice din 
2012 cu cel din martie 2009, pentru aderarea Republicii Moldova la UE în 2009 
se pronun au circa 65% dintre participan ii la sondaj.    

De remarcat, c  în contextul celor expuse mai sus, calitatea vie ii este într-o 
strâns  leg tur  cu calitatea procesului de integrare european . În cazul Repub-
licii Moldova „m surarea” calit ii integr rii europene este v zut  mai degrab  
la nivel macro: în baza reformelor din domeniul drepturilor omului, justi iei, 
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standardelor tehnice sau economice sau armoniz rii legisla iei. Procesul de inte-
grare european  a Republicii Moldova este reflectat i perceput mai mult 
anume din aceast  perspectiv  din cauza disparit ii, diferen elor dintre cele 
dou  nivele ale procesului de integrare european : macro i micro. Calitatea 
integr rii europene la nivel micro, local poate fi asigurat  ( i m surat ) anume 
în contextul dinamicii dezvolt rii comunitare. 

Luat în ansamblu, procesul de dezvoltare comunitar  este destul de comp-
lex având, ca scop final, cre terea nivelului de via . Calitatea integr rii europe-
ne la nivel local poate fi resim it  doar prin promovarea activ  a dezvolt rii co-
munitare. Pe aceast  cale putem aduce Europa, în sensul culturii, valorilor euro-
pene, mai aproape. Iar comunit ile vor resim i din plin rezultatele pozitive ale 
avans rii rii în procesul de integrare european . În acest context putem rema-
rca aici c  în republic  la moment, cu toate problemele i dificult ile 
existente, a fost acumulat  deja o anumit  experien  în dezvoltarea local  
comunitar . Ne referim la experien a acumulat  în cadrul proiectelor Fondului 
de Investi ii Sociale din Moldova (FISM), realizate sau în curs de realizare cu 
suportul B ncii Mondiale i a altor donatori, proiectului Dezvoltare Economic  
Local  (DEL), altor proiecte realizate în cadrul Programului Na iunilor Unite 
pentru Dezvoltare (PNUD Moldova) etc. Spre regret, aceast  experien  destul 
de pre ioas  n-a fost înc  suficient analizat , studiat , generalizat  de tiin a 
de la noi mai ales în planul asigur rii durabilit ii, replierii, r spândirii ei în 
toat  republica în baza elabor rii anumitor strategii, politici, programe.  

Cum anume dezvoltarea comunitar  poate asigura calitatea integr rii la 
nivel local? Aplicarea i promovarea principiilor dezvolt rii comunitare în re-
public  a scos în eviden  faptul c  membrii comunit ii pot atinge, a a cum 
arat  experien a deja acumulat  [1], un nivel înalt de participare civic , 
implicare în procesul decizional, atragerea i valorificarea fondurilor pentru 
investi ii de dezvoltare a infrastructurii i de alt gen, asigurarea serviciilor de 
calitate .a. Astfel, putem afirma c  prin promovarea principiilor dezvolt rii 
comunitare putem asigura calitatea procesului de integrare la nivel local prin: 

 participarea civic i implicarea tuturor actorilor în procesul decizional; 
 preg tirea pentru absorb ia fondurilor europene de pre-aderare; 
 reducerea inegalit ii dintre nivelul de via  local cu cel din cadrul state-

lor UE prin asigurarea serviciilor de calitate. 
I. Participarea civic i implicarea tuturor actorilor în procesul decizio-

nal. Vorbind despre spa iul rural putem spune c  acesta, cu toate problemele 
existente, trece în momentul de fa , trebuie s  treac , printr-un amplu proces de 
schimbare. Dac  pân  în prezent procesele de dezvoltare erau coordonate de la 
centru, de sus în jos, acum viziunea asupra comunit ilor, în special cele consti-
tuite în mediul rural, începe s  se schimbe. În linii mari Administra ia Public  
Local , în special primarul, r mân în continuare actorii principali în procesul 
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dezvolt rii la nivel local. Cu toate acestea, marea majoritate a proiectelor în des-
urare cer s  fie instituite comitete de realizare a proiectului, în care s  fie rep-

rezenta i în egal  m sur  to i membri comunit ii, inând cont de statutul lor 
social, profesional, categoria de vârst  sau aspectul gender. Astfel, participarea 
civic  în comunit ile active din punct de vedere al dezvolt rii comunitare 
devine destul de ridicat , în procesul decizional fiind implicate cât mai multe 
categorii ale popula iei. 

II. Preg tirea pentru absorb ia fondurilor europene de pre-aderare. Dez-
voltarea comunitar  presupune mai mult decât orice dezvoltarea multilateral  a 
comunit ii prin atragerea proiectelor din fonduri interne sau de la donatori ex-
terni. Actualmente o comunitate dezvoltat  din Republica Moldova poate fi co-
nsiderat  acea în cadrul c reia sunt în derulare un ir de proiecte, care dispune 
de persoane experimentate ce au abilit i de a scrie i realiza proiecte. Capacita-
tea i nivelul de dezvoltare a comunit ii au de suferit în cazul în care lipse te 
un  nucleu  activ  de  persoane  resurs ,  o  Asocia ie  Ob teasc  sau,  elementar,  o  
adres  electronic  la prim rie sau la grupul de ini iativ .   

Semnarea Acordului de Asociere cu UE i ob inerea statutului de ar -can-
didat ofer  statelor posibilitatea de a accesa fonduri de preaderare. În vederea 
sprijinirii rilor din Europa Centralã i de Est, candidate la aderare, Uniunea 
European  le-a alocat resurse financiare considerabile. Începând cu anul 2000, 
asisten a comunitarã nerambursabil  destinat  preg tirii acestor state pentru 
aderare a fost concentrat  în trei mari fonduri: PHARE, ISPA i SAPARD [11]. 
Calitatea procesului de integrare european  la nivel local în Republica Moldova 
va fi asigurat  de capacitatea comunit ilor de absorb ie a fondurilor de pre-ade-
rare, atunci când acestea vor începe a veni, evident dup  semnarea Acordului de 
Asociere cu UE. Nec tînd la unele incertitudini, acest lucru nu trebuie privit 
într-o perspectiv  foarte îndep rtat . Recent, Comisarul pentru extindere i 
politica european  de vecin tate, Stefan Fule, în discursul s u, prezentat cu 
ocazia Forumului Uniunea European  – Republica Moldova de la Berlin, a 
punctat c  r spunsul UE la reformele întreprinse de Republica Moldova trebuie 

 fie  unul  adecvat,  pe  m sura  eforturilor  depuse,  i  anume,  acordarea  
perspectivei de aderare la UE. Potrivit lui St.Fule, Republica Moldova merit  
mai mult, negocierile privind Acordul de Asociere Republica Moldova – 
Uniunea European  fiind relevante în acest sens, i anume, art.49 al Tratatului 
UE,  care  se  refer  la  ob inerea  calit ii  de  membru  al  UE,  indic  calea  de  
viitor  pentru  ara  noastr ,  care  trebuie  s  fie  deschis i  pentru  Republica  
Moldova [12]. Drept confirmare a celor spuse mai sus St.Fule a anun at c  
sprijinul financiar oferit Republicii Moldova de UE va ajunge la 150 de 
milioane de euro în 2013.  

III. Reducerea inegalit ii dintre nivelul de via  local cu cel din cadrul 
statelor UE prin asigurarea serviciilor de calitate. La momentul de fa  promo-
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varea activ  a principiilor dezvolt rii comunitare în mai multe localit i din Re-
publica Moldova a dus la implementarea proiectelor de infrastructur i asigura-
re a serviciilor de nivel înalt în sum  de zeci de milioane de lei anual. Sunt co-
munit i care nu valorific  mai mult de 200 mii lei anual, sume primite pentru 
între inerea unor obiecte de menire social  (institu ii de înv mânt, spre 
exemplu). Dar sunt i comunit i care au realizat proiecte mari, inclusiv din 
fonduri europene, spre exemplu, servicii de aprovizionare cu ap  potabil i 
canalizare, servicii de colectare centralizat  a de eurilor sau au construit parcuri 
i zone de odihn  pentru membrii comunit ii. Astfel, comunitatea din satul 

Coliba i, raionul Cahul, în primele 8 luni ale anului 2012 a implementat 
proiecte în sum  de 9 milioane lei. Este evident c  o astfel de aplicare a 
principiilor dezvolt rii comunitare va asigura calitatea procesului de integrare 
european  la nivel local i va preg ti comunitatea de integrare, vor apropia 
localit ile noastre de nivelul european de dezvoltare. 

 
Concluzii 

În ultimul timp am asistat la un ir de expuneri încurajatoare din partea îna-
ilor demnitari europeni pe marginea progreselor înregistrate de Republica Mo-

ldova în procesul de integrare european . Drept temei pentru aceste încuraj ri 
au servit reformele demarate de autorit i în domeniile mai problematice, cum 
ar fi: justi ia, drepturile omului, libert ile economice, sociale, religioase i de 
alt gen.  

Efortul depus în procesul de reformare a domeniilor cheie din ar  în conte-
xtul procesului de integrare european  poate fi resim it mai degrab  la nivel ma-
cro, pe linie institu ional . Se adopt  strategii i legi, se creeaz  noi institu ii i 
se armonizeaz  legisla ia na ional  cu cea european . La nivelul micro, cel de 
comunitate, progresul integr rii europene este mai pu in vizibil. Pe de o parte, 
diferen a între cele dou  nivele se explic  prin inegalitatea resurselor umane i 
materiale. Disponibilitatea resurselor poate fi doar o cauz , dar nu i cea princi-
pal . În preg tirea comunit ii pentru integrarea european  se cere o alt  aborda-
re, decât cea aplicat  la nivel macro. Este imperios necesar promovarea princi-
piilor dezvolt rii comunitare. Procesul de dezvoltare comunitar  pe ansamblu 
este destul de complex având, ca scop final, cre terea nivelului de via . Calita-
tea integr rii europene la nivel local poate fi resim it  doar prin promovarea ac-
tiv  a dezvolt rii comunitare.  

Promovarea dezvolt rii comunitare trebuie v zut  drept cale optim  de rea-
lizare a unui proces calitativ de integrare european  la nivel local. Iar pentru ca 
aceast  s  se întâmple cu adev rat este nevoie ca interac iunea dintre integrarea 
european i dezvoltarea comunitar  s  fie con tientizat  de factorul decizional 
la cel mai înalt nivel, ca apoi s  fie consfin it  în toate documentele oficiale pri-
vind procesul de integrare european  a Republicii Moldova.         
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Prin promovarea principiilor dezvolt rii comunitare, a a cum am ar tat, 
asigur m calitatea procesului de integrare european  la nivel local prin: 

 participarea civic i implicarea tuturor actorilor în procesul decizional; 
 preg tirea pentru absorb ia fondurilor europene de pre-aderare; 
 reducerea inegalit ii dintre nivelul de via  local cu cel din cadrul state-

lor UE prin asigurarea serviciilor de calitate. 
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