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Lector, MA 
 

Societatea contemporan  denot  o structur  complex  mai ales din 
punct de vedere al componen ei etnice. Ar fi greu s  g sim în prezent o ar  
popula ia c reea ar fi avut o limb  matern  unic , ar urma o singur  religie, ar 
respecta unele i acelea i tradi ii i obiceiuri.Structura etnic  pesri  a unei 
sau altei ri presupune constituirea unei majorit i etnice în raport cu alte mi-
norit i etnice .Majoritatea etnic  este superioar  numeric minorit ii , care se 
deosebe te de prima prin apartenen a sa cultural , limb  sau religie. 

În continuare se vor face unele preciz ri conceptuale: grup etnic sau 
minoritate na ional ? Grupul etnic i minoritatea na ional  sunt no iuni care 
se afl  într-o rela ie de interdependen i nicidecum nu pot fi considerate 
identice. 

 La momentul dat lipse te o no iune unic  universal  pentru „minoritate 
na ional ” sau „grup etnic”, care s  fie acceptat  oficial. Pentru început 
autorul se va referi la unele dic ionare politice, sociologice  cu scopul de a da 
o explica ie termenilor “minoritate na ional ” i “grup etnic”.Dic ionarul so-
ciologic sus ine, c  termenul minoritate desemneaz  un grup de persoane care 
difer  prin ras , religie, limb  sau na ionalitate de grupul majoritar în mijlo-
cul c ruia tr ie te.12 

 Dic ionarul politic determin  minoritatea na ional  drept - persoane 
care se diferen iaz  prin etnie i limb  de majoritatea popula iei în mijlocul 

reia tr iesc.13 DEX-ul explic : minoritatea na ional  este un grup de 
oameni de aceea i limb i origine care locuie te pe teritoriul unui stat na-
ional.14 

Enciclopedia sovietic  explic  termenul „grup etnic” ca fiind o comuni-
tate de oameni înrudit  în baza limbii i a culturii.15 O explica ie mai vast  
ne-o d  dic ionarul sociologic care sus ine, c  grupul etnic este un grup cu 
tradi ii culturale comune i care are sentimentul identit ii ca subgrup în 
cadrul societ ii înglobante. Membrii unui grup etnic difer  de ceilal i 
membri ai societ ii prin anumite tr turi culturale specifice: limb , religie, 
obiceiuri, îmbr minte, comportamente. În uzajul politic contemporan, ter-
menul de grup etnic este frecvent utilizat pentru a descrie o minoritate cvasi-
national  care tr ie te în cadrul unui stat i care nu a atins statutul de na iune. 
Grupul etnic se diferen iaz  de na iune prin mai multe caracteristici: în mod 
                                                        
12 Larousse. Dic ionar de sociologie. – Bucure ti, 1996, p.169 
13 T ma  S. Dic ionar politic. - Bucure ti, 1996, p.159 
14 DEX. – Bucure ti, 1996, p.636 
15   . .30. – , 1978, .298 
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obi nuit au dimensiuni mici; se bazeaz  în mod mult mai evident pe o mo -
tenire comun ; sunt mult mai persistente în istoria uman .Grupurile entice 
pot fi concentrate într-un anumit teritoriu (în care sunt majoritare din punct 
de vedere demografic) dar pot fi i dispersate într-un teritoriu foarte larg.16 

Defini iile termenului „grup etnic” se completeaz  una pe alta ceea ce 
putem observa din urm toarea explica ie din dic ionarul explicativ Collins: 
grupul etnic – este un grup de oameni cu o identitate comun , care a ap rut ca 
rezultat al con tientiz rii colective, c  au o istorie deosebit .Grupurile etnice 
au propriile tradi ii, obicee, norme i convingeri. De obicei au o limb  co-
mun i-i diferen iaz  pe membrii grupului de cei care nu fac parte din 
grup.17 Fenomenul „grupului etnic” a fost analizat de c tre R. Absattarov, 
care sus ine, c  grupul etnic este o comunitate de oameni, parte component  
al etnosului, care se deosebe te prin urm toarele caracteristici: autocon tiin , 
limb ,psihologie, teritoriu, con tientizarea provenien ei i a istoriei comu-
ne,cultur , obiceie.18 

În plan interna ional la fel nu exist  o defini ie general – acceptat  
pentru termenul de minoritate na ional . Subcomisia ONU pentru prevenirea 
discrimin rii i protec ia minorit ilor propunea în 1950, urm toarea defini-
ie: „Termenul de minoritate include numai acele grupuri nedominante ale 

popula iei, care posed i doresc s i men in  tradi ii sau caracteristici et-
nice, religioase sau lingvistice stabile, evident diferite de cele ale restului po-
pula iei. 

Asemenea minorit i trebuie s  includ  în mod corespunz tor un num r 
suficient de persoane, pentru a putea dezvolta asemenea caracteristici. Memb-
rii unor asemenea minorit i trebuie s  fie loiali statului ai c rui cet eni 
sunt.”19 Mai tîrziu au fost înaintate i alte defini ii ale minorit ilor na ionale 
dar care nu au avut nici o urmare.Într-un proiect de Conven ie cu privire la 
problematica minorit ilor, prezentat în 1993 de Comisia pentru democra ie 
prin drept a Consiliului Europei, se propunea urm toarea defini ie: „În sensul 
prezentei Conven ii, termenul „minoritate” desemneaz  un grup numeric rife-
rior restului popula iei unui stat, ai c rui membri, care au cet enia acestui 
stat, posed  caracteristici etnice, religioase sau lingvistice diferite de cele ale 
                                                        
16 Zamfir C., Vl sceanu L. Dic ionar de sociologie. – Bucure ti, 1998, p.218  
17 ., .  Collins. –

, 1999  , .493 
18 . : . – , 

1995, .116 
19 Doc. E/CN. 4/358 din 30 ianuarie 1950 // Ion Diaconu. Minorit i-Statut-

Perspective. – Bucure ti, 1996, p.80 
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restului popula iei i sunt anima i de voin a de a- i p stra cultura, tradi iile, 
religia sau limba.”20 Totu i trebuie s  recunoa tem faptul, c  în acest stadiu, 
este imposibil s  se ajung  la o defini ie care s  întruneasc  sprijinul general 
al tuturor statelor. 

Camil Mure anu define te „minoritatea” ca un grup etnic sau rasial, ca-
racterizat printr-un statut de inferioritate, de discriminare,de persecu ie,care 
este întemeiat pe diferite criterii, iar cele na ionale sau rasiale intervenind în-

 mai des. Autorul completeaz  defini ia accentuînd, c  „minoritatea” este 
un grup social, care nu se delimitez  de altul doar prin con tientizarea iden-
tit ii sale colective, ci resimte din partea celuilalt o serie de inconveniente, 
uneori grave. În contradic ie cu rezonan a denumirii, „minoritatea” nu este o 
categorie statistic , numeric , ci una social-politic . Termenul „minoritatea” 
trebuie, deci, receptat în primul rînd cu conota ie depreciativ  valoric, nu 
cantitativ.21 În consonan  cu ideologiile pe care le cultiv , autorul clasific  
minorit ile în urm toarele tipuri: pluraliste – care doresc acomodarea cu gru-
pul politic dominant, cu condi ia de a- i p stra identitatea cultural ; asimila-
ioniste – care doresc s  fie absorbite de grupul dominant – mentalitate spe-

cific  emigran ilor în rile dezvoltate, ca S.U.A.; secesioniste – care urm -
resc autodeterminarea politic , finalizat  în autonomie sau chiar independen-

, îns  f  a împieta prin aceasta asupra statutului de suveranitate a statului 
i al na iunii dominante.22 

Autorii autohtoni, cum ar fi V.Mo neaga, în studiul cu privire la mino-
rit ile na ionale din Moldova propun urm toarea defini ie: minorit ile na io-
nale sunt a a fel de grupuri etnice i na ionale, comunit i sociale, care se de-
termin  ca o parte component  a statului, posed i folosesc într-o m sur  sau 
alta limba majorit ii, a na iunii titulare (adic  limba oficial , limba de stat), 
se identific  nu numai cu grupul propriu etnic, ci i cu majoritatea na ional  – 
cu na iunea titular i sunt cet eni ai acestui stat.23 Grupurile na ionale i et-
nice, autorul le define te ca comunit i sociale, ce se formeaz i se reunesc 
pe baza indicilor na ionali – culturali i de limb . 

                                                        
20 Doc. C.D.L. (91)7 adoptat la 8 februarie 1991. // Ion Diaconu. Minorit i-Statut-

Perspective. – Bucure ti, 1996, p.81 
21 Mure anu C. Na iune, na ionalism. Evolu ia na ionalit ilor. - Cluj-Napoca, 1996, 

p.37 
22 ibid, p.37 
23 Mo neaga V. Minorit ile na ionale în Moldova: starea i gradul de identificare. // 

Moldoscopie  (Probleme de analiz  politic ). Partea III. / USM. – Chi in u, 1994, 
p.36 
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No iunea de minoritate na ional  ar fi mai complet  dac  vom încerca s  
analiz m caracteristicile minorit ii în cadrul societ ii contemporane în ra-
port cu popula ia majoritar . În primul rînd acest grup se deosebe te de restul 
popula iei prin prezen a unui caracter etnic (na ional) special exprimat prin 
cultur , limb i religie. Specificul na ional al oric rui grup minoritar este ne-
voie s  fie p strat, acest fapt trebuie s  fie realizat atît la nivel de conducere a 
statului, dar mai ales aceast  tendin  trebuie s  vin  din ineriorul grupului. 
În prezent este foarte complicat ca o cultur  s  r min  neatins , pur , f  a fi 
influen at  de alte culturi, mai mult ca atît se cere preîntîmpinarea asimil rii 
unui grup de c tre altul. Aportul statului în acest caz ar putea fi exprimat prin 
crearea condi iilor favorabile pentru dezvoltarea tuturor grupurilor etnocultu-
rale cuprinse în cadrul teritoriului statului.În al doilea rînd minoritatea na io-
nal  se caracterizeaz  printr-un num r mai mic decît restul popula iei titulare 
ceea ce ar genera din acest punct de vedere rela ii de discriminare i de infe-
rioritate fa  de minorit ile na ionale.  

De i, nu este exclus  posibilitatea existen ei unor situa ii inverse, c nd 
minoritatea na ional  numeric este mai mare decît popula ia b tina  (ru ii 
din Crimeea constituie 67%, pe nd t tarii care se consider  popula ie indi-
gen , doar 10% din totalul popula iei.) Îmbinarea de cuvinte „minoritate na-
ional ” poart  un caracter strict cantitativ i nicidecum calitativ în adresa for-

ma iunilor etnice. În al treilea rînd, o alt  caracteristic  a minorit ii na ionale 
este exprimat  prin apartenen a unei comunit i etnice la un stat, care se ba-
zeaz  pe o leg tur  juridic  constant , exprimat  prin totalitatea drepturilor i 
obliga iunilor comune unul în fa a altuia. Aceast  caracteristic  permite s  di-
feren iem minorit ile na ionale de alte grupuri sociale de oameni, cum ar fi 
migran ii de munc , apatrizii, etc. 

Faptul c  pîn  în prezent nu exist  o defini ie unic  pentru minorit ile 
na ionale, care ar satisface toate cerin ele perioadei actuale, nu complic  si-
tua ia la moment. Defini iile elaborate reflect  criteriile de baz  obiective i 
subiective esen iale. 
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DESPRE SITUA IA MIGRATORIE ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA I M SURILE NECESARE PENTRU 

COORDONAREA I REGLEMENTAREA FLUXULUI 
MIGRA IONAL 

 
Valeriu MUNTEANU 

Republica Moldova, Chi in u 
Serviciul de Stat Migra iune 

Director general 
 

Extinderea proceselor migratorii din ultimii ani a determinat acordarea 
unei aten ii deosebite problemelor migra ionale. Lipsa unui cadru juridic bine 
perfectat, precum i lipsa unei structuri specializate care ar fi abilitat  s  pro-
moveze o politic  unic  de stat în domeniul migra iei popula iei, a creat teren 
favorabil pentru luarea de amploare a migra iei ilegale, traficului ilicit cu fiin e 
umane, traiului ilegal pe teritoriul republicii a diferitor elemente infrac ionale, 
a tranzit rii teritoriului rii de c tre cet enii din rile în curs de dezvoltare 
pentru a ajunge în rile europene. 

Adeseori putem auzi c  Republica Moldova a devenit o pepinier  a trafi-
cului de femei, c  este una din rile ce de in recordul în spa iul ex-sovietic  în 
ceea ce prive te num rul de fete c zute prad  trafican ilor, fiind o filier  de 
tranzitare a m rfii vii spre Europa, precum i multe alte lucruri nepl cute din 
domeniul migra iei ilegale. Este natural de a ne întreba: cum de se întîmpl  
toate acestea? 

Transparen a frontierei de est a Republicii Moldova genereaz  sporirea 
fluxului de str ini sosi i din diferite motive, fapt ce aduce la cre terea num ru-
lui de cet eni str ini afla i ilegal pe teritoriul rii. Astfel, pe parcursul anului 
2001 în Republica Moldova au fost înregistra i temporar la organele compe-
tente 20 mii cet eni str ini, ceea ce constituie cu 8000 mai mul i decît în anul 
2000. Pentru înc lcarea legisla iei cu privire la edere de c tre organele de 
poli ie au fost depista i i supu i pedepsei administrative peste 3000 de str ini, 
iar în instan ele de judecat  au fost prezentate 30 de dosare privind expulzarea 
din ar . 

Cu referire la situa ia migratorie în Republica Moldova informez c  în 
anul 2001 num rul imigran ilor legaliza i de c tre Serviciul de Stat Migra iune 
constituie 1293 persoane, dintre care, dup  motivul imigr rii, 323 de cet eni 
str ini au sosit în republic  în imigra ie de familie, 679 - pentru ob inerea stu-
diilor i 291 - la munc . 
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rile de emigrare sporit  sînt Ucraina, de unde au sosit 224 imigran i, Si-
ria – 215, Iordania - 112, Turcia – 110, România – 99, Rusia – 52, Bulgaria - 
48 Sudan i Israel – cîte 38,  i 357 - din alte state. Majoritatea cet enilor str -
ini sosi i în republic  din rile Asiei de Sud - Vest sînt persoanele înmatricu-
late la studii în institu iile de înv mînt ale Republicii Moldova. 

În lunile ianuarie – decembrie 2001 în republic  s-au repatriat 1178 per-
soane, dintre care 236 copii. Din num rul total al repatria ilor moldovenii con-
stituie 503 persoane, ru ii – 227, ucrainenii – 211, alte na ionalit i – 237 per-
soane. Din Federa ia Rus  s-au repatriat 529 persoane, din Ucraina – 440, din 
alte state – 209 persoane. 

Tuturor categoriilor de imigran i le se acord  minimumul necesar pentru 
a- i legaliza ederea sau a desf ura o activitate de munc  în Republica Mol-
dova. Fiecare din ei achit  pentru serviciile ce le sunt prestate taxe de stat, care 
adeseori sunt cu mult mai mici decît în alte ri. 

Ar fi normal i rezonabil ca o astfel de no iune precum este imigra ia de 
munc  s  fie reglementat  mai amplu prin lege, care ar determina cerin e ade-
cvate fa  de m rimea fondului statutar, a cotei parte de participare în fondul 
statutar, inclusiv i m rimea num rului de speciali ti, func ionari sau munci-
tori str ini care pot fi angaja i la firmele nou fondate. 

Consider m c  de drepturi în sensul sus men ionat trebuie s  dispun  în 
primul rînd sau numai str inii care au investit în firmele noi create de la 50 mii 
pîn  la  100 mii  dolari  SUA sau i  mai  mult,  firmele  în  care  angaja ii  str ini  
constituie nu mai mult de 10 % din num rul total al lucr torilor. Numai în 
aceste cazuri vor fi în mod legal evitate diverse variante de neîn elegeri, sup -
rare, luare de mit  etc despre care, spre regret, adeseori se vorbe te.    

in s  men ionez faptul c  în activitatea sa de reglementare a proceselor 
de imigrare, repatriere i emigrare a popula iei, inclusiv a for ei de munc , 
Serviciul de Stat Migra iune conlucreaz  activ cu MAE, MAI, SIS, Depar-
tamentul Tehnologii Informa ionale, Departamentul Trupelor de Gr niceri, al-
te ministere i departamente, cu autorit ile administra iei publice locale, insti-
tu iile, organiza iile i întreprinderile din republic . 

Vorbind despre legisla ia în vigoare ce reglementeaz  migra iunea popu-
la iei putem constata c  ea garanteaz  numai un minimum posibil în acest do-
meniu, fiind îns  imperfect  fa  de cerin ele na ionale i interna ionale. Reie-
ind din aceast  realitate, Serviciul de Stat Migra iune pe parcursul a 6 luni de 

activitate în limita competen ei sale a reu it s  înainteze propuneri de modifi-
care a unor acte legislative i normative referitoare la migra iune, în special 
modificarea i completarea Legii cu privire la migra iune. 
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Dup  modific rile efectuate am fost nevoi i s  mai elabor m proiectul 
Concep iei politicii migra ionale a Republicii Moldova care a fost discutat cu 
savan i  i exper i din cadrul institu iilor i ministerelor de resort i proiectul 
Legii cu privire la migr ri care au fost înaintate ministerelor Dvs spre exa-
minare. Cu toate acestea consider m ce avem nevoie de a elabora i un set de 
alte acte normative.  

Se simte necesitatea elabor rii unor legi sau regulamente despre asigura-
rea medical  a cet enilor str ini afla i provizoriu în Republica Moldova i a 
cet enilor Republicii Moldova la ie irea din ar , despre protec ia social  a 
lucr torilor migran i, cu privire la expulzarea str inilor, despre fondul de pen-
sionare a celor ce muncesc peste hotare etc. 

O alt  problem  este emigrarea temporar  a cet enilor Republicii Mol-
dova la munc  peste hotare. Din diferite surse peste hotarele Republicii Mol-
dova lucreaz  mai bine de 500 mii  de cet eni. inînd cont c  conform datelor 
statistice la 01.01.2002 în ar  aveam 1 mln. 600 mii de cet eni ap i de munc  
rezult  c  fiecare al treilea cet ean al Republicii Moldova este plecat peste 
hotare. Cifra dat  poate fi argumentat  dac  reie im din faptul c  aproximativ 
700 mii din cei adul i sunt de in tori de pa apoarte str ine valabile i c  pentru 
a pleca în rile CSI nu este obligatoriu de a avea pa aport pentru c torii în 
str in tate.  

În prezent în Republica Moldova activeaz  28 titulari de licen  pentru 
organizarea angaj rii provizorii peste hotare a cet enilor Republicii Moldova 
care au angajat în anii 2000-2001 respectiv 693 i 1058 cet eni ai republicii. 
Restul din cei pleca i în str in tate în c utarea unui loc de munc  au fost or-
ganiza i prin diferite c i: turism, sport sau vîndu i de diferite structuri, firme 
fantome în calitate de robi, f  nici un drept, trecînd printr-o filier  foarte du-

i achitînd taxele respective – de la 1500 pîn  la 3000 dolari SUA. Tragedia 
const  în aceea c  tot în aceast  perioad  în Republica au fost aduse 351 sicrie 
ale cet enilor no tri cu achitarea cheltuielilor respective, mii de persoane au 
disp rut f  veste, o parte din doamne i domni oare au fost traficate. 

Vorbind despre amplasarea la munc  peste hotare este cazul de men ionat 
 pîn  la ora actual  Republica Moldova practic nu are încheiate nici cu o ar  

acorduri bilaterale privind cota anual  de munc . Unicele acte care reglemen-
teaz  rela iile Republicii Moldova cu alte state în domeniul activit ii de mun-

i protec iei sociale sunt Acordurile interguvernamentale încheiate cu  Fe-
dera ia Rus , Ucraina, Belarus i Acordul cadru între rile membre ale CSI.    

Serviciul de Stat Migra iune a ini iat unele discu ii privind stabilirea unei 
cote anuale pentru Republica Moldova de 35-50 mii locuri de munc  în dif-
erite regiuni ale Federa iei Ruse. Actualmente se examineaz  aceast  problem  
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cu organele oficiale ale Italiei i Portugaliei. Recent au fost ini iate asemenea 
discu ii i cu autorit ile similare din Statul Kuwait i Fran a. 

Variantele negociate cu Italia, Kuwait i Cehia prev d c  angaja ii no tri 
vor beneficia de asigurare medical i protec ie social  la acela i nivel cu ce-

enii na ionali ai acestor state.  
inînd cont de func iile actuale ale Serviciului, precum i reie ind din 

analiza situa iei existente în reglementarea proceselor migratorii, consider m 
 sistemul existent de reglementare a migra iei popula iei nu corespunde 

necesit ilor reale. Aceasta se explic  prin lipsa: 
unui sistem unic automatizat de eviden   a persoanelor care intr i ies 

din ar ; 
unui sistem de eviden i control a persoanelor str ine i apatrizilor pe te-

ritoriul rii; 
unei concep ii de reglementare a proceselor migratorii i, respectiv, a unei 

programe na ionale de reglementare, realizare, eviden , control i analiz  a 
acestora; 

unui organ unic care s  se ocupe de persoana migrant  de la intrarea i pî-
 la ie irea acesteia din ar . 

Multitudinea institu iilor implicate în reglementarea intr rii, ederii i ie i-
rii din ar  a tuturor categoriilor de migran i conduce la o eviden  anevoioas  
a str inilor, cu atît mai mult a controlului lor.  

 Adoptarea actelor normative preconizate de SSM va permite gestionarea 
eficient  a proceselor migratorii în Republic , efectuarea controlului i evi-
den ei stricte a cet enilor Republicii Moldova i str inilor ce intr  sau ies de 
pe teritoriul rii, facilitarea procedurii de înregistrare i eviden  a str inilor, 
dar în primul rînd, va permite preîntîmpinarea traficului de fiin e umane.   

Avalan a migratoare din ara noastr  î i are originea într-un omaj 
ridicat, lipsa mijloacelor de existen i în nivelul cî tigurilor i avantajelor 
salaria ilor. Salariile cet enilor no tri la ei acas  sunt de foarte multe ori atît 
de mici, încît, în Occident sau în alte regiuni, chiar i cî tigurile m runte 
ob inute în munci aspre sau de mizerie, devin atractive prin compara ie. 

În scopul reglement rii de c tre stat a mi rii for ei de munc  din Re-
publica Moldova prin utilizarea formelor organizate i legale de angajare a ce-

enilor Republicii Moldova peste hotare, asigur rii protec iei sociale i res-
pect rii drepturilor lor, precum i diminu rii consecin elor negative legate de 
emigrarea spontan i necontrolat  a for ei de munc , în cadrul Serviciului de 
Stat Migra iune a fost creat  Agen ia Angaj ri peste Hotare ca structur  spe-
cializat  în domeniu. 



89 

 

Sarcina principal  a Agen iei const  în monitorizarea pie ei de munc  din 
alte state, extinderea colabor rii cu rile europene i din alte regiuni în 
domeniul migra iei for ei de munc i organizarea angaj rii provizorii peste 
hotare a lucr torilor emigran i din Republica Moldova.  

  În contextul celor expuse men ion m c  în rezultatul negocierii cu parte-
nerii str ini a unor condi ii legale i favorabile de munc  pentru cet enii Re-
publicii Moldova în zilele de 11–13 februarie curent de c tre speciali tii in-
stitu iei Ente Scuola Edilia din Italia au fost selecta i 80 de constructori din 
republica noastr  care de la 4 martie particip  la un curs de instruire de 5 luni 
în mun. Chi in u cu angajarea lor ulterioar  în construc ii în or.Parma, Repub-
lica Italian . De asemenea a fost încheiat un contract de colaborare între Ser-
viciul nostru i Fabrica “Vyroba Odevu Cvikov” din Cehia cu privire la anga-
jarea cus toreselor din Republica Moldova. Nu demult au fost ridicate vizele 
de munc  de la Ambasada Cehiei din Bucure ti pentru primul grup de cus to-
rese care pe 9 martie curent s-a deplasat deja la destina ie. 

Agen ia ofer  servicii tuturor solicitan ilor care caut  un loc de munc  pe-
ste hotare în ceea ce prive te acordarea consulta iilor i informa iilor ce in de 
prevederile legisla iei muncii în vigoare a rii angajatoare, condi iile de mun-

, remunerarea muncii, drepturile i obliga iunile subiec ilor contractului in-
dividual de munc  etc. 

În scurt r stimp mul i cet eni ai republicii noastre care doresc s  se anga-
jeze legal în str in tate s-au  adresat deja la Agen ie pentru a se înregistra ca 
persoane în c utare de lucru. Actualmente aceast  structur  dispune de un re-
gistru computerizat de date care de ine toat  informa ia despre solicitan ii înre-
gistra i pentru a pleca la munc  sau stagiere peste hotare. 

Întru reglementarea proceselor migra iei for ei de munc i protec ia so-
cial  a lucr torilor migran i o sarcin  de baz  a Serviciului de Stat Migra iune 
este încheierea acordurilor interguvernamentale în domeniul angaj rii lucr to-
rilor migran i. 

Pe parcursul anilor 1996-2001 s-a apelat c tre organele competente ale 
statelor cu care Republica Moldova de ine rela ii diplomatice cu propuneri de 
a ini ia negocieri în vederea încheierii acordurilor bilaterale interguvernamen-
tale referitoare la angajarea provizorie i protec ia social  a lucr torilor mig-
ran i. Dar la apelurile f cute multe ri au refuzat oficial de a negocia un astfel 
de acord, invocînd motivul ratei sporite a omajului în statele respective. 

În ciuda numeroaselor obstacole Serviciul de Stat Migra iune întreprinde 
toate  m surile  legale  pentru  a  ini ia  i  a  încheia  într-un  final  acorduri  în  do-
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meniul dat atît cu rile europene cum ar fi Republica Francez , Regatul Spa-
niei, cît i cu Statul Kuwait,  Statul Israel i altele. 

Consider m c  solu ionarea problemelor expuse ar fi posibil  numai prin 
efectuarea unor m suri concrete atît prin implicarea în acest scop a structurilor 
statale existente, cît i prin acordarea unor împuterniciri ad ug toare Serviciu-
lui de Stat Migra iune. 

Pentru aceasta consider m oportun i necesar ca în cadrul misiunilor dip-
lomatice ale Republicii Moldova s  fie nominalizate persoane concrete care ar 
studia pia a muncii în rile de acreditare a acestor misiuni i ar  propune va-
riante legale de plasare în cîmpul muncii a cet enilor Republicii Moldova în 

rile respective, prezentînd sistematic informa ia pe marginea acestor proble-
me atît Ministerului Afacerilor Externe, cît i Serviciului de Stat Migra iune. 

 
 

INTERESUL NA IONAL ÎN CONDI IILE 
TRANSFORMA IEI DEMOCRATICE:  

SEMNIFICA II I PARADOXURI 
 

Victor SACA 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea de Rela ii Interna ionale,  

tiin e Politice i Administrative 
Catedra Politologie 
doctor, conferen iar  

 
Perioada actual  de dezvoltare a omenirii, mai mult decât oricare alta de 

pân  acum, se caracterizeaz  prin con tientizarea neuniform , inconstant  a 
unor procese i fenomene complexe dihotomice, pe cât de importante pe atât 
de contradictorii i nu în ultimul rând, de discrepante ca orientare i interpre-
tare social-politic , ca compatibilitate teorie – practic  politic . În acest con-
text unul dintre cei mai controversa i, ca concept i ca fenomen social-politic, 

mâne a fi interesul na ional, a c rui semnifica ie de esen , structural , func-
ional , tipologic  etc., îi preocup  ast zi pe mul i cercet tori din Vest i din 

Est147 atât prin abordare direct , cât i tangibil . În cazul Republicii Moldova 
                                                        
147 A se vedea: . .  

. - , 1999; .  
”  // 
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asimilarea teoretic  a fenomenului dat se afl  la început de cale, respectiv, la 
un nivel mai mult decât modest, acesta fiind alimentat doar de unele generali-

ri de geopolitic  occidental 148 sau în cel mai bun caz, de analiza unor ten-
din e generale de tip moldav.149 

Pornind de la practica na ional-politic  a statelor postcomuniste, precum 
i de la discu iile vis-à-vis de problema interesului na ional, e necesar a men-
iona c  pe parcursul anilor ´90, inclusiv la intersec ia veacurilor XX-XXI, de-

vin tot mai clare careva paralele istorice în dezvoltarea na ionalismului, când 
logica acumul rii de sens a interesului na ional evolueaz  odat  cu opunerea 
manifest  a diferitor  viziuni privind conceperea i definirea acestui interes. De 
exemplu, în Rusia de ast zi, ca i în Rusia din sec. XIX, urm rim aceia i dis-
cu ie aprins  vis-à-vis de „interesul na ional”, orientat  în fond de cercurile 
oficiale spre o politic  extern  imperial , care se conduce nu de obiective i 
priorit i na ionale, ci de unele principii i idealuri suprana ionale150, a c ror 
menire afecteaz  în opinia noastr  diferite puncte ale spa iului postcomunist, 
acestea fiind declarate drept zone deosebite de „interes vital” rusesc. Aceast  
disput  se desf oar  între dou  lag re – cel al „euroasiaticilor”, axat pe ideea 
na ionalist , îmbibat  puternic cu substan a orient rii trandi ionalist-conserva-
tiste, care este opus  geopoliticii i civiliza iei occidentale, manifest  inten ia 
de a p stra atotputernicia Rusiei, de a intensifica activismul unei politici ex-
terne independente, i cel al „occidentali tilor” liberali, p truns de ideea con-
form rii depline între interesele na ionale ale Rusiei i autenticitatea identit ii 
sale culturale, de caracterul european al acestei identit i, iar de aici de necesi-
tatea vesterniz rii sau al rela iilor de parteneriat cu civiliza ia occidental . 

Interesul na ional al rilor Baltice are în prezent unele asem ri cu in-
teresul de acela i gen  din anii 20-30 a sec. XX, când majoritatea for elor poli-
tice de aici au pledat, în urma desprinderii de imperiul Rus, întru edificarea 
statelor proprii. Ast zi aceste ri, în pofida unor posibile divergen e politice, 

                                                                                                                         
, 1997,  1; .  

” //  , 2000, 1; Krejci O. Czechoslovak 
National Interests. / Columbia University Press, 1999-2000. 

148 A se vedea: Gorceac S., Dumitra  T., Rusandu I. Conceptul „interes na ional” în 
geopolitic  // Economica (supliment). / ASEM. - Chi in u, 1997. 

149 A se vedea: Stan V., Juc V., Andrie  V., Spinei T. Interesul na ional al Republicii 
Moldova // Moldoscopie (Probleme de analiz  politic ). Partea XIII. / USM. -
Chi in u, 2000; Saca V. Interese politice i rela ii politice: dimensiuni tranzitorii. / 
USM. - Chi in u, 2001. 

150 A se vedea: .  « »  
 //  , 1997,  1, .6. 
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fie interne sau externe, î i construiesc interesul na ional într-o strâns  leg tur  
cu inten iile de aderare la NATO i la Uniunea European , în vederea identifi-

rii locului lor specific în civiliza ia european . 
Cât prive te interesul na ional al Republicii Moldova, el are anumite tan-

gen e cu acela din 1917 al Republicii Independente Moldovene ti, îndeosebi 
prin lips  de claritate, de posibilit i de afirmare, interes care în ultima instan  
s-a consumat odat  cu alipirea în martie 1918 a Basarabiei la România. Ast zi 
acest interes se afl  într-un proces anevoios de devenire, în c utarea propriei 
identit i, fiind m cinat de consecin ele grave ale raporturilor conflictuale din-
tre actorii de diferite orient ri social-politice. Una din acestea, reprezentat  de 
for ele de dreapta, militeaz  prioritar pentru eficientizarea rela iilor cu rile 
Europei Centrale i de Vest, i respectiv, pentru integrarea Republicii Moldova 
în structurile europene. Invers, for ele de stânga, inclusiv guvernan ii, concep 
interesul na ional al rii prin intensificarea leg turilor cu CSI, prin aderarea 
Moldovei la Comunitatea Economic  Euro-Asiatic , i chiar, la Comunitatea 
Rusia – Belarusi. For ele politice moderate, care împ rt esc valorile centris-
mului (cele mai slabe i mai instabile în condi iile Moldovei), se orienteaz  
atât spre Vest cât i spre Est, pronun ându-se corespunz tor pentru rela ii prag-
matice cu toate rile. 

Desigur, în cazul unor transform ri ambigue, inconsecvente, generate de 
ciocniri permanente, pregnant distructive a for elor de orientare politic  ce se 
exclud reciproc, de un deficit tot mai mare de coeziune social , este foarte 
problematic  definirea interesului na ional, atribuirea de sens real dimensiunii 
constitutive ale acestuia. Mai mult, unii savan i pun la îndoial  necesitatea i 
existen a unui astfel de interes, considerându-l ceva „arhaic, un vestigiu” care 
limiteaz  complexitatea comportamentului politic la motive egoiste (D.Fur-
man) sau îl trateaz  ca fenomen „d un tor pozi iei democratice, multicultura-
lismului” (Capustin B.), care în ipostaz  de idee, de concept nu este decât un 
instrument extrem de imperfect al cunoa terii.  

Bineîn eles, asemenea evalu ri a interesului na ional nu corespund reali-
ilor politice, întrucât acestea confirm  necesitatea unui asemenea interes ca 

atribut firesc pentru orice stat suveran, independent, inclusiv i în special acela 
care pretinde s  se afirme ca stat independent. Din acest considerent pare a fi 
oportun  nu negarea interesului  na ional ca atare ci stabilirea gradului lui de a 
fi, de a- i interioriza i exterioriza sensul, tendin ele de manifestare, fapt ce ne 
face s  accept m a priori no iunea de „interes na ional” atât ca valoare teoreti-

, cât i practic . 
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Privit sub unghiul transforma iei democratice interesul na ional are sem-
nifica iile sale  specifice, determinate de criteriile în parte i în ansamblu ale 
obiectivit ii i subiectivit ii politice. 

În primul rând, caracterul limitat, nedezvoltat, instabil al esutului social- 
transforma ional condi ioneaz  doar un cvasiinteres na ional, care evident nu 
se înscrie în defini ia celui clasic. Dac  pornim de la interesul na ional în sens 
propriu, ca necesitate con tientizat  a na iunii de a spori resursele na ionale, de 
a reac iona  i a se opune pericolelor securit ii na ionale, f  a afecta prin 
aceasta valorile dominante ale societ ii, observ m o insuficien  a substan ei 
la capitolul definirii lui de form i con inut, acestea având în majoritatea sta-
telor ex-Sovietice un caracter restrâns. Totu i, practica interesului na ional în 
devenire, fie i restrâns , nu este acoperit  îndeajuns de exigen ele teoriei po-
litice, de metodologii speciale prin care s  se testeze la justa valoare un astfel 
de interes.  

În al doilea rând, în societ ile postcomuniste, în special ex-Sovietice, lip-
sesc bazele economice, sociale, politice, culturale favorabile pentru edificarea 
interesului na ional. Cele existente nu pot contribui decât la înte irea contra-
dic iilor obiectiv-subiective dintre elementele constituente ale interesului. Cu 
atât mai mult c  raporturile dintre bazele instabile care se construiesc devin 
suprapolitizate, supuse necondi ionat factorului politic.  

În al treilea rând, în condi iile de criz  social  îndelungat , transform rile 
cvasidemocratice nu pot asigura necesarul de integritate al interesului na ional. 
Acesta se compune pregnant din elemente incompatibile – autoritar-democra-
tice – ce func ioneaz  în baza determinismului, inclusiv reduc ionist, a domi-

rii tipului de tranzi ie impus, i respectiv, a insuficien ei elementului de pact, 
interac ionist. Ceea ce este pact în cazul Moldovei are un caracter nefiresc, 
unilateral, este mai degrab  pact impus de guvernan i celor care îl sus in.  

În al patrulea rând, conceptul de „interes na ional” presupune existen a 
purt torilor acestuia – na iunii, statului-na iune, societ ii civile. Or, na iunea 
politic , statul-na iune sau organismul civil în pretinsele democra ii postso-
vietice deocamdat  nu s-au identificat ca ceva integru, deja cristalizat, ca feno-
mene care ar  corespunde noilor condi ii ale democratiz rii. De exemplu, în 
Rusia acea na iune politic , acel termen de „ ”, cu care s-ar identifica 
to i cet enii rii, se afl  doar în proces de formare. Îns i termenul de „ -

” se folose te mai mult la nivel oficial, în retorica guvernamental . 
O situa ie i mai nedeterminat , privind identificarea cu na iunea politic , 

o urm rim în Moldova, unde aceast  na iune practic nu exist , unde majori-
tatea absolut  a popula iei alolingve nu simt necesitatea de a- i considera, de 
rând cu apartenen a lor etnic , apartenen a la moldoveni. În condi iile când na-
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iunea politic  nu este constituit , când societatea civil  în devenire nu are 
tradi ii, nu are un interes deja format, interesul na ional se identific  cu in-
teresul de stat, dar de obicei a a cum este definit de cei care îl guverneaz , adi-

 interesul na ional este în mod subiectiv interpretat de guvernul zilei. În 
aceast  versiune „termenul interes na ional cap  o rezonan  retoric , fiind 
pur i simplu ceea ce politicianul pretinde c  este”151 

În al cincilea rând, în func ie de caracterul i modalit ile de exprimare de 
tre stat a interesului na ional, acesta vizeaz  atât obiectivele politicii interne, 

cât i imaginea na iunii promovat  de stat în cadrul politicii externe, a siste-
mului interna ional. Totu i, aceast  viz  raportat  la cele dou  politici nu este 
deopotriv . Dac  în rile dezvoltate sistemul interesului na ional cuprinde ra-
porturi echilibrate între stat i societatea civil , în care interesul statului devine 
instrument centrat asupra politicii externe (prin prisma pozi iei realismului po-
litic a lui Hans Morgenthau), pentru a reflecta voin a na iunii în rela iile inter-
na ionale, atunci în fostele ri comuniste, în special  Moldova, Ucraina, Rusia, 
interesul na ional al statului se identific  de obicei cu aspectul intern al poli-
ticii. Adic  acest interes în tranzi ie nu are capacit i necesare de a se impune 
drept criteriu de baz  al politicii statale în sistemul rela iilor interna ionale, în 
universul globaliz rii, cauza principal  fiind preocup rile prioritare ale statului 
în vederea democratiz rii i moderniz rii interne.  

În al aselea rând, drept tr tur  definitorie a interesului na ional sunt 
dimensiunile sale stadiale sau faziale, în sens c  acest interes cunoa te o dina-
mic  deosebit , izvorât  plenar din fazele apari iei i con tientiz rii, devenirii 
i constituirii, func ion rii i dezvolt rii, transform rii i schimb rii sale. Re-

ferindu-ne la practica etapiz rii în rile de tipul Moldovei, e necesar a men io-
na c  interesul lor na ional se afl  doar la faza con tientiz rii, fapt ce nu împie-
dic  existen a unui anumit element al altei faze, chiar i din cea a func ion rii 
i dezvolt rii lui. Nu este exclus i fenomenul de-etapiz rii, adic  a involu iei, 

degrad rii i devaloriz rii interesului na ional. Or, dominant r mâne totu i, 
elementul con tientiz rii, dat fiind c  societatea se afl  într-o stare manifest  
de sciziune, nu dispune de careva piloni conceptuali unici care ar uni toate for-
ele politice. În astfel de condi ii formarea interesului na ional are loc printr-un 

înalt grad de manipulare a con tiin ei de mas , prin fluctua ii substan iale a 
st rilor de spirit, prin manifestarea unor pozi ii antagoniste. 

Semnifica iile interesului na ional din societ ile postcomuniste, expuse 
mai sus, permit s  demonstr m unele paradoxuri în devenirea lui, atât de ordin 
intern cît i extern. 

                                                        
151 Oxford Dic ionar de Politic . / Univers encyclopedic. – Bucure ti, 2001, p.228. 
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- Gradul înalt de virtualitate al interesului na ional, de discordan e între 
elaborarea, formularea i dezbaterile pe marginea lui, fapt ce confirm  lipsa 
unei concep ii unice, unui sistem coerent al intereselor na ionale. 

Incoeren a raportului dintre declararea interesului na ional i mecanismul 
lui de constituire, deformarea acestui mecanism, lipsa de modele specifice în 
elaborarea tehnologiilor sale. O asemenea situa ie reflect  leg turi artificiale 
între elementele interesului na ional. 

- Caracterul abstract al interesului na ional, insuficien a de interac iune 
între p ile sale integrante: interesele politice i nonpolitice, statale i civile, 
institu ionale i de grup etc. Deficitul de reciprocitate, de consens între compo-
nentele interesului na ional îl face pe acesta s  func ioneze în baza determi-
nismelor, a fluctua iilor temporare, când adep ii unor sau altor for e politice 
tind s  impun  oscila iile de rând a st rilor de spirit drept unica posibilitate în 
alegerea strategiei de dezvoltare pentru întreaga societate. 

- Contradic ia categoric  dintre cerin ele acumul rii de interes na ional i 
cerin ele legitim rii, recunoa terii acestuia. 

- Capacitatea sc zut  a interesului na ional în vederea mobiliz rii resur-
selor ini iativei i resurselor solidarit ii în societate, a dep irii atitudinii pa-
ternale a unei p i a popula iei, a fenomenului catastrofismului, a tendin elor 
capitalismului s lbatic. 

- Paradoxul de baz  al interesului na ional este mentalitatea i comporta-
mentul subiec ilor s i. Cea mai contradictorie în acest sens este situa ia când 
subiec ii de forma ie veche, autoritar-totalitar , „construiesc” un interes na io-
nal nou, menit s  „democratizeze” societatea. 

- Deficitul de unitate între interesul societ ii civile i interesul statului, 
dominarea societ ii politice asupra celei civile în constituirea interesului na-
ional, iar de aici politizarea acestui interes, limitarea elementului s u econo-

mic, social, cultural. 
- Contradic ia între subiec i (elit ) ca purt tori a interesului na ional i su-

biec i a c ror activitate contravine valorilor generale ale societ ii. Acest deza-
cord între interes i valoare reduce la zero semnifica ia interesului na ional. 

- Caracterul extrem al dihotomiei ideologizare – pragmatizare de interes 
na ional. Pe parcursul celor zece ani ai tranzi iei moldave, ruse, ucrainene etc. 
nu s-a g sit o propor ie optim  între aspectul ideologic i pragmatic al intere-
sului, dominant fiind totu i, cel ideologic. Acest fapt a i determinat incapaci-
tatea statului de a elabora scopuri clare, bine chibzuite, de a folosi metodele 
eficiente întru atingerea scopurilor. 

- Asimetria raporturilor dintre majoritatea na ional i minorit ile etnice 
în cadrul interesului na ional, insuficien a integr rii i reprezent rii de c tre 
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acest interes a necesit ilor diferitor etnii i totodat , insuficien a voin ei aces-
tora de a asimila valorile majorit ii na ionale. 

- Contradic ia între factorul intern i extern în elaborarea i promovarea 
interesului na ional, afectarea acestuia de c tre interesele geopolitice ale altor 
state. Astfel, în ultimii zece ani, interesul na ional al Moldovei a fost în perma-
nen tirbit de interesul geopolitic al Rusiei prin amplasarea contingentului 
militar în Transnistria, prin stimularea i sus inerea ideii separatiste în Moldo-
va, a regimului anticonstitu ional transnistrean.  

- Contradic ia între tendin ele de constituire a interesului na ional i obi-
ectivele globaliz rii. Majoritatea statelor ex-comuniste, cu excep ia Cehiei, 
Ungariei, Poloniei, rilor Baltice nu au reu it s i identifice locul în unda 
globaliz rii, mai mult, aceast  majoritate a devenit obiect al globaliz rii, nu 
are deocamdat ansa s  se bucure de roadele acesteia, fiind mereu sub presiu-
nea consecin elor ei negative. 

adar, interesul na ional al societ ilor postcomuniste are semnifica iile 
sale specifice, care întruchipeaz  în sine st ri dihotomice de evolu ie-involu ie, 
progres-regres, stabilitate-instabilitate în afirmarea lui. Un astfel de interes 
este penetrat de paradoxuri  în toate dimensiunile de form i con inut, ceea ce 
îl  face s  fie un focar permanent al crizelor i conflictelor sociale. Pentru a-i 
atribui acestui interes sens real, a-i deschide c i eficiente de devenire i func-
ionare, sunt necesare noi metodologii de definire, opera ionalizare i diagnos-

ticare a lui, un nou mecanism, de natur  consensual , care ar contribui la ap-
roprierea i colaborarea purt torilor s i. 
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Orice om devine membru al societ ii civile nu în virtutea primirii cet -

eniei, dar datorit  transform rii lui în personalitate integr , dezvoltat i acti-
. Odat  cu omul se transform i societatea cu toate problemele ei (liberta-

tea, dreptul, datoria, morala, proprietatea etc.). Societatea civil  este o societa-
te dezvoltat  cu raporturi economice, culturale, politice i de drept indepen-
dent  de stat, dar fiind în interac iune cu acesta, societate de cet eni cu un 
înalt statut social, economic, politic, cultural i moral, care creeaz , împreun  
cu statul, raporturi de drept dezvoltate. Realitatea societ ii civile se va  deter-
mina din coraportul dintre idealul, proiectul ideal i starea real  a societ ii 
care realizeaz  un astfel de proiect. În principiu, este un proces infinit de per-
fec ionare a societ ii, puterii, politicii i omului, care cuprinde toate aspectele 
vie ii, f  nici o excep ie, la fel ca i procesele de dobîndire a libert ii, ega-
lit ii  în drepturi, echit ii i altor valori sociale, politice, morale i culturale 
etc152. 

Ideea devenirii în Republica Moldova a societ ii civile este o problem  
central  a gîndirii politice na ionale. Crearea ei este un proces de transform ri 
sociopolitice con tiente care pot fi realizate datorit  unei activit i (lupte) înde-
lungate a for elor progresiste ale societ ii noastre. 

Constituirea societ ii civile în Republica Moldova devine mai actual , 
cu cît dep im etapa totalitar , unde au fost interzise pluralismul de idei i ini-
                                                        
152 . . - , 1993, .75. 
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iativele societ ii civile. În acele împrejur ri poate doar numai disiden ii po-
litici au fost purt torii unui embrion al societ ii civile, desigur ca ini iative ca-
re au pornit de jos în sus, dar destul de firave. Se confirm i în acest caz c  
societatea civil   începe de la individ, fie c  ne referim la formulele societ ii 
civile din occident, unde omul caut  s  se defineasc  prin asocierea cu indivizi 
apar inînd aceleia i profesii, religii, club, funda ii etc. fie c  ne referim la în-
cerc rile de structurare ale desiden ilor din regimul totalitar. 

În aceste formule ale vie ii asociative libere, un rol deosebit exercit  vo-
luntariatul sus inut de un nivel al traiului cît mai decent – f  de care nu este 
posibil  relan area autentic  a programului edific rii societ ii civile în socie-
tatea aflat  în tranzi ie la economia de pia . O confirmare a acestor aprecieri 
este situa ia actual  din Republica Moldova, unde se înregistreaz  1400 orga-
niza ii neguvernamentale. În atare condi ii, asocia iile axate pe promovarea ci-
vismului i a drepturilor omului nu reu esc întodeauna s  se  ridice peste nive-
lul bunelor inten ii. Pe de alt  parte, în surprinderea unor particularit i ale so-
ciet ii civile prezente în Moldova, unii observatori str ini apreciau cu deplin 
temei c  la noi societatea civil  este extrem de politizat  întrucît la multiplele 
manifesta ii proprii acesteia nu au lipsit, iar uneori au fost preponderente slo-
ganuri politice. Deasemeni, unii lideri ai organismelor societ ii civile consi-
derînd dep it  etapa grevist , a mitingurilor i manifesta iilor de strad , apre-
ciind c  trebuie s  treac  de la o politic  de reac ie la o politic  constructiv , 
au trecut la asumarea luptei politice propriu-zise i a celei electorale devenind 
lideri în mi carea politic , ocupînd pozi ii importante inclusiv în partidele de 
guvern mînt sau care aspir  la guvernare, conturînd deci pendularea unor aso-
cia ii între politic i apolitic. 

Pendularea organismelor societ ii civile din republic  între politic i 
apolitic genereaz  multiple consecin e pe planul gîndirii politice i comporta-
mentului uman: atunci cînd aceast  rela ie este înc  excesiv politizat  conduce 
la un fixism politic care la noi ar trebui în eles ca o acumulare a frustr rilor, 
cînd nu existau opinii politice, ci directive; tenta ia pentru politic are i efecte 
benefice, stimulatoare în ac iunea uman , cum ar fi prezen a la urne, care con-
fer  legitimitate puterii. Desigur, spiritul civic nu se manifest  doar electoral, 
ci i prin ac iuni care ne par derizorii precum rela ia de comunicare pentru bu-
na vecin tate sau cooperare la nivelul grupului în care individul este integrat. 

Societatea civil  are imperfec iuni, deficien e inerente oric rui început, 
precum politizarea prea accentuat , ea încercînd frecvent s  se substituie ilicit 
institu iilor puterii. În acest stadiu de început al societ ii civile, în interiorul 
unor componente ale acesteia se simte o tent  de intoleran , de acuz i ne-
gativism, se cultiv  un spirit al autovictimiz rii din nevoia de a fi din prin-
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cipiu, în opozi ie cu puterea – ceea ce reprezint  o denaturare a esen ei i 
scopului societ ii civile. Totodat , dificult ile de tot felul sunt de natur  s   
afecteze nu numai fiin a uman , dar i capacitatea ei de a se asocia i solidari-
za în organiza ii. 

Societatea civil  – cu toate neajunsurile începutului de drum – este o re-
la ie de sine st toare în societatea moldoveneasc  în care mecanismele 
institu ionale, cu siguran  imperfecte, evolueaz  totu i în sensul democra iei. 

Func ionalitatea societ ii civile se integreaz  într-un inedit progres de-
mocratic a c rei cerin   principal  necesit  schimbarea mentalit ii popula iei, 
afirmarea unui electorat con tient, care trebuie s  î i voteze ni te slujitori, pe 
care poate s -i revoce dac  nu îndeplinesc i nu respect  contractul cu socie-
tatea civil 153. 

Societatea civil  s-a dovedit capabil  s  asigure un spa iu independent fa-
 de puterea oficial i aceasta cu atît mai mult cu cît guvernele nu au fost in-

teresate de aceea ce se întîmpl  în arealul societ ii civile, implicînd deci o 
mare libertate de asociere ca recul la faptul c  dictatura totalitar  n-a l sat spa-
iu pentru aceasta. Societatea civil  a început s  reprezinte interesele particu-

lare creîndu-se societ i apolitice care promoveaz  obiective specifice pentru 
anumite segmente ale societ ii astfel c  aceasta se asociaz  cu o economie li-
ber  sus inînd reguli de drept în favoarea individului i a colectivit ilor uma-
ne. Totodat  este promovat  regula dup  care tot ce nu este explicit, permis es-
te interzis i tot ce este explicit interzis este permis a a încît fondarea societ ii 
civile este animat  de spiritul democra iei astfel, încît s  reprezinte ceva mai 
mult decît statul i cet eanul, ceea ce face necesar  implicarea indivizilor în 
diverse organiza ii, asocia ii neguvernamentale, etc ca elemente ale societ ii 
civile. 

Cunoa terea i ac iunea, ra iunea i activitatea sunt temeiurile prin care 
omul particip  la via a societ ii în ansamblu i a celei civile ca practic  de-
mocratic . Experien ele de cunoa tere i ac iune uman  asigur  îndrumarea 
adev rat i managementul societ ii civile. Corela ia dintre ac iunea uman i 
proiectul edific rii societ ii civile în Moldova vizeaz  faptul c  dup  1991 
constituirea organismelor neguvernamentale se identific  propriu-zis cu pri-
mele forme ale societ ii civile care au necesitat m suri de ordin organizatoric, 
reglement ri i acte normative, juridice pentru func ionarea lor. Organismele 
neguvernamentale sunt concepute în a a fel ca prin ac iunea lor s  îmbog eas-

 activitatea administra iei centrale, s  constituie o surs  de inspira ie pentru 
noi decizii, noi proiecte legislative sau c i de accelerare a reformei demon-

                                                        
153 Tr istaru M. Politologie. Edi ia didactic i pedagogic . - Bucure ti, 1998, p.201. 
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strînd c  func ionalitatea societ ii civile semnific  ceea ce se întîmpl  în reali-
tate: temei de ac iune, cunoa tere i modelare a acesteia. 

Pentru a fi eficient proiectul construirii societ ii civile în Moldova coro-
borînd (spriginind) ac iunea democratic  cu responsabilitatea social  trebuie s  
evite tendin a de a transpune mecanic structurile i institu iile democra iei i 
ale economiei de pia  existente în rile occidentale cu tradi ie democratic  
avansat . 

Societatea civil , ca o concep ie nou  de organizare a vie ii so imului 
trunde cu greu în spa iul nostru social. Faptul acesta este explicat de mai 

multe cauze. Prima este determinat  de aceia c  în Republica Moldova lipse te 
o for  politic  puternic  capabil  s  asigure con tientizarea oportunit ii vitale 
a ideii de societate civil i care ar lansa-o în circuitul culturii civice. For ele 
existente, de in toare de putere sau care aspir  la putere, fie c  se afl  în no-
stalgia vremurilor dep ite, fie c , împ rt ind alte idealuri politice, uziteaz  
de conceptul respectiv doar pentru a- i contura o imagine favorabil  în fa a 
opiniei publice, în special, a celei externe154. 

Alt  cauz  care defavorizeaz  progresarea valorilor societ ii civile con-
st  în tendin ele etatiste care caracterizeaz  guvern rile rii. Puterea ine pur-

torul suveranit ii - poporul la distan . Men ion m autonomizarea puterii i 
alienarea politic  a majorit ii cet enilor. “Publicul ca atare este sporadic in-
clus în cercul puterii i numai pentru a aclama”155, scria Jurgen Habermas. Ob-
serva ia în cauz , poate s  fie valabil i pentru evaluarea situa iei din Mol-
dova în perioada de tranzi ie spre democra ie. Ob inînd mandatul  dorit, pu-
terea întrerupe dialogul cu societatea civil . 

Dac  în SUA societatea civil  a precedat crearea statului, prima dele-
gîndu-i autorit ii publice competen ele pe care le-a g sit de cuviin , pe cînd 
– Republica Moldova se afl  în acest sens într-o situa ie absolut diferit . Edifi-
carea societ ii civile e lansat  atunci cînd puterea e suficient de bine institu-
ionalizat i autonomizat  în ceea ce e denumit în mod tradi ional societate 

politic . Ea face abuz de prerogativele sale în detrimentul existen ei politice a 
omului, a statului lui de cet ean. Altfel spus, articularea societ ii civile f  
coparticiparea statutului devine îndoielnic 156. 

Urm toarea circumstan  ce frîneaz  instituirea societ ii civile rezid  în 
anemia social  a cet enilor, care se caracterizeaz  prin: lipsa interesului fa  

                                                        
154 Frunta u P., Rusnac G. Republica Moldova pe calea democratiz rii. - Chi in u, 

USM, 1999, p.36-37. 
155 Habermas I. Theorie de l´agir communicationnel. - Paris, 1998, p.13. 
156 Marin C. Comunicarea institu ional , - Chi in u, Presa, 1998, p.89. 
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de politic , alienare spre conformism, mentalitate ideologizat , ignorarea p re-
rilor netradi ionale, nihilism în problemele de drept i pozi ii civice nedezvol-
tate. 

Ideea societ ii civile presupune o mi care perpetu : o schimbare, perfec-
ionare, dezvoltare permanent  a omului, societ ii i puterii. Rousseau în ope-

ra “Discurs asupra originii inegalit ii dintre oameni” a formulat criteriile 
acestei dezvolt ri: mi carea spre con tiin  civic , spre stare natural  (ra iona-

) i civilizat , ceea ce înseamn  formarea unei puteri civilizate ra ionale. 
Aceast  mi care se realizeaz  datorit  în elegerii dintre societate i stat privind 
puterea, libertatea, drepturile i obliga iile reciproce. Devenirea societ ii civi-
le apare ca un proces de civilizare concomitent  a cet eanului, a raporturilor 
cet ene ti dintre membrii societ ii, a îns i societ ii ca început colectiv al 
con tiin ei civice, a statului i a raporturilor dintre acesta, individ i societate. 
În cadrul acestui proces se formeaz , prin urmare, i politica corespunz toare 
esen ei i obiectivelor lui, se constituie raporturi politice noi în societate, ra-
porturi mai reglementate, mai pu in conflictuale. Istoria i cercet rile ei au de-
monstrat c  condi iile unei astfel de dezvolt ri sunt: echilibrul, dezvoltarea 
egal , egalitate în drepturi, libert i i obliga ii a  celor trei componente ale so-
ciet ii civile – omul, societatea i statul, individualitatea persoanei i colecti-
vitatea vie ii comune a oamenilor organiza i în societate. Dominarea uneia 
dintre aceste trei componente distruge societatea civil . Raporturi cet ene ti 
nu apar dac  predomin   statul, subordonîndu- i societatea sau principiul cole-
ctiv al procesului social, sau individualismul anticolectivist. i invers, toate 

ile raporturilor cet ene ti – omul, societatea i statul – se formeaz i con-
vie uiesc în condi ii de paritate constituind o unitate stabil  capabil  s  dez-
volte i s  dep easc  crizele i conflictele interne i externe. Societatea civil  
nu se consolideaz  împotriva statului, pentru c  însu i statul este parte com-
ponent  a ei. Toate conflictele posibile i reale dintre societatea civil i stat, 
la fel ca i rela iile cu individul, se reglementeaz  nu prin  disciplina fricii i a 
domina iei, ci prin mijloace juridice i politice de c tre puterea statului care se 
subordoneaz  legilor create de ea157. 

Încerc rile din ultimii ani de a fonda societatea civil  dup  modelul oc-
cidental s-au dovedit a fi premature i într-un fel defavorizante pentru socie-
tatea civil  din ara noastr . Spa iul public din democra iile avansate timp de 
mai mult de dou  secole a devenit teren pentru institu ionalizarea inven iei po-
litice, economice i spirituale a cet enilor ca expresie concentrat  a societ ii 
civile. Modelul occidental de fondare a societ ii civile nu poate s  func io-

                                                        
157 . . - , 1993, .77. 
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neze în Republica Moldova. El nu poate fi echivalat cu societatea devenit  din 
totalitarism care exprim  alte realit i i este de alt  factur . 

Transformarea societ ii moldovene ti într-o societate civil  este un pro-
ces lent asupra c ruia î i pun amprenta o serie de factori preturbatori ca: apa-
tia, lipsa de ini iativ , teama de responsabilitate, ca mo tenire a trecutului, 
precum i faptul c  nu exist  exemple în istorie care s  ghideze tranzi ia de la 
totalitarism la economia de pia .a., ceea ce face necesar  democratizarea 
institu iilor de stat i retragerea gradual  a statului din economie – sunt pro-
cese importante dar nu suficiente pentru formarea societ ii civile. Dup  c -
derea regimului politic totalitar s-a redescoperit libertatea de a ac iona eficient 
astfel încît pentru a nu se aluneca spre o democratur  este necesar ca politi-
cienii s  nu poat  fi nicicînd acuza i de corup ie, asumarea con tient  a ris-
cului i responsabilit ii sociale, evitarea demagogiei politice, a promisiunilor 
nerealiste, eradicarea corup iei, promovarea toleran ei ca deschidere spre cola-
borare i acceptare a ideilor valoroase, constructive ale celorlal i, dezvoltarea 
unei structuri sociale moderne. 
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Problema consolid rii democra iei are o valoare fundamental  pentru asi-
gurarea vivacit ii noilor sisteme politice aflate în tranzi ie democratic i a 
fost nejustificat neglijat  de o bun  parte a politologilor din spa iul est-euro-
pean.  

Nou  ne  pot  repro a  c  e  ridicol  a  vorbi  despre  consolidare  în  cazul  în  
care procesul de democratizare e înc  nefinisat. Totu i ne permitem aser iunea 
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 democratizarea i consolidarea reprezint  un binom dialectic, prin proce-
durile i mecanismele democratiz rii realizându-se i bazele consolid rii de-
mocratice. Consolidarea democratic  poate fi privit i ca un proces de insti-
tu ionalizare a organiza iilor i procedurilor democratice. În viziunea lui S.P. 
Huntington institu ionalizarea este procesul prin care organiza iile i procedu-
rile ob in valabilitate i stabilitate. Nivelul institu ionaliz rii oric rui sistem 
politic poate fi determinat în baza flexibilit ii, complexit ii, autonomiei i 
coeren ei organiza iilor i procedurilor sale.158 

“Consolidarea democra iei reprezint  un proces de trasformare a unor în-
elegeri întâmpl toare care în viziunea lui F.Schmitter devin rela ii de colabo-

rare i concuren  desf urate public, regulat, benevol, previzibil i onest între 
grupele i indivizii ce particip  la conducerea democratic ; finalizarea conso-
lid rii democratice se realizeaz  dup  Przeworski A., când în anumite condi ii 
politice i economice sistemul institu iilor sale devine unic posibil, când ni-
meni nu admite ac iuni în afara institu iilor democratice, când cei care au pier-
dut se revan eaz  utilizând acelea i institu ii democratice care le-au adus înf-
rângerea”159.  

Acelea i idei sunt sus inute de R.Inglehart “Evolu ia i supravie uirea de-
mocra iilor de mas  presupune emergen a în cadrul societ ii a unor deprinderi 
i orient ri de sus inere”.160 

H.Linz i A.Stepan eviden iaz  urm toarele sfere în care se materializeaz  
democra ia consolidat : 

Societatea civil  (interac iunea statului cu grupele sociale independente i 
cu asocia iile). 

Societatea politic  (procedurile i institu iile democratice). Aici ei afirm  
 tranzi ia democratic  e complet  doar atunci, cînd guvernul ales liber are o 

deplin  autoritate s  genereze noi politici, i cînd puterile executiv , legislativ  
i judec toreasc , generate de noua democra ie, nu sunt constrînse sau for ate 

de lege s  împart  puterea cu al i actori, în special militarii. 
Un aparat efectiv de stat (birocra ia, pe care o poate utiliza în scopurile sa-

le noua putere democratic ). Cu alte cuvinte, statul care are capacitatea admi-
nistrativ  de a realiza func iile esen iale ale guvernului: men inerea ordinii, 

                                                        
158 Fisichella D. tiin a politic . Probleme, concepte, teorii. - Chi in u, USM, 2000, 

p.106 
159 . . //  

1998 n.1, . 154. 
160 Inglehart R.  The Renaissance of Political Culture. // American Political Science 
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ajudecarea disputelor, construc ia infrastructurii, facilitarea schimbului econo-
mic, ap rarea hotarelor na ionale, colectarea taxelor necesare acestor activit i. 

Statul de drept “Rechtsstaat” e vital pentru consolidarea oric rei democra-
ii, fiind elementul ei central. Dac  comportamentul func ion rilor publice nu 

este efectiv constrîns de o re ea de legi, cur i, revizii semiautonome, agen ii de 
control i norme ale societ ii civile, care sunt transparente i, asigur  meca-
nismul responsabilit ii, democra ia va fi diminuat  prin abuz politic i cinism, 
i actorii vor e ua s  se conformeze consensului pe baza unor reguli de joc.  

Societatea economic  – adic  un sistem de institu ii sociale i norme, care 
apar ca intermediari între stat i pia .161 

Politologul SUA Samuel P. Huntington revine în discu ii cu o abordare 
totalmente diferit  a subiectului. Înaintînd aser iunea c  factorii care au pro-
movat inaugurarea regimurilor democratice nu promoveaz  cu necesitate i 
consolidarea acestora, el nominalizeaz  urm torii factori ai consolid rii: 

Experien a democratic  precedent  e mai favorabil  decît lipsa acesteia 
pentru stabilizarea democra iilor. O experien  democratic  mai lung i mai 
recent  e mai compatibil  consolid rii decît experien a distan at itemporal 
restrîns . Astfel El-Salvador, Nicaragua, România, Bulgaria, Mongolia, Su-
dan,  -  nu  au  avut  viziunea  sa  experien  democratic  pîn  la  al  treilea  val.  
(Tez  de fapt, discutabil  – B. .) În acest context republica Moldova poate fi 
inclus  în aceast  list , în ciuda scurtei experien e democratice în cadrul Ro-
mâniei (1918-1938). 

Exist  o corela ie substan ial  între nivelul dezvolt rii economice i exis-
ten a regimurilor democratice. Astfel, statele cu un PIB pe cap locuitor mai 
pu in de $500, (dar care f ceau parte din al treilea val al democratiz rii – B. .) 
– Sudan, Nigeria, Pakistan au revenit la conducerea militar . În 1990, India a 

mas unica ar  cu o s cie extrem , unde democra ia s-a p strat intact . În 
Republica Modova PIB pe cap de locuitor, calculat la capacitatea de cump -
rare a popula iei era 1440$ în 1996. 

Mediul interna ional i actorii externi au jucat un rol semnificativ în con-
solidarea democra iilor în cazul RFG, Spaniei, Portugaliei, Greciei i nefavo-
rabile pentru Sudan, România, Bulgaria, Mongolia. Guvernele str ine i al i 
actori democratici, favorizeaz  existen a regimurilor democratice în alte state, 
au rela ii apropiate cu noua ar  democratic , i sunt apte s  exerseze influen  
în aceasta ar . Un factor în plus pentru Europa ar fi Comunitatea european  
care impune respectarea unor norme democratice candida ilor la aderare. 

                                                        
161 Consolidating the third Wave Democracies. Edited by Larry Diamond, Marc F. 

Plattner. -  Baltimore, the John Hopkins University Press, 1997, p.17-23 
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rile care au început democratizarea mai devreme în cadrul valului “al 
treilea” au f cut-o în virtutea unor factori interni, statele care au început-o mai 
tîrziu – au fost influen ate de factori externi. Prevalen a factorilor indigeni sunt 
mai favorabili consolid rii democratice. Ca efect, statele Europei de Est, fosta 
URSS, vor întîmpina dificult i sporite în consolidarea democra iei. 

E plauzibil de presupus c  o tranzi ie consensual , mai pu in violent , 
asigur  o mai bun  baz  pentru consolidarea democra iei, decît o fac conflictul 
i violen a. Astfel, transferurile negociate (“negociated transplacements”) pot 

fi cele mai favorabile consolid rii, transform rile sunt pe aldoilea loc, înlocui-
rile, substituirea “replacements” le urmeaz , interven ia – fiind cea mai pu in 
favorabil . 

Capacitatea elitelor politice i a publicului de-a r spunde problemelor 
contextuale cu care se confrunt .162 

Politologul rus A. Melvil, porne te de la o supozi ie diferit  de cea a lui S. 
P. Huntington, inversînd irul factorilor care contribuie la democratizare, ob-
inînd în acest mod un model mai global. 

Factorii individuali, de personalitate, factorii politico-psihologici (ac iu-
nilor concrete i deciziile volitive ale actorilor politici de baz , precum i “ca-
rizma” acestora). 

Factorii politici i procesele politice (interac iunea partidelor, mi rilor 
social-politice i a grupelor de interese, inclusiv organizate cu noile institu ii 
politice, acordul acestor subiec i politici cu procedurile prodemocratice, ale-
gerea de ei a strategiei i a tacticii). 

Factorii socio-culturali i axiologici, adic  valorile i orient rile culturale, 
politice care predomin  în societatea. 

Procesele i condi iile social-clasiale (gradul de diferen iere i dezvoltare 
a structurii sociale, rela iile între clase i construc iile sociale fundamentale, de 
baz  ale societ ii). 

Nivelul general al dezvolt rii social-economice i al moderniz rii i gra-
dul de “contemporanizare” a societ ii. 

Statul i factorii de genez  a na iunii (un stat i un teritoriu unic, senti-
mentul identit ii na ionale). 

Mediul interna ional (situa ia economic  mondial , rela iile i condi iile 
politico-strategice, rela iile interstatale i non-guvernamentale la nivel interna-
ional, “spiritul timpului” sau Zeitgeist.163 
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Cet eni a teapt  guvernele sale s  conduc  democratic, în conformitate 
cu Constitu ia i legile, i eficient, în termenii select rii i implement rii poli-
ticii, care reflect  cele mai importante probleme cu care se confrunt  societa-
tea. 

Printre cele mai frecvente cauze ale alien rii, deligitim rii i crizelor au 
fost abuzul procedurilor i normelor democratice de c tre liderii politici i ofi-
cialii guvernamentali. Or, continu  politologul american Larry Diamond, de-
mocra ia adesea este simplu cople it  de greutatea problemelor insolubile, sau 
e distrus  de incompeten a, venalitatea i înc înarea liderilor politici e ua i. 
De aceia, problema cheie pentru constitu iile democratice e s  anticipeze vi-
ciile i sl biciunile liderilor poten iali, pe de alt  parte, controlul ac iunilor im-
pulsive ale actorilor politice implic  institu ii politice bine proiectate.164 

De i noi nu ne ax m pe studiul comportamentelor liderilor politici în con-
solidarea democra iei, importan a problemei este semnificativ  din câteva con-
siderente: în condi iile deficitului informa ional sau a deficitului de la surplus 
de informa ie are loc fenomenul „atribuirii cauzei”, adic  explicarea unor fe-
nomene prin cauze care nu sunt percepute în mod direct. În viziunea lui 
G.Kelly în condi iile deficitului de informa ie se realizeaz  atribuirea configu-
rativ , adic subiectul conoa terii selecteaz  o singur  cauz  respingând vehe-
ment celelalte, paralel amplificând for a explicativ  a factorului ales.165 Cum 
afirm  Dilighenschi G.G. cauzele atribuirii pot fi ata ate unor oameni concre i 
sau fenomene concrete. Primul caz e mai des, fiind explicat prin existen a în 
psihicul uman a tendin ei de a explica fenomenele sociale (spre deosebire de 
cele naturale) într-o unitate indispensabil  a fenomenului, ac iunii i a subiec-
tului ce contribuie la personalizarea politicii.166 Astfel, în con tiin a social  a 
unor segmente ale popula iei M.Snegur e vinovat pentru r zboiul din Trans-
nistria, P.Lucinschi pentru criza financiar  din august-septembrie 1998. acela i 
deficit informas ional le permite liderilor viza i s  explice e ecurile lor prin 
„concursul unor factori obiectivi”, fapt care amplific  alienarea maselor i 
iresponsabilitatea elitei. Îns i structura discursului politic al liderilor demo-
cra i e reticent consolid rii democratice operând cu a a no iuni „zdrobi i hidra 
                                                                                                                         
163 . .   
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ro ie”, „revolu ia continu ”, „pre edinte drac – cer scuze – drag” etc. conser-
vând valori i practici autoritare, adâncind clivajele politice. Cum afirm  
G.Almond i S. Verba „aspectele politice de mare importan  dar nerezolvate 
creaz  înstabilitate în sistemul politic democratic; dac  e s  r mân  stabil pe o 
perioad  lung  sistemul necesit  o form  de loialitate politic  bazat  pe un 
ata ament mai general fa  de sistemul politic numit  „afect de sistem”.167 
Procedura utilizat  de liderii moldoveni de mobilizare a maselor creaz i 
men ine clivajele, produce o implicare emo ional  intens , fapt care genereaz  
instabilitate politic . Se creaz  angajamentul intens fa  de lideri, elite, partide 
i nu sistemul politic în general, ceea ce produce un nivel de fragmentare care 

este destabilizator pentru sistem. Or, ca cet enii s i men in  un oarecare 
control asupra elitelor politice, loialitatea lor fa  de lideri i elite nu trebuie s  
fie complet i necondi ionat ; în plus, orientarea maselor spre outputul siste-
mului politic mai degrab  ca input conserveaz  valorile culturii dependente cu 
un grad redus al influen ei cet enilor asupra deciziilor guvernamentale; ca 
consecin , conflicte când capacitatea extractiv  a sistemului politic  i deci 
outputul se diminueaz  (fenomen inevitabil în condi iile crizei social-econo-
mice). De i performan ele negative le dep esc pe cele pozitive, sunt apre-
ciabile integrare Republicii Moldova la un ir de organisme i institu ii inter-
na ionale i reformele structurale promovate i datorit  eforturilor lui M.Sne-
gur, pozi ia deschis  a lui P.Lucinschi fa  de organizarea Forului ONG în 
Republica Moldova, propunerea lui V.Voronin de realizare a unui dialog des-
chis între putere-societate civil , accesul opozi iei la televiziune care sunt po-
zitive pentru consolidarea democra iei 

Una din cele mai importante arene institu ionale pentru democra ie o re-
prezint  sistemul de partide. Cum afirm  politologii americani Scott Main-
waring i Timothy R. Scully chiar i cu cre terea societ ii civile, partidele 
politice r mîn importante dac  nu esen iale instrumente pentru reprezentarea 
intereselor i a circumscrip iilor politice, agregarea cerin elor i preferin elor, 
recrutarea i socializarea noilor candida i la guvernare, organizarea competi iei 
electorale pentru putere, elaborarea alternativelor politice, stabilirea agendei 
politice, formarea unor guverne efective, integrarea grupelor i indivizilor în 
procesul democratic. Un sistem de partide institu ionalizat cre te guvernabili-
tatea democratic i legitimitatea prin facilitarea suportului legislativ pentru 
politicile guvernamentale, prin canalizarea cerin elor i conflictelor prin pro-
ceduri stabilite, prin reducerea terenului demagogilor populi ti de acaparare a 
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puterii, i prin facerea procesului democratic mai inclusiv, accesibil, reprezen-
tativ i efectiv.168 

În viziunea noastr , o bun  parte a acestor func ii au fost preluate de 
mass-media contemporan  care marginalizeaz  partidele la periferia procesu-
lui politic. În viziunea lui F.Schmitter, pentru realizarea pozitiv  a tranzi iei e 
foarte important  formarea unor sisteme partiinice stabile, care de fapt se rea-
lizeaz  mai efectiv în cadrul a a numitei tranzi ii “pactuale”.169 Cum afirm  
politologul P.N.Diamandouros, consolidarea democratic  a fost în mare parte 
realizat  în cazul Europei de Sud, în special Grecia, datorit  emergen ei unor 
partide politice relativ puternice i efective. Consolidarea sistemului de partide 
nu e o condi ie necesar  pentru consolidarea democra iei, dar importan a pri-
mei pentru ultima cre te odat  cu prezen a unor institu ii politice slabe i a 
condi iilor facilatorii.170 

În Europa Central , consolidarea democra iei s-a realizat în lipsa unor 
partide politice puternice, datorit  apropierii de Europa de Vest, cel mai de-
mocratic areal din lume i al culturilor politice care au generat suport valorilor 
democratice. Acest fapt a dus la realizarea unor tratative îndelungate, care se 
finisau cu acorduri de redistribuire a puterii între ambele p i, pe baza mo-
delului pluralist.171 

Important a fost i consim mîntul Partidului Comunist (în cazul Cehoslo-
vaciei) de a negocia cu Forumul Civil. Vizavi de a a institu ii ca sistemul de 
alegeri i forma de guvernare, noi ne-am pronun at anterior pentru sistemul 
propor ional de 6-7% barier electoral i sistem parlamentar cu prezen a unor 
efective pîrghii i prerogative în mîinile guvernului i dizolvarea parlamentu-
lui în cazul acord rii votului de neîncredere întregului cabinet. În viziunea po-
litologilor Emerson M. Niou i Peter C. Ordeshook, guvernarea democratic  e 
cea mai stabil i efectiv  în cadrul unui sistem politic integrat în  care  po-
liticienii din diferite ramuri i diferite nivele sunt dependen i mutual, i în con-
secin , înclina i s  coopereze i s i coordoneze ac iunile. 

Aceast  interdependen  e stimulat  de prezen a unor numeroase institu ii 
elective, la diferite niveluri ale autorit ii guvernamentale care toate sunt con-
testate, disputate simultan (adic  se realizeaz  alegeri simultan la toate nivelu-
rile – B. .).În a a sisteme, celulele de partid autonome mobilizeaz  suportul 
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crucial pentru succesul partidului na ional, dar, la rîndul lor, depind de etiche-
ta, denumirea (“national party label”) partidului na ional i de sprijinul lide-
rului de partid la alegerile locale.172 Alegerile concomitente creeaz  posibilit i 
optime pentru dezvoltarea societ ii civile i a sistemului de partide; invers, 
nesincronizarea acestora în Republica Moldova a creat mari probleme pentru 
consolidarea democratic . 

Vizavi de problemele strategiei i tacticii, F.Schmitter eviden iaz  patru 
modele de tranzi ie democratic  care determin  consolid rii democratice: 

Tranzi ia for at  – una din grup rile dominante ale regimului demareaz  
liberalizarea, impunînd ceilal i actori s  recunoasc  regulile jocului politic. 

Tranzi ia contractual , de pact – e mai pu in r spîndit , la baza sa aflîndu-
se în elegerile, în care sunt implicate grupele conduc toare ale vechiului regim 
i cei respin i de la putere sau care nu au de inut puterea anterior. 

Tranzi ia reformist  – legat  de mobilizarea maselor ca efect al unor ini-
iative de jos, cînd reformele se realizeaz  datorit  unei presiuni substan iale a 

maselor asupra elitei – Coreea, Peru, Cehoslovacia, Indonezia i Filippine. 
Tranzi ia revolu ionar . Cea mai benefic  pentru consolidarea democra iei 

e tranzi ia pactual , tranzi ia revolu ionar  e cea mai nefast , fiindc  aici dup  
uzurparea puterii de o grupare politic , urmeaz  o perioad  îndelungat , dup  
care devine posibil  o real  tranzi ie spre democra ie.173  

În condi iile Republicii Moldova, tranzi ia a fost for at , de i pe parcurs 
au fost i puternice elemente ale tranzi iei reformiste, sub presiunea societ ii 
civile. Strategiile tranzi iilor democratice reu ite ini ial efectuau democratiza-
rea politic , construiau i consolidau institu iile democratice efective, apoi 
creau ceia ce H.Linz i A.Stepan numesc “societate economic ” – un sistem de 
garan ii sociale i institu ii intermediare între stat i pia , i doar pe urm  se 
realizau reformele economice dureroase.174 Or, în Republica Moldova fenome-
nul s-a desf urat concomitent, cu consecin e nefaste pentru consolidarea de-
mocra iei. 

O strategie important  o reprezint  procesul de descentralizare i redistri-
buire teritorial  a puterii autorit ii centrale în folosul regiunilor (dispersarea 
ei), care se realizeaz  paralel cu tranzi ia de la autocra ie spre democra ie. 
Aceast  tendin  e marcat  de devolu ia progresiv , dispersarea puterii, ca 
efect, democratizarea se realizeaz  real. În Spania, unde diferen ele lingvistice 
i etnice sunt majore, restructurarea spa iului politic s-a materializat prin con-
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servarea tuturor institu iilor na ionale, democratizarea s-a realizat ini ial doar 
la nivel general statal (adic  cale opus  URSS i Moldova), unde s-a ob inut 
consensul atotna ional privind constitu ia, care includea clauza despre l rgirea 
în perspectiv  a drepturilor autonomiilor. Cu alte cuvinte, în Spania, demo-
cra ia a fost consolidat  ini ial la nivelul institu iilor atotna ionale i doar dup  
aceasta, peste 8-12 ani, puterea s-a angajat în formarea structurilor subna-
ionale pentru democratizarea continu .175 Foarte mare e importan a proce-

durilor i a regulilor democratice utilizate, în special claritatea i transparen a 
alegerilor. De i importan a procedurilor e semnificativ , e important i con-
inutul acestora; aceasta în ultima instan  depinde de acele condi ii, care se 

formeaz  în societate.176 
La faza consolid rii democra iei, rolul factorilor structurali dep te pe 

cei procedurali.177 Totu i, în viziunea noastr , modificarea frecvent  a codului 
electoral i ambiguitatea ini ial  a acestuia au fost factori reticen i consolid rii 
democratice în Moldova.   

Un rol important în cristalizarea sistemelor politice îl joac  conflictele 
imanente transform rilor modernizatoare. S.M.Lipset i S.Rokkan consider  

 structura clivajelor între diferite grupe sociale ap rute în procesul revolu ii-
lor industriale i formarea statelor na iuni în Europa Occidental  a fost “con-
gelat ” sub forma unor configura ii ale sistemelor de partide statale. G.Sartori 
concluzioneaz  c  clivajele (etnice, confesionale, clasiale, teritoriale, etc.) nu 
doar se reflect  în sistemul politic al societ ii, dar i se formeaz  de el prin in-
termediul unor “translatori” – elitelor politice. Clivajele elitare care se formea-

 în interiorul vechiului regim, determin  în mod substan ial conflictele eli-
tare interne la etapa sl birii regimului. La rîndu-i, la stadiul ruin rii regimului, 
conflictele interne elitare pot fi înso ite de mobilizarea maselor (dar i a cliva-
jelor). La etapa final  a transform rii – “înghe area” clivajelor la nivelul cto-
rilor noului regim politic – e un element important al consolid rii sale.178 Cum 
afirm  politologii americani J.Higley i M.Burton elita permanent scindat  
provoac  instabilitate social , elita unificat  doar ideologic regimuri totalitare. 
Conducerea democratic  stabil  e posibil  doar când exist  un consens bene-
vol între diferite componente ale elitei, adic  “o solidaritate organic ” i dorin-
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a (nu f  autolimitare) de respectare a regulilor generale a conduitei politi-
ce.179 

 În condi iile Moldova, actorii politici substan iali care materializeaz  cli-
vajele nu întotdeauna respect  institu iile centrale democratice, adesea nu par-
ticip  la concuren a electoral , utilizeaz  proceduri i valori autoritare. Anume 
societatea polistructurat i prezen a unor puternice clivaje în interiorul elitei – 
sunt un impediment serios în consolidarea democratic . Lipsa consolid rii eli-
tei este un rezultata al adîncii scind ri în cultur i societate, care fac orice ac-
iuni sistemice orientate spre reform  – imposibile.180 Constituirea unei socie-

i civile autentice e periclitat i de lipsa clasei de mijloc, structura bipolar  a 
societ ii, prezen a unor segmente sociale care comp timesc valorile autorita-
re. Acest fenomen se datoreaz  unor puternice tradi ii politice autoritare, per-
forman ele economice sc zute. 

Al aselea factor – statul i identitatea na ional  sunt importante în special 
pentru fragedele democra ii care- i pun ca obiectiv consolidarea statalit ii. O 
democra ie, în viziunea lui I.E.Cudreav ev nu e stabil , pîn  ce nu e înt rit  de 
fundamentul na ionalismului, în acceptarea sa cultural i etnic . “Na ia po-
litic ” nu e vital  f  o comunitate cultural .181 u alte cuvinte, consolidarea 
na ional  favorizeaz  consolid rii democratice. Dar, consolidarea na ional , 
dup  cum afirm  D.Rustow, (pe baza unei idei na ionale sau în lipsa ei), se 
realizeaz  pîn  la demararea tranzi iei democratice.182 

Anume lipsa unei viziuni certe despre identitatea na ional , ambiguitatea 
hotarului na ional i viitorul incert al statalit ii – sunt probleme principale în 
consolidarea democra iei. Moldova a r mas, afirm  politologul american 
Ch.King, chiar o decad  dup  independen  unica ar  în Europa de Est în care 
disputele majore exist  între elitele politice i culturale vizavi de bazele iden-
tit ii na ionale. Doar în Moldova exist  o clar  distinc ie între puternicele 
grupe (“powerful groups”) membrii c rora au diferite viziuni pe problema ce 
înseamn  a fi membrul unui grup etnic care a dat numele rii.183 Printre facto-
rii interna ionali, putem nominaliza dependen a exporturilor statului de pie ele 
externe, (exemplul Coreei de Sud, Taiwan), prezen a unor vecini democratici, 
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suportul financiar interna ional, situa ii politice favorabile, etc. Pozi ia Repub-
licii Moldova e specific : reformele democratice sunt încurajate de Occident 
care ofer  un sprijin material i logistic satisf tor, pe fonul unui dezinteres 
total al investitorilor str ini, prezen a unor minorit i etnice care permite “pat-
riilor-mam ” amestecul în afacerile interne ale republicii cu tergiversarea re-
formelor, prezen a unor vecini ce utilizeaz  metode autoritare care au efectul 
“iradierii” – dubla dependen : financiar  de Occident i energetic  de R rit, 
creeaz  oscila ii democratice i modernizatoare, în dependen  de for ele po-
litice care vin la putere (acest fenomen e determinat i de pozi ia geografic ).  

Care e rolul societ ii civile în consolidarea democratic ? 
Societatea civil  poate contribui la consolidarea democra iei în mai multe 

i: prin stabilirea unor expecta ii i a negocierilor sociale, generarea unui me-
diu normativ mai civic, conectarea actorilor mai aproape de procesul politic, 
reducerea poverilor guvernamentale, controlul unor abuzuri poten iale ale pu-
terii. Societatea civil  poate contribui la consolidarea democratic  doar cînd 
alte institu ii sunt la fel favorabile. De exemplu, democra iile persist  cu mai 
mare probabilitate cînd cre terea economic  anual  dep te 5%, infla ia 
înalt  – peste 30% anual e la fel toxic  pentru democra ie, de i o infla ie mo-
derat  – invers, e asociat  cu factori pozitivi supravie uirii democratice. Cre -
terea vie ii democra iei cre te cu venitul pe cap locuitor mai înalt de $6000, 
dep it acum de Spania, Portugalia, Grecia, Coreea de Sud, Taiwan, i atunci 
cînd inegalit ile sociale nu sunt zdrobitoare.184 

Mobilizarea structurilor societ ii civile reprezint  factorul major în pro-
cesul de trecere de la fazele liberaliz rii la democratizare. Dup  F.Schmitter 
una din cauzele principale de ce for ele care ini iaz  tranzi ia for at  – pierd pe 
parcurs controlul asupra lui – e subaprecierea de ei a necesit ii implic rii în 
acest proces al altor for e organizate: partide, sindicate i alte elemente ale 
societ ii civile.185 Deosebirea Republicii Moldova de alte state (America Lati-

,  RSA,  Europa  Central i  de  Sud)  e  în  nivelul  relativ  slab  al  mobiliz rii  
structurilor societ ii civile. 

Societatea civil  va tinde s  promoveze consolidarea democra iei, mai 
mult prin utilizarea unor angajamente corporatiste decît pluraliste, contînd 
mult gradul la care asocia iile de interese au îmbr at scopul, capacitatea 
strategic i Autoritatea de a vorbi i negocia în numele întregii clase sau 
sector. O ar  poate avea un sistem de partide slab consolidat, dar un foarte 
consolidat sistem de interese organizate care se concentreaz  în anumite zone 
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politice (legate în special de politica macroeconomic ), ultima servind drept 
factor vital pentru stabilitatea politic  general . Preponderen a societ ii civile 
inevitabil se declin  dup  tranzi ie, odat  cu dispari ia statului autoritar; fron-
tul comun al asocia iilor religioase, profesionale, studen ti, sindicale, etc., 
care s-au scindat odat  cu atingerea scopului central – distrugerea statului 
autoritar (scenariu urmat de revolu iile democratice din Europa Central i de 
Est, Africa, dar i Moldova). Clivajele etnice i sociale iar i au divizat socie-
tatea, iar capacit ile opera ionale a societ ii civile s-au erodat, odat  ce acti-
vi tii ei s-au implicat în politic , guvern, business. Adaptarea democratic  e 
deosebit de dificil  pentru societ ile civile post-comuniste, unde s-a realizat 
etatizarea complet  a societ ii. 

O societate civil  bogat , deas , vibrant , institu ionalizat i puternic “ci-
vic ” (adic  cu actori care respect  legea i al i actori politici i sociali, nu 
încearc  s  uzurpeze puterea democratic ) nu este strict necesar  în viziunea 
lui L.Diamond, pentru consolidarea democratic , dar democra ia e mai proba-
bil s  se consolideze i va fi indubitabil de o calitate mai superioar , dac  exis-

 o a a societate civil .186                                   
Concluzii. Procesul de consolidare democratic  reprezint  reversul bino-

mului dialectic nominalizat democratizare. În dependen  de procedurile, me-
todele i mijloacele utilizate la faza democratiz rii vom avea o consolidare 
eficient  sau un hibrid institu ional i cultural caracterizat prin instabilitate, re-
curgerea periodic  la utilizarea unor metode autoritare, perpetuarea în timp a 
tranzi iei. Rolul societ ii civile este important în acest proces când exist  un 
concurs favorabil al altor factori: mediul interna ional prielnic, performan e 
economice înalte, mobilitate social  ascendent , existen a unui stat puternic, 
prezen a unui sistem de partide al pluralismului moderat, institu ionalizat, pre-
zen a consensului la nivel elitar i al societ ii civile vizavi de valorile de baz  
etc. Consolidarea democra iei se realizeaz  când la nivelul societ ii civile i al 
elitei exist  un compromis vis-a-vis de procedurile politice utilizate (compo-
nenta valoric ) i existen a unor institu ii ale puterii care includ în sine inte-
resele concurente a diferitor for e politice (componenta institu ional ); echilib-
rul de for e între actorii societ ii civile i al sistemului politic; i existen a 
unor condi ii economice, politice, sociale interne i externe favorabile (sc de-
rea pre urilor la petrol, vecini cu sisteme democratice i economie de pia  sta-
bil ). 
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Problemele cu care se confrunt  tranzi ia i consolidarea democra iei în 
Republica Moldova e în lipsa unor tradi ii democratice consistente, slaba dez-
voltare a institu iilor societ ii civile, mobilizarea slab  a societ ii civile la re-
alizarea reformelor, realizarea for at  a moderniz rii politice în perioade re-
strânse de timp, utilizându-se proceduri i mijloace totalmente necongruente, 
cu specificul Republicii Moldova i neglijându-se experien a statelor care au 
realizat eficient procesul de consolidare al democra iei. 
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Introducere 

Trecerea la economia de pia  se asociaz  cu apari ia i dezvoltarea pie ii 
for ei de munc . Drept cauze ale acestui proces s-au manifestat: modific rile 
în domeniul propriet ii, privatizarea întreprinderilor i a p mântului, transfor-
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rile în sectorul de stat i constituirea economiei private, dezvoltarea antre-
prenoriatului i a ini iativei individuale, sporirea mobilit ii popula iei, atât în 
cadrul celor încadra i în activitatea de munc  în interiorul rii, cât i în pro-
cesul migra iei dup  hotarele ei. 

Totodat , în toate statele cu o economie în tranzi ie, inclusiv în Republica 
Moldova, anii 90 au fost marca i de o reducere a încadr rii în câmpul muncii 
i sporire a omajului, cu deosebire în primii ani ai perioadei transform rilor 

economice. Mai târziu statistica oficial , de regul , men ioneaz  o stabilizare a 
nivelului omajului înregistrat (circa 2,0% în 2000 i 2001 pentru Republica 
Moldova). Dar aceste cifre prezint  doar vârful unui iceberg. 

În realitate, de fapt, au loc procese mult mai complicate: se amplific  di-
feren a dintre omajul înregistrat i general (determinat în conformitate cu me-
todele BIM), sporesc propor iile omajului latent i cronic, ale migra iei ex-
terne a for ei de munc , se modific  caracteristicile socio-demografice ale o-
merilor etc. 

Iat  de ce aprecierea fenomenului omajului de c tre popula ie se pre-
zint  actualmente ca fiind un lucru foarte important. Ce factori sunt implica i 
în reducerea încadr rii în câmpul muncii în economia din Republica Moldova? 
Cum reac ioneaz  diverse grupuri demografice i sociale la factorii care cont-
ribuie la excluderea popula iei din câmpul muncii? Cum î i asigur  aceste ca-
tegorii existen a? Care sunt inten iile lor în c utarea unui loc de munc ? 

inând cont de aceste circumstan e, Centrul pentru investiga ii strategice 
i reforme (organiza ie neguvernamental ) a realizat un sondaj sociologic spe-

cial în cadrul unei cercet ri mai vaste cu genericul omajul în Moldova”, ini-
iat  de Agen ia SUA pentru Dezvoltare Interna ional  (Barents Group / Fiscal 

Reform Project). 
Sondajul s-a realizat pe întreg teritoriul Republicii Moldova (cu excep ia 

Transnistriei), incluzând municipiile Chi in u i B i, 9 ora e i 31 de locali-
i rurale. Au participat 1284 de responden i. Participarea la chestionare a fost 

benevol , responden ii determinând de sine st tor limba în care se va realiza 
cercetarea. Prelucrarea datelor s-a efectuat în conformitate cu standardele 
SPSS. 

Au realizat cercetarea sociologic : Anatol Gudîm, CISR, economist, co-
ordonator al proiectului; Valentin urcan (Universitatea de Stat din Moldova), 
Mihai leahti chi (Universitatea din B i), Tatiana Zbîrciog (Universitatea 
din Cahul) – sociologi; Anatol Bucatc , CISR, statistician; Andrei urcan, 
CISR, jurist; Ion Jig u (Universitatea de Stat din Moldova), programator; 63 
de persoane cu studii superioare – operatori de interviu. 
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Metodologie i proceduri ale cercet rii 
Sondajul sociologic “ omajul” s-a realizat în scopul colect rii infor-

ma iei livrate în direct de c tre popula ie cu referin  la diverse aspecte ale re-
la iilor de munc . Accentul s-a puspreponderent pe elucidarea esen ei i pro-
por iilor omajului, a formelor lui de manifestare i consecin elor sociale. 

Termeni: Sondajul s-a realizat în perioada 24 august – 3 septembrie 
2001 în dou   municipii (Chi in u i B i), 9 ora e i 31 de localit i rurale. 
Coordonarea i controlul au fost efectuate de c tre un grup de munc , alc tuit 
din sociologi: Valentin urcan, Mihai leahti chi i Tatiana Zbîrciog (respec-
tiv, Universitatea de Stat din Moldova (Chi in u), Universit ile din B i i 
Cahul), cu participarea a 63 de operatori de interviu. 

Scopurile cercet rii: a determina în baza datelor sociologice cota popu-
la iei active (inclusiv, încadrat  în câmpul muncii i omeri) i pasive (inac-
tive) în componen a general  a popula iei Republicii Moldova în vârst  de 
peste 15 ani; a stabili cauzele obiective i subiective ale omajului în Moldova, 
atitudinea fa  de statutul de omer în societatea moldoveneasc ; a elabora re-
comand ri practice pentru Guvern în vederea perfec ion rii proceselor de re-
glementare i utilizare a for ei de munc , inclusiv a omerilor, pe pia . 

Ree înd din aceste scopuri sondajului s-a orientat spre urm toare sarcini: 
1. identificarea cotei omerilor în componen a popula iei Republicii 

Moldova în vârst  de peste 15 ani;  
2. stabilirea motivelor i a cauzelor omajului; 
3. determinarea structurii omajului: dup  sex, vârst , studii, regiune, 

localitate, apartenen  etnic ; 
4. definirea formelor de omaj în conformitate cu timpul scurs de la 

concedierea de la ultimul loc de munc ; 
5. determinarea raportului dintre forma organiza ional-juridic  a între-

prinderii i omaj; 
6. identificarea metodelor, utilizate de c tre omeri în c utarea unui loc 

de munc ; 
7. stabilirea atitudinii omerilor în raport cu Centrele pentru încadrare în 

câmpul muncii. 
În calitate de obiect al cercet rii a servit popula ia Republicii Moldova în 

vârst  de peste 15 ani, care a fost utilizat  în calitate de surs  a informa iei cu 
referin  la: 

8. modurile de participare sau neparticipare a popula iei în activitatea 
economic  (activ, pasiv (inactiv) etc.); 

9. motivele i cauzele dinamicii for ei de munc  pe pia ; 
10. motivele i cauzele omajului, etc. 
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Analiza logic  a no iunilor de baz . No iunea de baz , determinat  de 
scopurile analizei logice, este “cota popula iei omere în Republica Moldova”. 

omeri, în  conformitate  cu  defini ia  MSM, sunt  persoanele  în  vârst  de  
peste 15 ani, care în perioada analizat  se încadrau în urm toarele condi ii: 

11. nu aveau un loc de munc i nu realizau o activitate care le-ar aduce 
venit; 

12. erau în c utare de loc de munc  pe parcursul ultimelor s pt mâni, 
utilizând diverse metode;  

13. erau predispu i s  se încadreze într-o activitate de munc  în urm -
toarele 15 zile, dac  asemenea perspectiv  li se va oferi. 

Popula ie activ  – persoanele care- i ofer  capacitatea de munc  în sco-
pul producerii de m rfuri i servicii, inclusiv popula ia încadrat  în câmpul 
muncii i omerii. 

Popula ie încadrat  – persoane, care realizeaz  orice activitate economi-
 sau social , producând m rfuri sau servicii, în scopul c rii unui venit în 

form  de salariu sau de alt  natur . 
omeri înregistra i – cet eni de vârsta activ , care n-au un loc de munc , 

un venit legal, sunt înregistra i în Centrele pentru încadrarea popula iei în câm-
pul muncii în calitate de persoane care caut  un loc de munc i doresc s  
exercite o activitate. 

Stabilirea e antionului. E antionul a fost alc tuit din 1284 de familii, în 
care au fost supu i chestion rii 1284 de responden i. S-a realizat controlul a 
20% din e antionul general. În cadrul controlului au fost identificate înc lc ri, 
33 de chestionare fiind excluse din prelucrare. 

Volumul total de 1251 de responden i garanteaz  date suficient de valide 
pentru cercetare. 

În cadrul sondajului a fost utilizat  metoda stratific rii de formare a e an-
tionului. Popula ia general  a fost divizat  în 4 regiuni social-economice ale 
Republicii Moldova – nord, centru, sud i sud-est, popula ie urban i rural i 
5 grupe na ional-etnice – moldoveni-romàni, ucraineni, ru i, g uzi i 
bulgari. E antionarea popula iei urbane s-a realizat în conformitate cu cota 
celor care locuiesc în muncipii (27,2%) i ora e (14,9%). Popula ia rural  
(57,9%) a fost divizat  corespunz tor principiului locuirii în localit i mari, 
medii i mici dup  num rul locuitorilor. 

antionul a inclus: 2 muncipii – Chi in u i B i; ora ele C ra i, te-
fan-Vod , Nisporeni, Cimi lia, Ceadîr-Lunga, Comrat, Soroca, Rî cani, Ocni a 
i 31 de localit i rurale. 
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Alegerea sectoarelor i str zilor s-a realizat în conformitate cu structura 
istoric  a localit ilor. S-a inut cont de divizarea localit ilor în p i “nou ” i 
“veche”, tipuri de construc ii – cu un nivel i cu mai multe etaje etc. 

Tehnica colect rii datelor. Pentru colectarea informa iei sociologice a 
fost utilizat  metoda interviului formalizat (standardizat). Prin intermediul me-
todei date contactul dinte operatorul de interviu i respondent a fost strict re-
glementat prin Chestionarul i Instruc ia special elaborate, destinate operatori-
lor (vezi Anexe). În acest scop în Chestionar au fost incluse, în majoritar, înt-
reb ri închise i 8 – deschise (din 105 întreb ri). Metoda interviului formalizat 
cu predominarea întreb rilor închise a permis reducerea la minimum a in-
fluen elor subiective ale operatorilor asupra calit ii informa iei colectate. 

Logica formul rii i structura Chestionarului au permis de la bun început 
determinarea statutului respondentului (încadrat, omer, economic inactiv). i-
nând cont de aceste lucruri, mai tîrziu s-a realizat gruparea corespunz toare a 
datelor. În calitate de metod  de selectare a responden ilor a fost utilizat  foaia 
de deplasare. Casele i apartamentele erau selectate în conformitate cu proce-
dura stabilit . Chestionarea a înglobat cet eni ai Republicii Moldova, care lo-
cuiesc permanent i au viz  de re edin  pe adresa dat , în vârst   de peste 15 
ani. Era selectat  în calitate de respondent persoana, care prima i-a s rb torit 
ziua de na tere în 2001.  

Validitatea informa iei a fost asigurat , în primul rând, de experien a i 
nivelul de instruire, profesionalismul i bunul sim  al echipei de operatori de 
interviu. Din 60 de operatori, încadra i în realizarea sondajului, 95% aveau 
studii superioare (profesori ai universit ilor i institu iilor preuniversitare din 
Chi in u, B i, Comrat i Cahul), iar 5%  erau studen i de la anii de absolvire 
ai facult ilor – sociologi, politologi, psihologi i economi ti. 

Termeni de realizare. Colectarea datelor s-a realizat în perioada 20-31 
august 2001. Analiza i prelucrarea datelor, la fel precum întocmirea raportu-
lui analitic, s-au efectuat în septembrie 2001. 

 
Geografia e antionului 

Jude ul Edine  - 40 responden i; 
Jude ul Soroca - 108 responden i; 
Jude ul Orhei - 54 responden i; 
Jude ul B i - (inclusiv municipiul B i) 196 responden i; 
Jude ul Ungheni - 90 responden i; 
Mun. Chi in u - 297 responden i; 
Jude ul Chi in u - 174 responden i; 
Jude ul L pu na - 40 responden i; 
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Jude ul Bender - 60 responden i; 
UTA G uzia - 42 responden i; 
Jude ul Taraclia - 20 responden i; 
Jude ul Cahul - 130 responden . 

 
Sondajul s-a realizat în: 2 municipii; 9 ora e; 31 sate. 

În total la chestionare au participat 1284 persoane. 
 

2. Încadra i i neîncadra i în câmpul  muncii, omeri. 
2.1. Defini ii 

În investiga ia de fa  au fost defini i ca încadra i responden ii, începînd 
cu vârsta  de 15 ani i mai sus, care au indicat în chestionar c : 

 sunt  încadra i într-un loc de munc  salarizat sau au o ocupa ie care 
le aduce venit în bani sau în form  natural ; 

 se afl  în concediu; 
 sunt  încadra i în gospod ria individual  sau au un loc de munc  

temporar, care le aduce un venit. 
Ceilal i responden i au fost defini i cu no iunea de “neîncadra i în câm-

pul  muncii”.  
Respondentul a fost atribuit la categoria omer” în cazul când: 
 n-a fost încadrat în câmpul  muncii i n-a avut vreun careva venit în 

tipul cât a durat cercetarea; 
 a c utat un loc de munc  pe parcursul ultimei s pt mâni sau nu po-

sed  posibilitatea de a se încadra în urm toarele 15 zile.  
În totalitatea sa responden ii încadra i în câmpul muncii i omeri au al-

tuit grupul celor caracteriza i prin activism economic, calificat ca economic 
activ. Dac  respondentul nu este încadrat în câmpul muncii, dar n-a încercat s  
realizeze aceasta pe parcursul ultimei s pt mâni, sau nu este predispus s  o fa-

 în urm toarele 15 zile, a fost atribuit categoriei economic inactiv.  
Prezint  interes i grupul responden ilor, care nu au un loc de munc , n-

au încercat s  se angajeze pe parcursul ultimei s pt mâni ( i chiar mai mult 
timp), dar sunt predispu i s  fac  acest lucru în urm toarele 15 zile. Ace ti res-
ponden i, în conformitate cu metodica BIM, nu se refer  la grupul celor activi 

omeri), ci la cel al componentei inactive a popula iei. 
În baza clasifica iei prezentate mai sus e antionul investiga iei sociolo-

gice “ omajul în Moldova” se prezint  în urm torul mod: 
Tabelul 1. Clasificarea responden ilor în conformitate cu principiul acti-

vismului economic (în procente pentru întreg e antionul inclus în cercetare) 
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Responden i %% 
Num rul total 100 
Responden i economic activi 66, 4 
Responden i inactivi economic 33, 6 
Nivelul omajului, BIM 6, 2* 

*Nivelul omajului  - raportul dintre num rul omerilor i masa popula-
iei economic activ  ( omeri i popula ie încadrat  în câmpul  muncii) 

 
În conformitate cu datele din tabel, num rul general al responden ilor 

economic activi îl dep te aproape de dou  ori pe cel al responden ilor eco-
nomic inactivi. 

Cota popula iei Moldovei economic activ  în cercetarea dat  a fost cal-
culat  pentru responden ii de la vârsta de 16 ani în sus i este un fenomen ge-
neral în rile caracterizate printr-o perioad  economic  de tranzi ie. Astfel, în 
Rusia în 2000 cota popula iei economic activ  a constituit 78,4% din num rul 
total al popula iei apt  pentru munc . În anii 90 în Bulgaria popula ia activ  
alc tuia 65,0%, în Slovacia – 74,0%, în Ungaria – 70,0%, Polonia – 68,0%. 

Se poate presupune c  modific rile în esen a i structura încadr rii în 
câmpul muncii sunt determinate de faptul, c  în perioada de tranzi ie în Mol-
dova a avut loc o diminuare considerabil  a încadr rii în cadrul unor forme 
institu ionalizate ale activit ii economice: are loc reformarea întreprinderilor 
de stat, se lichideaz  colhozurile i sovhozurile etc. În rezultat, cota celor în-
cadra i în formele institu ionalizate ale activit ii economice este destul de joa-

: în conformitate cu datele rezultate din prezenta investiga ie, ea alc tuie te 
45,9% din num rul total al popula iei economic active. În condi ii de continua-
re a crizei economice cota acestei forme de încadrare în câmpul muncii va 
continua s  se diminueze. 

Ce se face cu persoanele, care au r mas în afara încadr rii, abandonând 
domeniul institu ionalizat al economiei? Foarte pu ini din ace tia au completat 
rândul omerilor sau al grupului popula iei, caracterizate de inactivism econo-
mic. În cazul lor se manifest  dou  alegeri: a). Transferul în domeniul neinsti-
tu ionalizat al economiei, i/sau b). Migra ia în rile dezvoltate.  

Emigra ia a contribuit la abandonarea pie ii for ei de munc  din Moldova 
de câte un num r impun tor de persoane apte de munc  (nu mai pu in de 400 
de mii), fapt care n-a diminuat cota popula iei economic inactive. Pe de alt  
parte, încadrarea în activit i individuale sau ocazionale dep te cota popula-
iei apte de munc  neîncadrat . 

Divizarea popula iei încadrate în domenii de activitate este ilustrat  în ur-
torul  tabel. 
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Tabelul 2. Divizarea responden ilor economic activi în domenii de 
activitate (în % fa  de întreg e antionul investiga iei) * 

Grupe de încadrare i omeri %% 
Realizau o activitate de munc  remunerat  sau aveau o ocupa ie, 
care aducea venit în bani sau în form  natural  

38, 4 

Nu realizau o activitate de munc  salarizat i nu aveau o ocu-
pa ie, care aducea venit (concedii, timp liber, diverse cursuri de 
sporire a calific rii, omaj tehnic etc.), dar men ineau raporturi 
cu întreprinderea 

7, 5 

Realizau diverse activit i în cadrul întreprinderilor individuale, 
în gospod ria neasc  sau în sectorul auxiliar individual (pre-
lucrarea p mântului, vit rit, repara ii, vânzarea produselor agri-
cole etc.) 

11, 9 

Realizau o activitate de munc  ocazional  (cu titlul de excep ie), 
pentru care erau salariza i 

4, 5 

omeri 4, 1 
Total 66, 4 

* în procente fa  de totalitatea responden ilor 
 

Dup  cum ilustreaz  datele din tabel, cota activit ilor realizate în cadrul 
întreprinderilor individuale, gospod ria auxiliar  natural  sau a muncilor oca-
zionale alc tuie te 16,4%. Indicele omajului este relativ jos. 

 
2.2. omajul: tipologie i intensitate 

2.2.1. omajul latent 
În conformitate cu rezultatele sondajului, omajul poate fi divizat în dou  

forme: omaj evident i omaj latent. Situa ia în ambele forme ale omajului în 
Moldova este ilustrat  în urm torul tabel. 

Tabelul 3. Cota omajului evident i latent (în % fa  de num rul total al 
participan ilor la anchetare) 

Form  a omajului %% 
Num rul total al popula iei economic active 100 

omaj evident 6, 2 
omaj latent 6, 0 

 
Analiza datelor din tabel demonstreaz  c omajul evident i cel latent 

sunt  dou  forme manifestate în egal  m sur : 6% din popula ia apt  de munc  
se afl  în stare de omaj tehnic. Cota omajului latent va cre te, dac  vom inc-
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lude în aceste date persoanele care sunt  puse în condi ia de a realiza o activi-
tate de munc  pe parcursul unei s pt mâni incomplete.  

Raportul dintre persoanele care sunt încadrate deplin i cele care reali-
zeaz  activit i de munc  par iale se prezint  în urm torul mod: 

 ocupa i pe parcursul întregii s pt mâni – 63,6%; 
 neîncadra i permanent pe parcursul s pt mânii de munc  – 36,4%. 

Fire te c  nu pentru to i s pt mâna de munc  redus  este un fapt obligat. 
Exist  persoane care sunt  satisf cute de o asemenea stare a lucrurilor, sau care 
o admit din mai multe cauze obiective. 

Tabelul 4. Divizarea responden ilor în conformitate cu cauzele care 
determin  activitatea de munc  în condi ii de s pt mân  incomplet  (în % fa  
de grupul persoanelor economic active, participante la anchetare) 

Cauzele, care determin  activitatea Dvs. de munc  în condi ii 
de s pt mân  incomplet  

%% 

Înv mânt sau ridicare a calific rii profesionale 3,2 
Îmboln vire sau invaliditate 2,7 
N-am g sit o activitate de munc  pentru o s pt mân  deplin  14,3 
Am fost transferat din ini iativa administra iei la un program in-
complet de munc  

1,1 

N-am dorit s  muncesc ziua întreag  3,1 
Circumstan e familiale 2,0 
Altele 10,0 

În  total 36,4 
 

Dup  cum ilustreaz  datele din tabel, cota celor impu i s  realizeze o ac-
tivitate de munc  pe parcursul unei s pt mâni incomplete alc tuie te 15,4% 
din num rul total al popula iei încadrate activ în activit i economice. Acesta 
este grupul alc tuit din cei care n-au g sit o activitate de munc  pentru o s p-

mân  deplin  (dar au c utat asemenea activitate – 14,3%), i din cei care au 
fost transfera i la o s pt mân  incomplet  din ini iativa administra iei. 

O parte din lucr tori – 11,2% - se afl  în concediu tehnic din ini iativa 
administra iei. 

În a a mod, aproape fiecare al zecelea angajat se afl  în stare de omaj 
latent. Faptul indic  la gravitatea problemei: omajul latent prezint  o prob-
lem  destul de important  pentru pia a for elor de munc  din Republica Mol-
dova. 
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2.2.2. omajul evident 
Analiza rezultatelor prezentei investiga ii demonstreaz  c  pia a for elor 

de munc  format  actualmente în Republica Moldova a implicat deja anumite 
etaloane caracteristice acesteia. omajul din ar  de acum i-a f cut pe oameni 

 aprecieze locul de munc  pe care îl posed . Cei mai mul i omeri din cadrul 
investiga iei au indicat c  au fost concedia i din ini iativa administra iei, pe 
când concedia i din ini iativ  proprie în rândul omerilor sunt  mult mai pu ini. 

 
a) Mod de concediere 

Tabelul 5. Divizarea responden ilor în conformitate cu modul de conce-
diere (în % fa  de num rul total al responden ilor din categoria dat ) 

Mod de concediere %% 
A fost concediat 79, 7 
S-a concediat din ini iativ  proprie 20, 3 
În total 100 

 
Dup  cum indic  tabelul 5, majoritatea omerilor au pierdut locul de 

munc  nu din proprie dorin : 79,7% au fost concedia i din ini iativa administ-
ra iei, i doar 20,3% - din ini iativ  proprie. Doar fiecare al cincilea omer a 
ales benevol omajul ca mod de schimbare a statutului s u social. Pentru ma-
joritatea omerilor concedierea a rezultat din stagnarea produc iei economice. 

 
b) Cauze ale concedierii 

Tabelul 6. Clasificarea omerilor în conformitate cu cauzele întreruperii 
activit ii la ultimul loc de munc  (în % fa  de num rul celor care in de 
aceast  categorie) 

Care a fost cauza de baz  a întreruperii activit ii de munc ? %% 
A fost concediat sau redus 32, 2 
S-a desfiin at întreprinderea 28, 8 
A dorit s  g seasc  un loc de munc  mai bun 15, 3 
Concediu de maternitate 3, 4 
A schimbat locul de trai 1, 7 
Pensionare 18, 6 
În total 100 

 
Circumstan ele concedierii, indicate de responden i, sunt  ilustrate în 

tabelul 6. Dup  cum demonstreaz  datele, cauzele de baz  ale omajului sunt  
sau reducerea de personal – 32,2%, sau lichidarea întreprinderii – 28,8%. 
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Modific rile structurale ca factor al concedierii n-au fost indicate în rezultatele 
anchet rii. Asemenea stare a lucrurilor este par ial determinat  de întârzierea 
reformelor structurale în cadrul întreprinderilor i în domeniile economiei din 
Republica Moldova. 

O influen  considerabil  în cadrul concedierilor i trecerii la statutul de 
omer o are factorul pension rii – 18,6%. 

Destul de nesemnificativ s-au manifestat în trecerea la statutul de omer 
“circumstan ele familiale” – 3,4%, procesul migra iei – “schimbarea locului de 
trai” – 1,7%. Migra ia interregional , un proces suficient de important în cad-
rul CSI în anii 90, actualmente practic nu se manifest . 

Au loc transform ri i în procesul plec rii la munc  dup  hotare (în rile 
din Europa) pentru perioade de durat  – un an i mai mult. 

Tabelul 7. Clasificarea omerilor dup  cauzele concedierii (în % fa  de 
num rul total al responden ilor din grupul dat) 

Dac  a i inten ionat s  g si i un loc de munc  mai bun, ce nu 
 satisf cea la locul precedent? 

%% 

Salariul mic 56, 2 
Renun area de a achita salariile 12, 5 
Întreruperile frecvente în programul activit ii 6, 3 
Achitarea salariilor cu întîrziere 6, 2 
Conflictele în colectiv 6, 2 
Incoeren a caracterului muncii calific rii posedate 6, 2 
Raporturile cu conducerea 6, 2 
Caracterul temporar al activit ii de munc  - 
Posibilitatea de concediere - 
Durata prea mare a zilei de munc  (10-12 ore i mai mult) - 
Condi iile de munc  nefavorabile - 

 
Cauza de baz  a trecerii responden ilor în câmpul  omajului s-a dovedit 

a fi “salariul mic” la locul precedent de munc  – 56,2%. Pe locul doi s-a po-
menit o cauz  nou , dar destul de caracteristic  situa iei actuale – “renun area 
de a achita salariile” – 12,5%. În continuare, în propor ii egale, au fost indicate 
urm toarele cauze: întreruperile frecvente în programul activit ii, achitarea 
salariilor cu întârziere, conflictele în colectiv, incoeren a caracterului muncii 
calific rii posedate, raporturile cu conducerea. Toate cele cinci cauze indicate 
mai sus influen eaz  în final asupra salariilor, care sunt  i a a destul de mici. 

Totodat  se manifest  un fapt curios: responden ii n-au atras aten ie la 
condi iile defavorabile de munc , indicate în cadrul factorilor. Aceasta în-
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seamn  c  se ine cont nu atât de calitatea condi iilor, cât de predispozi ia de a 
realiza o activitate în orice circumstan e pentru un salariu potrivit. 

 
c) Metode principale de c utare a locului de munc  

Tabelul 8. Clasificarea responden ilor în conformitate cu modul în care 
caut  un loc de munc  (în % fa  de grupul dat) * 

La ce metode a i recurs în ultimele 4 s pt mâni, 
pentru a g si un loc de munc ? 

%% 

M-am adresat prietenilor, rudelor, colegilor 77, 9 
Am r spuns la anun urile din publicitate 41, 2 
Am contactat în direct persoanele care ofer  un serviciu i 
cele oficiale, responsabile de încadrarea în câmpul  muncii 

41, 2 

M-am înregistrat în centrele de încadrare în câmpul  muncii 35, 3 
M-am adresat serviciilor private din domeniul încadr rii în 
câmpul muncii 

7, 3 

Am dat anun uri 5, 9 
Am f cut careva ac iuni de a fonda o afacere personal  1, 5 

* mai mult de un r spuns  
 
Cel mai popular mod de c utare a unui loc de munc  s-a dovedit a fi 

adresarea prietenilor, rudelor i colegilor – 77,9%. Pe de o parte, aceasta in-
dic  la dezvoltarea insuficient  a infrastructurilor statului, preocupate de prob-
lemele lichid rii omajului, dar pe de alta, poate fi o consecin  a lipsei de în-
credere în posibilitatea de a c ta un loc de munc  bine salarizat f  de in-
termedierea rudelor sau a prietenilor. În sectorul privat, cu deosebire la între-
prinderile mici, mai domin  sus inerea celor cunoscu i. Alte metode, în afar  
de cele “de neam”, presupun manifestarea activismului personal. Mai frecvent 
se recurge la consultarea anun urilor, contactele directe cu persoanele care 
propun un loc de munc  – circa 40% pentru ambele forme. Doar fiecare al 
treilea omer recurge la serviciile statului în c utarea unui loc de munc . Acest 
fapt demonstreaz  evident posibilit ile nefolosite ale organiza iei guverna-
mentale, menite s  acorde ajutor persoanelor aflate în câmpul  omajului. Se 
remarc  faptul, c omerii realizeaz  cu greu un asemenea mod de “autoap -
rare”, precum fondarea unei afaceri personale – 1,5%. Dificultatea situa iei îi 
face pe responden i s  recurg  nu doar la unul, ci la dou , sau chiar în unele 
cazuri – 32,4% - la trei moduri de c utare a unui serviciu. Din p cate, aseme-
nea strategie activ  în c utarea unui loc de munc  poate fi realizat  cu mari 
dificult i în ora ele mici i în mediul rural. 
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d) Formele organiza ional-juridice ale întreprinderilor i omajul 
Perioada de tranzi ie a modificat foarte puternic câmpul  juridic al econo-

miei. În primul rând, economia s-a divizat în dou  sectoare – de stat i privat . 
În conformitate cu legisla ia, actualmente exist  mai multe de 10 forme orga-
niza ional-juridice ale întreprinderilor. Ele influen eaz  în mod diferit aspectul 
general al omajului. 

 
Tabelul 9. Divizarea omerilor în conformitate cu ultimul loc de munc  

(în % pentru grupul de responden i- omeri) 
Care a fost ultimul Dvs. loc de munc ? %% 

Întreprindere de stat 26, 3 
Întreprindere privat  45, 0 
Întreprindere, luat  în arend  13, 8 
Întreprindere mixt  3, 8 
M-am asigurat de sine st tor cu lucru 2, 5 
M-am angajat la persoane private cu simbrie 2, 5 
În cooperativ  3, 8 
Am practicat o activitate de munc  individual  2, 5 
În total 100 

 
Dup  cum ilustreaz  datele, în condi iile economiei de pia  anume 

sectorul privat, care predomin  actualmente, genereaz  mobilitate pe pia a 
muncii. Printre omeri au lucrat anterior în cadrul unor întreprinderi private 
45,0%, de arend  – 13,8%, la persoane care practic  o activitate de antrepreno-
riat  cu  simbrie  –  2,5%.  În  plus,  5,0% din  omeri  au  practicat  anterior  o  acti-
vitate de munc  individual . Reducerea sectorului economiei de stat a condus 
spre sc derea num rului întreprinderilor de asemenea fel i completarea rân-
durilor omerilor cu 26,3%. Cu toate acestea, perpetuarea st rii depresive în 
majoritatea întreprinderilor de stat men ine sectorul economiei de stat în cali-
tate de produc tor al cotei mobile a omerilor. 

 
e) Specialitate i omaj 

Profesia determin  în mare m sur  riscul de a deveni omer. Anume o-
majul oglinde te discrepan a dintre cerin a i saturarea pie ii for ei de munc  
cu speciali ti în anumite domenii. 

omajul pentru diferite specialit i este prezentat în tabelul 10. 
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Tabelul 10. Divizarea omerilor în conformitate cu specialitatea lor (în 
%) 

Specialitatea omerilor %% 
Muncitori (în industrie i agricultur ) 63, 8 
Lucr tori în cultur , educa ie, medicin  15, 5 
Lucr tori în domeniul finan elor 3, 4 
Lucr tori în administrare 3, 4 
Alte profesii 13, 9 
În total 100,0 

 
Tabelul indic  c  mai mult de jum tate din omeri sunt de profesie mun-

citori – 63,8%. Pe locul doi – 15,5% - speciali tii din cultur , instruire, medi-
cin . Este evident un oarecare surplus de speciali ti economi ti, contabili, in-
clusiv tineri, deoarece 3,4% din omeri au anume aceste profesii.  

Se confrunt  cu probleme pe pia a muncii i lucr torii din domeniul ad-
ministr rii – 3,4%. Acest fapt este determinat atât de reorientarea întreprinde-
rilor, cât i de cea a structurilor centrale i locale de administrare. 

 
f) Vechime în munc i omaj 

Influen a vechimii în munc  asupra nivelului omajului este evident , cu 
toate c  manifest rile sunt destul de diverse. Totu i, este important s  anali-

m cum pia a utilizeaz  experien a profesional  acumulat . 
Tabelul 11. Clasificarea omerilor în conformitate cu vechimea în munc  

(în %). 
Vechimea în munc  % 

Pân  la 3 ani 15, 9 
De la 3 la 5 ani 5, 8 
De la 5 la 10 ani 8, 7 
De la 10 la 25 ani 36, 2 
De la 25 la 35 ani 26, 2 
Mai mult de 35 de ani 7, 2 

 
Cum demonstreaz  datele din tabelul 12, cea mai mare cot  a omerilor o 

alc tuiesc persoanele cu o vechime în munc  de la 10 la 25 de ani – 36,2%, 
urmeaz  cei cu o vechime în munc  de la 25 la 35 de ani – 26,2%, mai apoi, 
cei care au o vechime pân  la 3 ani – 15,9%. Rezult , c  pe pia a muncii se 
confrunt  cu dificult i în angajare: a. Lucr torii tineri; b. Persoanele care au 
ajuns în pragul pension rii. Anume aceste grupe de vârst  prezint  riscul de a 
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deveni omeri. Rezult  c  nu atât vechimea în munc , cât vârsta  influen eaz  
cerin a sau refuzul pe pia a for elor de munc . Într-un caz, specialistul este 
considerat înc  prea tân r, în altul – deja în vârst . Pia a nu prefer  polarit ile, 
alegând “mediocritatea de aur”. 

 
g) Durata afl rii la ultimul loc de munc  

Este evident faptul, c  persoanele cu o vechime în munc  sau f  de ex-
perien  se angajeaz  dificil în câmpul muncii. Spre regret, anume aceast  ca-
tegorie de lucr tori pierd în primul rând locul de munc . 

Pericolul de a deveni omer în conformitate cu durata activit ii de 
munc  este ilustrat în urm torul tabel. 

Tabelul 12. Clasificarea omerilor în conformitate cu num rul anilor 
lucra i 

Câ i ani a i profesat la ultimul Dvs. loc de munc ? %% 
1 an 30,5 
2 ani 6,8 
3 – 5 ani 13,6 
6 – 10 ani 17,0 
11 – 25 ani 18,9 
26 i mai mult 3,2 
În total 100 

 
Mobilitatea înalt  a for ei de munc  are influen  defavorabil  asupra 

economiei: fiecare al treilea omer s-a men inut la ultimul loc de lucru nu mai 
mult de un an – 30,5%. Înc  6,8% au lucrat permanent la un loc 2 ani. Se poa-
te presupune c  în componen a omerilor este mare cota celor care schimb  
frecvent locul de munc . 

Este evident i o alt  tendin : cu cât vechimea în munc  a lucr torilor 
în aceea i întreprindere, organiza ie este mai mare, cu atât mai mic  este cota 
lor în rândurile omerilor. 

 
h) Motivarea orient rii profesionale i influen a ei asupra omajului 
 
Tabelul 13. Motivarea orient rii profesionale a omerilor în cadrul alege-

rii profesiei  
De ce a i inut mai mult cont în alegerea profesiei? %% 

Îmi pl cea foarte mult aceast  profesie 38, 6 
De coresponden a ei cu caracterul meu 17, 5 
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De exemplul p rin ilor, prietenilor, cunoscu ilor 12, 3 
De importan a ei social  10, 5 
De necesitatea de asemenea speciali ti pe pia a for elor de munc  8, 8 

a s-a ordonat starea lucrurilor 5, 3 
De prestigiul profesiei 3, 5 
Altele 3, 5 
În total 100 

 
Fiecare se confrunt  cu riscul de a deveni omer. Dar frecvent acesta este 

condi ionat i de tipul de profesie. Este firesc faptul c  persoana care înc  în 
timpul alegerii profesiei a încercat s  fac  un pronostic al “solicit rilor spe-
cialit ii pe pia a for elor de munc ” va avea o situa ie mai favorabil . În con-
di iile organiz rii socialiste (cu încadrarea deplin  a popula iei în munc ) de 
aceast  circumstan  se inea cont pu in. Iat  de ce nu uime te faptul, c  pentru 
omerii din condi iile economiei de tranzi ie asemenea motiv se plaseaz  doar 

pe locul cinci, acumulând 8,8%. 
În conformitate cu tradi ia, motivele principale în alegerea profesiei de 

tre viitorii omeri au inut de categoria celor personale: pe primul loc cu 
38,6% plasându-se alegerile “dup  plac”, pe al doilea – “în coresponden  cu 
caracterul personal” – 17,5%, iar pe al treilea – “exemplul p rin ilor, al priete-
nilor sau cunoscu ilor” – 12,3%. 

Îns , începând cu cea de a doua jum tate a anilor 90, pe pia a for elor de 
munc  tot mai mult spore te contingentul celor, care au ales profesia în con-
formitate cu condi iile noi, inând cont de solicit rile din cotidian (solicitarea 
speciali tilor din domeniul profesional dat i posibilitatea unei reorient ri fle-
xibile, perspectiva colabor rii cu partenerii de peste hotare - în cadrul unor înt-
reprinderi mixte, proiecte, acorduri interna ionale). 

 
i) Durata omajului 

În dependen  de durata omajului se eviden iaz  trei tipuri ale oma-
jului: de scurt  durat  (pân  la o jum tate de an), de durat  medie (6 – 12 luni) 
i de lung  durat  (mai mult de un an). 

Tabelul 14. Clasificarea omerilor în conformitate cu tipul omajului (în 
%) 

 Scurt  durata, < 
6 luni 

Durata  medie,  6  –  
12 luni 

Lung  durata, > 
1 an  

Durata 
omajului 

15,0 11,7 73,3 



130 

 

 
Dup  cum vedem, exist  o cot  mare de omajul cronic – 73,3% din o-

meri. Alte dou  tipuri – de durat  scurt i medie – se manifest  mai pu in: 
15,0% i 11,7% corespunz tor. Predominan a omajului de lung  durat  poate 
fi  în eleas  ca  un  alt  factor  nefavorabil.  omerii  care  nu  pot  s i  g seasc  
locul de munc  pe parcursul perioadei de mai mult de un an, practic devin o-
merii cronici cu toate consecin ele negative – înr ut irea cuno tin elor profe-
sionale, pierderea statului social i tranzi ia la degradarea social .  

 
3. Parametrii socio-demografici ai omajului 

3.1. Sexul i vârsta 
Cercet rile sociologice confirm  faptul c  în Moldova femeile sunt  într-

o m sur  mai mare supuse riscului de a deveni omere. Aceast  circumstan , 
din nefericire, este caracteristic  tuturor rilor cu o economie de tranzi ie. 

Tabelul 15. Nivelul omajului i clasificarea omerilor în conformitate cu 
sexul responden ilor (în %) 

Sexul Nivelul general al 
omajului 

Corela ia omerilor în 
conformitate cu sexul 

rba i 4, 2 43, 0 
Femei 5, 5 57, 0 
Ambele sexe 6, 2 100 

 
Caracteristicile de vârst  ale responden ilor la fel de flexibil ilustreaz  

neîncadrarea în câmpul  muncii. Tinerii au de suferit în primul rând de la 
diminuarea solicit rilor for ei de munc . Lipsa de experien , de o preg tire 
special  – iat  cauzele principale care determin  nivelul înalt al omajului în 
rândurile tinerilor. 

Tabelul 16. Nivelul omajului în cadrul responden ilor în conformitate cu 
vârsta  lor (în %). 

Grupe de 
vârsta  

Cota grupei date în 
componen a popula iei 
rii (de la 15 pân   la 64 

de ani)* 

Cota omerilor în grupa de 
vârsta  în conformitate cu 

rezultatele sondajului 

15 – 24 ani 26, 0 24, 0 
25 – 34 ani 19, 7 29, 1 
35 – 44 ani 24, 3 20, 3 
45 – 54 ani 16, 4 17, 8 
55 – 64 ani 13, 6 8, 8 

În total 100, 0 100, 0 
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* Sursa: DASS, 1999 
 
Datele sondajului indic  c  într-adev r, în grupul responden ilor de 15-24 

de ani nivelul omajului este destul de înalt – 24,0%. Dar dac  se ine cont de 
faptul, c  acest grup în componen a popula iei este cel mai numeros, apoi cif-
rele indic  la o situa ie nu chiar atât de dramatic . Ea este cu 2,0% mai joas , 
decât cota grupului dat în num rul total al popula iei rii. Trebuie, de ase-
menea, s  se in  cont i de faptul, c omajul în grupul dat este diminuat din 
contul instruirii tinerilor în institu iile preuniversitare i universitare.  

Mult mai complicat  este situa ia din grupul urm tor de vârsta  – 25-34 
de ani. Cota omerilor în acest grup este aproape cu 10% mai înalt  decât pon-
derea lui în structura vârstelor popula iei: respectiv 29,1% i 19,7%. Cum se 
cunoa te, vârsta de la 24 la 34 de ani coincide cu perioada constituirii profe-
sionale i sociale a omului, a adapt rii lui la normele sociale. În aceast  peri-
oad  cea mai mare parte a tinerilor încheie activitatea de instruire. Este destul 
de tragic  situa ia, când omul, f  a poseda o experien  profesional , se po-
mene te pe pia a for elor de munc . 

În urm toarele grupe de vârsta  cota omerilor scade. În grupul celor de 
55-64 de ani cota omerilor scade, devenind de trei ori mai mic , decât în gru-
pul celor de 25-34 de ani. i aceasta pe lâng  faptul, c  acest grup de omeri 
este cu 4,8% mai mic decât ponderea lui în componen a general  a popula iei 

rii. 
 

3.2. Apartenen a etnic  
În conformitate cu cercet rile sociologice, efectuate în SUA i în rile 

din Europa, minorit ile etnice sunt  într-o m sur  considerabil mai mare su-
puse riscului omajului, decât ceilal i locuitori ai rii. Starea lucrurilor în Re-
publica Moldova în chestiunea dat  este prezentat  în tabelul de mai jos. 

Tabelul 17. Cota omerilor în conformitate cu apartenen a etnic  (în %) 
Grupe etnice i na ionalit i %% 

Moldoveni/români 63, 7 
Ucraineni 10, 0 
Ru i 17, 5 

uzi 6, 3 
Bulgari 2, 5 
Alte 2,0 
În total 100, 0 
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Dup  cum ilustreaz  tabelul, cota omerilor printre moldoveni este cu 
aproape 7% mai mic , decât ponderea lor în structura etnic  a popula iei din 
ar . Aceea i situa ie se înregistreaz i în cazul ucrainenilor: cota omerilor 

este cu aproape 4,0% mai mic  decât ponderea în structura etnic  a rii, di-
feren a este nesemnificativ  în cazul bulgarilor – circa 0,5%. 

Alt  situa ie se manifest  în cazul celorlalte dou  grupuri etnice: ru i i 
uzi. Cota omerilor în aceste dou  grupuri este mai înalt  decât ponderea 

lor în structura etnic . În cazul ru ilor, cu mai mult de 6,0%, a g uzilor – cu 
circa 2,0%. Cauza care explic  cota mai înalt  a ru ilor în cadrul omajului, 
dup  p rerea noastr , este simpl . În primul rând, acest grup etnic locuie te 
preponderent în ora e. Iar ora ul este cel mai mult afectat de omaj. Aceea i 
cauz  explic i cota mai joas  a moldovenilor i ucrainenilor în rândurile  o-
merilor, cei din urm  fiind locuitori mai mult al mediilor rurale. Nivelul oare-
cum sporit al g uzilor în rândurile omerilor este determinat mai mult eco-
nomic, decât etnic. 

 
3.3. Nivel de instruire i omajul 

Influen a calit ii instruirii asupra omajului este ilustrat  în tabelul ur-
tor. 

Tabelul 18. Clasificarea omerilor în conformitate cu nivelul de instruire 
(în %) 

Calitatea instruirii omerilor %% 
Instruire primar  sau lips  de instruire      2.5 
Studii medii 
Inclusiv, medii incomplete 
Medii generale 
Medii de specialitate 
Liceu 
Colegiu 

   75.0 
   12.5 
   18.8 
   32.5 
     1.3 
   10.0 

Studii superioare, inclusiv superioare incomplete    22.5 
                                                      

omajul în Moldova a afectat în cea mai mare m sur  persoanele cu stu-
dii medii: din num rul total al responden ilor, grupul celor cu studii medii al-

tuie te majoritatea – 75,0%. Într-o m sur  considerabil mai mic  au fost 
afecta i de omaj responden ii cu studii primare, sau cei cu studii superioare  
complete i incomplete, respectiv 2,5% i 22,5%. 

Cauza unei asemenea structuri a omajului se explic  prin particulari-
ile lui caracteristice Moldovei. Criza produc iei tehnologice a dus la elibera-
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rea for ei de munc , în primul rând, a persoanelor cu studii superioare i medii 
de specialitate, l sând, totodat , un câmp limitat al aplic rii capacit ilor de 
munc  pentru cei care practicau lucr ri pu in calificate. Anume acest fapt ex-
plic  cota înalt  în rândurile omerilor a persoanelor cu studii medii de spe-
cialitate – 32,5%, precum i a celor cu studii superioare sau superioare in-
complete – 22,5%. Dac  situa ia se va ameliora, ramurile înalt tehnologizate 
ale economiei regenerându-se, propor iile în componen a omajului vor c ta 
alte caracteristice. Num rul persoanelor cu studii primare va cre te în rânduri-
le  omerilor, mic orându-se cel al persoanelor cu studii superioare. 

Cu toate acestea, instruirea în perioada de tranzi ie este o resurs  impor-
tant  în adaptarea popula iei la condi iile noi, dictate de economia de pia . 

 
3.4. Statutul familial 

Câmpul social al omajului nu se limiteaz  numai la persoane care i-au 
pierdut locurile de munc . omajul cuprinde cercul mult mai larg de persoane 
încadrate în rela ii familiale – so /so ie, rela ii de rudenie – copii, p rin ii; re-
la ii de prietenie – prieteni, cunoscu i, vecini, etc. 

 
Rela ii de familie 

Tabelul 19. Clasificarea omerilor dup  statutul familial (în % fa  de 
totalitatea omerilor) 

Statutul familial %% 
torit 61,3 

Celibatar 27,5 
Divor at 5,0 

duv 6,2 
În total 100 

 
Dup  cum vedem, cercul persoanelor care sunt afectate de omaj se 

extinde considerabil pe seama rela iilor familiale ale omerilor cu cel pu in 
60% (adic  cei c tori i). 

 
Rela ii de rudenie 

Tabelul 20. Num rul copiilor în familiile omerilor (în % fa  de tota-
litatea omerilor) 

Câ i copii ave i? %% 
Nici unul 25,0 
1 23,5 
2 44,1 
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3 5,9 
4 i mai mult 1,5 
În total 100 

 
Cum arat  tabelul, omajul afecteaz  grav nu numai membrii adul i ai fa-

miliei, ci i copiii. i anume copiii sunt cei mai vulnerabili la consecin ele ne-
gative ale omajului p rin ilor. 

Cu excep ia 25,0% de familii ce nu au copii (probabil din aceea cauz  c  
unul sau ambii p rin i sunt omeri), 75,0% sunt familii cu copii. Cota cea mai 
mare revine familiilor cu doi copii - 44,1%. 7,4% din familii au trei i mai 
mul i copii. Consecin ele sociale ale omajului sunt cele mai aspre pentru ace-
ste familii. Dar, probabil, lucrul cel mai important este c  nu numai s tatea 
curent  a rii se afl  în pericol, ci i cea viitoare – social i fizic . 

 
3.5. Particularit i regionale ale omajului 

Fiind în esen a sa un fenomen economic, omajul se manifest  diferit în 
conformitate cu tipul de localit i: ora i sat. 

Tabelul 21. Manifest ri regionale ale omajului (în %) 
Tip de localitate %% 

Municipiu 44, 3 
Ora  21, 5 
Sat 34, 2 
În total 100 

 
Într-o m sur  mai mare sunt  afectate de omaj municipiile industrial de-

zvoltate – Chi in u i B i. În acestea locuiesc 44,3% omeri din num rul to-
tal de responden i. Într-o m sur  mai mic  este r spândit omajul în localit ile 
rurale – 21,5%. Popula ia ora elor mici se afl  în cea mai dificil  situa ie, de-
oarece, spre deosebire de locuitorii comunit ilor rurale, nu posed  nici loc de 
munc , nici p mânt. 

Divizarea omajului în conformitate cu tipul de localitate – ora -sat – de-
monstreaz  c  în ora e num rul omerilor este cu 31,6% mai mare, decât în 
sate. 

Tabelul 22. 
Tip de localitate % omeri 

Ora  65, 8 
Sat  34, 2 
În total 100 
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În Republica Moldova se manifest  evident urm toarea particularitate a 

omajului: omajul declarat în rile aflate în stare de criz  economic , care 
este o problem  mai mult a ora elor, decât a satelor. Se poate constata, de fapt, 

 aceast  stare a lucrurilor este generat  de aplicarea unei defini ii-standard 
BIM. omajul în regiunile rurale are mai mult un caracter latent, dar cronic. 
Metodele rezolv rii acestei probleme sunt determinate mai mult de reformarea 
post-privatizare a economiei agricole i a infrastructurii sociale).  

 
4. Perspective pentru viitor ale omerilor 

4. 1. Atitudinea fa  de omaj 
Atitudinea fa  de omaj, precum fa  de un fenomen social, este deter-

minat  de un ir de factori sociali: de cultur , de mentalitatea care domin  con-
tiin a social , de statutul social al persoanei. În societatea în tranzi ie, precum 

este Republica Moldova, se afirm  treptat convingerea, c omajul este o parte 
component  indispensabil  a economiei de pia . Cercetarea sociologic  a scos 
în eviden  atitudinea omerilor fa  de faptul c  nu sunt încadra i în câmpul  
muncii. 

Tabelul 23. Atitudinea fa  de omaj (în % fa  de grupul responden ilor-
omeri) 

Cu care din opiniile expuse mai jos sunte i de acord %% 
Nu trebuie acceptat omajul în ara noastr  53,2 
Acest fenomen este firesc 19,5 

omajul îi înva  pe oameni s  pre uiasc  locul de munc  10,4 
Nu pot r spunde 16,9 

 
E caracteristic faptul, c  mai mult de jum tate din omerii ancheta i – 

53,2% - au o atitudine foarte negativ  fa  de omaj, considerându-l un feno-
men inadmisibil i ru inos pentru ara noastr . Evident c  experien a trecut  
(socialist ), caracterizat  de încadrarea total  în câmpul  muncii, a determinat 
asemenea opinie a responden ilor. Concluzia este univoc  – orientarea majo-
rit ii responden ilor ine de instaurarea unui sistem de protejare social , de 
sus inerea din partea statului, i nu contribuie la adaptarea lor la cerin ele 
actuale ale pie ii for ei de munc . Acolo unde se face un joc dup  reguli noi, 
cli eele vechi nu se mai potrivesc, ele numai încurc . 

Cum demonstreaz  rezultatele sondajului, sunt gata de jocul în conformi-
tate cu noile reguli ale conduitei pe pia a for ei de munc  doar 19,5% din res-
ponden i, care consider  c omajul este un fenomen firesc. Este aproape si-
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milar i opinia celor, care consider  c omajul îl înva  pe om s  pre uiasc  
locul de munc  – 10,4%. 

 
4.2. Din ce venituri omerii î i asigur  existen a 

Componen a omerilor nu este omogen . În virtutea mai multor cauze 
(veniturile generale ale familiei, c utarea unui loc de munc  mai prestigios, 
economiile f cute în anii preceden i etc.), statutul de omer nu determin  de la 
sine starea material  defavorabil . Dup  cum men ioneaz  datele din tabelul 
de mai jos, 2,7% din omeri î i apreciaz  starea material  ca satisf toare. 
Consider m c  pentru situa ia economic  actual , destul de dificil , aceast  
cot  sporit  a celor “satisf cu i” este o consecin  a diferen ei mari între ve-
niturile popula iei. Cea mai afectat  p tur  social  alc tuie te majoritatea – 
49,3%. Mai mult de o treime din omeri nu- i pot asigura, cel pu in, satisfa-
cerea necesit ilor alimentare. 

Tabelul 24. Clasificarea omerilor în conformitate cu evaluarea venituri-
lor b ne ti (în % fa  de responden ii din grupul dat) 

Ce apreciere caracterizeaz  veniturile Dvs. actuale? %% 
Avem suficient bani, nu ne limit m în nimic 2, 7 
Avem suficient bani pentru produse alimentare i îmbr minte 8, 0 
Ne ajung bani doar pentru produse alimentare 49, 3 
Nu ne ajung bani nici pentru produse alimentare 38, 7 
N-au r spuns 1, 3 
În total 100 

 
Aprecierea pe care au dat-o omerii st rii lor materiale permite eviden-

ierea a trei categorii sociale: 1,3% consider  c  apar in p turii sociale privile-
giate în conformitate cu veniturile de care dispun; 57,1% - celei de mijloc; 
44,6% - de jos. Cu toate c  în aceste aprecieri este înalt  cota subiectivismului, 
trebuie s inem cont de faptul c  fiecare din omeri se confrunt  cu rezolvarea 
dificil  a problemei psihologice a supravie uirii. 

Tabelul 25. Clasificarea omerilor în conformitate cu modul în care î i 
asigur  traiul (în % fa  de responden ii din grupul dat) 

Din ce mijloace v  asigura i existen a %%* 
Ale sale personale 13,8 
Din salariul so ului/so iei, al copiilor maturi 27,5 

 ajut  rudele 26,2 
Din îndemniza ia de omaj 5,0 
Din contul gospod riei agricole auxiliare 8,7 
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Câ tiguri ocazionale 20,0 
Altele 6,2 

* Responden ii puteau alege mai multe variante de r spuns 
 
Consecin ele sociale ale omajului constau anume în aceea, c  omul apt 

de munc  exist  din sus inerea apropia ilor. Cum demonstreaz  datele sonda-
jului, 53,7% din omeri exist  din contul ajutorului unor membri ai familiei 
(so /so ie, copii maturi), sau al rudelor: respectiv 27,5% i 26,2%. Din contul 
îndemniza iei de omaj, oferite de stat, î i asigur  existen a doar 5% din o-
meri. 

O bun  parte din omeri (31,5%) î i asigur  existen a fizic  din contul 
eforturilor personale, în primul rând – al unor câ tiguri ocazionale (20,0%). 
Din contul economiilor proprii exist  12,8%, iar folosind gospod ria auxiliar  
– 8,7%. 

 
4.3. Priorit i profesionale ale omerilor 

În cadrul sondajului s-a stabilit c  chiar în condi ii de omaj nu fiecare 
activitate este acceptat . Mul i din omerii ancheta i au anumite preferin e pro-
fesionale. Rezultatele sondajului demonstreaz  urm toarele alegeri profesio-
nale, f cute de c tre omeri. 

Tabelul 26. 
Ce activitate v-ar conveni într-o m sur  mai mare? %% 

Cu referin  la condi iile de trai (în apropierea locului de trai, cu 
program zilnic redus, cu pauze peste o zi, condi ii favorabile de 
munc ) 

38,5 

Salariu înalt în condi iile unei munci nu deosebit de calificate sau 
de rutin  

38,5 

Activitate de munc , care ofer  perspective favorabile (carier  de 
serviciu, plecare dup  hotare) 

17,9 

Condi ii social-psihologice (rela ii favorabile în colectivul de 
munc , satisfac ie moral  de la comunicarea cu colegii) 

14,1 

Autorealizare (realizare a sinelui în profesie i activitate 
diversificat i plin  de con inut) 

10,2 

 
În primul rând, pentru responden i prezint  într-o m sur  egal  importan-

 atât condi iile favorabile de munc , cât i salariul destul de ridicat – în am-
bele cazuri num rul alegerilor alc tuie te 38,5%. Activitatea de munc  care 
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prezint  perspective favorabile – 17,9% - este apreciat  mai înalt, decât posi-
bilitatea autorealiz rii – 10,2%, sau condi iile social-psihologice – 14,1%. Da-
tele sondajului confirm  un fenomen, destul de frecvent întâlnit în rândurile  
omerilor – pierderea locului de munc  diminueaz  în primul rând necesitatea 

de motiva ie spiritual  a muncii. Se afirm  o orientare îngust  spre munc , ca 
spre un mod de asigurare a existen ei. 

 
4.4. Migra ia ca factor al diminu rii omajului 

Migra ia for ei de munc  dup  hotarele rii diminueaz  considerabil în-
cordarea pe pia a intern  a for ei de munc . Nivelul omajului, depistat în re-
zultatul sondajului sociologic, ar fi fost mult mai mare, dac  n-ar fi existat o 
migra ie intensiv  a for ei de munc  din Moldova în rile Europei de Vest i 
Rusia. Statul trebuie s  cunoasc  orient rile popula iei, inclusiv ale omerilor, 
care aspir  spre migra ie în scopul încadr rii într-o activitate de munc , pentru 
a dirija cu pia a for ei de munc . Reie ind din acestea va putea fi determinat  
“intensitatea” pe pia a for ei de munc  a actualilor omeri. 

Rezultatele sondajului indic  la faptul, c  nivelul înalt mobil al migra iei, 
care se manifest  actualmente, în conformitate cu opiniile omerilor se va 
men ine i în viitorul apropiat. 

Tabelul 27. Planurile de migrare ale responden ilor- omeri (în % fa  de 
grupul omerilor) 

Inten iona i s  v  g si i un loc de munc  dup  hotare? %% 
Da 42,7 
Nu 44,0 
Nu pot r spunde 13,3 

 
Dup  cum ilustreaz  datele din tabel, 42,7% din omeri vor abandona be-

nevol pia a for ei de munc  din ar , fapt care va diminua considerabil din in-
tensitatea acestei pie e, creînd o situa ie mai favorabil  pentru ceilal i omeri, 
care nu inten ioneaz  s  p seasc ara în c utarea unui loc de munc . E di-
ficil s  judec m despre posibilitatea realiz rii acestor planuri. Dar este evident 
faptul c  ele au temei pentru realizare, dac inem cont de aceea c  multe ri 
din Europa de Vest, Israel, Rusia, în care de acum s-au format diaspore mol-
dovene ti, se confrunt  cu necesitatea de for  de munc i o pot accepta cu 
anumite condi ii. 

Reie ind din experien a anilor 90, s-a determinat i o grup  de ri care 
domin  planurile legate de încadrarea în câmpul muncii ale migran ilor din 
Moldova. 
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Tabelul 28. rile care domin  în planurile migra iei de munc  ale o-
merilor (în % pentru grupul de omeri, care î i planific  o plecare dup  hotare) 
 

În ce ar  inten iona i s  pleca i? %% 
Rusia 30,8 
Germania 15,4 
România 15,4 
Portugalia 12,8 
Italia 10,3 
SUA 5,1 
Ucraina 2,6 
Israel 2,6 
Altele 5,0 
În total 100 

 
Planurile de migrare ale omerilor s-au divizat în urm torul mod: 42,5% 

procente inten ioneaz  s  plece în rile Europei de Vest, SUA i Israel. Deo-
sebit de atractive pentru omeri sunt  patru ri: Germania – 15,4%, Portugalia 
– 12,8%, Italia – 10,3%, de asemenea România – 15,4%. În primul caz, priori-
tate se d  economiei dezvoltate, în al doilea – apropierii etnice i adapt rii so-
cio-culturale mai u oare. 

Totodat , Rusia mai r mâne lider printre rile c ror migran ii dau prio-
ritate, încolo inten ioneaz  s  plece circa 1/3 din omeri. În aceast ar  mol-
dovenii posed  experien a de secole a adapt rii la condi iile de munc , nu au 
probleme lingvistice, exist  o diaspor  puternic . Nu mai pu in importante 
sunt i caracteristicile comune ale mentalit ii, formate pe parcursul a jum tate 
de secol de aflare a Moldovei i Rusiei într-un spa iu socio-politic i cultural 
unic. 

 
4.5. omerii i birourile de încadrare în câmpul  muncii 

Centrele de încadrare în câmpul muncii au menirea de a realiza politica 
statului în sus inerea omerilor: ajutor în încadrarea în activitatea de munc , 
recalificare, organizarea activit ilor sociale etc. În ce m sur  aceste centre din 
Republica Moldova sunt  rezultative se poate judeca dup  aprecierea activit ii 
lor, dat  de c tre omeri. Aceasta este ilustrat  în urm torul tabel. 
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Tabelul 29. Aprecierea activit ii birourilor de încadrare în câmpul  

muncii (în % fa  de grupul omerilor) 
 satisface activitatea Centrelor pentru încadrare în câmpul  

muncii? 
%% 

Da 11,4 
Nu 35,7 
Nu pot da r spuns 52,9 
În total 100 

 
Primul lucru care merit  s  fie men ionat, mai mult de 50% din respon-

den i nu posed  o opinie despre activitatea birourilor pentru încadrare, deoare-
ce nu s-au adresat i nu le viziteaz . Al doilea, cota celor satisf cu i de acti-
vitatea birourilor este de trei ori mai mic  decât a celor nesatisf cu i, respectiv 
11,4% i 35,7%. Aprecierile responden ilor denot  faptul c  în raporturile din-
tre cele dou  p i exist  înc  multe probleme nerezolvate. 

Responden ii numesc, în primul rând, organizarea mai bun  a inform rii 
omerilor despre locurile vacante i acordarea de ajutor în sporirea calific rii. 

26,8% din responden i consider  c  este nevoie de o baz  mai larg  de date 
(neînvechite) despre locurile vacante de munc , de selectarea cadrelor prin in-
termediul birourilor, acela i num r indic  la sporirea aten iei fa  de recali-
ficarea profesional , inându-se cont de dolean ele omerilor. omerii consi-
der  (23,8%) c  în calitate de sarcin  primordial  se impune participarea bi-
rourilor la perfec ionarea actelor normative în domeniul dreptului muncii. Fi-
re te c  aceast  problem  nu intr  în competen a birourilor, dar omerii con-
sider  c  anume acestea acumuleaz  mai multe argumente în scopul perfec i-
on rii activit ii statului pe pia a for elor de munc . Pentru popula ie birourile 
sunt  o structur  unic  în realizarea contactelor practice dintre omeri i stat în 
problemele încadr rii în câmpul  muncii. 

 
oncluzii 

omajul, cu regret, este unul din componentele care caracterizeaz  eco-
nomia aflat  în tranzi ie. Acest fenomen nou pentru rile din spa iul post-so-
vietic este generat, în linii mari, de dou  circumstan e: în primul rând, de sc -
derea considerabil  a ritmului activit ii economice (din prima jum tate a ani-
lor 90), iar în al doilea – de criza stabil  în economie, urmat  de anumite mo-
dific ri structurale în industrie (reducerea sectorului de stat i procedurile de 
falimentare a întreprinderilor), în agricultur  (reforma funciar i formarea 
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unor tipuri noi de întreprinderi agricole), în sfera serviciilor – orientarea de-
plin  spre sectorul privat, în primul rând, a antreprenoriatului mic i mijlociu. 

În rezultatul acestor procese complexe i complicate, în schimbul “încad-
rii depline în câmpul muncii”, pe care o oferea economia planificat , s-a 

afirmat pia a for elor de munc , bazat  pe solicitare i ofert , pe concuren . 
Informa ia despre omaj, livrat  de statistica de stat, este bazat , pe de o 

parte, pe registrele Serviciului încadr rii în câmpul muncii al Ministerului 
Muncii i asisten ei sociale, iar pe de alta, pe rezultatele cercet rilor oficiale 
(în baza Anchetei for ei de munc , Investiga iilor bugetului gospod riei indivi-
duale), efectuate periodic de c tre Departamentul de statistic i sociologie 
(DSS) în conformitate cu metodologia BIM. 

La fel precum în alte state aflate în stare de tranzi ie economic , în Re-
publica Moldova num rul omerilor înregistra i oficial este relativ mic: circa 
10 mii în 1993 i 34 mii – în 2000 (0,7% i 1,9% din num rul total al popu-
la iei economic active). 

Începând cu 1998, DSS cerceteaz  nivelul omajului în conformitate cu 
metodologia BIM. Pentru anul 2000 s-a stabilit num rul de 140 mii de omeri, 
sau 8,5% din popula ia economic activ . 

De rând cu evalu rile oficiale ale nivelului omajului, în Republica Mol-
dova exist  alte aprecieri ale propor iilor acestui fenomen, mult mai largi. Este 
vorba de cota popula iei, care- i asigur  o “autoprotec ie” prin intermediul în-
cadr rii autonome într-o activitate economic , dispune de anumite câ tiguri 
periodice sau se afl  formal în listele celor încadra i într-o activitate econo-
mic , dar nu prime te salarii sau este impus  s  se afle în concediu câte 2-3 
luni, “în concediu din ini iativa administra iei”, sau alte forme. Pentru Repub-
lica Moldova, unde jum tate din popula ie locuie te în mediul rural, nu este 
mai pu in actual nici fenomenul omajului latent în agricultur . În plus – mig-
ra ia în mas  a persoanelor în c utarea unui loc de munc , a unui câ tig dup  
hotarele rii. 

inând cont de toate aceste circumstan e, devine clar c omajul în Re-
publica Moldova (variind oficial de la 2% la 8,5%, sau 14-20% în conformi-
tate cu informa ia neoficial ) este o chestiune dificil i complex , care afec-
teaz  nu doar economia, ci i starea psihic  a individului, familiei, localit ilor. 
În cadrul realiz rii sondajului sociologic “ omajul în Moldova” s-a pus prob-
lema aprecierii st rii lucrurilor pe pia a for elor de munc i a omajului de c -
tre popula ia rii în direct. Analiza rezultatelor sondajului a dus la câteva con-
cluzii clare. 

1. Procesul tranzi iei a influen at profund via a aproape a tuturor persoa-
nelor care locuiesc în Republica Moldova. Unor oameni le-a oferit posibilita-
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tea asimil rii de noi deprinderi i de instruire, încadr rii în activitatea de ant-
reprenoriat în sectorul nou privat, aflat în continu  amplificare, de schimbare a 
locului de trai sau/ i de munc  prin migra ia în alte ri. Pentru al ii aceast  pe-
rioad  a generat probleme considerabile, de rând cu concediile for ate, având 
popularitate vast  în cadrul întreprinderilor de stat, implicarea unor activit i 
neformale, sporirea omajului i a s ciei, reducerea re elei asigur rii sociale. 
Toate aceste circumstan e au m rit în mare m sur  mobilitatea for ei de mun-

, fenomen pe care statistica oficial  nu-l înregistreaz  nici pe departe deplin. 
2. Nivelul omajului evident, în conformitate cu rezultatele sondajului, 

este evaluat cu 6,2% (aprecierea dat  de DSS în anul 2000 – 8,5%). Totodat , 
aproape o treime din persoanele încadrate în câmpul  muncii se afl  în stare de 
omaj latent (s pt mân  redus  de munc , concedii din ini iativa administra iei 

etc.). Numai 20,3% din omeri s-au concediat în conformitate cu decizia per-
sonal , pe când 79,7% au fost concedia i din cauza reducerii statelor sau li-
chid rii întreprinderii. Concedierile se realizeaz  mai mult din cauza salariilor 
mici (56,2%), re inerii cronice a salariilor sau refuzul proprietarului de a-l 
achita (18,7%). 

3. Durata omajului. Spre regret, predomin omajul cronic de durat  – 
73,3%. 11,7% alc tuiesc persoanele aflate în omaj timp de 6-12 luni. 15,0% 
din responden i sunt în omaj mai pu in de 6 luni. 

4. Mobilitatea omerilor este foarte înalt : 30,5% din omeri au fost în-
cadra i în activitate la ultimul loc de munc  nu mai mult de un an, o perioad  
nu mult mai mare, de doi ani, au indicat 6,8%. 

5. Specialit ile (profesiile) omerilor. Cea mai mare parte a omerilor 
au specialit i muncitoare – din domeniile industriei, construc iei, agriculturii 
(63,8%). Pe locul doi, cu 15,5%, se afl  speciali tii din cultur , înv mânt i 
ocrotire a s ii. Cu anumite probleme se confrunt  lucr torii administra-
tivi, atât din structurile de stat, cât i din cadrul întreprinderilor, fapt determi-
nat de restructurarea întreprinderilor i procesul permanent de reorganizare a 
administra iei de stat – centrale i locale. C utarea unui serviciu prezint  o 
problem  deosebit de mare pentru persoanele cu o vechime mic  în munc i 
pentru cele ale c ror specialitate nu este solicitat  în condi iile economiei de 
pia . 

6. Aspectul regional. Divizarea omerilor în conformitate cu tipul de lo-
calitate (urban-rural) indic  la predominarea acestui fenomen în forma lui de-
clarat  (evident ) în ora e i latent  – la sate. Cu toate c  mai mult de 40% din 
omeri locuiesc în municipiile Chi in u i B i, anume acolo exist  posibi-

lit i mai largi de c utare a unui loc de munc . În localit ile rurale au fost de-
pistate 34,4% omeri, aceasta în condi iile când popula ia s teasc  alc tue te 
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50 la sut  din num rul ei total pe ar . Popula ia ora elor mici (10-15 mii 
oameni) se afl  în cea mai defavorabil  situa ie, deoarece, spre deosebire de 
locuitorii satelor, nu posed  atât p mânt în proprietate, cât nici o cot  mic  
care le-ar oferi careva surse de existen . 

7. Parametri sociali ai omajului. Aspectele demografice ale omajului 
(sex, vârst  ) în Republica Moldova sunt în linii generale asem toare celor 
din alte ri cu o economie în tranzi ie: femeile sunt supuse riscului omajului 
într-o m sur  mai mare (57,0%), aceea i situa ie fiind caracteristic  pentru ti-
neri i persoanele aflate în prag de pensionare.  

Totu i, trebuie s  se in  cont de alt  circumstan , în conformitate cu ca-
re în situa ia cea mai dramatic  se afl  popula ia în vârst   de 24-34 ani: cota 
omerilor în categoria dat  este cea mai înalt  – 29,1%, adic  cu 10 puncte mai 

înalt  decât în cadrul întregii popula ii economic active (19,7%). Între timp, 
anume aceast  categorie se afl  în perioada afirm rii profesionale i sociale: 
definitivarea studiilor, c tarea abilit ilor profesionale i crearea familiei.  

Este contingentul care a intrat în vârsta economic activ  deja în condi iile 
economiei de pia . Lipsa unui loc de munc  pentru aceste persoane este cauza 
principal  a faptului, c  anume acest grup de 25-34 de ani alc tuie te mai mult 
de 70% din migran ii, pleca i dup  hotare în scopul încadr rii în munc .  

Factorul instruire. Criza economic  de durat , sc derea considerabil  a 
nivelului activit ii în industrie i în produc ia caracterizat  de un nivel tehno-
logic înalt sunt cauze ale faptului c  22,5% din omeri alc tuiesc persoanele 
cu studii superioare, iar 32,5% - cu studii medii de specialitate. Instruirea este 
o resurs  important  a popula iei Republicii Moldova în adaptarea la condi iile 
noi ale economiei de pia . Îns  dac  în viitorul apropiat situa ia economic  nu 
se va ameliora, aceast  prioritate va fi pierdut  într-un mod catastrofal. 

Paleta etnic  a omajului. omajul a afectat în cea mai mic  m sur  et-
nicii moldoveni, ucraineni i bulgari; mai mult manifestându-se în cazul ru i-
lor i g uzilor. Cea din urm  situa ie, probabil, se explic  prin faptul, c  mi-
noritatea rus  este concentrat  în mediul urban, unde nivelul omajului este 
mai înalt, iar în G uzia, unde sectorul agrar ocup  90% din economie, î i 
spun cuvântul anumite limit ri naturale i economice. 

Rela iile familiale. Câmpul social al omajului nu-i localizeaz  doar pe 
oamenii care au pierdut serviciul. 61,3% din omeri sunt c tori i, iar aceasta 
înseamn  c  familiile lor se afl , la fel, sub presiunea omajului. În 75,0% din 
familiile date sunt i copii, inclusiv în 44,1% - doi i mai mul i. Lipsa unui loc 
de munc  pentru p rin i în cadrul rii îi impune pe mul i din ei s  plece dup  
hotare, fapt care influen eaz  negativ asupra st rii s ii, educa iei i inst-
ruirii copiilor lor. 



144 

 

8. Atitudinea fa  de omaj, veniturile. Popula ia Republicii Moldova, 
aflat  în condi ii de spa iu post-sovietic, se adapteaz  dificil a omaj: 53,2% 
din omeri consider  c  acest fenomen este ru inos i nu poate fi acceptat. Dar 
aproximativ 20% cred c omajul este o realitate a economiei de pia  care, pe 
lâng  toate celea, îi face pe oameni s  aprecieze la just  valoare locul s u de 
munc . 49,3% din omeri se confrunt  cu o insuficien  critic  de mijloace de 
existen , doar 10,7% din responden i apreciind starea lor ca favorabil . Prin-
tre cei din urm , se pare, sunt persoanele care nu au copii, cu o asigurare ma-
terial  destul de înalt , având economii sau beneficiind de ajutorul rudelor etc. 
Un ajutor suplimentar ace tia îl au din câ tigurile accidentale sau din gos-
pod ria auxiliar . Doar 5% din omeri î i asigur  existen a din contul îndem-
niza iei de omaj, asigurate de c tre stat. 

9. utarea unui serviciu. Majoritatea omerilor dau dovad  de acti-
vism i ini iativ  în c utarea unui loc de munc  – se adreseaz  prietenilor i ru-
delor (77,9%) sau direct celor care ofer  loc de munc  (41,2%). Numai 35,3% 
din omeri sunt înregistra i în centrele de stat de încadrare în câmpul  muncii, 
iar 7,3% s-au adresat unor firme particulare cu asemenea destina ie. 

Criteriul de baz  pentru majoritatea omerilor (38,5%) este salariul de 
propor ii suficiente (chiar în cazul realiz rii unei activit i neinteresante sau de 
calificare joas ). Numai 10,2% au pomenit autorealizarea profesional . La fel 
de importante sunt considerate condi iile de munc . 

42,7% dintre omeri consider  emigrarea dup  hotare în scopul angaj rii 
în câmpul muncii o ie ire din situa ie, numind printre rile c ror dau prioritate 
statele din bazinul M rii Mediterane, iar mai accesibile – Rusia i România, în 
care adaptarea umanitar i social  se realizeaz  mai repede. 

10. omerii i statul. Sus inerea omerilor de c tre stat se realizeaz  prin 
mai multe forme: prin Programul de stat pentru încadrare în câmpul muncii, 
efectuarea unor reforme structurale, stimularea antreprenoriatului, organizarea 
activit ilor sociale etc. 

Dar în activitatea cotidian , în practic , omerii colaboreaz  cu statul în 
dou  moduri: a) prin contactarea centrelor de încadrare în câmpul muncii (în-
registrare, instruire, oferire de loc de munc ) i b) primirea îndemniza iei pen-
tru omaj. 

Ordinea primirii îndemniza iei pentru omaj i volumul ei sunt determi-
nate, în primul rând, de posibilit ile financiare ale statului. Iar acestea mai 
sunt limitate. 

În cât prive te Centrele, în activitatea lor mai exist  multe rezerve. De 
ajuns s  pomenim c  52,9% din omeri nu s-au adresat pentru servicii, i 
numai 11,4% sunt satisf cu i de activitatea lor. 
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În a a mod, rezultatele sondajului sociologic prezint  o informa ie vast  
în scopul analizei situa iei i determin rii c ilor de perfec ionare a func iona-
lit ii pie ei for elor de munc  în cadrul politicii de stat a încadr rii în munc  
în Republica Moldova. 

 
 

ANEXE 
A. Instruc ie pentru coordonatori i operatorii de interviu 
În cadrul sondajului sociologic “ omajul în Moldova” în scopul select rii 

responden ilor în mediile urban i rural s-a utilizat metoda foii de deplasare. 
Fiecare foaie de deplasare traversa unul sau mai multe sectoare ale ora ului în 
dependen  de m rimea lui i amplasarea teritorial . 

1. Selectarea raioanelor, sectoarelor. Num rul sectoarelor alese ale 
ora ului/satului trebuie s  reprezinte toate structurile existente ale localit ii. 
Dac  ora ul/satul nu este oficial împ it în raioane, dar gra ie condi iilor 
istorice acestea exist i prezint  o structur  specific  a localit ii, selectarea 
str zilor trebuie s  se fac  în conformitate cu aceast  diversitate. 

Aten ie! Selectarea structurilor urbei/satului trebuie s  se fac  cu re-
spectarea condi iei de reflectare cât mai deplin  a structurii diversificate spe-
cifice a localit ii. 

2. Selectarea str zilor. Str zile selectate trebuie s  fie amplasate la di-
stan e destul de mari una de alta, pentru a oferi posibilitatea cercet rii opiniei 
atât a locuitorilor caselor private cu un singur nivel, cât i ai raioanelor noi, 
centrale, cu blocuri cu mai multe etaje. Pe fiecare rut  trebuie s  fie chestiona i 
cel pu in 10 oameni. 

Dac  exist  o divizare conven ional  a satului în partea veche i nou , 
este nevoie de a realiza chestionarea pe dou  str zi, amplasate respectiv în 
aceste dou  p i – nou i veche. 

3. Selectarea caselor. Este nevoie de a stabili num rul caselor, cl di-
rilor, c minelor etc. pe ambele p i ale str zii selectate. Toate cl dirile cu me-
nire social , magazinele i altele nu sunt incluse în list .  

Pentru a determina casele în care se va realiza chestionarea, trebuie s  fie 
împ it num rul total al blocurilor locative/caselor de pe strad  la num rul an-
chetelor. În asemenea mod va fi stabilit pasul, utilizat în identificarea caselor 
în care urmeaz  s  fie realizat  chestionarea. De exemplu: 140 : 10 = 14 (pa-
sul). Chestionarea va fi efectuat  în fiecare a 10-a cas . 

Prima cas  de pe strada unde se efectueaz  chestionarea este definit  în 
urm torul mod: pasul (14) este împ it la 2: 14 : 2 = 7; în asemenea mod 
începând cu casa nr.7. 
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Chestionarea se realizeaz  pe ambele p i ale str zii – începând cu par-
tea impar i întorcându-ne pe cea par . Dac  nu ajunge num rul de case de pe 
strada dat , sunt selectate case de pe strada paralel . 

4. Selectarea apartamentelor. În cazul unor blocuri cu mai multe etaje, 
num rul apartamentelor (de exemplu, 120) este împ it la 5 (un num r 
aleator), astfel chestionarea începând de la apartamentul cu num rul 24. 

În cazul refuzului de a r spunde la întreb ri, se trece în urm torul apar-
tament în ordinea crescând  a numerelor. 

Atunci când avem de a face cu o cas  cu un etaj, proced m în urm torul 
mod: o cas  este echivalent  unui apartament. Dac  în aceast  cas  este mai 
mult de un apartament, folosim regula indicat  mai sus. 

5. Selectarea respondentului în familie.  
Operatorul de interviu, intrând în apartamentul ales i primind permi-

siunea de a realiza chestionarea, stabile te num rul total de membri maturi ai 
familiei (începând cu vârsta  de 15 ani) care locuiesc în acest apartament. Per-
soanele care lipsesc un termen de durat , f cându- i serviciul armat, fiind în 
deplasare, concediu, penitenciar etc., sau având viz  de re edin  în casa dat , 
dar locuind pe alt  adres , venite în ospe ie sau locuind temporar, nu particip  
la procedura e antion rii.  

Operatorul de interviu alc tuie te lista tuturor celor care locuiesc în casa 
dat i-i noteaz  în conformitate cu data lor de na tere, din ianuarie i pân   în 
decembrie. Se noteaz  doar ziua de na tere, alt  informa ie (cu referin  la sex, 
vârst   etc.) nu se include în list .  

Este selectat pentru chestionare respondentul, care a s rb torit primul în 
familie ziua de na tere (de la începutul anului). Dac  doi oameni au s rb torit 
în aceea i zi, chestion rii este supus oricare din ace tia. 

În cazul când persoana care a fost selectat  pentru chestionare lipse te în 
timpul dat, operatorul de interviu trebuie s  afle timpul când se va întoarce i, 
dac  este nevoie, s -l viziteze pe respondent a doua sau a treia dat . 

În cazul refuzului sau când dup  dou  (dou !) vizite repetate chestiona-
rea nu s-a realizat, se trece la urm torul apartament în ordine crescând  (în 
ora ), sau la urm toarea cas  (în sat). 

Regul  general : o cas , un apartament, un respondent! 
 

Reguli de completare a chestionarului: 
 Întreb rile cu referin  la locul de munc  din compartimentele 0 i A 

in de s pt mîna trecut , începînd cu ziua de luni i pîn  duminic  inclusiv. 
 La toate întreb rile, în afar  de A19, A20, A25, B3, B22, B26 i B30 

trebuie s  se ofere un singur r spuns. 
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 La întreb rile A22, A8, A13, B7, B8, B9 i B23 r spunsurile trebuie 
notate de c tre operatorul de interviu în forma, în care au parvenit de la res-
pondent. 

 La întreb rile A22, A23, B54 i B55 trebuie completat întreg rândul. 
 Literele i cifrele care urmeaz  dup  semnul “ ” indic  la compar-

timentul i num rul întreb rii la care operatorul de interviu trebuie s  treac  
pentru a continua. 

 Dac  semnul  “ ” lipse te i nu este urmat de vreo liter  sau cifr , 
trebuie s  se treac  la urm toarea întrebare în ordinea obi nuit . 

 Toate variantele (!) de r spunsuri sunt citite de c tre operatorul de in-
terviu în voce i deplin. 

 Nu sunt date citirii variantele de r spuns “Nu pot r spunde” i “Nu 
tiu”, ele vor fi indicate doar în cazul când respondentul cu bun  seam  nu are 

un r spuns.  
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Lector, MA 

Cuvântul elit  ne duce cu gândul la ceva bun, select, de categorie superi-
oar  (élite fr. – cel mai bun, distinct). F  îndoial  aceasta este semantica i 
etimologia cuvântului dat. Atunci când sensul cuvântului se ciocne te cu rea-
lit ile de ordin ideologic, apari ia conflictului este inevitabil. În fiecare om i 
în societate persist  dou  componente pe care nimeni nu le pune în discu ie: 
partea bun i partea rea. Dup  Platon partea bun  a omului este sufletul, iar 
rea - corpul i atunci e clar ce trebuie s  domine. Dar oamenii din n scare nu 
sunt egali i cât de mult nu ar protesta adep ii egalitarismului i ai democra iei, 
separarea oamenilor în buni i mai pu in buni este o categorizare dintre cele 
mai vechi timpuri. 

Teoria elitelor ca disciplin tiin ific  a ap rut în secolul nostru. Sinonim 
termenului de elit , termenul de clas  politic  a fost introdus în lexicul tiin-
ific de c tre savantul italian Mosca, iar îns i no iunea de elit  o lanseaz  
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concet eanul s u Pareto, intr  în circula ie i este folosit  în cercetarea clasei 
conduc toare datorit  lucr rii lui Lasswell.  

Desigur atât în teoria clasic  cât i în tiin a politic  contemporan  ter-
menul elit  este tratat diferit. Dar cât de vast  nu ar fi diferen ierea no iunii da-
te, practic, fiecare exeget subliniaz  caracterul select al persoanei ce apar ine 
elitei. Dar acest caracter select difer  în conformitate cu principiile ideale de 
recrutare a elitei i cu predispozi iile axiologice corespunz toare. 

Dac  facem o statistic  a sensurilor pe care politologii i sociologii le atri-
buie termenului elit  ob inem o imagine pestri . Pentru Pareto sunt persoa-
nele care de in indicii superiori în sfera sa de activitate i au atins un nivel 
înalt de competen , în alt  lucrare el scrie c  elita o constituie oamenii „care 
ocup  un statut înalt, corespunz tor cu nivelul s u de influen  politic  sau 
social ”... „a a-numita clas  superioar  compune elita, aristocra ia”... „majori-
tatea celor care o compun, dup  cum pare, posed  anumite calit i, nu contea-

 bune sau rele, dar care asigur  puterea”. Conform p rerii lui Mosca sunt 
oamenii cei mai activi din punct de vedere politic, minoritatea organizat  ce 
realizeaz  conducerea cu majoritatea organizat  dup  Lasswell; oamenii cu 
sim  superior de responsabilitate, dup  Ortega et Gasset; persoanele ce de in 
pozi iile de putere dup  Etzione; oamenii ce de in puterea formal  în organi-
za ii i institu ii dup  Dye; persoanele carismatice dup  Weber etc. 

Comparând aceste defini ii, observ m un amalgam de în elesuri i precum 
men ioneaz  J.Sartori deosebim nu numai o mul ime de în elesuri, ci i un 
surplus de termeni: clas  politic , clas  diriguitoare, clas  conduc toare, elita 
elitei, elita conduc toare etc.188 Un astfel de surplus genereaz  doar difuziuni, 

ci diferite denumiri sunt utilizate pentru a determina un singur concept i di-
ferite concepte se determin  printr-o singur  denumire, deci ar trebui s  exp-
lic m con inutul acestei no iuni care a p truns în limbajul tiin ific, dar nu s  
se caute noi termeni. Poate termenul introdus de Pareto nu este cel mai reu it, 
dar odat  folosit nu trebuie s  ne limit m doar la semantica lui. De fapt cel mai 
des discu ia se axeaz  în jurul în elesului de elit  drept o elit  meritocratic  
sau func ional . i o abordare i alta au neajunsurile lor; prima genereaz  
utopie, cea din urm  tautologie. Runciman men ioneaz  c  dac  „elita condu-

toare o constituie totalitatea conduc torilor celor mai buni la fel ca elita 
juc torilor de ah o constituie juc torii performan i, s  afirm m c  elita trebuie 

 fie compus  din conduc torii cei mai buni ar fi tautologie”.189  

                                                        
188 Vezi: Polis 1993, Nr.2, p.80 
189 Runciman Social Science and Political Theory. - Cambridge 1999, p.69 
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Pe de alt  parte, dac  elita include pe cei care de in pozi iile conduc toare, 
 sus inem c  ei conduc de aceea c  posed  calit i corespunz toare aproape 

nu corespunde adev rului. Nu putem spune c  la conducerea rilor, inclusiv i 
în Moldova, sunt oamenii cu calit i deosebite morale, mintale etc. Practic în 
fiecare sear  la TV ni se aduc la cuno tin  episoade „picante” din via a con-
duc torilor i atunci mul i vor fi de p rerea c  noi nu avem o elit .  

Discu ia despre elit , schimbul elitei, calitatea ei, îns i termenul de elit  
atribuit la conducerea Moldovei, este oare elita postsovietic  un strat social 
deja format sau se afl  în proces de constituire nu înceteaz . Cum am putea 
noi s  numim elit , în sensul ei veridic, oamenii a c ror conducere a dus la 
pauperizare, violen , distrugerea pu inului bun ce a mai r mas din fosta orân-
duire, deci ei nu au capacit i mintale care ar putea genera schimb ri calitative, 
atunci dac  nu sunt de tep i poate sunt un exemplu a moralei, dar nu, sunt 
corup i, f arnici, se gândesc numai la punga proprie, binele general pentru ei 
este o no iune vid . Oare este corect s -i numim elit  sau mai just s -i numim 
cast , clic , clan?  

Dar astfel de situa ie este nu numai în Moldova, ci i în restul rilor i nu 
numai C.S.I., dar i în toat  Europa, America etc. Citându-l pe A.Camus c  o 
putere bun  este conducerea prudent  cu nedreptatea, atunci cum maica Tere-
za (calit ile ei deosebite nu se pun la îndoial ) ar dirija cu politica Statelor 
Unite dup  11 septembrie 2001. Dac  conform etimologiei cuvântului îi in-
cludem în elit  pe oamenii cu o moral  la nivel înalt, e pu in probabil c  în 
rândurile lor vor intra oamenii politici, mai degrab  vor nimeri a a oameni ca 
maica Tereza, Dru , Bie u, Cibotari, Mendeleev, Curceatov etc. Reflec iile c  
noi în Moldova nu avem elit  politic  c ci nu avem tradi ii, conduc torii sunt 
amorali, alogici etc., sunt ra ionamente axiologice i nu politologice. Dac  are 
loc un proces de care se efectueaz  prin anumite institu ii, anumi i oameni 
cum nu i-am numi noi, dar denumindu-i elit  un politolog va utiliza acest ter-
men din punct de vedere func ional, f  a face leg tur  cu calit ile morale 
sau intelectuale sau altele.  

Este necesar de a delimita dezirabilul de realitate, filozofia politic  de po-
litologie c ci filozofia politic  pune accentul pe caracterul normativ al proce-
sului politic, pe când politologia descrie i explic  procesul politic real ade-
seori destul de deta at de cel normativ. Referitor la Moldova i elita politic  a 
Moldovei putem cita cuvintele biblice „sunt conduc tori orbi a unei societ i 
oarbe  i  dac  un  orb  îl  conduce  pe  altul,  atunci  ambii  vor  c dea  în  groap  
[Matei, XIV, 15]. Avem nevoie de leac, dar pân  nu recunoa tem c  suntem 
bolnavi nu vom g si remediu. 
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De fapt problema ce ar fi trebuit de cercetat ar fi factorii care au condi-
ionat un anumit grup elitar a ajuns s  de in  pozi iile de putere i în acest con-

text s  refuz m utilizarea unui termen care reflect  o realitate social – politic  
ar fi neconstructiv, astfel substituirea lui cu termenul de clas  politic  va fi 
doar un schimb de termeni, ceart  în jurul cuvintelor, de fapt discu ia ar fi mai 
sugestiv  nu în privin a termenului, ci fa  de con inut: locul i rolul elitei în 
structura social  în procesul social, cine este subiectul istoric: elita sau masa.  

De fapt clasa politic i elita politic  se distinge dup  volumul s u: elita 
este o parte a clasei. Elita este acea parte care posed  dexteritate în activitatea 
politic  profesional i execut  nemijlocit conducerea cu statul ea este nivelul 
superior, oamenii care elaboreaz , adopt i influen eaz  direct decizia politic  
sunt „comitetul executiv” al clasei politice, pe când în clasa politic  se vor in-
clude toate nivelurile al institu iilor de putere, este o no iune mult mai larg . 
Totu i credem c  termenul de elit  trebuie utilizat, poate astfel politicienii 
no tri vor tinde s  se comporte în a a mod încât acest cuvânt s  fie întrebuin at 
nu numai func ional, dar i meritocratic. 
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	нет ответа







	Членство в партии является одним из каналов артикуляции политической активности людей. Оно становится делом добровольным, личным, не влияющим на социальный статус и профессиональную карьеру, как это было при коммунистическом режиме. В силу этого стремление быть членом партии, партийным активистом соответствует в целом общепринятым мировым стандартам.
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	2. Încadraţi şi neîncadraţi în câmpul  muncii, şomeri.
	2.1. Definiţii

	Respondenţi
	%%
	Numărul total
	100
	Respondenţi economic activi
	66, 4
	Respondenţi inactivi economic
	33, 6
	Nivelul şomajului, BIM
	6, 2*
	Grupe de încadrare şi şomeri
	%%
	Realizau o activitate de muncă remunerată sau aveau o ocupaţie, care aducea venit în bani sau în formă naturală
	38, 4
	Nu realizau o activitate de muncă salarizată şi nu aveau o ocupaţie, care aducea venit (concedii, timp liber, diverse cursuri de sporire a calificării, şomaj tehnic etc.), dar menţineau raporturi cu întreprinderea
	7, 5
	Realizau diverse activităţi în cadrul întreprinderilor individuale, în gospodăria ţărănească sau în sectorul auxiliar individual (prelucrarea pământului, vitărit, reparaţii, vânzarea produselor agricole etc.)
	11, 9
	Realizau o activitate de muncă ocazională (cu titlul de excepţie), pentru care erau salarizaţi
	4, 5
	Şomeri
	4, 1
	Total
	66, 4
	* în procente faţă de totalitatea respondenţilor
	2.2. Şomajul: tipologie şi intensitate
	2.2.1. Şomajul latent

	Formă a şomajului
	%%
	Numărul total al populaţiei economic active
	100
	Şomaj evident
	6, 2
	Şomaj latent
	6, 0
	6, 0
	6, 0
	6, 0
	6, 0
	În  total




	2.2.2. Şomajul evident

	Mod de concediere
	%%
	A fost concediat
	79, 7
	S-a concediat din iniţiativă proprie
	20, 3
	În total
	100
	100
	b) Cauze ale concedierii
	b) Cauze ale concedierii
	b) Cauze ale concedierii
	b) Cauze ale concedierii
	b) Cauze ale concedierii
	Tabelul 6. Clasificarea şomerilor în conformitate cu cauzele întreruperii activităţii la ultimul loc de muncă (în % faţă de numărul celor care ţin de această categorie)







	Care a fost cauza de bază a întreruperii activităţii de muncă?
	%%
	A fost concediat sau redus
	32, 2
	S-a desfiinţat întreprinderea
	28, 8
	A dorit să găsească un loc de muncă mai bun
	15, 3
	Concediu de maternitate
	3, 4
	A schimbat locul de trai
	1, 7
	Pensionare
	18, 6
	În total
	100
	Dacă aţi intenţionat să găsiţi un loc de muncă mai bun, ce nu vă satisfăcea la locul precedent?
	%%
	Salariul mic
	56, 2
	Renunţarea de a achita salariile
	12, 5
	Întreruperile frecvente în programul activităţii
	6, 3
	Achitarea salariilor cu întîrziere
	6, 2
	Conflictele în colectiv
	6, 2
	Incoerenţa caracterului muncii calificării posedate
	6, 2
	Raporturile cu conducerea
	6, 2
	Caracterul temporar al activităţii de muncă
	-
	Posibilitatea de concediere
	-
	Durata prea mare a zilei de muncă (10-12 ore şi mai mult)
	-
	Condiţiile de muncă nefavorabile
	-
	-
	c) Metode principale de căutare a locului de muncă


	La ce metode aţi recurs în ultimele 4 săptămâni,
	La ce metode aţi recurs în ultimele 4 săptămâni,pentru a găsi un loc de muncă?
	%%
	M-am adresat prietenilor, rudelor, colegilor
	77, 9
	Am răspuns la anunţurile din publicitate
	41, 2
	Am contactat în direct persoanele care oferă un serviciu şi cele oficiale, responsabile de încadrarea în câmpul  muncii
	41, 2
	M-am înregistrat în centrele de încadrare în câmpul  muncii
	35, 3
	M-am adresat serviciilor private din domeniul încadrării în câmpul muncii
	7, 3
	Am dat anunţuri
	5, 9
	Am făcut careva acţiuni de a fonda o afacere personală
	1, 5
	* mai mult de un răspuns
	* mai mult de un răspuns
	d) Formele organizaţional-juridice ale întreprinderilor şi şomajul


	Care a fost ultimul Dvs. loc de muncă?
	%%
	Întreprindere de stat
	26, 3
	Întreprindere privată
	45, 0
	Întreprindere, luată în arendă
	13, 8
	Întreprindere mixtă
	3, 8
	M-am asigurat de sine stătător cu lucru
	2, 5
	M-am angajat la persoane private cu simbrie
	2, 5
	În cooperativă
	3, 8
	Am practicat o activitate de muncă individuală
	2, 5
	În total
	100
	100
	e) Specialitate şi şomaj


	Specialitatea şomerilor
	%%
	Muncitori (în industrie şi agricultură)
	63, 8
	Lucrători în cultură, educaţie, medicină
	15, 5
	Lucrători în domeniul finanţelor
	3, 4
	Lucrători în administrare
	3, 4
	Alte profesii
	13, 9
	În total
	100,0
	100,0
	f) Vechime în muncă şi şomaj


	Vechimea în muncă
	%
	Până la 3 ani
	15, 9
	De la 3 la 5 ani
	5, 8
	De la 5 la 10 ani
	8, 7
	De la 10 la 25 ani
	36, 2
	De la 25 la 35 ani
	26, 2
	Mai mult de 35 de ani
	7, 2
	Câţi ani aţi profesat la ultimul Dvs. loc de muncă?
	%%
	1 an
	30,5
	2 ani
	6,8
	3 – 5 ani
	13,6
	6 – 10 ani
	17,0
	11 – 25 ani
	18,9
	26 şi mai mult
	3,2
	În total
	100
	100
	h) Motivarea orientării profesionale şi influenţa ei asupra şomajului


	De ce aţi ţinut mai mult cont în alegerea profesiei?
	%%
	Îmi plăcea foarte mult această profesie
	38, 6
	De corespondenţa ei cu caracterul meu
	17, 5
	De exemplul părinţilor, prietenilor, cunoscuţilor
	12, 3
	De importanţa ei socială
	10, 5
	De necesitatea de asemenea specialişti pe piaţa forţelor de muncă
	8, 8
	Aşa s-a ordonat starea lucrurilor
	5, 3
	De prestigiul profesiei
	3, 5
	Altele
	3, 5
	În total
	100
	i) Durata şomajului
	Scurtă durata, < 6 luni
	Durata medie, 6 – 12 luni
	Lungă durata, > 1 an
	Durata şomajului
	15,0
	11,7
	73,3
	3.1. Sexul şi vârsta

	Sexul
	Nivelul general al şomajului
	Corelaţia şomerilor în conformitate cu sexul
	Bărbaţi
	4, 2
	43, 0
	Femei
	5, 5
	57, 0
	Ambele sexe
	6, 2
	100
	Grupe de vârsta
	Cota grupei date în componenţa populaţiei ţării (de la 15 până  la 64 de ani)*
	Cota şomerilor în grupa de vârsta  în conformitate cu rezultatele sondajului
	15 – 24 ani
	26, 0
	24, 0
	25 – 34 ani
	19, 7
	29, 1
	35 – 44 ani
	24, 3
	20, 3
	45 – 54 ani
	16, 4
	17, 8
	55 – 64 ani
	13, 6
	8, 8
	În total
	100, 0
	100, 0
	3.2. Apartenenţa etnică

	Grupe etnice şi naţionalităţi
	%%
	Moldoveni/români
	63, 7
	Ucraineni
	10, 0
	Ruşi
	17, 5
	Găgăuzi
	6, 3
	Bulgari
	2, 5
	Alte
	2,0
	În total
	100, 0
	3.3. Nivel de instruire şi şomajul

	Calitatea instruirii şomerilor
	%%
	Instruire primară sau lipsă de instruire
	2.5
	Studii medii
	Inclusiv, medii incomplete
	Medii generale
	Medii de specialitate
	Liceu
	Studii mediiInclusiv, medii incompleteMedii generaleMedii de specialitateLiceuColegiu
	75.0
	12.5
	18.8
	32.5
	1.3
	75.0   12.5   18.8   32.5     1.3   10.0
	Studii superioare, inclusiv superioare incomplete
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	Relaţii de familie








	Statutul familial
	%%
	Căsătorit
	61,3
	Celibatar
	27,5
	Divorţat
	5,0
	Văduv
	6,2
	În total
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Relaţii de rudenie







	Câţi copii aveţi?
	%%
	Nici unul
	25,0
	1
	23,5
	2
	44,1
	3
	5,9
	4 şi mai mult
	1,5
	În total
	100
	3.5. Particularităţi regionale ale şomajului

	Tip de localitate
	%%
	Municipiu
	44, 3
	Oraş
	21, 5
	Sat
	34, 2
	În total
	100
	Tip de localitate
	% şomeri
	Oraş
	65, 8
	Sat
	34, 2
	În total
	100
	4. 1. Atitudinea faţă de şomaj
	4. 1. Atitudinea faţă de şomaj
	4. 1. Atitudinea faţă de şomaj
	Tabelul 23. Atitudinea faţă de şomaj (în % faţă de grupul respondenţilor-şomeri)




	Cu care din opiniile expuse mai jos sunteţi de acord
	%%
	Nu trebuie acceptat şomajul în ţara noastră
	53,2
	Acest fenomen este firesc
	19,5
	Şomajul îi învaţă pe oameni să preţuiască locul de muncă
	10,4
	Nu pot răspunde
	16,9
	4.2. Din ce venituri şomerii îşi asigură existenţa

	Ce apreciere caracterizează veniturile Dvs. actuale?
	%%
	Avem suficient bani, nu ne limităm în nimic
	2, 7
	Avem suficient bani pentru produse alimentare şi îmbrăcăminte
	8, 0
	Ne ajung bani doar pentru produse alimentare
	49, 3
	Nu ne ajung bani nici pentru produse alimentare
	38, 7
	N-au răspuns
	1, 3
	În total
	100
	100
	100
	100
	Tabelul 25. Clasificarea şomerilor în conformitate cu modul în care îşi asigură traiul (în % faţă de respondenţii din grupul dat)




	Din ce mijloace vă asiguraţi existenţa
	%%*
	Ale sale personale
	13,8
	Din salariul soţului/soţiei, al copiilor maturi
	27,5
	Mă ajută rudele
	26,2
	Din îndemnizaţia de şomaj
	5,0
	Din contul gospodăriei agricole auxiliare
	8,7
	Câştiguri ocazionale
	20,0
	Altele
	6,2
	4.3. Priorităţi profesionale ale şomerilor

	Ce activitate v-ar conveni într-o măsură mai mare?
	%%
	Cu referinţă la condiţiile de trai (în apropierea locului de trai, cu program zilnic redus, cu pauze peste o zi, condiţii favorabile de muncă)
	38,5
	Salariu înalt în condiţiile unei munci nu deosebit de calificate sau de rutină
	38,5
	Activitate de muncă, care oferă perspective favorabile (carieră de serviciu, plecare după hotare)
	17,9
	Condiţii social-psihologice (relaţii favorabile în colectivul de muncă, satisfacţie morală de la comunicarea cu colegii)
	14,1
	Autorealizare (realizare a sinelui în profesie şi activitate diversificată şi plină de conţinut)
	10,2
	4.4. Migraţia ca factor al diminuării şomajului
	4.4. Migraţia ca factor al diminuării şomajului
	4.4. Migraţia ca factor al diminuării şomajului
	Tabelul 27. Planurile de migrare ale respondenţilor-şomeri (în % faţă de grupul şomerilor)




	Intenţionaţi să vă găsiţi un loc de muncă după hotare?
	%%
	Da
	42,7
	Nu
	44,0
	Nu pot răspunde
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	Tabelul 28. Ţările care domină în planurile migraţiei de muncă ale şomerilor (în % pentru grupul de şomeri, care îşi planifică o plecare după hotare)




	În ce ţară intenţionaţi să plecaţi?
	%%
	Rusia
	30,8
	Germania
	15,4
	România
	15,4
	Portugalia
	12,8
	Italia
	10,3
	SUA
	5,1
	Ucraina
	2,6
	Israel
	2,6
	Altele
	5,0
	În total
	100
	4.5. Şomerii şi birourile de încadrare în câmpul  muncii

	Vă satisface activitatea Centrelor pentru încadrare în câmpul  muncii?
	%%
	Da
	11,4
	Nu
	35,7
	Nu pot da răspuns
	52,9
	În total
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Сoncluzii
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