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SITUA IA COLAR  A COPIILOR 
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Republica Moldova, Chi in u 
 

Republica Moldova a ratificat Conven ia de la New-York în 1993 obli-
gându-se s  respecte con inutul acestui document, care prevede protec ia dife-
ritor medii de via  ale minorului. Copilului îi sunt recunoscute o serie de 
drepturi, unele dintre ele numite sociale. În aceast  categorie se includ: dreptul 
la siguran  social , la un nivel de via  suficient, la un acces corect la mass 
media / informa ie, la joc, la educa ie i instruire. Acest ultim aspect se dove-
de te a fi de o mare importan  pentru cre terea i dezvoltarea minorului, posi-
bilitatea de a frecventa coala semnificând pe de o parte dobândirea cuno tin-
elor, instrumentelor de autonomie i dezvoltare pentru minor i, pe de alt  

parte, contribuirea la integrarea sa în societate. Articolul 28 stabile te o serie 
de obliga ii i orient ri, printre care i înv mântul primar obligatoriu i gra-
tuit. Dorin a de a oferi tuturor, f  discrimin ri, posibilitatea de a avea acces 
la instruirea primar  confirm  importan a acesteia.   

Odat  clarificat  pozi ia Conven iei privind acest argument, s  vedem 
cum se concretizeaz  aceast  voi  în Republica Moldova. Studiul care urmea-

 se refer  doar la o parte din ace ti minori moldoveni: copiii care sunt pla-
sa i la Centrul de plasament temporar cu regim de urgen  din Chi in u. Ana-
liza a fost efectuat  în baza lecturii, codific rii i elabor rii informa iilor inclu-
se în registrul de eviden  a intr rilor copiilor i în dosarele personale a tuturor 
minorilor plasa i în anul 2001. 

Situa ia colar  se dovede te a fi un factor foarte important pentru minori, 
care în baza curriculum-ului de studii efectuate, vor avea în viitor posibilitatea 
de a fi autonomi. Situa ia copiilor de la Centru este urm toarea: 5% de minori 
plasa i în 2001 sunt minori apar inând categoriei de vârst  pre colar , 33% 
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frecventeaz coala, 6% frecventeaz coala internat, în timp ce 46% nu frec-
venteaz  nici o coal .   

Împ ind minorii în func ie de situa ia colar , putem observa pentru fie-
care grup i caracteristici familiare, num rul de intr ri în Centru pe parcursul 
aceluia i an 2001.  

Copiii pre colari prezint  ur toarele caracteristici familiare: 57% au p -
rin i, 37% au doar mam i în fine, 3% au doar tat  sau sunt orfani.   

În conformitate cu intr rile din 2001, se observ  c  82% sunt plasa i doar 
o singur  dat , 10% de dou  ori, 8% mai mult de trei ori.   

 
pre colari: situa ia familiar i numerul întrerii
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Copiii care frecventeaz coala prezint  în schimb urm toarea situa ie fa-

miliar : 75% au ambii p rin i,  20% au doar mam i 5% doar tat .  
Conform num rului de intr ri, situa ia este urm toarea: 81% sunt plasa i 

doar o singur  dat , 11% de dou  ori, 5% de trei ori i 3% mai multe de trei 
ori.  
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scolari: situatia familiara si numerul intrerii
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Copiii care frecventeaz  op coal  internat au urm toarea situa ie familia-

: 54% au ambii p rin i, 29% au doar mam , 8% doar tat i 9% sunt orfani. 
Referitor la num rul de intr ri, situa ia se prezint  în felul urm tor: 73% 

sunt plasa i o singur  dat , 15% de dou  ori, 5% de trei ori i 7% mai mult de 
trei ori.  

 

internati: situatia familiara si numerul intrerii
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Copiii care nu frecventeaz coala au urm toarea situa ie familiar : 63% 

au ambii p rin i, 31% au doar mam , 3% doar tat i 3% sunt orfani. 
Conform num rului de intr ri, situa ia este aceasta: 70% sunt plasa i o 

singur  dat , 17% de dou  ori , 6% de trei ori i 7% mai mult de trei ori.  
 



7 

 

nescolariza i: situa ia familiar i numerul întrerii
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Astfel, situa ia colar  a minorilor de la Centrul de plasament temporar cu 

regim de urgen  reprezint  pentru o parte mare de copiii îndep rtarea de cir-
cuitul de colarizare. Aceast  înseamn  c  foarte mul i minori nu ajung la in-
struire, dup  cum ar trebui, r mânând în afara parcursului, care prevede inst-
ruirea lor actual i integrarea viitoare în câmpul muncii. Lipsa de formare, 
primar , de fapt, în prim  instan i profesional  mai târziu, face foarte dificil 
accesul la informa ie, care garanteaz  cre terea personal i profesional . În-
dep rtarea de sistemul colar implic  o apropiere de alte medii, cu caracter 
criminal i nu neap rat, dar care în mod sigur nu sunt bune pentru o persoan  
care este în curs de dezvoltare i cre tere, cum este copilul. Sistemul colar are 
rolul unui canal de integrare gradat  în societate. Nefrecventarea acestui me-
diu de c tre copii implic  un salt, o omitere, a unei trepte gradate în dezvoltare 
Este necesar, a adar, s  încerc m s  promov m diferite strategii împotriva 
abandonului colar, în special, abandonarea colii de c tre acei subiec i, care 
se afl  în situa ie de risc din cauza dificult ilor familiare. Este de asemenea 
necesar s  avem grij  de acei copii, care nici m car nu au ajuns s  fie implica i 
în parcursul colar, deoarece sunt cazuri nu numai de abandon colar, dar i de 
analfabetism. Este, deci, de datoria institu iilor publice, organelor competente 
i a întregii societ i  civile de a se implica astfel, încât ace ti copii s  aib  po-

sibilitatea de a deveni cet eni cu drepturi depline ai acestei ri.  
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STUDENTUL ÎN SISTEMUL CULTURII POLITICE. 
 

Valentin URCAN 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de stat din Moldova 
Facultatea rela ii interna ionale, 

tiin e politice i administrative 
Laboratorul „Sociologia politic ” 

ef de laborator, doctor, conferen iar 
 

Gheorghe RUSNAC 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de stat din Moldova 
rector, doctor-habilita, profesor,  

membru-corespondent al  
Academiei de tiin e ai Moldovei 

 
Valeriu MO NEAGA 

Republica Moldova, Chi in u 
Universitatea de stat din Moldova 
Facultatea rela ii interna ionale,  

tiin e politice i administrative 
Catedra de politologie 

ef-catedr , doctor-habilitat, profesor 
 

Întroducere 
Studentul, precum un actor al scenei politice a rii, apare în dou  roluri: 

a) Reprezentant al unui rol determinant social al subiectului politic; 
b) Reprezentant al statutului profesional i de vîrst . 

Ambele forme poart  con inutul politic la diverse niveluri – în primul 
caz, în loc de subiect politic este mult superior decît în al doilea. 

Studentul drept subiect politic este legat direct sau indirect de Guvern -
mînt, de i este clar c  aceast  leg tur  este empiric . Foarte pu ine decizii ale 
Guvern mîntului sunt direc ionate anume spre studen i sau care ar viza prob-
lemele colii superioare. Dar, indiferent de aceasta, toate deciziile, precum i 
politica Guvern mîntului ating, într-o m sur  mai mare sau mai mic , proble-
ma tineretului studios ca fiind subiect politic. Gradul de influien  în cauz  es-
te perceput diferit de c tre studen i, în func ie de tipul / genul culturii politice. 
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Studen ii ce apar in tipului participativ al culturii politice vor con tienti-
za mai bine, sau mai clar influien a Guvern mîntului asupra vie ii cotidiene, în 
timp ce tipul dependent i cel “parohialist / provincialist” o vor categorisi ca 
ceva lipsit de importan , adic  nul . 

Ultimele dou  tipuri / genuri de cultur  politic , dependent i parohialist, 
percep influien a Guvern mîntului na ional ca ceva real, ce exist  în form  de 
decizii, ci se refer  la interesele lor nemijlocite profesionale i de vîrst . 

Studen ii de tipul participativ a culturii politice percep procesul de influi-
en  a Guvern mîntului na ional la nivel cognitiv, ca o interac iune a dou  su-
biecte a procesului politic la nivel analitic. Studen ii de tipul dependent i pa-
rohial percep îns  caracterul acestei corela ii la nivel afectiv i evaluativ, adic  
în ce m sur  Guvern mîntul na ional le place i ce a întreprins nemijlocit pen-
tru ei. De exemplu, prezen a corup iei în cercurile guvernamentale va demon-
stra pentru tipurile dependent i parohialist lipsa oric rei influien e, în timp ce 
pentru primii, participativi, caracterul unei influien e va fi clar, de i negativ. 

Trebuie s  accept m opinia c  la originea tuturor celor trei tipuri de cul-
tur  politic  se afl  nivelul cognitv de percepere a realit ii politice. Esen a 
problemei se determin  prin faptul cum percep subiec ii sistemului activit ile 
politice precum i structura rela iilor politice în societate. 

Primul tip participativ al culturii politice î i vede rolul s u atît la etapa de 
includere, cît i la cea de ie ire a sistemului politic, în timp ce tipul dependent 
– doar la includere, dar cel parohialist, de asemenea, la ie ire sau, în general, 
este dificil s i determine locul s u în sistemul politic sau, în general, nu se 
gînde te la aceasta. 

Datele cercet rii efectuate demonstreaz  divergen e considerabile la ni-
vel cognitiv a culturii politice a grupei experimentale de studen i. Ba i mai 
mult, se eviden iaz  grupa determinant , dar caracterul ei permite a face conc-
luzii valoroase despre caracterul culturii politice, atît a studen ilor Facult ii 
Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative a Universit ii de Stat 
din Moldova, cît i a întregii societ i. O alt  concluzie esen ial  este aprecie-
rea de c tre studen i a rolului pe care îl atribuie ei Guvern mîntul na ional. At-
ragem aten ia la faptul c  s-a stabilit nivelul cognitiv al atitudinii fa  de Gu-
vern mîntului na ional, indiferent de apartenen a lui politic , adic  s-a deter-
minat nivelul institu ional al rela iilor politice, dar nu i cel ideologic. 

 
1. Nivelul cognitiv al culturii politice 

Analiza nivelului de cognitivitate a culturii politice individuale permite a 
grupa studen ii în trei tipuri: 

- Parohist. 
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- Dependent. 
- Participativ. 
În al doilea caz individul este orientat doar(îndeosebi) la output din siste-

mul politic, pe cînd parohialul în general aproape c  nu tie nimic despre func-
ionarea sistemului politic. În ultimul caz (participativ) nivelul de cuno tin e 

despre activitatea real  (nu teoretic ) a sistemului politic este foarte înalt. 
Nivelul cognitiv individual al culturii politice s-a determinat cu ajutorul 

întreb rii: “Ce influien  are Guvern mîntul na ional asupra vie ii Dvs? (prin 
activitatea cotidian , aprobare de legi etc.) 

 
Tabelul 1. Nivelul aprecierii gradului de influien  a Guvern mîntului 

na ional asupra vie ii cotidiene a studen ilor 
Nivel de influien  Num r de studen i % 

Influen  mare 118 17,8 
O anumit  influien  334 50,5 
Nici o influien  108 16,3 
Nu tiu 47 7,1 
Altceva 29 4,4 
Lipse te r spunsul 26 3,9 
TOTAL 662 100,0 
Indicele influien ei 0,01  

 
Dup  cum se vede, conform datelor cercet rii, relev m c  dominan i 

printre studen i sunt tipul participativ i parohialist a culturii politice: 73,9% 
responden ii declar  c  guvernarea republicii fie c  are o anumit  influien  
(50,5%), fie c  nu (16,3%) i nu tiu nimic despre o asemenea influien  
(7,1%). 

Tipul “participativ” al culturii politice ocup  un loc semnificativ. Doar 
17,8% dintre studen ii responden i apreciaz  influien a Guvern mîntului na-
ional asupra vie ii lor cotidiene ca ceva foarte important. 

Astfel, doar fiecare al cincilea dintre responden i este orientat cognitiv la 
activitatea Guvern mîntului na ional. Deci, chiar studen ii Facult ii unde re-
la iile politice constituie obiectul analizei cognitive, percep activitatea Guver-

mîntului na ional la nivel empiric-evaluativ. Aceasta vorbe te despre faptul 
 chiar studen ii politologi percep interac iunea cu Guvernul na ional numai 

la nivel output, adic  retragerea sistemului politic. 
Pe semne c  în întreaga societate a atare abordare, adic  o astfel de for-

 de cultur  politic  de asemenea va fi dominant. Aceasta înseamn  c  în so-
cietatea moldoveneasc  de asemenea domin  tipul “dependent” i “provin-
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cialist / parohist” a culturii politice, cînd cet eanul rii exercit  o ac iune re-
ciproc  cu sistemul politic în cea mai mare m sur  la retragere (output), adic  
simte influien a ei, se afl  în dependen  de sistemul politic i a p ilor lui: le-
gislativ, administrativ, birocratic. Exist  doar un singur caz în via a politic  a 
societ ii moldovenesti, cînd majoritatea adul ilor (cca 65-70%) se include în 
via a politic  la intrare – în timpul alegerilor. În urma acestora o mare parte 
din popula ia rii se îndep rteaz  singuri de înfluien a asupra vie ii politice, î  
asum  pentru sine un rol de a teptare pasiv . 

În ce m sur  influien a Guvern mîntului na ional poart  un caracter po-
zitiv?  

 
Tabelul 2. Caracterul influien ei Guvern mîntului na ional (în %) 

Procentul celor care afirm  c  … % 
Guvernul na ional îmbun te condi iile 6,6 
Uneori le îmbun te, alteori nu 53,3 
Este mai bine f  Guvernul na ional 3,2 
Guvernul na ional nu are importan  7,4 
Nu tiu 23,9 
Altceva 3,8 
Nu tiu / nu-i r spuns 1,8 
TOTAL  100,0 

 
Tabelul 2 demonstreaz  c  o mare parte a studen ilor au apreciat influI-

en a Guvern mîntului na ional asupra vie ii de toate zilele ca ceva foarte prob-
lematic: 53,3% consider  c  Guvern mîntul na ional uneori îmbun te 
condi iile lor de trai, alteori – nu. i doar 6,6% consider  univoc o atare influi-
en  pozitiv . Astfel, o mare parte dintre studen i este sceptic predispus  în ap-
recierea activit ii Guvern mîntului na ional i loialitatea fa  de el poate fi 
definit  ca foarte moderat . 

Analiza demonstreaz , de asemenea, c  o parte considerabil  a respon-
den ilor, în aprecierea caracterului influien ei Guvern mîntului na ional, se 
conduc de orient rile “provincialist / parohialiste”: 25,7% din responden i fie 

 nu pot determina caracterul influien ei Guvern mîntului na ional, fie c  în 
general le este greu s i defineasc  p rerea (23,9%). 

O bun  parte dintre studen i apreciaz  influien a Guvern mîntului na io-
nal ca negativ i deaceea consider  c  f  Guvern mîntul na ional ar fi mai 
bine (3,2%) sau c  acesta, în general, nu are nici o valoare (7,4%). Orientarea 
acestora poate fi definit  ca înstr inat , adic  în general exclude guvernarea  
na ional  din sistemul politic al rii. Credem c  nu face s  convingem c  pre-
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zen a printre responden i a asemenea purt tori la un nivel atît de înalt a culturii 
provincialiste / parohiste i cu orientarea înstr inat  denot  sl biciunea siste-
mului politic i existen a în ar i a unuia dintre institu iile lui importante.  

 
2. Caracterul particip rii studen ilor în sistemul politic 

Tipul participativ al culturii politice se caracterizaz  prin gradul i felul 
includerii individului (grupei) în sistemul proceselor politice ce se desf oar  
în societate. Gradul de participare poate fi minim în cazul cînd este vorba de 
caracterul cognitiv sau apreciativ de participare la procesele politice, sau ma-
xim cînd se vorbe te de nivelul atitudinal de participare. 

Tipul compartamental de participare la via a politic  poate fi minim, da-
 se vorbe te doar despre faptul c  individul urm re te transmisiunile despre 

via a politic  guvernamental . Trebuie s  accept m c  acesta este “nivelul mi-
nim de atragere” în via a politic . Dar G.Almond, S.Verba sus in c  “urm -
rirea problemelor guvernamentale i politice, precum i acordarea de aten ie 
politicii sunt într-adev r angajamente civice limitate, îns  f  ele nu ar exista 
cultura civic . Ele reprezint  componen a cognitiv  a orient rii civice”1.  

Datele cercet rii noastre, precum i alte cazuri atest  un nivel redus, nu 
pre înalt al gradului cognitiv al con tiin ei civice, al culturii civice a tineretului 
studios. 

 
Tabelul 3. Cota-parte a studen ilor ce urm resc comunicatele despre via-

a politic i guvernamental  (%) 
Procentul celor ce urm resc comunicatele despre via a politic  
i guvernamental  

% 

Regulat 29,9 
Uneori 63,1 
Niciodat  1,7 
Altele sau nu tiu 5,3 

 
Procentul înalt al studen ilor ce se intereseaz  de via a politic i guver-

namental  la nivel cognitiv permite s  facem anumite concluzii referitoare la 
gradul lor înalt de participere la cultura civic : 29,9% urm resc comunicatele 
despre problemele vie ii politice i guvernamentale regulat, dar înc  63,1% - 
din cînd în cînd. În acest caz recunoa tem c  este dificil, sau chiar imposibil 
de a delimita interesul civil i cel profesional fa  de problemele vie ii politice. 

                                                        
1 Almond G., Verba S. Cultura civic . /  CEU Press. Ed. Du Style. - Bucure ti, 1996, 

p.80 
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Probabil c  mul i studen i urm resc comunicatele despre via a politic i gu-
vernamental  fiindc  la Facultate trec cursul respectiv, unde politica i via a 
politic  constituie obiect al interesului profesional. Cu toate acestea, concluzia 
privind faptul c  cea mai mare parte a studen ilor – politologi urm resc eve-
nimentele vie ii politice ale rii i astfel sunt activi al culturii politice, pe de o 
parte i se includ în sistemul culturii politice a rii pe de alt  parte este foarte 
important . 

Aceasta dovede te c  viitoarea elit  politic  a rii st pîne te real cultura 
politic , de i nivelul de antrenare poart  caracter cognitiv. 

Pe  de  alt  parte,  faptul  c  63,1  la  sut  din  studen i  urm resc  rar  eveni-
mentele vie ii politice denot  un anumit grad de înstr inare a acestei grupe de 
“input” în cultura politic  a rii. Probabil c  aceast  categorie de studen i dis-
pun de anumite bariere sociale sau politice, ce împiedic  implicarea deplin  în 
cultura civic . 

Conform rezultatelor cercet rii, doar 29,1% din studen i urm resc per-
manent comunicatele despre via a politic i guvernamental . Aprecierea cif-
rei în cauz  o putem face doar comparînd-o cu cele similare ale altor ri dez-
voltate. De exemplu: în Germania 3,4% cet eni obi nui i urm resc comu-
nicatele despre via a politic i guvernamental , în SUA – 27%, în Marea Bri-
tanie – 23%. 

În urma efectu rii investiga iei, s-a ajuns la concluzia c  activitatea pro-
fesional  privind problemele vie ii politice, influien eaz  mai pu in gradul par-
ticip rii permanente în via a sistemului politic, decît formarea mont rii negati-
ve fa  de politic . 

O perioad  îndelungat , cet enii erau inclu i în sistemul politic la ie ire 
(input), adic  fixau rezultatele ei. La intrate (input), gradul lor de participare 
era cel mai mic. O atare situa ie genera indiferen  politic , nep sare, iar pîn  
la urm i o montare negativ  fa  de participarea în via a sistemul politic. 

Preocupa i de studierea sistemului vie ii politice, studen ii transfer  nega-
tivismul ce s-a format în societate, asupra atitudinii sale fa  de ea.  

Comparînd gardul de aten ie a studen ilor-politologi fa  de problemele 
vie ii politice i a celeilalte p i a popula iei rii, relev m c  la primii – 
acesta va fi mult mai înalt, îns  în compara ie cu rile unde nivelul “intr rii”  
în cultura politic  este în permanen  înalt, gradul de aten ie a studen ilor-po-
litologi este mai jos, în alte cazuri fiind nu mult mai înalt.    

Interesul profesional fa  de via a sistemului politic la nivelul vie ii poli-
tice i guvernamentale în cea mai mare parte se manifest  la nivelul particip -
rii par iale în via a politic  a rii. Asemenea cazuri am atestat doar 1,7%. Cif-
ra aceasta este mult mai mic  decît la popula ia obi nuit  a rilor dezvoltate. 
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Cu toate acestea, este evident, c  studentul politolog, care absolut nu se 
intereseaz  de via a politic  constituie un fenomen excep ional. 

Acest lucru îl putem explica prin problemele ce in de procesul alegerii 
specialit ii i de neajunsurile în sfera de adaptare profesional , care, dup  
cum se tie, începe deja la etapa de facultate. 

În acela i timp, cifra de 63,1% studen i ce se intereseaz  rar de informa-
iile despre via a politic i juridic , constituie rezultatul încruci rii interesu-

lui profesional cu montarea negativ  privind includerea în via a politic . 
 

3. Atitudinea studen ilor fa  de sistemul politic 
Categoria “mîndrie na ional ” stabile te atitudinea fa  de sistemul poli-

tic existent al rii. Montarea studen ilor la “mîndria na ional ” s-a stabilit prin 
spunsul la întrebarea “Care dintre expresiile enumerate v  treze te mîndrie 

fa  de ara sa?” 
 

Tabelul 4. Calit ile ale na iunii în care studen ii i-au expus mîndria (în %). 
Punctajul celor care afirm  c  

sunt mîndri de: 
Prima 

alegere 
rang A doua 

alegere 
rang 

Contribu iile tiin ifice 7.1 3 5.1 6 
Sistemul politic 2.6 9 4.8 7 
Cultura i arta 22.5 1 9.4 1-2 
Succesele economice 4.1 6 4.4 9 

tatea i bun starea popu-
la iei 

3.9 7 3.5 11-12 

Realiz rile sportive 5.6 4 8.3 3 
Atributele fizice ale rii 2.7 8 3.9 10 
Legisla ia social  2.3 11-12 3.5 11-12 
Pozi iile în problemele 
interna ionale 

2.4 10 5.3 5 

Sistemul economic 2.3 11-12 4.7 8 
Caracteristicile oamenilor 13.7 2 9.4 1-2 

Virtu iile spirituale i religia 4.5 5 7.3 4 
Nimic sau nu tiu 45.8  50.7  
Total % al r spunsurilor 119.5  120.3  
Total % al subiec ilor 100.0  100.0  
Num rul total de cazuri 662  662  
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Scopul întreb rii în cauz  a fost de a determina rangul, pe care îl ocup  
sistemul politic al rii în irul altor 12 valori. 

Astfel, conform datelor sondajului, pe primul loc în sistemul de aprecieri 
se plaseaz  “cultura i arta”. 22,5% se mîndresc de realiz rile în acest dome-
niu. Pe locul doi se situiaz  “caracteristicile cet enilor” 13,7% responden i 
consider  c  mîndria rii o constituie virtutea popula iei. Aceste calit i sunt 
pe primul loc i la a doua etap , de i punctajul este un pic mai mic. 

Sistemul politic al rii, Constitu ia, libertatea politic , democra ia a acu-
mulat 2,6% la prima alegere i 4,8% la cea de-a doua. Mai pu ine motive de 
mîndrie decît sistemul politic trezesc urm toarele priorit i na ionale: “pozi ia 

rii în problemele interna ionale” – 2,4%, “sistemul economic” i “legisla ia 
social ” cu cîte 2,3% fiecare. 

Problema în cauz  dispune de cîteva forme evaluative. În afara celei ex-
puse mai sus, putem men iona i rolul sistemului politic existent în ar  în pro-
cesul de socializare politic i profesional  a studen ilor ( i a popula iei în ge-
neral). 

Pe semne, socializarea politic  a genera iei actuale de studen i întîmpin  
dificult i considerabile. Cum poate fi format  o personalitate înzestrat  cu o 
cultur  politic i civic  înalt , practic în condi iile nihilismului politic? Este 
clar c  în asemenea condi ii socializarea politic  poate fi realizat  doar la nivel 
cognitiv, ce formeaz  personalitatea politic , care este liosit  de deprinderi 
practice, orient ri i mont ri ale  sistemului politic a rii sale. 

Foarte problematic se prezint , de asemenea, socializarea profesional , 
începutul carierii în sistemul politic, aprecierea c reea este atît de joas  încît 
nu va putea fi perceput  de personalitate drept scop profesional. Motiva ia 
profesional  în acest caz va fi substituit  de / cu idei privind cariera, succesul 
vie ii etc. 
 

4. Sistemul activit ii sociale i problema supravie uirii individului 
Tabelul 5. Ierarhia sistemului de ac iuni ale studen ilor facult ii, direc-

ionate pe 4 probleme ale supravie uirii. 
Probleme func ionale 

(rechizite) 
% num r rang 

Adaptarea 35.6 170 2 
Atingerea scopului 4.8 23 4 
Integrarea 22.2 106 3 
Laten  37.4 179 1 
Total  100 478  

 



17 

 

Remarc m, c  din num rul total de participan i-studen i în sondaj 13.3% 
(104) n-au r souns la întrebare, 25.5% (199) au spus c  “nimic nu genereaz  
mîndrie” i doar 61,2% (478) au dat r spuns la întrebare. 

Deci, putem costata, c  partea considerabil  a studen ilor (38,8%) nu di-
spune de orient ri cognitive, catectice i nici estimative, adic  ei se afl  în afa-
ra sistemului de ac iuni sociale i nu sunt capabili s -i aprecieze locul s u în 
acest sistem. 

Analiza celeilalte p i a studen ilor, care i-au determinat locul s u în 
sistemul de ac iuni, ne permite s  plas m pe primul loc în ierarhia sistemului 
de ac iuni - laten a, care asigur  reproduc ia sferei sociale existente, atenuiaz  
încordarea social  ce apare la “actorii” vie ii sociale, cît i integritatea forme-
lor institu ionale latente. 

Orientarea cultural-valoric  existent  stabil te, de asemenea, restric ii 
privind modificarea normelor sistemului social, contribuind la consolidarea 
celor existente.  

Pe locul doi, cu 35,6% se afl  func ia de adaptare, ce asigur  protec ia de 
influien a mediului exterior, de adaptarea individului la condi iile sociale i 
naturale de activitate. 

În calitate de subsisteme în cazul dat apar succesele economice, sistemul 
economic, realiz rile tiin ifice, s tatea i bun starea popula iei, atributele 
fizice ale statului, succesele sportive. 

Pe locul trei cu 22,2% se plaseaz  func ia integrativ . Probabil c , repro-
duc ia i adaptarea în sistemul de ac iune contribuie pu in în procesul de integ-
rare în sistemul social. 

Pe ultimul loc, cu 4,8% se situiaz  func ia atingerea scopului. Conform 
teoriei sistemului de ac iuni a lui Parsons, func ia de atingere a scopului la ni-
velul sistemului social o asigur  subsitemul politic (pozi ia în problemele in-
terna ionale).  

Deci, dup  cum se vede, sistemul politic existent în Moldova constituie 
cea mai slab  verig  în sistemul de activit i studen ti. El nu contribuie în 
stabilirea priorit ilor în sistemul scopurilor sociale, ce stau în fa a rii la toate 
nivelele: economice, politice i culturale. În rezultat, s-a pomenit a fi surpat, 
lipsit de structura organiza ional . Totodat  sufer  întreg sistemul social: la-
ten a, adaptarea i integrarea. 

Genera ia existent  s-a dovedit a fi lipsit  de scopuri la nivel social. Stu-
den ii facult ii s-au dovedit a fi în cea mai mare parte orienta i spre / la re-
produc ia structurii sociale existente de ac iuni, la adaptare cu un nivel de in-
tegrare neesen ial i complet lipsit de func ia atingerii scopului. 
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De aici rezult , c  la nivelul activit ii sociale, neavînd ni te scopuri bi-
ne, clar definite, studen ii sunt orienta i la reproducerea celor existente, adap-
tarea i integrarea cu acestea. 

Societatea, colectivul sau individul trebuie s  solu ioneze toate aceste pa-
tru probleme: adaptarea, atingerea scopului, integrarea i laten a. 
     

5. Efectul de output: a teptarea tratamentului  
din partea guvern mîntului i poli iei 

În situa ia output-ului, adic  de retragere a sistemului politic, individul 
intr  în contact cu sistemele politice legislativ, administrativ i birocratic. Ulti-
mile apar, în acest caz, ca diverse politici publice, programe, decizii, ac iuni 
ale Guvernului i ale altor organe administrative. 

În investiga ia dat  am preluat situa ia ipotetic , în care au fost inclu i re-
sponden ii s i. Responden ii au fost ruga i s  modeleze prezen a la oficiul de 
stat i sectorul de poli ie i s  încerce modelarea caracterului, atitudinii fa  de 
sine din partea lucr torilor, colaboratorilor acestor organe. S-a presupus, c  
majoritatea responden ilor a teptau o atitudine corect , binevoitoare fa  de ei. 
În felul acesta s-ar fi putut concluziona, c  ace ti responden i sunt inclu i în 
sistemul output-ului în situa ii favorabile. 
  

Tabelul 6. Gradul de considera ie a teptat fa  de punctul de vedere avut 
din partea birocra iei i poli iei (în %). 

Procentajul celor care a teapt  Birocra ie Poli ie 
Considera ie serioas  pentru propriul punct 
de vedere  

18.0 13.3 

Pu in  aten ie 56.2 48.8 
 fie ignora i 21.6 34.5 

Procentajul total 100.0 100.0 
Num rul total 662 662 
Indexul a tept rii atente -0.03 -0.21 

      
Datele sondajului demonstrez  c  a tept rile studen ilor fa  de birocra ie 

i poli ie sunt apreciate negativ. 
O bun  parte din cei chestiona i consider , c  p rerea lor va fi ignorat  

de ambele structuri de stat: 21,6% de birocra i i 34,5% de poli ie. Pentru 
compara ie aducem datele sondajului similar efectuat în SUA i Anglia. În 
SUA – 6% responden i consider  c  p rerea lor va fi ignorat  de birocra i, dar 
11% de poli ie. În Anglia, i într-un caz, i în cel lalt procentul acestora este 5 
la sut . Într-o anumit  m sur  datele cercet rii noastre pot fi comparate cu re-
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zultatele sondajului din Mexic, unde cota celor 164 p reri vor fi ignorate de 
birocra ie i poli ie respectiv de 27% i 29%.    

Gradul de înstr inare dintre responden i i organele puterii indicate deno-
 clar indexul aten iei birocra iei i a poli iei fa  de responden i: în ambele 

cazuri el este apreciat negativ, respectiv – 0,03 i – 0,21. Caracteristic este c  
atitudinea poli iei  fa  de responden i se manifest  mult mai negativ, mai ne-
favorabil decât a birocra iei. 

Despre atitudinea structurilor statale fa  de membrii societ ii la etapa 
actual  putem afla din tabelul de mai jos unde se elucideaz  egalitate – neega-
litate în compartimetele primelor fa  de ceilal i.  

 
Tabelul 7. A teptarea de c tre responden i a tratamentului din partea bi-

rocra iei i poli iei (în %) 
Procentul celor ce afirm  c  a teapt  o anumit  
atitudine fa  de sine, din partea birocra iei i po-
li iei 

Birocra ia Poli ia 

teapt  tratament egal 31.4  34.6 
Nu a teapt  tratament egal 41.1 40.8 
Nu tiu 27.5 27.2 
Procentul total 100.0 100.0 
Num r total 662 662 

 
Prima situa ie, a teptarea atitudini, tratamentului egal fa  de to i relev  

faptul c  între subiect i puterea exist  prezen a unui asemenea intermediar în-
seamn  lipsa unor atitudini personale, preconcepute, bazate pe simpatii sau 
empatii personale. A doua – nu a teapt  tratament i atitudine egal  – vorbe te 
despre prezen a intermediarelor neprev zute de legi sau instruc iuni. 

Astfel, doar ficare al treilea respondent a teapt  o tratare egal  fa  de si-
ne, ca i  fa  de ceilal i:  31.4% în caz de contact cu birocra ia i  34.6% - cu 
poli ia. 

O mare parte dintre responden i respectiv 41.1% i 40.8% la sut  nu a -
teapt  tratare egal  fa  de sine din partea birocra iei i poli iei. 

Aceast  semnific , c  conform aprecierilor studen ilor, în societate lip-
se te unele dintre propriet ile esen iale, caracteristice dezvolt rii birocra iei – 
caracterul depersonalizat.  

Un loc deosebit în apreciere îi revine orient rilor parohialiste, grupa de 
responden i ce nu dispun de careva aprecieri output visavi de sistemul politic. 
În ambele cazuri aprecierele constituie 27%.  
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Este tiut c  oamenii în societate ocup  diferite pozi ii sociale, apar in di-
verselor clase sociale. În acest context prezint  un interes analiza situa iei out-
put – cum se simt în aceast  situa ie studen ii reprezentan i a trei clase sociale: 
de jos, mijlocie i de sus. 

 
Tabelul 8. Gradul de considera ie a teptat fa  de punctul de vedere avut 

din partea birocra iei i poli iei dup  aparten a la clasa social  (în %) 
Birocra ie Poli ie Procentajul celor care 

teapt … 1 2 3 1 2 3 
Vor acorda o aten ie se-
rioas  

18,7 18,2 24,1 11,2 12,9 14,9 

Vor acorda pu in  aten-
ie 

48,7 59,2 54,0 50,0 49,5 51,7 

Vor ignora ceea ce au 
spus 

38,2 20,6 20,7 38,7 35,4 19,9 

Nu tiu / nu-i r spuns 1,4 2,0 1,2 0,1 2,2 3,5 
Procentajul total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Index -0,12 -0,02 0,03 -0,27 -0,23 -0,13 

Note: 1 - clasa de jos; 2 - clasa mijlocie; 3 - clasa de sus. 
 

Dup  cum se vede, doar cei mai pu in responden i în toate trei clase – 
18,7% din clasa de jos, 18,2% din clasa mijlocie i 24,1% din clasa de sus sunt 
în a teptarea unei aten ii serioase vis-à-vis de p rerea sa în institu iile de stat, 
dar în poli ie i mai pu ini: 11,2%, 12,9% i 14,9% respectiv. Majoritatea rep-
rezentan ilor celor trei clase - de jos, de mijloc i de sus consider , de aseme-
nea, c  punctul lor de vedere / p rerea lor va fi luat  în considera ie. Dar, ve-
dem cum spore te nivelul de a teptare a atitudinii politicoase fa  de sine de la 
clasa cea mai de jos la cea mai de sus i cum se mic oreaz  num rul celor care 
sus in c  p rerea lor va fi ignorat . Dac  în cadrul clasei de jos 38,2% consi-
der  c  birocra ia va ignora punctul lor de vedere, apoi în celelalte dou  (mij-
locie i de sus) num rul acestora aproape c  s-a înjum it (respectiv 20,6% i 
20,7%). În cazul cu poli ia influien a pozi iei/situa iei de clas  este mai pu in 
perceptibil , dar totu i exist  38,7% (clasa de jos), 35,4% (clasa mijlocie) i 
29,9% (clasa de sus) consider  c  punctul lor de vedere va fi ignorat. 

În cazul cu aprecierea pozi iei “vor acorda pu in  aten ie” apartenen a de 
clas  se manifest  neesen ial. 

Deci, dup  cum se vede din apartenen a de clas  a responden ilor inf-
luien eaz  considerabil dispozi ia în situa ia output, la unii formînd generînd 
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tept ri pozitive, iar la al ii negative. O atare situa ie se afl  în contradic ie cu 
princiipile democratice ale egalit ii în fa a legii a tutor cet enilor. 

Egalitatea real  a individului în societatea democratic  este posibil , doar 
într-o singur  situa ie – în discu ie cu autorit ile, adic  în situa ia output. 
Aceast  egalitate / echitate? Este ap rat  de lege, alte genuri de egalitate soci-
al  exist  / pot exista? doar la nivelul necesit ilor individuale. Prin urmare 
doar inegalitatea fa  de lege într-o societate democratic  poate fi supus  deza-
prob rii, criticii etc. În situa ia real  egalitatea sau neegalitatea poate ap rea 
doar în cazurile de contact cu puterile de stat. În cercetarea noastr  situa ia în 
cauz  a fost prezentat  ipotetic pentru o anumit  organiza ie guvernamental  
i poli ie. Este clar c  individul, tiind despre drepturile sale de egalitate în 

aceste organiza ii a teapt  (sau trebuie s  a tepte) manifestarea acesteia fa  
de sine. Dar, dup  cum am remarct mai sus o mare parte a responden ilor fie 

 nu  a teapt  o  atitudine  corespunz toare  egal  fa  de  sine,  fie  c  nu  tiu  
cum va fi ea. 

Modul în care apartenen a de clas  influen eaz  asupra a tept rii “ega-
litate-neegalitate” este elucudat în tabelul ce urmeaz . 

 
Tabelul 9. A tept ri în raport cu tratamentul birocra iei guvern mentale 

i poli iei dup  apartenen a la clasa social  (în%) 
Birocra ie Poli ie Procentajul celor 

care afirm  1 2 3 1 2 3 
teapt  tratament 

egal 
27,8 32,1 39,5 39,2 34,4 34,9 

Nu a teapt  tratamen-
tul egal 

51,9 40,9 43,0 48,1 39,9 40,7 

Nu tiu 20,3 27,0 18,5 12,7 17,5 24,4 
Index -0,28 -0,08 -0,02 -0,09 -0,05 -0,06 

Note: 1 - clasa de jos; 2 - clasa mijlocie; 3 - clasa de sus. 
 
Reprezentan ii tuturor celor trei clase sociale nu a teapt  o atitudine ega-

 fa  de sine. Despre aceasta consemneaz  valoarea negativ  a indexului de 
egalitate în toate clasele (de la  -0,28 clasa de jos, -0,08 clasa mijlocie i -0,02 
clasa de sus). O accep iune / apreciere negativ  respectiv  are indexul egalit -
ii i în cazul contractului cu poli ia (respectiv -0,09; -0,05 i -0,06). Totodat  

indexul egalit ii are o accep ie / valoare redus i anume în clasa de jos, în in-
stitu iile oficiale i în poli ie. De unde, clasa de jos, în cea mai mare parte, este 
în a teptarea inegalit ii în cazul output a statului spre deosebire de celelalte 
dou  clase. 
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6.  Modele de comunicare politic  

 Mai jos sunt propuse întru a fi analizate i examinate comportamentul i 
sentimentele comunica ionale. Ambele forme ala comunic rii politice sunt po-
sibile atunci, cînd subiectul procesului politic nu simte nici un pericol în tim-
pul realiz rii acestora iar pe de alt  parte, cînd de ine un nivel înalt de cultur  
politic . În clasificarea acceptat  de noi mult mai activi în procesul de comu-
nicare vor fi subiec ii care formeaz  tipul participativ al culturii politice, mai 
pu in activi ce se raporteaz  la tipul dependent. Ca lips  total  a activit ii co-
minicative politice se va înregistra de c tre tipul provincialist parohialist al 
culturii politice.  

Primul nivel de libertate în comunicarea poitic  va reveni frecven ei cu 
care subiectul discut  despre politic . 

Dat fiind faptul, c  responden ii no tri, o parte considerabil  a timpului 
sunt ocupa i cu comunicarea politic  profesional  în cadrul facult ii, se vor 
supune m sur rii frecven a convorbirilor despre politic  în afara facult ii. 
 

Tabelul 10. Frecven a convorbirilor despre politic  cu alte persoane în 
afara orelor de curs (în %) 

Procentul celora ce discut  despre politic  % 
Permanent 23.6 
Uneori / rar 71.8 
Niciodat  3.0 
Nu tiu 1.6 
Procentaj total 100.0 

   
Cum era i de a teptat, activitatea profesional  referitore la tiin ele po-

litice influien eaz  considerabil frecven a convorbirilor despre politic : 95.4% 
responden i discut  cu prietenii despre politic  chiar i în afara facult ii, din-
tre care 23% la sut  – permanent, dar 71.8 la sut  doar uneori. 

Deci, la nivelul comportamentului verbal marea majoritate a studen ilor 
demonstreaz  tipul participativ al culturii politice.  

Al doilea nivel de libertate în comunicarea politic  a studen ilor va con-
sta în lipsa sentimentelor de restric ie în discutarea problemelor politice cu al i 
oameni din ambian a social . În acest caz o influen  considerabil  asupra li-
bert ii de comunicare politic  a studen ilor o au nu pattern-urile atitudinale ce 
au r cini mai vechi în con tiin a oamenilor. 
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Tabelul 11. Sentimente de restric ie în discutarea problemelor politice (în %) 
Procentaj al celor care… % 

Nu se  simt liber s  discute politica cu nimeni  6,5 
Nu se  simt liber s  discute politica cu mul i oameni   21,5 
Nu se  simt liber s  discute politica cu pu ini  oameni   40,3 
Nu se  simt liber s  discute politica cu oricine  27,9 
Nu tiu 3,8 
Procentaj total 100,0 

 
Rezultatele cercet rii au ar tat c  aproape 68,2 % din studen i se simt re-

lativ sau complet liberi în adiscuta probleme poltice, ceea ce reprezint  aproa-
pe 2 din 3 responden i. Acest nivel de libertate a comunic rii politice din 
SUA, Marea Britanie. Dac  am ine seama de faptul c  doar 6,5% “nu se simt 
liber s  discute politica cu nimeni”, ceea cce este de 3 ori mai pu in decît în -
rile men ionate, atunci nivelul comunic rii politice în Republica Moldova po-
ate fi considerat reu it.  

Mai mult decît atî, nici libertatea comunic rii politice nu influen eaz  
prea mult faptul c  în Moldova rela iile dintre diverse partide sunt foarte ten-
sionate i adesea se manifest  nu în form  parlamentar . Acest antagonism nu 
se r sfrînge asupra participan ilor de rînd a procesului politic. 
 

7. Frecven a recurgerilor studen ilor la mass-media pentru ob inerea 
informa iilor despre via a social  a rii 

Rolul mijloacelor mass-media în informarea popula iei despre cele mai 
importante procese, ce au loc în via a social  a rii, este nespus de mare. Va-
loarea acestora este determinat  prin faptul, c  mass-media nu numai infor-
meaz  societetea despre evenimentele care au avut loc, dar i joac  un rol ac-
tiv în crearea altora, precum i interpretarea celor întâmplate. De fapt, îns i 
socitatea, ca realitate social , exist , în primul rând, ca o realitate comunicati-

, creat i reînnoit  / reluat  de c tre mijloacele de comunicare mass-media. 
Cu toate acestea, diverse mijloace de comunicare în mass-media influen-

eaz  diferit formarea opiniei publice, visavi de evenimentele ce au loc. Date 
fiind particularit ile mijloacelor tehnice de creare i reconstruire a evenimen-
telor, fiecare gen de mass-media produce i reproduce chipul s u personal pri-
vind cele întîmplate. 

Astfel, se creaz  tabloul mozaic al vie ii sociale a rii, care trebuie s  re-
produc  aceast  imagine în toat  diversitatea i integritatea sa. Dar în realitate, 
imaginea redat  în mijloace mass-media se refracteaz  în fragmentele realit ii 
în dependen  de nivelul de solicitare al unui anumit canal al mijloacelor de 



24 

 

informare în mas  de c tre individ. Gradul i formele de fragmentare depind, 
în primul rînd de  frecven a solicit rilor al unui sau alt mijloc mass-media, 
într-o m sur  mai mare sau mai mic , sau într-o m sur  aproximativ egal  fa  
de fiecare. 

Frecven a recurgerilor la mijloacele mass-media constituie un factor im-
portant în crearea imaginii vie ii sociale în con tiin a individului, de i, fire te 
în cea mai mare parte este atins aspectul calitativ al procesului de formare. Ca-
racterul de frecven  a recurgerilor de c tre studen i (268) la mijloacele de co-
municare în mas  întru ob inerea informa iei despre via a social  a rii este 
prezentat  în tabelul ce urmeaz . 

 
Tabelul 12. Frecven a recurgerilor studen ilor la mijloacele mass-media 

întru ob inerea informa iei despre via a social  a rii (în %) 
Cît de frecvent utiliza i mijloacele mass-
media, întru a ob ine informa ii despre 
via a social  a rii ? 

1 2 
 

3 4 
 

5 
 

Televiziunea 62 36 2 0.60 1 
Radioul 45 49 6 0.38 2 
Ziarele 28 67 5 0.22 3 
Revistele 17 65 18 -0.01 4 
În mediu toate mijloacele mass-media 38 54 8 0.30  

Note: 1 – s pt mînal; 2 – uneori; 3 - nicicând; 4 - indice; 5 - rang.  
 
În general frecven a recurgerilor la mijloacele mass-media de c tre tine-

retul studios nu este prea mare. S ptîmînal urm resc informa iile în mass-me-
dia doar 37 la sut  dintre ei, uneori 54 la sut i nu recurg niciodat  – 8%. 
Astfel, doar fiecare al treilea student ob ine imaginea integral  a vie ii sociale 
din ar . În timp ce fragmentar, deci incomplet , par ial  - fiecare al doilea 
student. De i în cazul dat este vorba despre o grup  special  de studen i - stu-
den ii polotologi, situa ia în alte grupe profesionale de studen i pu in se deose-
be te de cele precedente.  

 Conform cercet rii, frecven a recurgerilor de c tre studen i la mijloacele 
mass-media este suficient de variat . Aceasta o desprindem din amplitudinea 
oscila iilor indexului de frecven  a recurgerilor la mijloacele mass-media ca-
re, în cazul nostru formeaz  59 puncte. Unele mijloace mass-media de pild , 
teliviziunea, radioul, sunt utilizate mult mai des, altele, cum ar fi, ziarele, revi-
stele mult mai rar. Dac  la TV recurg s pt mînal 62 la sut  responden i, apoi 
la reviste doar 17 la sut . (Desigur c  în acest caz nu este exclus influen a fre-
cven ei citirii s pt mînale a revistelor, deosebirea în caracterul periodic al edi-
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rii lor i la frecven a ie irii în eter a emisiunilor televizate. Acest fapt, nu 
neag , doar explic  deosebirea influen ei fiec ruia dintre acestea asupra pro-
cesului de formare a imaginii vie ei sociale a rii). Ceva mai des decît revis-
tele responden ii citesc ziare. Astfel, 28 la sut  dintre ace tia le citesc s pt mî-
nal. De i, pentru 67 la sut  acest proces poart  un caracter neobligatoriu. 

Astfel, cercetarea stabile te faptul predomin ri mijloacelor audiovizuale 
a mass-mediei fa  de cele scrise în formarea imaginii vie ii sociale a rii. 
Faptul acesta prin partea exterioar  nu este ceva absolut nou, ba din contra re-
zultatul c tat am fi putut s -l intuim cu un grad de probabilitate suficient de 
înalt. Nea teptat este altceva - influen a acestui fapt asupra caracterului ima-
ginii formate a realit ii în con tiin a tineretului studios. Datele ob inute de-
monstreaz  c  studen iii ob in specifice informa ii „finisate”, dar în cele din 
urm , specific  finisat  vie iii sociale caracterizeaz  în primul r nd, prin acu-
mularea imaginilor vizuale i sonore, dar nu logico-intelectual . Prevalarea 
primelor (vizuale i sonore) creaz  o imagine u oar , simplificat  a vie ii soci-
ale a rii.  

Pe lîng  aceasta, este tiut, c  canalul în cauz  este conceput în primul 
rînd clar, ce corespunde coeficientului intelectual aproximativ cu 10 puncte 
mai jos decît coeficientul mediu al acelei p turi speciale la care este prev zut  
cominicarea (A.Molli). Pe de alt  parte, un asemenea gen de informa ie, du-
reaz  la TV i radio foarte pu in timp. Structurile informa ionale mari ocup  
foarte pu in loc în sistemul TV i radio deoarece în cea mai mare parte depind 
de reclam , care predomin  asupra con inutului emisiunii. Astfel, putem con-
cluziona c  imaginea vie ii sociale a rii în con tiin a studen ilor, dobîndit  în 
cea mai mare m sur  prin prisma TV i a radioului, const  din informa ii la un 
nivel intelectual redus i reprezint  un mozaic al microideilor sociale, cultura-
le i politice. 

În aspect profesional nivelul redus al frecven ei recurgeriolor studen ilor 
la mijloacele mass-media tip rite, în crearea imaginii realit ii sociale a rii, 
are, de asemenea urm ri negative considerabile. Este vorba, în primul rînd, de 
faptul, c  se m re te cota-parte a informa iei de nivel mediu, pe de o parte, i 
se mic oreaz  brusc cota informa iei de elit  (profesional ), utilizat  de c tre 
studen i în activitatea lor politic , didactic , etc.  

Dup  cum se tie, o bun  parte a informa iei profesionale despre via a 
social  a rii apare în materialele publicate în reviste. Acest gen de informa ie 
are un nivel mai înalt, dat fiind faptul c  este predistinat  cititorului cu orien-
tarea profesional i special .  

Dar, conform datelor sondajului, acest canal, mass-media ocup  un vo-
lum mic în formarea imaginiii despre via a social  a rii. Probabil c  una din-
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tre cauzele utiliz rii reduse a acestui canal o constituie dezvoltarea i volumul 
redus în cîmpul informa ional general. Edi iile speciale elaborate de c tre in-
stitu iile de înv mînt din ar  sunt importante, dar un canal insuficient de 
prezentare a unei atare informa iei. Situa ia în cauz  nu poate satisface opinia 
public  a rii, deoarece rezultatele negative sunt evidente: tabloul fragmentar 
- imaginea vie ii sociale a rii nu permite individului a crea aceast  imagine 
într-o m sur  mai mare apropiat  de realitatea complicat i divers . Aceast  
situa ie nu tot timpul este considerat  gre it  de c tre anali tii politici i nu se 
ine cont de ea în timpul ob inerii rezultatului scontat. De unde, singurii crea-

tori de informa ii devin ostaticii ei. 
Bazate pe aceast  imagine ac iunile individului în mare parte vor purta, 

de asemenea un caracter neadecvat realit ii i u or se vor supune manipul ri-
lor din partea for elor politice cointeresante. Cu atît mai mult, c  acest gen de 
manipulare are un caracter închis i nu tot timpul poate fi perceput chiar la ni-
vel institu ional.Totodat , dup  cum se vede, un asemenea tablou de formare a 
imaginii vie ii sociale a rii constituie rezultatul proceselor ce poart  un cara-
cter global, istorico-cultural i deaceea pu in este supus  interven iiilor dintr-o 
parte i corect rii la nivel de ar  sau institut social separat. Dar care nu ar fi 
decizia fie la nivel de stat sau societate, este imposibil de a nu ine cont de par-
ticularit ile procesului vie ii sociale a rii în activitatea didactic  sau în cazul 
lu rii deciziilor politice la nivelul structurii de vîrf. Crearea i transmiterea 
prin mass-media imaginii despre societate f  a ine seama de specificul frec-
ven ei recurgerilor la acestea ale subiectului social are un acracter opus al rea-
lit ii. 
 

8.  Satisfac ia electoral  a studen ilor 
Tabelul 13. Atitudinile i sentimentele studen ilor referitoare la vot i 

campaniile electorale 
Punctajul celor care raporteaz  c  ei … % 

Simt satisfac ie mergînd la urne 32,8 
Uneori g sesc alegerile ca fiind pl cute i atr gatoare 24,3 
Uneori se sup  în timpul campaniilor 24,2 
Uneori g sesc campaniile ridicole i absurde 48,3 
Niciodat  nu simt satisfac ie, niciodat  nu m  sup r i nicicînd 
nu simt dispre  în timpul alegerilor  

28,7 

 
Responden ii, în general, au înregistrat valori joase la patru emo ii cu 

privire la campaniile electorale. Probabil c  motivul unor asemenea valori joa-
se const  în valoarea nespus de redus  a alegerilor drept ac iune politic . Stu-
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den ii manifest  un negativism considerabil fa  de ac iunile politice, lucru 
foarte straniu, avînd în vedere preg tirea profesional  a acestora (responden-
ilor). Num rul responden ilor ce “simt satisfac ie, mergînd la urne” este pu in 

mai mare – 32,8%, decît a celor care “uneori se sup  în timpul companiilor” 
– 24,2%. Este vizibil , de asemenea, egalitatea dintre num rul studen ilor ce 
manifest  indiferen  fa  de alegeri – 28,7% i cei activi – 32,8%. 

Cota grupei intermediare este ceva mai coborît  – 24,2%, - 24,3%. Deci, 
putem conchide c  studen ii facult ii prin comportamentul electoral, se afl  în 
procesul de devenire. De i faptul c  48,3% g sesc uneori campaniile electo-
rale ridicole i absurde, denot  o posibil  atitudine negativ  vis-à-vis de cam-
paniile electorale i pe viitor, dup  finisarea studiilor universitare. 
      

9. Încrederea social  
Drept m sur tor al nivelului de încredere privind atitudinea responden i-

lor fa  de lumea înconjur toare a servit cunoscuta scar  “încrederea social ” a 
lui Morris Rozenberg, utilizat  la rîndul s u de G.Almond i S.Verba. 

Scara const  din cinci afirma ii. Primele dou  reprezint  afirm ri negative 
ce exprimau neîncredere în oameni. Urm toarele trei, îns , au constat din afir-
ma ii pozitive despre posibilitatea de a avea încredere în oameni. Ultima, a 
cincea afirma ie, reprezint  o confirmare cît se poate de general  despre carac-
terul cooperant al oamenilor. 

 
Tabelul 14. Încrederea i neîncrederea social  (în %) 

Procentajul celor care sunt 
de acord c : 

Da Nu Greu 
de spus 

Nu-i 
spuns 

Index 

Declara ii ale neîncrederii 
“Nim nui nu-i va p sa prea 
mult de ceea ce i se întîmpl  
atunci cînd te apuci s  faci o 
treab " 

47,0 35,2 16,3 1,5 0,12 

“Dac  n-ai grij  de tine în-
su i, oamenii vor profita de 
tine”   

82,6 3,0 14,4  -0,80 

Declara ii ale încrederii 
“Majoritatea oamenilor sunt 
demni de încredere” 

12,4 83,4 4,2  -0,74 

“Majoritatea oamenilor sunt 
mai înclina i s -i ajute pe 
ceilal i decît s  se gîndeasc  

4,9 92,3 2,8  -0,87 
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mai întîi la ei însu i” 
“Natura uman  este în mod 
fundamental cooperant ” 

51,8 14,8 32,4 1,8 0,38 

Num rul total al subiec ilor 662     
 

Neîncrederea social  se caracterizeaz  prin indici mult mai redu i, decît 
nivelul de încredere. 82,6% responde i-studen i sunt siguri în caracterul egoist 
al oamenilor, îndeosebi dispu i s  profite de orice gre al  a cuiva. i mai mult, 
studen ii nu accept  afirma ia c  oamenii în cea mai mare parte sînt dispu i s -
i ajute în primul rînd pe al ii – 92,3%. Mul i dintre ace tia, de asemenea, nu 
sunt de acord cu faptul, c  în majoritatea oamenilor se poate avea încredere 
(83,4%). 

În acela  timp, studen ii apreciaz  înalt caracterul cooperant al omului, 
înclina ia lui spre colaborare – 51,8%. Dar optimismul se reduce, inînd cont 
de faptul c  fiecare al treilea respondent nu este sigur de aceasta, dar 14,8% 
categoric nu sunt de acord. 

Nivelul sporit de negativism, manifestat de c tre studen i privind încre-
derea social , poate fi un impediment considerabil în procesul ulterior de 
adaptare a lor la mediul social. 
 

10.  Influien a autoidentific rii etnice asupra  
orient rilor politice a tineretului studios 

Este cunoscut faptul men ionat de tiin ele politice c  autoidentifica-
rea etnic  a individului se împlete te strîns cu orient rile politice. Corela ia 
aceasta este caracterizat  de orientarea dubl : într-un caz autoindentificarea et-
nic  apare ca rezultat al orient rilor politice, în altul – ca factor ce determin  
caracterul i direc ia orient rilor politice ale individului. 

În procesul cercet rii sociologice din 2001 am avut ca scop de a determi-
na în ce m sur  autoidentificarea etnic  a studen ilor influien eaz  asupra re-
partiz rii orient rilor lor politice – de la partea stîng  la cea dreapt  a spectru-
lui politic al Republicii Moldova. 

La Facultatea Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative a 
USM studiaz  studen ii cu cea mai divers  autoidentificare etnic . De i num -
rul lor total este de peste 20, am g sit de cuviin  s  eviden iem în calitate de 
obiect pentru analiz  3 grupe etnice: moldoveni, ucraineni i ru i. Celelalte 
grupe n-au fost incluse în analiz  din lipsa reprezentativit ii statistice, fiecare 
dintre acestea con in un num r de mai pu in 20 membri. Deci, moldoveni sunt 
442 persoane, ucraineni – 35, ru i – 47. În selec ie au nimerit 16 g uzi, 18 
bulgari, reprezentan i ai altor na ionalit i – 15. 
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Prin ipoteza ini ial  am presupus c , în fiecare dintre grupele eviden iate 
de autoidentificare etnic  orient rile politice trebuie s  fie diferite din conside-
rentele c  caracteristicile etnice ale grupelor se deosebesc între ele foarte mult. 

Studen ii moldoveni sunt cea mai mare grup  de studen i ai facult ii. 
Pentru ei sunt înc  nespus de actuale problemele etnice de con tientizare na i-
onal , limb  român , alegerea orient rii socio-culturale între Est i Vest. Gru-
pa în cauz  este dominant  la Facultate atît în aspect politic, cît i cultural, de-
terminînd atmosfera ei politic i cultural . Privind rela iile etnice, acesta este 
grupa central  dominant , iar caracterul dominant al ei este con tientizat la un 
nivel înalt. 

Studen ii ucraineni se caracterizeaz  prin aceea c  pe de o parte, la fel ca 
i moldovenii se consider  b tina i ai Moldovei, iar pe de alt  parte – proble-

mele etnice pentru ei sunt mai pu in actuale, marea majoritate dintre ace tia 
continuie s  foloseasc  limba rus  drept limb  principal  de instruire, cît i de 
comunicare. Dup  num rul membrilor aceasta este a doua grup  etnic  în Re-
publica Moldova. Ambii factori determin  faptul c , din punct de vedere etnic, 
grupa aceasta posed , de i pu in pronun ate, calit i de grup  marginalizat . 

Studen ii ru i – reprezentan ii grupei a treia – dup  num rul grupei etnice 
în ar , dar care nu au statut de grup  b tina  de origine. În ultimii 50 de ani 
limba acestei grupe etnice, limba rus , ocupa locul de frunte, dar începînd cu 
anii 90 ai sec. XX ea i-a pierdut statutul social oficial înalt, fapt ce a generat 
pentru studen ii ru i probleme dificile cu caracter etnic i socio-cultural. Stu-
den ii ru i, în mas , nu posed  limba român  la nivelul care le-ar permite ada-
ptarea lor deplin  la sistemul socio-cultural al rii, ce-i pune pe o parte dintre 
ace tia într-o pozi ie socio-cultural  v dit marginalizat . În cadrul acestei 
grupe cel mai mult sunt eviden iate, sunt mai puternice emo iile nostalgice du-

 pierderea “Patriei mume”, fapt ce serve te, de asemenea, pentru unii drept 
motiv de a se deplasa pe pozi ii social-politice de stînga. 

Referitor la ucraineni, mai putem remarca c  ei ocup  o pozi ie interme-
diar  între moldoveni i ru i. De primii îi leag  comunitatea istoriei multisecu-
lare, de ai doilea – pierderea privilegiilor ce in de pierderea de c tre limba ru-

 a pozi iilor dominante. 
Pe semne, pozi ia marginalizat  a studen ilor ru i în bun  parte va deter-

mina orientarea lor spre partea stîng  în spectrul politic al rii. Pozi ia cent-
ral  a moldovenilor în spa iul  socio-cultural al rii trebuie s -i orienteze spre 
partea dreapt  a flancului i spre centru. Ucrainenii, conform pozi iei statutare 
intermediare, vor ocupa o pozi ie de mijloc între moldoveni i ru i – pe flancul 
stîng studen ii ucraineni vor fi mai mul i decît moldoveni, dar mai pu ini decît 
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ru i. i invers, ucrainenii de orientare “de dreapta” trebuie s  fie mai mul i de-
cît ru i, dar mai pu ini decît moldoveni. 

Caracterul autoidentific rii etnice trebuie s  influien eze i asupra num -
rului studen ilor indiferen i politic. Îndep rtarea de problemele politice arz -
toare face orientarea politic  mai surpat , neclar , care, la rîndul s u conduce 
la indiferen  politic . Probabil c  printre moldovenii indiferen i politic vor fi 
mai pu ini, pe cînd printre ru i i ucraineni - relativ  mai mul i. 

Dup  cum se vede, printre studen ii ru i i ucraineni num rul celor indi-
feren i politic este de cîteva ori mai mare decît a studen ilor moldoveni. Print-
re ultimii doar 2,3% sunt indiferen i, pe cînd printre ru i – 19,1%, printre stu-
den ii ucraineni – 17,2%. Faptul c  cel mai mare num r dintre politicieni ce 
ofer  angajament este printre studen ii moldoveni, vorbe te despre aceea c  
via a politic  din Republica Moldova, cel pu in printre studen i, are o coloratu-

 etnic  v dit . Studen ii moldoveni într-o m sur  mult mai mare î i actuali-
zeaz  scopurile lor politice în sfera activit ii politice decît studen ii ru i i uc-
raineni. Concluziile expuse sunt elucidate i în tabelul ce urmeaz . 

 
Tabelul 15. Orient rile politice ale studen ilor cu autoidentificarea etnic  

de trei feluri (în %) 
 1 2 3 4 5 
Moldoveni 2,3 4,3 30,1 63,3 100,0 
Ucraineni 17,2 40,0 40,0 12,8 100,0 
Ru i 19,1 25,5 42,5 31,4 100,0 
TOTAL 5,7 7,7 29,8 56,8 100,0 

Note: 1 – nu au o orientare politic ; 2 – orientare de stînga; 3 – orien-
tare de centru; 4 – orientare de dreapta; 5 – total. 

 
În tabel nu sunt incuse datele privind studen ii altor tipuri de autoidentifi-

care etnic  ca statistic nereprezentative. 
Deosebirile în tipurile de orientare politic  sunt caracteristice i pentru 

alte grupe de autoidentificare etnic . În fiece grup  cota celor de stînga, de 
dreapta i a centri tilor  este diferit , deosebindu-se considerabil.  

Cota-parte a celor de stînga printre moldoveni constituie numai 4,3%, pe 
cînd printre ru i aceasta este de 25,5%. Aceasta înseamn  c  fiecare al patru-
lea student al Facult ii de autoidentificare etnic  rus  identific  orient rile sa-
le politice cu flancul stîng al spectrului politic al Republicii Moldova. 

Printre studen ii ucraineni “cei de stînga” formeaz  11,4%, aproape de 
dou  ori mai pu in decît printre studen ii ru i, dar aproape de trei ori mai mult 
decît  printre studen ii moldoveni. 
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Orientarea centrist , dup  cum se vede, domineaz  printre studen ii ru i 
i ucraineni – 42,5% i 40% respectiv. Printre studen ii moldoveni centri ti 

sunt mult mai mul i decît de “stînga” – 30,1%, dar mai pu ini decît în celelalte 
dou  grupe. 

Probabil c  pozi ia statutar  marginal  a studen ilor ru i împinge o parte 
dintre ei spre flancul stîng al orient rilor politice, dar pe cealalt  parte (partea 
cea mai mic ) în centrul orient rilor politice. 

Autoidentificarea etnic  influen eaz  nu numai orientarea politic  a gru-
pelor separate, dar i structura fiec reia dintre aceste 3 tipuri de orientare poli-
tic . În unele cazuri aceast  influien  este atît de esen ial , c  un tip / gen de 
orientare politic  aparte cade sub o influien  mare a grupei, care în plan nu-
meric nu ocup  un asemena loc în spa iul politic i social. 

Analiza ulterioar  se va efectua în baza limbii de studii. În prezent, limba 
de instruire în mare parte coreleaz  cu autoidentificarea etnic  a studen ilor. 
Astfel vom diviza studen ii ce înva  în limba rus  într-o grup , iar cei ce în-
va  în limba român  – în alt  grup . Dat fiind faptul c  la facultate instruirea 
are loc doar în dou  limbi – român i rus , în grupa cu limba român  de inst-
ruire vor fi uni i studen ii ce s-au identificat a fi moldoveni sau români, iar în 
cea de-a doua, cu instruire în limba rus  – ru i, ucraineni, g uzi, bulgari, 
etc. 

 
Tabelul 16. Structura orient rilor politice a studen ilor în func ie de tipul 

/ genul autoidentific rii etnice (în %) 
Autoidentificarea etnic  Orientarea politic  

 1 2 3 
Moldoveni, români 54,3 74,3 90,9 
Ru i, ucraineni, g uzi, bulgari, al ii 45,7 25,7 9,1 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Note: 1 – orientare de stînga; 2 – orientare de centru; 3 – orientare de 
dreapta. 

 
Dup  cum se vede, aripa stîng  a orient rilor politice a studen ilor fa-

cult ii se caracterizeaz  prin prezen a studen ilor vorbitori de limb  rus . În 
aceast  grup  ace tia sunt aproape jum tate 45,7%, de i în componen a Facul-

ii ei constituie cca 1/3. 
Centrul, îns i mai cu seam , aripa dreapt  se afl  sub influien a stu-

den ilor cu instruirea în limba român . Doar în aripa dreapt  de orientare poli-
tic  a studen ilor de la Facultate ce înva  în limba român  constituie 90,9% i 
anume ace tia determin  caracterul i direc ia ei. În timp ce aripa stîng  se afl  
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sub influien a ambelor grupe cu instruire în limba român  (54,3%) i în limba 
rus  – 45,7%. 

Astfel, datele cercet rii demonstreaz  c  orient rile politice ale studen i-
lor de la facultate se afl  sub influien a considerabil  a caracterului autoidenti-
fic rii etnice a acestora. O atare concluzie cere cu insisten  ca, în cadrul ana-
lizei orient rilor politice ale tineretului, s  se in  cont nu numai de criterii so-
ciale (sex, vîrsta, apartenen a social ), dar i de felul autoidentific rii etnice, 

 de care rezultatele analizei vor fi incomplete. 
Cercetarea în cauz  relev , de asemenea, c  mi carea orient rii de dreap-

ta va fi, chiar zdrobitoare, monoetnic , în timp ce componen a celei de stînga 
va fi polietnic . Vor fi acestea, din aceast  cauz , mai puternice sau mai slabe, 
depinde de componen a etnic  a grupei. 

 
11. Tipuri de atitudini de baz  privind societatea moldiveneasc  

Tabelul 17. Repartizarea studen ilor dup  tipul de atitudini de baz  pri-
vind societatea moldoveneasc . 

Procentajul celor care afirm  c  % 
Toat  societatea trebuie radical schimbat  prin ac iuni revolu io-
nare 

15,5 

Societatea trebuie treptat schimbat  prin reforme 63,9 
Societatea trebuie ap rat  cu vitejie de toate for ele distructive 12,1 
Nu tiu 8,5 
Procentajul total 100,0 
Num rul total al studen ilor 637 
Indexul ac iunilor reformatoaree  0,48 

 
Repartizarea studen ilor în “de dreapt ” i “de stînga” poate fi completa-

 cu divizarea lor în urm toarele grupe: radicali, de dreapta i de stînga, re-
formi ti i tradi ionali ti.  

Grupa reformi tilor este cea mai mare – 63,9%. Insufl  încredere faptul, 
 aproape fiecare al doilea din trei chestiona i este pentru îmbun irea soci-

et ii, deoarece ei v d problema ce st  în fa . Dar, cu toate acestea, preconi-
zeaz  recurgerea la reforme ca una dintre metodele cele mai acceptabile, pen-
tru ei, de schimb ri siciale. Indexul ac iunii reformatoare este pozitiv i egal 
cu 0,48. 

Urm toarea grup  dup  m rime – 15,5% este pentru modific ri radicale, 
cu recurgerea la ac iuni revolu ionare. De i grupa în cauz , comparativ cu cea 
precedent , nu este într-atît de numeroas , credem, c  poten ialul ei activ spo-
re te considerabil rolul ei în procesele sociale. 
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Se cunoa te din istorie, c , uneori, grupe distructive mici s vîr eau 
schimb ri serioase în societate. Cu atît mai mult, c  grupa alternativ , care 
iese împotriva tuturor schimb rilor, le cedeaz  – 12,1%. Dar, de regul , grupe-
le ce sus in ordinea social  existent , pierd în puterea de atrac ie. 
      

Tabelul 18. Repartizarea studen ilor dup  tipul de atitudine de baz  pri-
vind societatea moldoveneasc ; pe na iuni (în %). 

Procentajul acelor care afir-
 c  

1 2 3 4 5 

Toat  societatea trebuie radi-
cal schimbat  prin ac iuni re-
volu ionare 

14,5 26,6 15,2 11,1 14,3 

Societatea trebuie treptat 
schimbat  prin reforme 

65,2 62,5 58,7 61,1 61,2 

Societatea trebuie ap rat  cu 
vitejie de toate for ele distruc-
tive  

13,8 4,7 10,9 11,1 8,2 

Nu tiu 6,5 6,2 15,2 16,7 16,3 
Procentajul total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Num rul total al studen ilor 442 64 46 36 49 
Indexul ac iunilor radicale  -0,51 -0,40 -0,43 -0,50 -0,50 

Note: 1 – moldoveni; 2 – români; 3 – ru i; 4 – ucraineni; 5 – al ii. 
 
Cei mai mul i adep i ai metodelor radicale revolu ionare de schimbare a 

societ ii moldovene ti s-au înregistrat între studen ii care, conform originii 
etnice, se consider  “români” – 26,6%. Printre reformi tii ce sus in îmbun -
irea treptat  a societ ii moldovene ti, pe primul loc se plaseaz  “moldovenii” 

cu 62,5%. Aceast  grup  se plaseaz  în frunte i prin num rul cel care consti-
tuind circa 66,7% din tot num rul de responden i. 

A treia grup  dup  efectivul ce-l are, cea a “ru ilor”, este mai mic . Este 
sus in toarea metodelor reformiste de modificare a societ ii – 58,7%. Gradul 
de extindere a metodelor radicale în cadrul acestei grupe se afl  la nivelul me-
diu al indicilor privind masivele în general.        

  
12.  Competen a civic  a studen ilor 

Într-o societate democratic , la nivelul conve iilor sociale, exist  reparti-
zarea obliga iunilor i a drepturilor între elita politic i restul membrilor so-
ciet ii. Elita dirijeaz  cu societatea care este preg tit  profesional întru luarea 
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deciziilor corespunz toare, dar ceilal i, neelita, evaluiaz  deciiziile luate de c -
tre primii. 

Caracterul i nivelul democra iei în societate depinde, în primul rînd, de 
gradul evalu rii deciziilor politice luate de elit , efectuate de neelit . “Dac  in-
dividul poate exercita o asemenea influen , îl vom considera ca fiind compe-
tent politic; sau dac  el crede c  poate exercita o asemenea influien , îl vom 
privi drept competent subiectivi”2  

În continuare vom examina nivelul competen ei subiective politice a stu-
den ilor. 

 
Tabelul 19. Repartizarea competen ei subiective politice a studen ilor (în %) 

Competen a subiectiv  
politica 

1 2 3 4 5 6 

Dac  guvernul aprob  o lege 
imperfect , eu nu pot face ni-
mic de a o schimba. 

35,3 22,7 14,0 9,1 6,8 -0,35 

Note: 1 - complet de acord; 2 - par ial de acord; 3 - nici de acord, nici 
dezacord; 4 - par ial dezacord; 5 - dezacord complet; 6 - N  INDEX. 

 
Astfel, conform datelor sondajului, nivelul competen ei subiective politi-

ce a studen ilor are caracter negativ egal cu –0,35, altfel spus, majoritatea stu-
den ilor (58,0%) chestiona i sund pe deplin sau par ial de acord cu faptul c  nu 
pot nimic întreprinde întru a modifica o lege imperfect , aprobat  de elit i 
doar o parte mic  (15,9%) nu accept  complet sau accept  par ial p rerea, c  
ei nu vor putea influien a decizia eronat  a elitei. inînd cont de faptul c  
aceast  p rere a studen ilor poart  un caracter subiectiv, putem concluziona 
urm toarele: o bun  parte a studen ilor nici cum nu poate influien a deciziile 
politice ale elitei, considerîndu-se subiectiv incompeten i. Dar s  nu uit m, c  

rerea subiectiv  constituie imaginea situa iei reale. 
Merit  aten ie faptul, c  nivelul redus al competen ei subiective politice a 

individului demonstrez  nivelul nespus de jos al aprecierii input în sistemul 
social. Cine dac  nu individul trebuie s tie nivelul influien ei sale asupra de-
ciziilor politice luate de elit ? Este evident, c  aceasta nu înseamn , c  elita 
politic  absolut nu ine cont de interesele electoratului. Dar, în acest caz, in-
dividul politic se include în procesul social output, r mînînd, în cel mai bun 
caz, consumatorul rezultatelor deciziilor politice, dar nu subiect al procesului 
politic care particip  în procesul real de func ionare a sistemului politic. 

                                                        
2 Almond G., Verba S. Cultura civic . / Ed du Style. – Bucure ti, 1996, p.161.   
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Pe de alt  parte, G.Almond i S.Verba conchid c  “Dac  individul crede 
 are influien , este mai probabil c  va încerca s  se foloseasc  de ea”. “Mai 

mult, existen a unei credin e în poten ialul cet enilor poate afecta sistemul 
politic, chiar dac  nu afectez  activitatea politic  a omului obi nuit. Dac  cei 
care iau decizii cred c  omul obi nui ar putea s  participe - i cu siguran  c  
ei nu sunt cu totul rup i de credin ele sociale dominante – atunci este probabil 
ca ei s  se comporte chiar diferit decît în cazul cînd o asemenea credin  nu ar 
exista.”3  

Atrage aten ia asupra sa faptul, c  în cinci ri (SUA, Marea Britanie, 
Germania, Italia i Mexico), unde autorii au efectuat un sondaj pe e antionul 
na ional, nivelul competen ei subiective politice oscileaz  între 75% - SUA, 
62% - Marea Britanie, 38% - Germania i Mexic i 28% - Italia. 

Dup  cum se vede, diferen a dintre nivelurile competen ei subiective po-
litice între rile sus-numite în e antionul nostru este foarte mare. (Admitem 

 în cazul nostru, nivelul competen ei politice subiective este egal cu 15,9%). 
Dac inem cont de faptul, c  drept obiect de analiz  este studen imea, 

antrenarea c reea în procesul politic este mai mare decît a restului popula iei, 
precum i de orientarea profesional  a studen ilor, putem face unele concluzii 
privind nivelul deosebit de redus al competen ei subiective plitice a popula iei 

rii în general. 
 

13. Strategia influien ei politice a studen ilor 
Strategia influin ei politice a studen ilor nu ofer  o imagine despre aceea, 

de ce fel de resurse dispun studen ii în încercarea de a influien a elita guver-
natoare. În acest caz, par importatnte urm toarele aspecte: 

A. Corela ia ac iunilor cooperante i a celor individuale, adic  în ce m -
sur  prefer  studen ii s  ac ioneze de unul singur sau în grup. 

B. Ponderea, în strategia luat , a fiec rei strategii de influien  asupra 
elitei guvernante. 

C. Corela ia strategiilor pa nice, recunoscute de Constitu ie, de influen  
asupra elitei guvernante, i a celor nepa nice, violente acceptate în mediul stu-
den esc. 

Strategiile de influien  politic  a studen ilor facult ii sunt prezentate în 
urm torul tabel. 

 
 
 

                                                        
3 Ibidem, p.162  
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Tabelul 20. Ce ar însemna studen ii pentru a influien a guvern mîntul 
na ional (în %) 

Ce ar face studen ii: 1 2 3 4 5 
Încearc  s  ob in  ajutorul altora 

Organizeaz  un grup informa-
ional, î i stîrnesc prietenii i ve-

cinii s -i fac  s  scrie scrisori de 
protest sau s  semneze o scri-
soare 

20,1 48,5 31,4 -0,28 6 

Ac ioneaz  prin intermediul 
unui partid politic 

30,5 41,8 27,7 -0,11 4 

Ac ioneaz  prin intermediul 
unui grup formal sindical, bise-
ricesc, profesional, c ruia ei îi 
apar in 

18,0 50,3 31,7 -0,32 7 

Ac ioneaz  singuri 
Contacteaz  direct lideri politici 
oficiali ale i sau presa 

29,8 39,7 30,5 -0,10 3 

Scriu o scrisoare sau viziteaz  
un lider politic local 

29,2 41,1 29,7 -0,12 5 

Contacteaz  direct oficiali admi-
nistrativi (neale i) 

12,8 49,7 37,5 -0,37 8 

Consult  un avocat, fac apel 
prin intermediul cur ilor 

34,1 39,7 26,2 -0,06 2 

Voteaz  împotriva oficialilor 
contravenien i la viitoarea ale-
gere  

53,6 19,8 26,6 0,34 1 

Întreprind ac iuni violente 6,9 66,5 26,6 -0,59  
Protesteaz  cumva altfel   32,2 29,2 38,6 0,03  
Altele 10,9 15,9    

Note: 1 - da; 2 - nu; 3 - N /NR; 4 - INDEX; 5 - RANG. 
 

În cercetarea noastr  studen ii au apreciat ca acceptabile i inacceptabile 
9 posibile strategii de influien  asupra Parlamentului în situa ia cînd ultimul 
discut , analizeaz  legea, fiind considerat r u, gre it. Au fost supuse aprecierii 
atît ac iunile individuale, cît si cele ce presupuneau primirea ajutorului din 
partea altor oameni. O alt  grup  de întreb ri con ine aprecierea responden i-
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lor privind utilizarea ac iunilor pa nice i violente întru a influien a asupra or-
ganelor de stat. 

Dup  cum vedem, r spunsurile studen ilor caracterizeaz  nivelul compe-
ten ei civice ca foarte redus. De cele ami dese ori studen ii nu iau în seam  
nici o strategie propus  de influien  asupra institu iilor politice. Despre acea-
sta m rturisesc aprecierile negative ale a opt din nou  strategii de influien  
politic : de la –0,06 la –0,37. Face excep ie doar votarea – drept strategie de 
influien  – indexul aprecierii constituind 0,34. Dar, aceast  strategie de influ-
en  a ac iunilor elitei ine de viitor. Acum majoritatea responden ilor ar pre-
fera iner ia, inactivitatea. 

Responden ii care au ales pozi ia activ  în competen , prefer  v dit ac-
iunile individuale în detrimentul celor care presupun colaborare. Aceasta se 

refer , în primul rînd, la “împotriva vot rii” în alegerile viitoare – 53,6%. Pe 
de alt  parte, caracteristic este, c  din strategia influien ei politice studen ii ap-
roape c  exclud aplicarea “ac iunilor violente”. Doar 6,9% presupun c  pot re-
curge la asemenea ac iuni. 

Spre regret, studen ii manifest  un negativism veridic fa  de “organiza-
rea unui grup informa ional prieten i vecin” – 20,1%. Aceast  form  de acti-
vitate ocup  unul dintre ultimile locuri în strategia influin ei studen ilor cu in-
dexul – 0,28 i ocup  locul ase. Acest gen de resurse sociale se presupune a fi 
utilizat foarte modest. În Republica Moldova grupele neformaleocup un loc 
modest printre strategiile de influien . O importan  mai mare se d  unor a a 
organiza ii formale ca partidele politice. 30,5% dintre cei chestiona i le inclu-
de în strategiile lor de influien  politic . Motivul const , probabil, în faptul c  
studen imea facult ii în mare m sur  este încadrat  în procese la nivel formal, 
decît privat. 

Nea teptat a fost nivelul nespus de înalt al adres rii dup  ajutor la parti-
dul politic. În toate rile democratice dezvoltate organiza iile neformale i so-
ciet ile prietenilor, vecinilor ocup  un loc de frunte în strategiile politice ale 
influien ei. 

Acest lucru înc  odat  confirm  caracterul formal al strategiilor politice 
de influien . Cu toate acestea nu trebuie de exclus nici faptul, c  anume în ca-
pital , unde sunt concentrate p ile de baz  ale partidelor politice, accesul la 
ele este liber. 

Cota redus  a presupusei adres ri dup  ajutor la astfel de organoza ii for-
male ca: sindicate, biserici, rezult  din aceea, c  unii dintre ei i-au pierdut in-
fluien a, dar al ii înc  nu dispun de ea. 
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În încheiere remarc m, c  aten ia neînsemnat  din partea studen ilor fa  
de includerea organiza iilor neformale în strategia de influien  politic  deno-

, în primul rînd, gradul de nedezvoltare a societ ii civile. 
Acest motiv este urmat de neîncrederea în puterea i posibilit ile sale, în 

a celor asem tori cu sine precum i în prieteni, vecini, colegi etc.       
  

14. Imagini ale sprijinitorilor de partide politice din Republica Moldova 
Aprecierile votan ilor a trei partide parlamentare a calit ilor pozitive i 

negative a adep ilor acestor partide, demonstreaz  fapte destul de interesante 
(tabelele 21A, 21B, 21C).  

În primul rînd este foarte evident  diferen a considerabil  a aprecierilor 
date partidelor “mele” i “str ine”. Primele, mai cu seam , sunt apreciate po-
zitiv celelalte - negativ. Astfel, procentul calit ilor pozitive al sus in torilor 
PCRM este apreciat de votan ii PCRM cu 99,2%, dar a “adversarilor” lor – 
PPCD – 23,6%, Alian a “Braghi ” - 25,3%. Votan ii PPCD au apreciat pozitiv 
sus in torii s i  – 177,4%, dar PCRM - 22,2% i Alian a “Braghi ” – 29,2%. 
Se vede c  votan ii PCRM, PPCD i Alian ei “Braghi ” apreciaz  calit ile 
pozitive ale “adversarilor” la un nivel mai sc zut, decît al sus in torilor ai s i. 
 Merit  aten ie nivelul foarte sc zut al toleran ei votan ilor a tuturor celor 
trei partide. Decalajul în aprecierea calit ilor negative a adep ilor lor este 
foarte mare. De i votan ii PCRM – 43,1% sunt ceva mai critici fa  de ai s i 
decît votan ii PPCD i Alian a “Braghi ” (36,9% i 15,1% respectiv). Pe de 
alt  parte votan ii PCRM i a Alian ei “Braghi ” au fost cu mult mai “mo-
de ti” în aprecierea calit ilor pozitive a adep ilor partidelor lor i a celor 
“str ine”. Trei calit i pozitive are PPCD, “ai no tri” au acumulat 177,4%, în 
timp ce “ai no tri” a PCRM au acumulat 99,2%, dar a Alian ei “Braghi ” – 
132,8%. (Bineîn eles c  conform datelor sondajului în cauz  nu putem judeca 
pe cît sunt de veritabile i argumentate aprecierile votan ilor a tuturor celor 
trei partide). 
 Nivelul redus al toleran ei electoratului a tuturor celor 3 partide parla-
mentare denot  nivelul înalt al opozi iei ce exist  atît între ele, cît i, în gene-
ral, în societate. 

 
Concluzii 

1. Tipul “participativ” al culturii politice ocup  în cadrul studen ilor fa-
cult ii un loc semnificativ - 17,8%. 

2. Influen a Guvern mântului na ional asupra vie ii de toate zilele este 
apreciat  de c tre studen i ca ceva foarte problematic: 53,3% consider  ca Gu-
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vern mântul uneori înbun te condi iile, alteori - nu. i doar 6,6% consi-
der  univoc o atare influen  pozitiv . 

3. Sistemul politic al rii treze te mîndrie numai la 2,6% din respon-
den i. 

4. Studen iii dovedesc atitudinile mai mult adaptative i integrative în 
compara ie cu cele ale atingerii scopului. 

5. Cercetarea arat  un grad înalt al înstr in rii dintre studen i i organele 
de guvern mînt. 

6. Studen ii arat  un grad destul de înalt în discutarea problemelor poli-
tice - 68,2% din studen i se simt relativ sau complet liberi în a discuta proble-
me politice cu pu ini oameni sau cu oricine. 

7. Imaginea sistemului politic transmis  de mass-media în Republica 
Moldova poart  un caracter neadecvat realit ii i este manipulat. 

8. Cercetarea arat  nivelul sporit de negativizm, manifestat de c tre stu-
den i privind încrederea social . 

9. Studen ii în majoritatea sunt pentru schimbarea treptat  a societ ii - 
63,9%. 

10. Autoidentificarea etnic  ac ioneaz  destul de mult la orient rile poli-
tice ale studen ilor. 

11. Nivelul competen ei subiective politice ale studen ilor are un caracter 
negativ egal cu  -0,35. 

12. Cercetarea arat  c  nivelul competen ei civice ale studen ilor este 
foarte redus. 

13. Este foarte redus nivelul toleran ei electoratului a tuturor celor trei 
partide parlamentare. 
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ANEXE  
 
Tabelul 1A. A tept ri în raport cu tratamentul birocra iei guvern mentale i po-

li iei dup  apartenen a la clasa social  (în %) 
Birocra ie Poli ie Procentajul celor care 

afirm  1 2 3 1 2 3 
teapt  tratament egal 27,8 32,1 39,5 39,2 34,4 34,9 

Nu a teapt  tratamentul 
egal 

51,9 40,9 43,0 48,1 39,9 40,7 

Nu tiu 20,3 27,0 18,5 12,7 17,5 24,4 
Index -0,28 -0,08 -0,02 -0,09 -0,05 -0,06 

Note: 1 - clasa de jos; 2 - clasa mijlocie; 3 - clasa de sus. 
 
 
Tabelul 2A. Ponderea studen ilor de diferite etnii în clasele sociale (în %) 

Clasele sociale Grupele etnice 
1 2 3 

Moldoveni 11,3 75,8 12,9 
Români 11,1 69,8 19.0 
Ru i 14,9 72,3 12,8 
Ucraineni 25,0 63,9 12,8 
Altele 14,3 71,4 14,3 

Note: 1 - clasa de jos; 2 - clasa mijlocie; 3 - clasa de sus. 
 
 
Tabelul 3A. Gradul de considera ie a teptat fa  de punctul de vedere avut din 

partea birocra iei i poli iei dup  aparten a la clasa social  (în %) 
Birocra ie Poli ie Procentajul celor care 

teapt  1 2 3 1 2 3 
Vor acorda o aten ie seri-
oas  

18,7 18,2 24,1 11,2 12,9 14,9 

Vor acorda pu in  aten ie 48,7 59,2 54,0 50,0 49,5 51,7 
Vor ignora ceea ce au 
spus 

38,2 20,6 20,7 38,7 35,4 19,9 

Nu tiu / nu-i r spuns 1,4 2,0 1,2 0,1 2,2 3,5 
Procentajul total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Index -0,12 -0,02 0,03 -0,27 -0,23 -0,13 

Note: 1 - clasa de jos; 2 - clasa mijlocie; 3 - clasa de sus. 
 

 
 
 



43 

 

Tabelul 4A. Repartizarea studen ilor pe tipuri de comportament politic dup  
apartenen a etnic  (în %): 

Grupele etnice Comportament politic 
1 2 3 4 5 

Extremist 14,5 26,6 15,2 11,1 14,3 
Evolu ionist 65,2 62,5 58,7 61,1 61,2 
Tradi ionalist 13,8 4,7 10,9 11,1 8,2 
Nu tiu, greu de spus 6,5 6,2 15,2 16,7 16,3 
Procentajul total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note: 1 - Moldoveni; 2 - Romani; 3 – Ru i; 4 - Ucraineni; 5 - Altele. 
 

 
Tabelul 5A. Studen ii care apar in la una sau mai multe organiza ii (în %): 

Procentajul celor care: % 
Apar in unei organiza ii 28,5 
Apar in la dou  organiza ii 11,9 
Apar in la trei organiza ii 4,7 
Apar in la patru sau mai multe organiza ii 4,7 
Procentajul total al membrilor multipli 21,3 (141)* 
Procentajul total al membrilor 49,8 (330)* 

Note: * Cifrele din paranteze se refer  la bazele calcul rii procentajelor 
 
 

Tabelul 6A. Apartenen a studen ilor la tipuri diferite de organiza ii (în %): 
Organiza iile 1 2 3 4 5 

Sindicale 8,6 80,2 11,2 -0,71 4-5 
De afaceri 6,2 82,6 11,2 -0,77 6-7-8 
Grupuri sociale 21,6 67,4 10,9 -0,46 1 
Profesionale 9,1 79,6 11,3 -0,71 4-5 
Cooperative 2,4 85,5 12,1 -0,83 10 
Cluburi de atletism etc. 15,7 73,4 10,9 -0,58 2 
Politice 10,9 77,9 11,2 -0,67 3 
Caritabile 2,9 85,3 11,8 -0,82 9 
Civice 5,4 82,8 11,8 -0,77 6-7-8 
Religioase 5,9 82,5 11,6 -0,77 6-7-8 
Altele 12,4 87,5 0,1 -0,25  
Procentajul total al studen ilor 49,8 
Num rul total al studen ilor 662 

Note: 1 – da; 2 –nu; 3 – NR; 4 – INDEX; 5 – RANG. 
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Tabelul 7A. Aici sunt plasate diferite forme ale ac iunilor politice pe care oame-

nii le pot lua. Spune i dac  a i f cut în realitate vreunel din aceste lucruri, dac  a i pu-
tea s  le face i ori nu v-a i face niciodat  în orice situa ie (în %) 

Forme ale ac iunilor politice 1 2 3 4 5 
Semnarea unei peti ii 14.8 40.3 24.8 20.1 100.0 
Asocierea la un baicat 9.1 33.8 34.6 22.5 100.0 
Participarea la manifesta ii, demonstra ii 41.5 32.2 12.8 13.5 100.0 
Asocierea la o grev  neoficial  27.8 26.6 26.7 18.9 100.0 
Ocuparea construc iilor, fabricilor etc 2.6 18.6 53.5 25.3 100.0 

Note: 1 – am f cut; 2 – a i putea face; 3 – niciodat ; 4 – greu de spus / nu tiu; 5 
– procentajul total. 

 
 

Tabelul 8A. Procentajul studen ilor care declar  diferite grade de participare la 
deciziile de familie i de coal  (în %) 

Tipul de participare În familie % În coal  % 
Participan i* 299 48.1 262 42.1 
Mic ti** 292 47.1 287 46.1 
Non-participan i*** 30 4.8 73 11.7 

 621 100.0 622 100.0 
Note: * Studen ii participan i sunt cei care au r spuns la cele trei întreb ri nega-

tiv. Patternari studen ilor la deciziile de familie i de coal  (în %) 
** Tipul mixt de participare la decizii – la unele întreb ri au r spuns pozitiv la 

altele negativ. 
*** Studen ii nonparticipan i sunt cei care au r spuns la toate întreb ri negativ. 

 
 

Tabelul 9A. Apartenen a la o anumit  clas  social  în dependen a de status social 
al tat lui (în %) 

Status social al tatei 1 2 3 
Patroni / menageri a unei unit i, fermieri 9.9 70.3 19.8 
Speciali ti califica i, membri al for elor armate, spe-
ciali ti de nivel mediu 

11.8 74.7 13.4 

Muncitori, rani 13.4 76.7 9.9 
Procentaj mediu 12.5 73.8 13.7 

Note: 1 - clasa de jos; 2 - clasa mijlocie; 3 - clasa de sus. 
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Tabelul 10A. Încrederea în familie a studen ilor în dependen  de grupul etnic (în %) 
Grupul etnic  

1 2 3 4 5 
Încrederea total  86.9 89.1 80.4 91.7 83.7 
Încrederea pu in  6.8 6.2 8.7 - 8.2 
Nici nu am încredere 1.6 1.6 4.3 2.8 6.1 
Nu prea am încredere 0.4 1.6 - - - 
Nu am încredere deloc 0.2 - - - - 
Nu tiu 4.1 1.5 6.6 5.5 2.0 
Procentajul total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Num rul total al studen ilor 442 64 46 36 49 
Indexul încrederii în familie 0.94 0.94 0.91 0.92 0.94 

Note: 1 - Moldoveni; 2 - Romani; 3 – Ru i; 4 - Ucraineni; 5 - Altele. 
 

Tabelul 11A. Încrederea în grupele entice în dependen  de apartenen a la etnie (în %) 
Indexul apartenen ei etnice Încrederea în grupele etnice 

1 2 3 4 5 
Moldoveni 0.18 0.16 0.04 0.14 -0.02 
Ucraineni -0.14 -0.09 0.09 0.33 0.24 
Ru i -0.02 -0.27 0.51 0.44 0.35 
Bulgari -0.20 -0.23 0.13 0.11 0.33 

uzi -0.31 -0.31 0.09 -0.17 0.24 
igani -0.60 -0.64 -0.59 -0.61 -0.50 

Evrei  -0.11 -0.11 0.08 -0.11 -0.08 
Note: 1 - Moldoveni; 2 - Romani; 3 – Ru i; 4 - Ucraineni; 5 - Altele. 
 

Tabelul 12A1. Calit i atribuite sus in torilor PCRM, PPCD i Alian a «Braghi » 
de c tre votan ii PCRM (în %) 

Procentaj descriind sus in torii de partid ca Opiniile votan ilor aiPCRM 
despre: 

 1 2 3 
Calit i positive: 99.2 23.6 25.3 

1. Interesa i de ap rare i independen  32.2 4.7 10.1 
2. Oameni inteligen i 37.2 4.7 3.8 
3. Interesa i de umanitate 29.8 14.2 11.4 

Calit i negative 43.1 232.0 185.5 
4. Oameni egoi ti 4.9 34.9 22,8 
5. Tr tori ai libert ii 4.3 44.3 46.2 
6. Ignora i i nechibzui i 5.0 39.6 30.4 
7. Fasci i 4.1 37.7 22.8 
8. Imperiali ti 9.1 34.0 30.4 
9. Atei ti 15.7 41.5 32.9 
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Calit i neutre 32.0 20.8 29.6 
10. Oameni religio i 7.4 4.7 6.3 
11. Tot felul 23.1 15.1 19.0 
12. Altele 2.5 1.0 4.3 
 Procentajul total* 173.5 276.4 237.4 
 Greu de spus / nu tiu    
 Num rul total de cazuri 121 121 121 

Note: * În majoritatea cazurilor, procentajele dep esc 100 din pricina r spun-
surilor multiple. Au fost omi i subiec ii ce au atribuit calit ile a altor partied i cei ca-
re au r spunsul “Nu tiu”. 

1 – Partidul Comuni tilor din Repulica Moldova; 2 – Partidul Popular Cre tin 
Democrat; 3 – Alian a «Braghi ». 

 
Tabelul 12A2. Calit i atribuite sus in torilor PCRM, PPCD i Alian a «Braghi » 

de c tre votan ii PPCD (în %) 
Procentaj descriind sus in torii de partid ca Opiniile votan ilor ai PPCD 

despre: 
 1 2 3 

Calit i positive: 22.2 177.4 29.2 
1. Interesa i de ap rare i independen  7.4 64.2 11.4 
2. Oameni inteligen i 7.4 56.6 8.9 
3. Interesa i de umanitate 7.4 56.6 8.9 

Calit i negative 107.5 36.9 82.4 
4. Oameni egoi ti 27.3 5.7 19.0 
5. Tr tori ai libert ii 19.0 7.5 15.2 
6. Ignora i i nechibzui i 16.5 5.7 15.2 
7. Fasci i 24.0 5.7 12.7 
8. Imperiali ti 14.9 5.7 11.4 
9. Atei ti 5.8 6.6 8.9 

Calit i neutre 32.4 66.8 37.0 
10. Oameni religio i 19.8 56.6 26.6 
11. Tot felul 6.6 8.5 6.3 
12. Altele 6.0 1.7 4.1 
 Procentajul total* 162.4 281.1 148.6 
 Greu de spus / nu tiu    
 Num rul total de cazuri 106 106 106 

Note: * În majoritatea cazurilor, procentajele dep esc 100 din pricina r spun-
surilor multiple. Au fost omi i subiec ii ce au atribuit calit ile a altor partied i cei 
care au r spunsul “Nu tiu”. 

1 – Partidul Comuni tilor din Repulica Moldova; 2 – Partidul Popular Cre tin 
Democrat; 3 – Alian a «Braghi ». 
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Tabelul 12A3. Calit i atribuite sus in torilor PCRM, PPCD i Alian a «Braghi »  
de c tre votan ii Alian ei «Braghi »  (în %) 

Procentaj descriind sus in torii de partid ca Opiniile votan ilor ai Alian ei 
«Braghi » despre: 

 1 2 3 
Calit i positive: 34.6 28.3 132.8 

1. Interesa i de ap rare i independen  10.7 6.6 40.5 
2. Oameni inteligen i 16.5 13.2 56.9 
3. Interesa i de umanitate 7.4 8.5 35.4 

Calit i negative 58.7 88.4 15.1 
4. Oameni egoi ti 16.5 25.5 2.5 
5. Tr tori ai libert ii 9,1 15.2 0 
6. Ignora i i nechibzui i 11.6 17.0 2.5 
7. Fasci i 6.6 6.6 2.5 
8. Imperiali ti 8.3 15.1 1.3 
9. Atei ti 6.6 9.4 6.3 

Calit i neutre 18.8 19.9 29.1 
10. Oameni religio i 5.8 4.7 15.2 
11. Tot felul 10.7 15.1 13.9 
12. Altele 2.3 1 0 
 Procentajul total* 112.1 137.5 177.0 
 Greu de spus/ nu tiu    
 Num rul total de cazuri 79 79 79 

Note: * În majoritatea cazurilor, procentajele dep esc 100 din pricina r spun-
surilor multiple. Au fost omi i subiec ii ce au atribuit calit ile a altor partied i cei ca-
re au r spunsul “Nu tiu”. 

1 – Partidul Comuni tilor din Repulica Moldova; 2 – Partidul Popular Cre tin 
Democrat; 3 – Alian a «Braghi ». 
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PARTICULARIT ILE DEMOGRAFICE SOCIALE  
ALE ABSOLVENTULUI  FACULT II RELA II 

INTERNA IONALE, TIIN E POLITICE I 
ADMINISTRATIVE ÎN PERIOADA 1998-2002 

 
Svetlana MIHALACHE 

Republica Moldova, Chi in u 
Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale, 

tiin e Politice i Administrative 
Laboratorul “Sociologia Politic ” 

Colaborator tiin ific 
 

Comunitatea  studen easc , ca  fenomen social are într-un caz elemente 
stabile ale unei expresivit ii vii, iar în alt caz – indici dinamici situativi. 

În actuala dare de seam  sunt cercetate rezultatele ob inute în baza ana-
lizei dosarelor personale ale studen ilor care au fost înmatricula i la universita-
te în anul I în perioada 1993-1997. Au fost examinate 712 dosare personale 
ale studen ilor de la Facultatea de Politologie, inclusiv sec ia de zi i cea f  
frecven  a promo iei 2002. În afar  de aceasta au mai fost examinate i dosa-
rele personale ale studen ilor de la Facultatea de Istorie, care au fost ca o ram-

 de lansare a primei promo ii cu un num r de 22 de politologi în procesul de 
studiere a dosarelor studen ti a fost utilizat  metoda colect rii statistice i a 
analizei datelor ob inute. 

Au fost calculate, reie ind din num rul absolven ilor pentru anii de studii 
1998-2002 (perioada de 5 ani) de la sec ia de zi a Facult ii Rela ii Interna io-
nale, tiin e Politice i Administrative care a constituit 578 de persoane10. 

Sarcinile de  baz  ale acestui proces au fost: 

                                                        
10 Arhiva U.S.M. Dosarele personale ale studen ilor facult ii respective pentru anii de 

studii 1998-2002. 
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- de a prezenta unele particularit i demografice i sociale ale absol-
ven ilor; 

- a dezv lui unele  preferin e, orient ri ale absolven ilor înv mîntului 
preuniversitar, diferite zone teritoriale ale Moldovei (nord, centru, sud), care 
studiaz  la Universitatea de Stat; 

- a dezv lui gradul de corespundere a locului de na tere al absol-
ventului cu locul unde a ob inut studiile preuniversitare; 

- a determina calitatea înv mîntului preuniversitar (colegiu, liceu, 
coli de cultur  general  din localit i urbane i rurale); 

- a studia starea social  a p rin ilor. 
adar, dac  vorbim despre deosebirile gender ale absolven ilor din pro-

mo ia anilor 1998-2002, este  necesar de a constata c  numai în anul 1998 s-a  
observat o predominare  eviden a a b rba ilor fa  de femei. 

 

Graficul 1. Repartizarea absolven ilor de la 
Facultatea de Politologie, conform sexului 
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În continuare (anul 1999) a demarat o reducere nesemnificativ  a num -

rului de b rba i – 4,8%, iar în anul 2001 aceast  reducere a constituit – 28,3%. 
Începînd cu anul 1999 s-a observat o tendin  spre majorarea a promo ii-

lor de femei: în anul 2001 greutatea specific  a femeilor a constituit – 64,7%; 
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în anii 2000 i 2002 contingentul de genul feminin îl dep te pe cel mascu-
lin mai mult de dou  ori. 

adar, predominarea fixat  a mediului feminin studen esc este caracte-
ristic  pentru absolven ii Facult ii de Politologie, începînd cu anul 2000. 

Caracterizînd  particularit ile  de vîrst  a absolven ilor, vom observa c , 
începînd cu prima promo ie, se p streaz  tendin a spre a a – numita “întineri-
re” foarte distinct  manifestîndu-se în grupul de vîrst  de 21-22 de ani: 59,2% 
– în a.1998 i 65,4% - în a.2002. Pentru compara ie aici ar fi necesar de a 
men iona c  la absolven ii Facult ii de Istorie predomin  vîrsta de 23-24 ( i 
mai mul i) ani. La absolven ii Facult ii de Politologie predomin  vîrsta de 25 
de ani ( i mai mul i). De regul , studiile preuniversitare le constituie colegiul 
sau primele studii universitare. 

 

Graficul 2. Repartizarea absolven ilor de la 
Facultatea de Politologie, conform vîrstei 
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Cît prive te repartizarea absolven ilor Facult ii de Politologie conform 

na ionalit ii, descoperim un tablou interesant: 81,8% din promo ia anului 
1998 se considerau moldoveni, 18,2% - români. În anul 1999 acest indice  s-a 
modificat, dup  cum urmeaz : 

94,5%  - moldoveni 
1,3%  - români 
2,9%   - ru i, care studiau în grupurile cu predare în limba român . 
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Graficul 3. Repartizarea absolven ilor de la Facultatea de 
Politologie, conform na ionalit ilor 
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În anul 1995 s-a decis de a forma  i grupe cu studiere în limba rus i, 
drept urmare, în a.2000 absolven ii. Facult ii de Politologie au constituit: 

5,7%  - ucraineni 
9,9%  - ru i 
2,9% - bulgari 
0,7%  - polonezi. 
tre anul 2002 s-a format o tendin  v dit  de majorare între absolven i 

a num rului de reprezentan i ai minorit ilor sociale: 
ucraineni - 6,2% 
ru i  - 12,4% 

uzi  - 4,1% 
polonezi, nem i  - 2,1% 

E necesar de a remarca aici c  statutul înn scut care i se atribuie fiec -
ruia de la na tere este sexul i na ionalitatea, dar unii absolven i au evitat indi-
carea na ionalit ii lor. 

Un rol nu mai pu in important în formarea personalit ii studentului îl 
are institu ia pe care acesta a absolvit-o pîn  la înmatricularea la universitate. 
Datele statistice ob inute dovedesc c  la Facultatea de Politologie în anul 1997 
au fost înmatricula i, în fond, absolven i ai liceelor din or.Chi in u – 27,7% i  
ai colilor medii din capital  – 20,0%.  
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În acela i timp trebuie de men ionat c  în anul 1993 la aceast  facultate 
au fost înscri i 36,4% absolven i ai colilor medii din localit ile rurale, 31,8% 
- ai colilor din localit ile urbane ale Republicii Moldova i doar 27,3% - din 
or.Chi in u. În anul 1994 16,2% dintre absolven ii liceelor din  capital  au 
fost înmatricula i la Politologie, 19,1% - absolven i ai colegiilor (în special ai  
celor pedagogice), 23,5% - din colile medii ale localit ilor urbane. În urm -
torii ani de  studii, din 1995 pîn  în 1997, se men ine tendin a de cre tere a nu-

rului de absolven i ai liceelor din Chi in u, înscri i la Facultatea de Poli-
tologie i apare una nou  – de cre tere a num rului absolven ilor de liceu din 
alte localit i ale Republicii Moldova. în afar  de aceasta în 1994, au devenit 
studen i – politologi i absolven i ai institu iilor preuniversitare din România – 
2,9%, ace ti indici men ionîndu-se în anii urm tori cu unele varia ii neînsem-
nate. În anul 1997 apar la Facultate absolven i din  Rusia i Ucraina – 1,5%, 
Transnistria – în 1995 – 0,7%, în 1996 – 1,3%, în 1997 – 1,5%. Pe lîng  aces-
tea în anul 1995 la sec ia de zi a Facult ii au fost înmatriculate persoane cu 
studii superioare complete – 2,2%, în anul  1996 – 1,3%, iar în 1997 – 1,5%. E 
necesar a sublinia c , de i Facultatea de Politologie e deschis  pentru absol-
ven ii tuturor institu iilor preuniversitare indiferent de localitatea în care func-
ioneaz , contingentul de baz  al înmatricula ilor este din Chi in u. 

 
Tabelul 1. Repartizarea absolven ilor de la Facultatea de Politologie, conform 

studiilor preuniversitare (în %) 
Anii de absolvire  

1998 1999 2000 2001 2002 
Liceele or.Chi in u  16,2 22,0 24,3 27,7 
Liceele de pe teritoriul 
Republicii Moldova  13,2 18,4 20,9 12,5 

colile medii din or.Chi in u 27,3 11,9 24,1 17,6 20,0 
colile medii din regiunile 

urbane 31,8 23,5 17,8 15,0 22,1 

colile medii din regiunile 
rurale 36,4 13,2 10,6 9,2 8,7 

Colegii  19,1 2,1 7,2 3,0 
Institu ii de înv mânt mediu 
din Tiraspol, Transnistria 4,5  0,7 1,3 1,5 

Institu ii de înv mânt 
mediu din Rusia, Ucraina     1,5 
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Institu ii de înv mânt 
mediu din România  2,9 1,4 2,6 1,5 

Studii universitare   2,2 1,3  
Nu este indicat   0,7 0,6 1,5 
TOTAL 100 100 100 100 100 

 
Analiza distribu iei absolven ilor de la Facultatea de Politologie dup  

starea social  a p rin ilor, reie ind din sfera activit ii lor de munc , arat  c  în 
1993, în ansamblu, aproximativ jum tate dintre ta i (49,5%) i mai mult de un 
sfert dintre mame (27,4%) f ceau parte din grupul social-profesional al electri-
cilor, oferilor, buc tarilor etc. 

În anul 1997 (promo ia 2002) din acest grup social profesional f ceau 
parte 17,5% dintre ta i i 12,9% dintre mamele absolven ilor. În acela i timp a 
crescut indicele  absolven ilor ai c ror p rin i sunt omeri. Din 1993 pîn  în 
1997 (promo iile 1998-2002) acesta s-a m rit cu 13,0%. A crescut num rul 
studen ilor ai c ror p rin i sunt func ionari, directori etc. la întreprinderi cu di-
ferite forme de proprietate (SA, particulare .a.). Începînd cu anul 1994 (pro-
mo ia 1999) apare tendin a de înscriere la Facultatea de Politologie a stu-
den ilor ai c ror p rin i sunt medici – 14,7% i  pedagogi – 26,5%. 11,2% din 
absolven ii promo iei 2001 aveau mame – medici i 20,9% - mame pedagogi. 
În anul de studii 1997 (promo ia 2002) acest  indice a sc zut. Se cere subliniat 
i faptul c  este mic num rul studen ilor ai c ror p rin i ar face parte din in-

telectuali din localit i rurale-zootehnici agronomi, veterinari .a.m.d. Nici în 
anul 1993 i nici în 1994 nu a fost vreun student care ar proveni din intelectu-
ali de la sate: agronomi, zootehnici, pedagogi, doar 9,2% medici – mame i 
13,6%, medici – ta i. În urm torii ani aceast  situa ie s-a schimbat i din pro-
mo ia 2001 3,9% dintre absolven i aveau ta i din acest grup social-profesional, 
iar în  2002 acest indice constitu ia la ta i 2,6%, iar la mame – 0,5% (acest in-
diciu nu include pedagogii). 

 
Tabelul 2. Repartizarea absolven ilor de la Facultatea de Politologie, conform 

statutului social al tat lui (în %) 
Anii de absolvire Denumirea profesiilor 

1998 1999 2000 2001 2002 
Func ionar; Poli ist; Militar etc. 13,7 10,2 4,3 3,3 6,7 
Director; Coordonator; Manager; 
Func ionar în firm   13,2 9,2 13,7 10,0 

Contabil; Economist etc. 4,5 2,9 2,1 0,6 2,1 
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Inginer; Geolog; Inginer 
constructor; Arhitector etc.  4,4 5,7 11,2 17,0 

Zootehnic; Agronom; Veterinar  4,5 4,4 1,4 3,9 2,6 
Deputat; Diplomat; Primar;  
Vice-primar  1,5 1,4 2,6 1,0 

Medic (lucr torii în medicin :  
sor  medical  etc.) 13,6 1,5 2,1 7,2 3,6 

Pedagog; Lector;  
Colaborator tiin ific  7,4 7,1 6,5 6,2 

Func ionar al întreprinderii de stat     1,0 
Lucr tor; Electric; ofer; Buc tar; 
Lemnar; Pielar etc. 40,9 22,1 22,8 19,0 17,5 

Jurnalist; Jurist; Artist; Preot etc. 4,5 4,4 2,8 1,3 2,6 
omeri   23,4 15,0 14,4 

Pensionari i invalizi de gr.I; II 4,5 2,9 2,1 3,9 2,6 
Colhoznici 9,1 10,2 2,1  1,0 
N-au mam  sau tat  9,2 1,5 13,5 11,8 3,6 
Nu este specificat  13,2   8,1 
TOTAL 100 100 100 100 100 

 
Tabelul 3. Repartizarea absolven ilor de la Facultatea de Politologie, conform 

statutului social al mamei (în %) 
Anii de absolvire Denumirea profesiilor 1998 1999 2000 2001 2002 

Func ionar; Poli ist; Militar etc. 13,6 14,7 6,3 9,8 8,7 
Director; Coordonator; Manager; 
Func ionar în firm   5,9 1,4 5,5 2,6 

Contabil; Economist etc. 18,2 4,4 9,9 7,3 6,7 
Inginer; Geolog; Inginer constructor; 
Arhitector etc. 4,5 1,5 4,3 3,4 2,1 

Zootehnic; Agronom; Veterinar      0,5 
Deputat; Diplomat; Primar;  
Vice-primar    0,6  

Medic (lucr torii în medicin :  
sor  medical  etc.) 9,2 14,7 8,6 11,2 9,3 

Pedagog; Lector;  
Colaborator tiin ific  26,5 18,5 20,9 14,9 

Func ionar al întreprinderii de stat     0,5 
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Lucr tor; Electric; ofer; Buc tar; 
Lemnar; Pielar etc. 27,4 8,9 5,7 12,4 12,9 

Jurnalist; Jurist; Artist; Preot etc. 4,5 4,4 1,4 2,0 2,1 
omeri 4,5 5,9 29,1 20,3 20,2 

Pensionari i invalizi de gr.I; II 13,6 4,4 2,1 2,6 7,2 
Colhoznici  2,9 1,4  1,0 
N-au mam  sau tat   2,9 2,8 1,3 1,5 
Nu este specificat 4,5 2,9 8,5 3,3 9,8 
TOTAL 100 100 100 100 100 

 
E necesar a se atrage aten ia i la faptul c , începînd cu anul 1994, în 

mediul studen esc apar studen i ai c ror p rin i sunt diploma i, deputa i, pri-
mari etc. La promo ia 1999 acest indice constitu ia 1,5%, iar la promo ia 2001 
– 2,6%. 

Pe lîng  aceasta o parte dintre studen i au p rin i la vîrsta de pensionare 
sau invalizi. La promo ia 1998 indicele ta ilor din aceast  categorie reprezenta 
4,6%, iar al mamelor – 13,6%. În anul 2002 acest indice constitu ia  2,6% la 
ta i i 7,2 la mame. 

În afar  de aceasta sunt studen i care  au fost educa i doar de mam , în 
1998 - 9,2% dintre studen i f ceau parte din acest grup,  iar în anii urm tori 
apar studen i-orfani. În anul 2001 - 11,8% studen i au indicat lipsa tat lui, iar 
a mamei – 1,3%. În anul 2002 acest indice constituia respectiv 3,6% i 1,5%. 

adar, în final, se cere a men iona c  absolventul Facult ii de Politolo-
gie are ni te particularit i social-demografice specifice care se manifest  prin 
urm toarele: 

1) este în curs de desf urare procesul de feminizare la facultate; 
2) se formeaz  tendin a de “întinerire” a mediului studen esc; 
3) cre te contingentul studen ilor care fac parte din minorit ile na ionale; 
4) absolven ii liceelor din Chi in u i din alte localit i urbane dau pre-

ferin  Facult ii de Politologie a Universit ii; 
5) locul na terii nu are un loc important în formarea personalit ii stu-

dentului, pentru c  este posibil s  aib  loc procesul de migra ie intern  (s-a 
scut la sat, dar a absolvit o coal  or eneasc  etc.); 

6) este vizibil  apari ia încrederii atît la p rin ii care au un statut egal i 
care recomand  înscrierea la aceast  facultate, cît i la studen ii înmatricula i 
la Universitate. 

 



74 

 

 FORMAREA LIDERILOR ÎN CONDI IILE SOCIET II 
POST-SOVIETICE: ASPECTE DE GEN 

 
Silvia SACA 

Republica Moldova, Chi in u 
Managerul Programului de Formare a Liderilor PNUD/Moldova 

expert în problemele genurilor PNUD regiunea european  
 

Victor SACA 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale, tiin e Politice 

i Administrative, Catedra Politologie, 
 doctor-habilitat, conferen iar 

 
In this article are examined the social and political aspects of gender 

relations within the framework of postsovietical type of leadership. Special 
position occupies the problems of the formation of leaders in the Republic of 
Moldova, in particular based on the example of the Leadership Programme 
UNDP / Moldova and Ministry of Labor and Social Protection. 
 

Se spune c  liderii schimb  lumea. Natura  liderismului are particularit i 
efective a realit ilor sociale complexe în comunit ile contemporane, spune 
S.V.Berresford, pre edintele funda iei Ford. Liderii au abilit ile necesare pen-
tru a uni diverse grupe împreun , de a depista acele probleme care îi despart  
pe oameni, de a lua decizii i de a efectua acele ac iuni care duc spre îmbu-

irea vie ii poporului. Prin recunoa terea succeselor liderilor, noi îi ridi-
m  în sl vi i ca urmare, marc m diferen ele între noi.  

Fenomenul liderismului în general i cel al form rii liderilor în condi iile 
transforma iei post-sovietice în particular, ocup  un loc deosebit în cadrul pre-
ocup rilor tiin ifice actuale. Studii tiin ifice speciale, ample asupra acestui 
fenomen au început în secolul XX, îndeosebi, de c tre distin ii savan i occi-
dentali J.Blondel, G.Lasswell, G.Le Bon, L.Stuart, R.Tucher i al ii, iar în 
URSS din a doua jum tate a anilor 80, o dat  cu perestroika gorbaciovist . 

Actualmente, în Republica Moldova liderismul este abordat în diferite 
ipostaze: ca fenomen general, cu întruchip ri de substan  politic , structurale, 
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tipologice11, ca factor al rela iilor de putere12, ca variabil  de interes13, ca tip i 
stil de conducere14, ca imagine politic 15. În pofida diverselor aspecte inves-
tigative liderismul r mâne ast zi practic nevalorificat în ce prive te parametrii 

i de gen. Acest fapt este caracteristic nu numai pentru tiin a social  din 
Republica Moldova, ci i din întreg arealul postcomunist i chiar pentru tiin a 
din rile occidentale. Aceasta se datoreaz  în mare parte modului patriarhal de 
gândire vis-a-vis de raporturile dintre genuri, fapt urm rit nu doar la nivelul 
con tiin ei obi nuite ci i a celei teoretice. 

Pornind de la lipsa oric ror repere în abordarea problematicii lideriale  de 
gen în literatura politologic  moldav , ast zi sunt necesare cercet ri speciale 
care ar elucida într-un fel mecanismul rela iilor de gen la capitolul liderism, 
ceea ce i ne-a determinat s  întreprindem acest studiu. 

Liderismul (de la englezescul „Leader”-lider) este un cuvânt cople itor, o 
calitate atât personal , cât i colectiv , axat  pe conducere, pe exercitarea 
rolului de frunte. Existen a acestei calit i  este evident , dar totodat , greu de a 
o descrie, înc  mai greu este de a o realiza în practic i aproape imposibil de a 
o educa altora, afirm  D.Campbell16 directorul Centrului de Liderism Creativ 
din SUA. Liderismul este interdependent de comportamentul oamenilor, de 
deciziile liderilor, mai ales a celor din politic , decizii care afecteaz  via a a 
milioane de persoane. Prin urmare, no iunea de liderism are un caracter 
universal, reflect  întreaga gam  de rela ii, inclusiv i în special, dintre genu-
rile umane. 

Pe de alt  parte, toate persoanele sau majoritatea lor sunt p i ale dife-
ritor organiza ii, institu ii, adic  membrii unui colectiv de munc , unui club, 

                                                        
11 A se vedea Mo neaga V., Beniuc V., Spinei T. Liderismul politic // Politologia 

(Prelegeri la cursul universitar) Partea III. - Chi in u, 1995. 
12 A se vedea leahti chi M. Eseu asupra reprezent rii puterii. Cazul liderilor. – Chi-

in u, 1998. 
13 A se vedea Malai V., Saca V. Dimensiunile rela ionale i de interes ale liderismului 

politic // Analele Universit ii de Stat din Moldova. Seria „ tiin e Socioumanistice” 
Vol.II. - Chi in u, 2002. 

14 A se vedea Rotaru V. Tipurile de lideri i stilurile lor de conducere în comunicarea 
de afaceri // Analele Universit ii de Stat din Moldova. Seria „ tiin e Sociouma-
nistice” Vol.II. - Chi in u, 2002. 

15 Ase vedea ., . : . // Republica 
Moldova la începutul mileniului III: realit i i perspective. - Chi in u, 2001.  

16 A se vedea Campbell D. Foreword // Contemporary issues in leadership. - London, 
1984, p.13. 
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consiliu, partid sau ONG etc. Ei se supun conduc torului, liderului, manage-
rului. 

La prima vedere no iunile de lider, conduc tor i manager sunt sinonime 
i totu i, ele nu trebuie privite ca identice. În particular, no iunile de liderism i 

de  conducere,  de i  par  a  fi  sinonime i  cu  adev rat  au  mult  comun,  exprim  
sensuri specifice, clar determinate17. Liderismul este mai întâi caracteristica 
psihologic  a comportamentului unor anumi i membri ai grupului, înzestra i cu 
calit i de a influen a, pe când conducerea se impune drept caracteristic  
social  cu privire la repartizarea rolurilor de conducere i supunere. Spre deo-
sebire de liderism conducerea este un fenomen i un proces reglementativ al 
societ ii. 

Atât liderismul, cât i conducerea au aspectele lor specifice de gen, de-
terminate de condi iile obiective i subiective ale regimului existent, care în ul-
tima instan  favorizeaz  sau dimpotriv , împiedic  crearea oportunit ilor 
egale pentru femei i b rba i în vederea asimil rii rolurilor de lider sau de con-
duc tor. Fenomenul liderismului i a conducerii, raportat la rela iile de gen, se 
manifest  în diverse sfere: politic , economuc , social , administrativ , 
militar , educa ional , civil , familiar  etc. Adic  liderii sunt femei sau b rba i, 

rin i sau copii, directori de coli, comandan i de armat , modelieri, ma-
nageri, antreprenori, lideri de partid, antrenori, conduc tori de ONG-uri etc. Ca 
i în alte forme de conducere, controlul personal al liderului asupra or-

ganiza iei presupune influen a asupra persoanelor (femei, b rba i) întru ob-
inerea scopurilor sale. 

Dimensiunea genurial  a liderismului, indiferent de propor ii – multias-
pectuale sau restrânse ca substan  - apare acolo unde apar grupe mixte sau 
aparte de femei i de b rba i, mai bine sau mai r u organizate, dat fiind doar 
prin aceste grupe genurile î i pot realiza n zuin ele. A percepe la justa valoare 
rolul acestei dimensiuni în practica social-politic  este destul de complicat, de-
oarece sunt diferite moduri de a vedea rolul femeii i a b rbatului în familie i 
în societate. 

În Occident, odat  con tientizat rolul liderului-femeie, apar cursuri, fa-
cult i, scoli pentru preg tirea i formarea continu  a liderilor, fie aparte, fie în 
cadrul institu iilor de studiu de gen. Companiile, partidele, organiza iile, însu i 
liderii cheltuie sume impun toare pentru a înv a noi tehnologii, abilit i ne-
cesare de a se men ine în top. 

                                                        
17 A se vedea . : , , . – -

, 2001, p.223 



77 

 

Pe teritoriul post-sovietic situa ia este complet alta. Puterea tradi iei, a 
stereotipurilor, a gândirii patriarhale, dominant  la toate nivelurile, este deo-
camdat , factorul decisiv de marginalizare a femeii în liderism. Acest lucru îl 
urm rim chiar de la sfâr itul anilor 80, când apar primele elemente ale demo-
cra iei i liderii politici se fac tot mai vizibili, participând la mitinguri organi-
zate i spontane. Absoluta majoritate a lor sunt b rba i, ei cuceresc simpatia 
adep ilor democratiz rii, a tineretului, în special i ca rezultat, cap  nu doar 
popularitate ci i puterea politic  real . Fenomenul marginaliz rii lideriale a fe-
meii îl observ m atât în afara organiza iei formale, cât i în cadrul organiza-
ional ce ine de deficitul de activitate a ei în institu ie, de slaba influen  a fe-

meii asupra procesului decizional.  
Spre regret, în Republica Moldova i în alte ri ex-sovietice nu s-a con-

tientizat în deplin  m sur  importan a de a forma i a avea lideri noi, cu ca-
pacit i i abilit i necesare pentru instituirea democra iei paritare, care ar re-
flecta necesit ile tuturor comunit ilor sociale. Viitorul rii noastre, credem 

 va fi direct propor ional nivelului de con tientizare a acestui fapt. 
i totu i, cine este un lider, cum ni-l imagin m? R spunsul de cele mai 

multe ori urmeaz : numele unui comandant militar (Jukov), voevod sau dom-
nitor. Marii lideri din totdeauna au fost eroi, în special eroi militari. Identifi-
carea liderilor cu eroii militari este i bine i r u. 

Bine: pentru a te inspira la noi victorii. Oricare din noi are nevoie de exe-
mplu, de model. Or Eroul militar tie încotro s  mearg i cum s  câ tige lupta.  

u: 1) consumi prea mult  energie pentru a te identifica cu el, plus ri ti 
 te faci dependent de liderul-model; 

2) un lider contemporan are nevoie mai întâi de abilit i de comunicare i 
negociere pentru a evita situa ia de conflict. E cunoscut i faptul c  violen a 
provoac  violen . Acesta e un circuit vicios, f  a avea solu ie (Cecenia, 
Moldova, partea stâng  a Nistrului etc.). 

3) de obicei ace ti lideri sunt b rba i în straie militare, ceea ce pe de o 
parte contribuie la educarea unui lider, bazat în valori patriarhale, iar acestea 
marginalizeaz  participarea femeilor la luarea deciziilor i a b rba ilor la pro-
cesul educa ional, inclusiv în familie. 

4) un lider militar, un voevod are metodele sale, metode de constrângere, 
este autoritar i acest tip de lider corespunde sistemului totalitar. 

Totodat , este bine s  avem mai multe modele-lideri. De la unii am putea 
împrumuta unele calit i, de la al ii-altele. În a a fel ne cre m imaginea proprie 
dorit . 

Problema form rii liderilor este nemijlocit legat  de specificul lor tipolo-
gic, întrucât orice tip de lideri necesit  forme i modalit i distincte de apari ie 
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i constituire. Actualmente, exist  diverse clasific ri a liderismului, care vizea-
 într-o m sur  mai mare sau mai mic  rela iile de gen ale tranzi iei: politic , 

sociologic , psihologic , sistematizant  (interdisciplinar ).  
Dac inem cont de importan a în societate a liderismului politic, mai bi-

ne venite într-o societate tranzitorie, cu instabilit i si discrimin ri în baz  de 
gen sunt urm toarele clasific ri:  

 Clasificarea bimembr  a liderilor politici, axat  pe criterii 
de dihotomie (lideri „r i” i  „buni”, lideri „eroi” i „r uf tori”); 

 Clasificarea trimembr  (Weberian ) – lideri tradi ionali, 
ra ionali, carismatici; 

 Clasificarea multimembr  (liderul „marele om”, liderul 
„comivoiager”, liderul „marionet ”, liderul „pompier”). 

Formarea acestor i altor tipuri de lideri politici este, ast zi, un proces 
contradictoriu, care nu cunoa te exprim ri „pure”, ideale, ci mai degrab i mai 
frecvent combinate, uneori destul de ciudat, de exemplu, liderul, care îmbin  
concomitent elemente tradi ionale, ra ionale, carismatice, cu o dominare a 
unuia din ele. 

În viziunea noastr  ast zi o clasificare mai reu it , mai sintetic  a lide-
rismului, în care se înscriu bine i rela iile de gen, este cea a lui R.Stogdill în 
baza a 11 idei cheie18: 

1. Liderismul  ca centru al intereselor colective, ce ar însemna c  lide-
rul este centrul spiritual-emo ional i exprim  puterea tuturor prin lider. El de-
termin  structura grupului, atmosfera de lucru, ideologia i interesul de grup. 

2. Liderismul ca manifestare a tr turilor personalit ii. Acest tip 
întruchipeaz  acumularea optimal  de tr turi care permite persoanei s  ob i-

i s  men in  cu succes pozi ia. 
3. Liderismul ca art  a concilierii. Aici accentul se pune pe iscusin a 

de a ob ine concilierea i consensul. Asemenea liderism e numit consensual. 
4. Liderismul ca ac iune i comportament. Aici se accentueaz  aspec-

tul comportamental. Spre exemplu: distribuirea obliga iunilor, stimularea i 
critica membrilor grupului, motiva ia întru atingerea rezultatului. 

5. Liderismul ca instrument al ob inerii scopului i rezultatului. 
Acesta înseamn  c  eficacitatea liderului este direct dependent  de ob inerea 
rezultatelor i satisfacerea necesit ilor membrilor grupului. 

6. Liderismul ca interac iune. În acest caz liderismul este conceput ca 
efect al activit ii în grup. Liderismul este un anumit fel de rela ii interperso-

                                                        
18  A se vedea  Stogdill R. Handbook of leadership. A survey of theory and research. – 

New-York, 1974. pp.7-16 
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nale: membrii grupului îndeplinesc sarcinile lor, fiindc  doresc s  le îndepli-
neasc . 

7. Liderismul ca capacitate de convingere. Aici se scoate în relief di-
feren a dintre liderism i conducere. Dac  conducerea, conform adep ilor aces-
tui punct de vedere, este iscusin a de-a constrânge, sau amenin area de a se 
aplica constrângerea, pentru a impune persoanele s  urmeze direc ia de-
terminat , liderismul conduce prin intermediul convingerii, stimul rii i a 
îndemnului la activitate prin exemplu personal. Un asemenea caracter de com-
portament este caracteristic mai multor organiza ii politice i ob te ti, nefor-
male. 

8. Liderismul ca realizare a influen ei. În acest caz liderismul este per-
ceput ca proces de influen  asupra activit ii grupului. O importan  deosebit  
le revine rela iilor interpersonale. 

9. Liderismul ca rela ii ale puterii. Este vorba, în acest caz, despre for-
ma rela iilor de liderism, de capacitatea unui individ de ai domina pe al ii. 

10.  Liderismul ca diferen iere a rolurilor. Fiecare participant al inter-
rela iilor lider - subaltern joac  un rol determinat. Baza acestei diferen ieri este 
procesul interac iunii i a interinfluen ei dintre membrii grupului, adic  un in-
divid influen eaz  asupra altor indivizi, iar ace tea din urm  reac ioneaz  la 
aceast  influen . 

11.  Liderismul ca ini iere sau construire a structurii de grup. În acest 
caz liderismul este examinat ca proces, care genereaz i men ine structura de 
rol al grupului. Liderul concentreaz  în a a fel structura ca s  legitimeze 
statutul s u de lider. 

Totu i, i aceast  clasificare a liderismului, precum oricare alt  clasificare 
a tipurilor de lideri, nu poate fi rigid , strict . De obicei liderii au câte ceva din 
fiece categorie sau tip, dar la o etap  sau alta a tranzi iei moldave i post-so-
vietice în general, predomin  caracteristici dintr-un tip sau altul.  

În opinia noastr  pentru Republica Moldova i pentru alte ri post-sovie-
tice mai evident în cei 10 ani de transforma ie este liderismul ca comportament 
de dublu standard în mentalitate, cultur  politic , activitate, rela ii, în familie, 
în colectivul de munc i societate. 

În Republica Moldova noi am acumulat o experien  de lucru cu lideri de 
diferite nivele în proiectul „Genurile în Dezvoltare” i „Femeia, Societatea i 
Politica” care sau soldat cu mai multe rezultate, precum ar fi prima mas  
rotund  cu tematica „Femeile, Societatea i Politica”(februarie 1997), care a 
avut ca scop sensibilizarea liderilor partidelor politice vis-a-vis de necesitatea 
includerii i promov rii femeilor în partide, de m rirea num rului femeilor în 
Parlament; majorarea real  a num rului femeilor în partidele politice; institui-
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rea Mecanismului de Stat în problemele promov rii femeii19; formarea re elei 
de comunicare a unor ONG de femei cu denumirea „Grupul Beijing” (1995) 
etc. Un rol deosebit în acest sens îl are apari ia Programului de Formare a Li-
derilor (Gender Sensibili). Programul î i propune s  sus in  tranzi ia Moldovei 
spre o democra ie stabil i sigur , prin a contribui la formarea de noi lideri 
politici, manageri din structuri statale, antreprenori femei i b rba i. Programul 
de Formare a Liderilor, sus inut de PNUD i Ministerul Muncii i Protec iei 
Sociale, î i desf oar  activitatea (la moment) în 4 jude e: Soroca, Cahul, 
Lapu na i UTA G uzia din anul 2001. În Program sunt inclu i câte un grup 
de 20 persoane (50% femei, 50% b rba i) din: 

 Administra ia Public  Local , 
 Politicieni locali, 
 Antreprenori 

 În acest r stimp am avut mai multe traininguri, worshopuri, c torii de 
studiu în Suedia i Ucraina cu diverse categorii de lideri. Grupul cel mai rezul-
tativ a fost cel al antreprenorilor. Programul de lucru pentru ei a durat un an. S-
a dovedit c  acest grup a fost cel mai receptiv, tot ce înv au în training, în-
torcându-se acas  încercau s  implementeze în familia lor, în afacerea lor 
(modificau locul de lucru al secretarei, sala în care fac adun ri, rela iile cu su-
balternii). Unii, revenind la trening, ziceau: Ce s  fac, dac  subalternii nu vor 
sa în eleag  pân  nu strig sau nu dau cu pumnul în mas . Aceasta, dup  noi, 
confirm  c  liderii în cauz  au avut necesitatea de noi cuno tin e i voin  de a 
le implementa, de i de la bun început majoritatea a avut o doz  de scepticism. 

Antreprenorii au stabilit un network (re ea de comunicare) care func io-
neaz  stabil. i-au întocmit un plan de lucru cu personalul. Sunt gender sensi-
bili. (Unul din ei nu a luat la serviciu în calitate de cus tori pe 2 b rba i i dup  
seminar i-a g sit, i-a testat i acum ace tea lucreaz  la fabric ). Participan ii au 
înv at sa se bucure pentru oricare succes, cât de mic ar fi fost. 

Cele 4 Grupe din administra ia public   sunt diferite de la jude  la jude . 
Au avut nevoie de mai mult timp pentru a forma echipele. Dublu Standard a 
devenit stil de via  pentru o bun  parte din ei, dar sunt i persoane care cu tot 
dinadinsul se str duie s  urneasc  carul din loc.  

Practic toate jude ele sau confruntat cu probleme caracteristice pentru ac-
tivitatea în grup sau echip . i au înv at c  problemele în echip  sunt inevi-
tabile i c  echipa e greu de format, dar este necesar. Pe un manager îl întreab  
un prieten: 

                                                        
19 A se vedea  Raport  Statutul femeii în Republica Moldova. PNUD / Genurile în Dez-

voltatre. - Chi in u, 1999, p.105. 
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- Cum îti merg lucrurile în Companie?  i acela r spunde.  
- Compania aduce profit bun, sunt mul umit. 
- i subalternii? 
- O, de la ei am dureri de cap, dac  nu ar fi ei a  fi fericit. 
Grupele de politicieni sunt un capitol aparte în activitatea de formare a li-

derilor. De i de la început ei erau mai pu in receptivi, pu in cooperan i, încer-
cau s  domine trainingul, pân  la urm  au reu it s  se încadreze în activitate, 
manifestând  interes i dorin  de a acumula mai multe cuno tin e i au dus 
aceast  informa ie în partidele lor la nivel local i cel de ar . 

Lec ia pe care am înv at-o e c  persoanele cu func ii de decizie nu au 
bdare s  vorbeasc  cu oamenii. Ei în cele mai multe cazuri sunt lipsi i de abi-

litatea de a asculta i la jum tate de fraz  întrerup interlocutorul spunând: Am 
în eles, r spund. Or, esen a întreb rii nu a fost auzit . 

Noi credem c  este necesar s  înv m a fi lideri, s  folosim i experien a 
din trecut, s  lu m ceea ce a fost bun din acel sistem, pentru a asigura con-
tinuitatea, leg tura dintre diferite timpuri. Ce a fost bun? “Cre terea cadrelor”. 
Selectarea i formarea cadrelor în URSS a fost foarte clar organizat . Copiii cu 
capacit i de lideri erau selecta i de la gr dini e i crescu i treptat: în coal , 
institu ii superioare, în colile superioare de komsomol i de partid. Plus la 
aceasta era i o cot  stabilit  pentru femei, muncitori i kolhoznici, minorit i 
etnice, adic  a segmentelor sociale din societate. Ce era negativ? A fost ideolo-
gizat  procesul de formare a liderilor, lipseau persoanele cu handicap fizic. 

Ce avem azi?  
 Lipse te un sistem de formare a liderilor. Exist  doar programe sau 

proiecte, fapt ce nu asigur  necesit ile unui sistem liderial.  
 Nu exist  instruirea continu  a liderilor. 
 Lipsesc cercet ri etno-psihologice a liderismului care ar specifica 

liderul de tip moldav, plusurile i minusurile, necesit ile i dolean ele lui. 
 Sunt lideri ai diferitor partide, dar care au un comportament asem -

tor, prin urmare, structurile organiza iilor i rela iile în interiorul lor  aseam  
cu cele ale PCUS. 

 Deciziile de obicei sunt luate de lider i poate de un grup restrâns de 
persoane apropiate, ceea ce nu are nimic comun cu democra ia i cu atât mai 
mult, democra ia paritar . 

 Dublu Standard al liderilor domin  în toate sferele vie ii sociale. 
 Func ioneaz  centralismul democratic, instrument de marginalizare  a 

celor minoritari. 
Dep irea acestor probleme este o necesitate a timpului, un obiectiv cheie 

al transforma iei democratice, promovarea i realizarea c ruia, credem c  v-a 
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contribui la stabilitate i progres, la ra ionalizarea rela iilor lideriale de gen, 
prin excluderea marginaliz rii în baz  de gen. 
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The phenomenon of party transformation under the conditions of post-
soviet society are examined in the article. The specific character of the 
Republic of Moldova is taken into the consideration. The conceptual, genealo-
gical and functional relationships of general social transformation and party 
transformation occupy an important place. 

 
Considera ii generale 

Abordarea oric ror probleme sociale, inclusiv de natur  tranzitorie, 
implic  iminent factorul delimit rilor na ionale, de sens, de substan , i nu în 
ultimul rînd, al corel rilor interconcepte, interfenomene, interprocese. Rapor-
tat la studiul curent acest factor este pe cît de necesar, pe atît de complicat i 
contradictoriu, întrucît transforma ia ca atare, îndeosebi cea partinic , 
conjugat  cu parameri geocronometrici ai societ ii postsovietice, în general, 
i a celei moldave, în particular, pare a fi un fenomen neobi nuit, penetrat 

pregnant de disfonie valoric , de dihotomii diforme. În aceast  ordine de idei 
se impune drept oportun  analiza urm toarelor chestiuni:  

a) este oare operant  oricînd i pe deplin no iunea de transforma ie în 
cazul practicii partidiste a societ ii postsovietice?;  

b) în ce m sur  indicii de partid a societ ii date corespund obiectivului 
i spiritului transforma ional?;  

c) cum se înscrie dezvoltarea partidismului din Republica Moldova în 
circuitul transforma ional? 
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spunsul la aceste întreb ri (rar întîlnite pîn  acum într-o astfel de 
formulare) i la altele similare, legate de func ionarea organiza iilor politice în 
condi iile tranzi iei postcomuniste, nu s-a bucurat deocamdat  de claritate i 
concrete e. Cauza rezid  desigur, în complexitatea i mai ales în nova ia, ori-
ginalitatea perioadei în care ne afl m, în desele noastre r ciri (teoretico-
practice), mai bine de zece ani, prin labirintele tranzi iei sau transforma iei 
(termenii în cauz  nu difer  substan ial unul de altul), iar de aici, în insufici-
en a i chiar în simplismul abord rii i percep iei fenomenelor social-politice, 
inclusiv a partidismului. 

 îndoial , problematica partinic  a devenit în ultimii 10-15 ani obi-
ectul preocup rilor tiin ifice a multor savan i din ar . Au ap rut i apar 
lucr ri (monografii, culegeri, articole) tiin ifice ale politologilor, sociologilor, 
istoricilor, publici tilor în care se analizeaz  diverse aspecte ale partidismului, 
în general, i ale celui postcomunist, inclusiv moldav, în particular20. 

Acestu-i domeniu tiin ific se consacr  teze de doctorat, teze de masterat, 
teze de licen , bazate pe instrumentele de cercetare atît speciale, cît i 
interdisciplinare. 

Totu i în spa iul postsovietic, îndeosebi în Republica Moldova, ast zi se 
resimte un deficit evident de cercetare complex  a fenomenului de partid, de 
ajustare a acestuia la condi iile transforma iei locale. Mai mult, majoritatea 
publica iilor sufer  de o oarecare artificialitate în interpretarea fenomenului 

                                                        
20 Vezi: Rusnac V. Sistemul de partide în Republica Moldova: problemele clasific rii. 

// MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ) Partea II. - Chi in u, 1993; -
., . : . // 

MOLDOSCOPIE ( )  III. - , 
1993; Mo neaga V., Rusnac Gh. Alegerile parlamentare i consolidarea sistemului 
politic pluripartidist în Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de ana-
liz  politic ) Partea IV. - Chi in u, 1994; Ila ciuc D. Elitele partidelor politice în 
Republica Moldova: problemele form rii i activit ii. // MOLDOSCOPIE 
(Probleme de analiz  politic ) Partea XI. - Chi in u, 1999; Pluripartidismul în 
Moldova: esen a i specificul form rii. USM. - Chi in u, 2000; Cujb  V. Geneza 
partidelor politice în contextul analizei comparate. // Moldova i lumea. Nr. 7-8. - 
Chi in u, 2000; Ciurea C., C tici R., Andrie  V. Geneza partidelor politice. Un 
caz particular – Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  
politic ) Partea XV. - Chi in u, 2001; .  

: . // 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ) Partea XIX. - Chi in u, 2002; 
Solomon C. Constituirea forma iunilor i partidelor politice în Republica Moldova 
(1988-1993). // Analele tiin ifice ale USM. Seria “ tiin e socioumanistice” Vol. II. - 
Chi in u, 2001. 
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dat, de o oarecare rupere a lui de contextul tranzi ional. O atare situa ie poate 
fi calificat  drept insuficien  de juxtapozi ie, juxtapunere a paradigmelor re-
la ionale tranzi ie (transforma ie) – partidism. Anume de aici i rezult  
sl biciunea ma in riei actuale de partid în raport cu obiectivele tranzi iei, cu 
imperativele tehnologice i procesuale ale acesteia. 

În cel mai bun caz cercet rile stasiologice de la noi sînt racordate doar 
par ial la esutul transforma iei sociale. Dominant  în cadrul lor r mîne a fi 
totu i, alinierea la criteriile clasice i postclasice de analiz  a partidului, evi-
tîndu-se preconceput sau incidental (mai rar), abord rile lui postmoderne, 
postsistemice, conjugate la specificul transforma ional postsovietic de gen 
moldav.  

Parametrii principali ai partidului (geneza, constituirea, 
institu ionalizarea, func ionarea, tipologizarea) deseori se compar  
necondi ionat cu experien a de partid acumulat  în democra iile dezvoltate, 

 a se aten iona suficient asupra specificului na ional, a elabor rii unor 
mecanisme reale de îmbinare ra ional , pe cît este posibil, a începutului 
pluripartinic est-european cu pluripartidismul postmodern din Vest. De aici i 
apar pericolele vesterniz rii i globaliz rii, care in în special de transferarea 
mecanic  a unor realiz ri occidentale (iar împreun  cu ele i a unor forme deja 
dep ite de dezvoltare politico-partinic ) pe solul tranzi iei estice. Fiind 
acceptate ca sui-generis în condi iile sociale ale rilor de tipul Moldovei, f  
o remodelare a lor dup  rigorile locale, aceste realiz ri nu pot duce decît la 
instabilitate i criz  politic , la disfunc ii ale construc iei i ale interrela iilor 
de partid. 

Bineîn eles, atitudinea exigent  vis-à-vis de viabilitatea valorilor din ex-
terior, în cazul Moldovei, nu trebuie considerat  drept o izolare de experien a 
avansat  a rilor din Occident sau a celor din imediata vecin tate. Ba dimpot-
riv , exigen a presupune a ine cont atît de contextul general valoric al par-
tidismului, luat ca ansamblu – toate rile lumii, i ca parte – rile 
postcomuniste, cît i de contextul specificit ii partinice, ca substan  
deosebit  de la ara la ar . În acest sens a cunoa te transforma ia de partid din 
Republica Moldova înseamn  a o confrunta nu numai cu evolu iile de partid 
din rile occidentale ( i nu atît cu ele), ci i cu ale unor ri din Europa 
Central i de Est, care deja au realizat obiectivele tranzi iei (aflate 
actualmente în perioada consolid rii democra iei), precum i cu ale celor din 
albia similar  a transforma iei - statele ex-sovietice – cu care Moldova a fost 
parte component  a aceluia i imperiu, a avut aceea i soart , iar în prezent au 
împreun  ceva comun în determinarea i promovarea tehnologiilor 
democratiz rii. 
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Pornind de la ambele contexte – general i particular – marc m dou  la-
turi ale transforma iei de partid în arealul postsovietic: omogenitate i diversi-
tate. Luate ca totalitate acestea formeaz  dihotomia tangen ei – diferen ei par-
tinice, care în func ie de factorii obiectivit ii i subiectivit ii politice, mai 
ales de capacit ile de cunoa tere, de orientare i de ac iune a partidelor politi-
ce, întruchipeaz  ramific ri a unor st ri conforme (dar deseori i diforme) de 
manifestare. 

Omogenitatea, ca latur  a transforma iei, indic  obiectivele i unele 
modalit i, mai mult sau mai pu in comune de mi care a statelor ex-sovietice 
spre un anume standard democratic. Practica de mai bine de zece ani a acestor 
state (cu excep ia rilor Baltice) confirm  preponderent posibilit i pierdute 
de democratizare a societ ii, inclusiv a rela iilor de partid, dominarea de-
corului democratic i a tendin elor autoritare în toate sferele vie ii sociale. 
Acest fapt ne face s  credem c  unul din obiectivele fundamentale ale 
transforma iei postsovietice – democratizarea politico-partinic  – deocamdat  
nu s-a realizat, el fiind p truns de ceea ce unii savan i numesc “democratism 
fals”, “regres autoritar”21. În acest context general al i savan i nu numai c  pun 
la îndoial  democra ia actual  de partid în spa iul postsovietic, ci i o 
consider  (conform criteriilor occidentale) lipsit  de perspectiv 22, cauza, dup  
ei, fiind pierderea de c tre partidele din Est i din Vest a pozi iei în societate. 

Diversitatea transforma ional-partinic  din societatea postsovietic , de i 
pare a fi opus  omogenit ii, este în felul s u o completare a acesteia, centrat  
asupra unor variante specifice de democratizare, care ast zi nu pot fi explicate 
exclusiv în baza unor criterii ale modelelor clasice ale democra iei. Aceste 
variante, concepute prin prisma substan ei partidiste a fiec rei ri, pot fi ase-

toare doar, în baza formal i nu de con inut, în baza atributelor 
democratice de procedur . Ele sînt, în viziunea noastr , o component  a ceea 
ce S.Huntington nume te “diferen iere a democra iei”23 în  func ie  de  
asimilarea tot mai intens  de c tre diferitele societ i a institu iilor 
democratice. În aceea i dimensiune a diversit ii democratice a 
transforma iilor posttotalitare actuale se înscrie i punctul de vedere al 
politologului rus A.Melivili, conform c ruia propor iile “valului al treilea” al 
democratiz rii necesit  o percepere mai profund  a diverselor unde 
                                                        
21 Vezi: .  

. // , 1999, 3, .47. 
22 Vezi: . :  

? // , 1998, 2, c.57-58. 
23 Vezi: Huntington S. Democracy For the Long Haul. // Jurnal of Democrasy. Vol. 7, 

Nr.2, 1996, p.10 
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democratice, ap rute aproximativ în acela i timp, dar în condi ii, împrejur ri i 
contexte diferite, problematic comparabile, care se desf oar  dup  legit i 
diferite24. Acest ra ionament are, dup  noi, o semnifica ie deosebit  pentru a 
în elege locul i rolul partidului politic în societatea moldav , inclusiv în 
accelerarea sau în încetinirea procesului democratic. 

Omogenitatea i diversitatea partinic  în diferite societ i a spa iului 
post-sovietic, se afl  în raporturi de compatibilitate relativ  sau de 
incompatibilitate, fapt determinat de caracterul, direc iile i efectele 
transforma iei sociale. Alimentate cu diverse energii transforma ionale, aceste 
raporturi fac partidul s  devin  mediator privilegiat al vie ii politice, factor 
prim de leg tur  între societatea civil i stat sau dimpotriv , factor secundar 
al regimului existent. Pentru a sesiza la justa valoare raporturile enun ate, 
precum i imputu-rile lor transforma ionale în condi iile Republicii Moldova, 
este necesar  o redimensionare a studiului de partid, bazat  pe criterii 
complexe de analiz  a paradigmelor transforma iei i partidismului, pe 
folosirea ra ional  a metodelor postmoderne în contextul general i particular 
al tranzi iei. 

 
Sintagma transforma ie – partid politic: raporturi conceptuale 

Ce este un partid, cum îl identific m? În cazul tranzi iei moldave 
spunsul la aceast  întrebare pare a fi pe cît de important, pe atît de 

controversat. În acest caz, ca de altfel i în cazul altor state ex-sovietice, 
cadrul definitoriu al partidului are un caracter foarte limitat, atît ca factor 
criterial, cît i fenomenal, procesual. Redus  doar la anumite componente ( i 
nu întotdeauna la cele mai principale) aria fenomenului de partid de la noi nu 
ne permite s -l definim pe acesta în mod clasic weberian, ca organiza ie liber 
creat , orientat  c tre o recrutare liber , a c rui scop fundamental este de a 
aduna voturi pentru alegeri vizînd func ii politice25, i nici chiar s -l definim 
într-un mod postclasic, împ rt it de mul i savan i din Vest. 

Chiar i mult r spîndita i recunoscuta defini ie a partidului adus  de 
politologii nord-americani J.LaPalombra i M.Weiner, ca organiza ie care se 
distinge în baza continuit ii organiz rii, caracterului complet la nivel local i 
na ional, voin ei de a exercita puterea, c ut rii unui suport popular26,  are  în  
                                                        
24 Vezi: .  

. // . -  , 1998, .138 
25 Vezi: cit. dup  Pasquino G. Curs de tiin  politic . - Ia i, Institutul European, 

2002, p.151 
26 Vezi: LaPalombra J., Weiner M. Political Parties and Political Development. – 

Princeton Univ. Press, 1966, p.6. 
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condi iile Moldovei o raz  de viabilitate sc zut . Cu excep ia Partidului 
Comuni tilor din Moldova, celelalte partide corespund doar par ial acestor 
criterii. Majoritatea partidelor nu au caracter na ional, ca organiza ie bine 
stabilit i durabil  pe întreg teritoriul rii, nu sînt mature ca continuitate, ca 
speran  de via  politic , ca organisme cu suport popular, iar de aici nu au 
anse reale de  a ajunge la putere. 

Poate c  conceptul de partid de natur  tranzitorie din spa iul postsovietic 
ar corespunde ceva mai mult defini iei sartoriene, ca fiind mai sintetic . 
Conform acesteia “un partid este orice grupare politic  identificat  printr-o 
etichet  oficial  care se prezint  la alegeri i este capabil  s  î i plaseze prin 
alegeri (libere sau nu) candida i pentru func ii publice”27. Aceast  defini ie 
indic  un minimum de caracteristici necesare pentru identificarea unui partid. 
Or, practica pluripartidismului, îndeosebi cu caracter extrem, acumulat  în 
Republica Moldova în cei zece ani de tranzi ie, demonstreaz  c  acest 
minimum acoper  la diferite faze doar dimensiunile conceptuale a 4-5 partide 
reprezentate în organele de putere. 

Actualmente, majoritatea speciali tilor în materie consider  c  în orice 
condi ii democratice minimul de tr turi a organiza iei politice definit  ca 
partid sînt: 

 de inerea unei structuri care s  asigure actul particip rii membrilor 
i; 

 capacitatea de a formula un program de politici publice; 
 capacitatea de a rezista mai mult de un ciclu electoral. 

Desigur, dac  pornim de la aceste criterii minime observ m c  din acel 
num r impun tor de zeci i chiar sute de partide din fiecare stat ex-sovietic, 
marea majoritate sînt mi ri sau grup ri politice, care reu esc doar episodic 

 prezinte candida i la alegeri i destul de rar s  ob in  locuri în legislativ. 
Cred c  aceste grup ri nu ar putea fi definite drept partide în sens propriu, ci 
mai degrab i mai corect “partide flash” (de moment), termeni a c ror raport 
este interpretat de unii savan i în mod original: “pe cît de potrivit termenul 
“flash”, pe atît de nepotrivit cel de partide”28. 

La astfel de grup ri i mi ri pot fi raportate i unele “organisme ad-
hoc”, care vin a fi mai degrab  regrup ri punctuale i efemere create cu un 
anume scop, a c ror existen  înceteaz  odat  cu atingerea lui. Or, în cazuri 
aparte aceste organisme au tendin a s  se institu ionalizeze. În cel al 

                                                        
27 Sartori G. Parties and Party Systems. - New York, Cambridge Univ. Press, 1976, 

p.63. 
28 Pasquino G. Op. cit. p.152. 
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Republicii Moldovei ele apar deseori în baza criteriilor disociativ i de clan, 
pentru a cultiva instabilitatea i criza politico-partinic , a consolida anumite 
clici, clanuri politice. În viziunea unor cercet tori a rela iilor politice de clan 
din Moldova, sintagma clan-partid (partide) în cazul moldav este un raport 
specific dintre partea subacvatic  a aisbergului (clanul) i partea lui acvatic  
(partidul sau partidele). Un anumit clan poate avea cîteva partide29, fapt 
urm rit, în special, în timpul afl rii la guvernare a clanului Lucinschi. 

Din cele men ionate r mîne s  observ m c  sensul conceptului de partid, 
în condi iile societ ii postsovietice, este contradictoriu, cu un înalt grad de 
ambivalen , de deficit de substan  definitorie, valoric , de principiu, crite-
rial , ceea ce viciaz  imaginea fenomenului partidist. În esen  avem de-a 
face, îndeosebi în Moldova, cu no iunea de proto-partid (germen al partidului) 
i  mult mai rar cu cea de partid ca atare, dat fiind c  proto-partidismul în-

truchipeaz  cea mai mare parte a cîmpului partinic, atît latura lui cantitativ , 
cît i calitativ . Anume proto-partidele, considerate ca partide în cadrul c rora 
este dispersat  o bun  parte a clasei politice din ar , sînt factorul deform rii i 
devaloriz rii fenomenale i de imagine a diversit ii partinice, care devin 
obiectul devierilor serioase în interpretarea conceptului de partid. 

Caracterul contradictoriu, controversat al acestui concept, determinat mai 
ales de conota iile sale proto-partinice, are în cazul societ i moldave o le-

tur  direct  cu transforma iile sociale inconstante, incoerente i respectiv, cu 
ambiguitatea conceptului de transforma ie (din lat. transformo – a transforma; 
transformis – care se transform ). Acesta din urm , p truns doar recent în 
circuitul tiin ific din ar , îns  larg r spîndit în tiin a politic  occidental i 
în aceea din unele state est-europene, reflect  întreaga gam  de forme i 
caracteristici ale schimb rilor ce se petrec în diverse sfere de activitate, 
inclusiv, de natur  politico-partinic . 

Conceptul de transforma ie, la fel ca i cel de partid, nu are în condi iile 
societ ii moldave contururi criteriale bine definite. El nu se bucur  
deocamdat  de concrete e, în ceea ce prive te evaluarea laturii sale de 
con inut, reformele, modific rile structurale, nu exprim  clar direc ia 
tranzi iei, de unde venim i încotro mergem. În acest sens transforma ia, ca 
nucleu instabil, incert al tranzi iei, o face pe aceasta s  fie la fel de incert , atît 
în plan teleologic, cît i tehnologic, dar mai cu seam  s  fie paradoxal  la 
capitolul rela iei scop-mijloace. 

                                                        
29 Vezi: .  (  

: 1996-1998 .). - Chi in u, 
1999, p.XI-XII. 
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Formula no ional  tranzi ie-transforma ie reflect  raporturile dintre 
general i particular din cadrul unuia i aceluia i proces de schimbare 
structural . Tranzi ia ca no iune este mai larg , mai complex , implic  mai 
multe variabile decît transforma ia propriu-zis . De exemplu, sesizarea 
tranzi iei în societatea moldav  necesit  o raportare a ei la parametrii 
regimului comunist i totodat , la ceea ce este de a teptat s  fie în temeiul 
transforma iei i a altor tipuri de schimb ri. Astfel, tranzi ia are caracter dual, 
include raporturile valorice dintre prezent-trecut i prezent-viitor, inclusiv 
transforma iile i efectele lor. Aceste raporturi întruchipeaz  trecerea de la o 
stare a societ ii la alta.  

Ce schimb ri din cazul tranzi iei se înscriu în conceptul de transforma-
ie? Credem c  este binevenit a desemna drept transforma ie mai întîi 

schimb rile pe termen lung30. Ele sînt importante nu numai ca substan , ca 
complexitate, ca volum de reformare general , în sens de schimbare social-
valoric , social-rela ional , social  de interes, etc., ci i ca proces particular 
care vizeaz  raporturile intra - sau inter-sfere, intra – sau inter-partide, modul 
de gîndire sau de comportament al omului, socializarea sau re-socializarea 
acestuia în noile condi ii. Asemenea transforma ie are, de regul , un caracter 
fundamental i universal, penetreaz  tot esutul social al tranzi iei. 

O pondere crescînd  în societate o au i schimb rile de durat  relativ 
scurt  (sau dorite de a fi astfel), inclusiv i mai ales cele înso ite de criz . 
Acestea pot fi anumite modific ri de procedur  în procesul de dezvoltare par-
tinic  în cîmpul electoral-partinic sau unele modific ri normative, legislative a 
construc iei i a rela iilor de partid. Astfel de modific ri, de i nu sînt centrate 
pe problemele strategice ci tactice ale democratiz rii societ ii, joac  un rol 
mare în întreg cadrul transforma ional. Luate ca totalitate ele subsumeaz  mo-
duri, modalit i specifice de schimbare la o etap  sau alta, orientate în ultima 
instan  spre atingerea st rilor int  în diferite domenii sociale, inclusiv a 
obiectivului de democratizare partinic . 

În rile de tipul Moldovei atît schimb rile de durat  lung  (“marile 
transform ri”), cît i cele de durat  relativ scurt , se produc foarte anevoios, 
prin criz  sistemic , cu utilizarea de mijloace extreme, care umbresc sensul 
conceptului de transforma ie. Nu întîmpl tor unii savan i recurg la expresia 
“amurg al transforma iei”31. 

                                                        
30 Vezi: Sandu D. Spa iul social al tranzi iei. / POLIROM. – Ia i, 1999, p.10 
31 .  « » . ,  

? . . . - , 2001 
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Dintre tr turile tipice ale acestui concept, care au în cazul Republicii 
Moldova o viz  specific  asupra conceptului de partid, men ion m: 

 caracterul complex, eterogen, al schimb rii fapt ce o face problema-
tic  da a-i identifica semnifica iile componentelor conceptuale, valorice: (de-
mocratice, autoritare, totalitare), structurale (statale, partinice, civile), spa iale 
(centrale, jude ene, locale), cronometrice (schimb ri în timp la diferite etape a 
tranzi iei), etno-politice, etno-culturale, etno-teritoriale (schimb ri a rela iilor 
interetnice în diferite regiuni ale rii – Moldova, G uzia, raioanele din stîn-
ga Nistrului) etc. Toate aceste componente generale ale transforma iei se 
suprapun în felul lor cu componentele conceptului de partid, inclusiv cu cono-
ta iile proto-partinice, determin ndu-i însu irile lui complexe, multiforme; 

 discordan a manifest  între diferite tipuri de schimb ri (politice, eco-
nomice, sociale, culturale), fapt ce atribuie conceptului de transforma ie insta-
bilitate, imaturitate. Transform rile politico-structurale de prim rang de la 
începutul i de pe parcursul tranzi iei nu au contribuit la careva transform ri 
adecvate în alte sfere ale vie ii sociale. De exemplu, parlamentarismul sau ins-
titu ia preziden ial , instituite în ar  deja mai bine de zece ani ca factor de de-
mocratizare social  în sens larg, n-au reu it s  asigure o coordonare i regle-
mentare ra ional , care s  dep easc  dezechilibrele evidente intra- i inter-
sfere. Mai mult ca atît, raporturile dintre politic i nonpolitic, la fel ca i dintre 
îns i elementele proprii ale politicului sau ale nonpoliticului, sau agravat. În 
locul unei societ i care se vrea democratic  în toate domeniile s-a ajuns 
deocamdat  la cvasi democra ie politic , cvasi economie de pia , cvasi soci-
etate civil , etc. Pornind de la caracterul discordant al transforma iei, partidele 
politice din Republica Moldova la fel pot fi considerate cvasi partide, întrucît 
ele sînt p trunse de mari dispropor ii la capitolul criterii definitorii de ordin 
politic, economic, social, ideologic, etc; 

 caracterul paradoxal al subiec ilor transforma iei sociale, inclusiv par-
tinice, ceea ce confirm  starea de imaturitate i contrarietate a purt torilor 
conceptului de transforma ie. Majoritatea acestor subiec i (conduc tori, lideri 
de stat, de partid, de mi ri politice etc.) vin din regimul comunist, cu menta-
litate veche, sau mai degrab , hibrid  (autoritar-democratic  sau totalitar-
democratic ), dar cu inten ii de-a face reforme noi. Ceilal i actori, noi 
(inclusiv din sfera de partid) de forma ie democratic , nu au experien a 
reform rii, nu au suportul social necesar. Atît primii, cît i cei de al doilea n-
au reu it în mai bine de zece ani ai tranzi iei s  dinamizeze cursul i direc iile 
transform rilor. Prin aceasta i se explic  sl biciunea partidelor, statului ca 
actori de baz  ai transform rilor sociale, retragerea par ial  sau complet  a 
statului înainte de vreme din unele sfere (poate c  din motivul de a se eschiva 
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de responsabilitate în fa a noilor imperative i paradigme ale transforma iei), 
îndeosebi social , economic i respectiv, consolidarea în condi iile deficitului 
de suprema ie a legii, a institu iilor nonformale. 

Relativ la cele men ionate, politologul rus V.Geliman sus ine pe bun  
dreptate, c  “insuficien a suprema iei dreptului înseamn  dominarea 
institu iilor nonformale, bazate pe norme i reguli particulariste (clientelismul 
sau corup ia). În calitate de opozi ie fa  de principiul rule of law se impune 
principiul arbitrary rule, în condi iile c ruia institu iile formale (statale – V.S.) 
sînt în cel mai bun caz fa ad  a institu iilor nonformale sau nu au 
importan ”32. Totodat , o anumit  “transformare social ” urm rim nu doar în 
cazul opozi iei reciproce a acestor institu ii, ci i atunci cînd ele se completea-

 una pe alta. Acolo unde lipse te “rule of law” schimb rile sînt reglamentate 
prin normele arbitrary rule. Invers, acolo unde lipsesc organele judiciare sau 
inspec ia fiscal , achitarea impozitelor si a restan elor se realizeaz  prin 
concursul puterii nonformale (a oliharghiei). Sau unde (Guvernul nu se supune 
Parlamentului, deciziile – cheie le iau nu organele reprezentative ale 
cet enilor ci cercul restrîns al clanului. La fel i func ia partidelor politice de 
– a efectua leg tura elitei cu masele adesea o indepline te ma in ria politic , 
bazat  pe fenomenul clientelismului. Politica postsovietic  actual  este bazat  
în exemple de înlocuire a institu iilor formale, inclusiv a partidelor, prin cele 
neformale; 

 imaturitaea interesului transforma ional (general na ional, politico-
partinic, social, economic) ca rezultat al imaturit ii purt torilor lui – statului, 
societ ii civile, partidelor, p turilor mijlocii, tuturor for elor cointeresate în 
stabilirea economiei de pia i a democra iei, cu un comportament politic 
adecvat. Ast zi în Republica Moldova nu exist  o concuren  de partid, 
politic , economic , social  s toas , cu resurse aproximativ egale a 
concuren ilor, care ar stimula interesul reformator. Se manifest  mai degrab  
tendin e ale transforma iei autoritare, dup  exemplu Belorusiei i 
Kazahstanului, unde sau stabilit regimuri neconcuren iale. În asemenea 
condi ii l rgirea posibilit ilor administrative ale statului sau ale institu iilor 
formale nu garanteaz  cet enilor i organismelor civile protejare în fa a 
conducerii arbitrare (arbitrary rule). Ba dimpotriv , cre te primejdia acesteia, 
deoarece monopolizarea puterii genereaz  doar institu ii formale ca fa ad  a 
domina iei nonformale; 

                                                        
32 . . . -
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 instabilitatea transforma iei sociale, ca urmare a incapacit ii actorilor 
tranzi ionali de a se încadra în ac iuni colective coordonate. În leg tura cu 
acest fapt tranzitologii G.O Donnell i Ph.Schmitter afirm , c  în momentele 
decisive ale tranzi iei “majoritatea actorilor obi nui i, dac  nu chiar to i 
actorii, sînt dispersa i i nesiguri în interesele i idealurile lor, i de aceea 
incapabili la ac iuni colective de comun acord. Anume din aceast  cauz  
situa iile tranzitorii, cum n-ar fi ele de confuze i problematic sesizabile, 
necesit  no iuni politice deosebite”33. Astfel de no iuni i formeaz , în 
viziunea lui G.O Donnell i Ph.Schmitter, modelul de “pact” al elitelor, cînd 
se omite întregul activism al celor de “jos” i cînd în calitate de actori reali se 
impun doar elitele care negociaz . 

O asemenea abordare con ine o mare doz  de realism dac inem cont de 
procesul transforma ional din Rusia de dup  1991 sau din Moldova actual , 
cînd se practic  frecvent “mese rotunde”, cu participarea guvernan ilor i 
partidelor politice, guvernan ilor i sindicatelor, guvernan ilor i mass-media, 
cînd se elaboreaz  “contractul social” între stat i societatea civil . În cazul 
Moldovei i altor state ex-sovietice aceste m suri de pact nu au deocamdat  
naturale e, sînt dominate de element impus, iar de aici ele nu au o influen  
benefic  asupra reformelor. Or, cel mai semnificativ este faptul c  astfel de 
pact provoac  apatie i indiferent  în rîndurile celor de jos, care, bineîn eles, 
nu trebuie estimate drept insuficient  de cultur  politic . Dimpotriv , cei mul i 
privesc real acest pact, îl consider  în mod critic factor al cvasi democra iei, îl 
confrunt  cu interesele lor de perspectiv i imediate. 

Referitor la acest subiect savantul rus B.Kapustin scrie, c  cultura 
politic  joas  a maselor ine nu de indiferen a lor vis-a-vis de “pactul” elitelor 
postsovietice, ci de incapacitatea de a se autoorganiza în for e democratice 
semnificative, care ar putea fi utilizate în mod eficient de a rezista în fa a eli-
telor. “Pentru cei de jos, spre deosebire de elite, spune B.Kapustin, democra ia 
(inclusiv de pact – V.S.) are sens nu ca izvor de legitimare a domina iei, ci ca 
mijloc de împ ire a puterii, cu cei lipsi i de ea, ca mijloc de limitare a 
atotputerniciei guvernan ilor”.34 Aceast  constatare e destul de ra ional , e pe 
deplin aplicabil i în cazul Moldovei, deoarece în cadrul transforma iei 
general-sociale i partinice de aici “pactul” elitelor nu este înc  factor real al 

                                                        
33 O Donnell G., Schmitter Ph. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative 

Conclusion about Uncertain Democracies. - Baltimore, London, 1986, p.4. 
34 .  « »? -
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democratiz rii, ci mai degrab  un mijloc de consolidare a domina iei politice, 
inclusiv în sistemul de partide; 

 subordonarea transform rilor sociale, inclusiv partinice politicii Stan-
dardului Dublu. Aceasta se manifest  peste tot, în toate sferele sociale, la toate 
nivelurile activit ii de partid. Standardul Dublu nu are nimic comun cu 
normele statului de drept, el presupune o atitudine deosebit , un criteriu deo-
sebit fa  de i pentru cei apropia i de conducerea de stat, de partid, de clan i 
alt  atitudine, alt criteriu de rela ii vis–a–vis de i pentru ceilal i, inclusiv din 
opozi ie. “Regulile” Standardului Dublu au avut i au mare pondere în 
condi iile tuturor guvern rilor moldovene, împreun  cu cea actual . Ele duc la 
mari decalaje între declara ii i fapte, între mentalitate i comportament, între 
îns i factorii în parte a mentalit ii sau a comportamentului în diferite 
împrejur ri societale, de partid, statale sau interstatale, devenind astfel 
obstacolul – cheie în promovarea reformelor. Fenomenul Standardului Dublu 
este pe drept cuvînt cel mai frecvent, în rela iile sociale actuale de tip moldav 
i poate c  devalorizeaz  cel mai mult sensul conceptului de transforma ie 

partinic ; 
 disritmicitatea i discontinuitatea transform rilor sociale, ca 

consecin e a politicii Standardului Dublu. Aceasta înseamn  c  reformele de 
pîn  acum, inclusiv politico – partinice, au cunoscut, de rînd cu unele evolu ii 
regulate, deregl ri de ritm, ritmuri frînte, vectori i faze instabile de acumulare 
a substan ei de partid, a construc iei structural – partinice. În cele din urm  s-a 
ajuns la acea situa ie paradoxal  cînd majoritatea partidelor, care se vreau a fi 
astfel, nu au o structur  adecvat , nu corespund criteriilor partinice. 

Devierile de ritm transforma ional sau materializat în valen e de 
discontinuitate la toate nivelurile conducerii de stat, de partid etc. În acest sens 
orice nou  conducere, de pîn  acum, fie agrarian , democratic  sau comunist , 
a considerat necesar s  “repare” erorile predecesorilor, iar o dat  cu ele a 
modificat radical, dac  nu chiar a anulat, sensul unor schimb ri care trebuiau 
finalizate. O asemenea situa ie caracterizeaz  nu doar incapacitatea actorilor 
politici de a sesiza necesitatea acumul rii valorice de la o etap  la alta a 
tranzi iei, ci i nepriceperea lor de a fi receptivi la nova ia valoric i cu atît 
mai mult, de a îmbina ra ional procesele acumulativ i novator. În acest sens 
mai frecvent a devenit procesul continuit ii fenomenelor negative i a 
discontinuit ii celor pozitive. 

Aceste tr turi tipice ale conceptului de transforma ie social  în an-
samblu se afl  în raporturi complexe, deterministe i interac ioniste. Luat ca 
totalitate, în ipostaze de eterogenitate i discordan e tipologice, de imaturitate 
exponen ial i de interes, de instabilitate i dualitate comportamental  (Dublu 
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Standard), de disritmicitate i discontinuitate valoric , conceptul în cauz  este 
în felul s u matricea instabilit ii conceptului de transforma ie partinic , 
oferindu-i acestuia ni e specifice de exprimare. În func ie de dihotomiile 
nes toase ale transforma iei sociale în sens larg conceptul de transforma ie 
partinic  de tip moldav deja mai bine de un deceniu este p truns de discre-
pan e de principii, criteriale, ideologice, doctrinale, teleologice, de mijloace. 
Practic majoritatea reformelor de pîn  acum (economice, sociale, politice, 
etc.), nedefinitivate ca con inut sau efectuate în baza unui dezacord de interese 
generale i specifice (deocamdat  slab con tientizate de purt tori), de interese 
i valori, de interese i idei nu pot s  reprezinte decît suporturi imature, 

instabile ale fenomenului de partid. 
Totodat , starea divergent  actual  a partidismului din Moldova produce 

o influen  activ  invers  asupra transform rilor sociale, fie în direc ia acce-
ler rii sau stop rii lor. Crizele structurale i rela ionale, doctrinale i ideolo-
gice de partid i respectiv, insuficien ele de sens a conceptului de partid, di-
versele sale conota ii proto-partinice, este o expresie sintetic  a incoeren ei 
transform rilor sociale în ansamblu. Caracterul instabil i efectele grave a 
acestora din urm  au fost i continu  s  fie determinate nu atît de 
incompatibilitatea, cît de opunerea artificial  a mecanismelor de activitate a 
partidelor (alian elor) de guvern mînt i a celor de opozi ie, de 
interdependen ele lor paradoxale (de exemplu, rela iile dintre reprezentan ii 
PPCD din ADR i frac ia Partidului Comuni tilor din Moldova În Parlamentul 
Moldovei de Legislatura a XIV) la capitolul dihotomiei apropiere – 
îndep rtare politic , fapt urm rit cu prec dere în perioada crizelor 
guvernamentale. 

 
Transforma ia de partid între dimensiunile genealogic i func ional  

Elementul transform rii partinice, indiferent de condi iile istorico-soci-
ale, de factorul geocronopolitic, apare o dat  cu primele profil ri ale feno-
menului de partid, care istorice te evoluiaz  succesiv i contradictoriu de la 
simplu a complex, da la aparent la real, de la sporadic la constant, acumulînd, 
însu irile necesare de form i con inut. 

Deplasîndu-ne în societatea sovietic  un atare element, într-o form  
încep toare, îl observ m de la sfîr itul anilor 80 a secolului trecut, cînd în baza 
tentativelor de restructurare a sociumului, de desc tu are a con tiin ei i com-
portamentului individual i colectiv, strict programate pîn  atunci în limitele 
ma in riei totalitare, a devenit posibil  apari ia unor structuri non-formale, 
unor mi ri social-politice de mas  ca exponente, i promotoare a cauzei de-
mocratice. Aceste structuri i mi ri, de i imature ca identitate, ca orientare i 
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organizare social , au fost factori primari ai schimb rii imaginii social-politice 
la nivel de societate, de regiune i nu în ultimul rînd de partid, care trezeau 
interesul celor mul i fa  de restructurare. 

Remarc m, ca începutul schimb rii partinice în acea perioad  se 
manifesta în exclusivitate la nivel de mentalitate, de con tiin  teoretic i 
obi nuit , o parte considerabil  a c rora era în dezacord cu monopolul de 
putere al PCUS în societate. Mai mult, observ m atitudini i revendic ri certe 
vis-à-vis de anularea constitu ional  a acestui monopol i respectiv, de 
legiferarea pluripartidismului. 

În Republica Moldova, geneza transforma iei partinice este destul de 
complex i contradictorie, cu un raport deosebit, în compara ie cu alte state 
ex-sovietice, între dimensiunea ei general i particular . La aceast  
specificitate pot fi raportate:  

a) caracterul puternic politizat i ideologizat al primelor forma iuni 
sociale, concomitent generatoare i purt toare a transforma iei (chiar i a celor 
ecologiste, culturale, pe interese, etc.), tendin ele lor evident antisistemice de 
manifestare, critica înver unat  la adresa politicii retrograde, antidemocratice 
a Partidului Comunist a Moldovei i a organelor sovietice de stat, centrale i 
locale; 

b) centrarea factorului ini ial al transform rii partinice asupra 
problemelor rena terii na ionale: a revenirii la tradi ii, la grafia latin , a 
readucerii limbii române la locul s u adecvat în societate; 

c) opunerea manifest  a regimului comunist din Moldova fa  de 
ini iativele de jos privitor la transformarea social , inclusiv partinic , la 
anularea monopolului de conducere a Partidului Comunist; 

d) confruntarea acut , pe orizontal , între diversele forma iuni – 
exponente ale rena terii (Frontul Popular din Moldova, Gagauz-Halkî, Vozroj-
denie, etc.) cu privire la obiectivele i metodele transforma ional-etnice; 

e) canalizarea genezei transforma iei de partid pe albia conflictului ide-
ologic dintre for ele rena terii (FPM i alte forma iuni de dreapta) i for ele 
antirena terii (mi carea Interdvijenie “Unitatea – Edinstvo”), care a împ it 
popula ia rii în dou  tabere opuse. Acestea din urm , sub denumirea de 
interfronturi, erau create, dup  cum relateaz  V.Bakatin, de c tre organele de 
partid i structurile securit ii de stat în republicile sovietice care manifestau 
nesupunere fa  de centru35. 

f) suprapunerea începutului transforma ional de partid cu criza 
regionalismului i a identit ii regional-politice, a c rei factor extrem a devenit 

                                                        
35 Vezi . . – , 1992, . 49 
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separatismul transnistrean, considerat de facto, prin crearea r.m.n., izvor al 
suprapolitiz ii identit ii regionale i al supraregionaliz rii identit ii politice; 

g) paradoxul identific rii majorit ii forma iunilor noi ap rute, lipsite de 
tradi ii, de norme comportamentale, general recunoscute, func ionale doar în 
afara structurilor de stat i a puterii politice, cu sistemul politic, cu 
Parlamentul rii, cu frac iunile acestuia; 

h) paradoxul apari iei unui partidism, care eventual se vrea adecvat 
dimensiunilor genealogice necesare, or în fond r mîne a fi o abatere serioas  
de la canoanele tiin ei politice, un proteism doctrinar, cu deficit de 
consisten  a intensionalit ii doctrinare, de ra ionamente euristice, critice i 
argumentative, o anteceden  a grupului politic în raport cu grupul social i 
respectiv, un deficit de suport social, o pondere excesiv  a eroilor fondatori; 

i) paradoxul cadrelor comuniste de partid, pe cît de adversare fa  de 
oricare transform ri, îndeosebi partinice, la început, pe atît de reorientate 
brusc mai apoi s  adere la alte partide, s  se integreze în ele pentru a domina 
posturile-cheie ale schimb rii i construc iei partidiste. Anume aceste cadre au 
contribuit cel mai mult la hipertrofierea liderilor de partid i la apari ia unui 
pluripartidism la fel de hipertrofiat, determinat în special de prolifer rile 
partinice extreme; 

j) apari ia multor partide în urma st rilor de criz  a transforma iei struc-
turale a partidelor mari, a sciziunii acestora. Aceast  tendin  o urm rim pîn  
în  prezent  în  majoritatea  statelor  postcomuniste.  În  Republica  Moldova  ea  a  
devenit frecvent  în cadrul tuturor orient rilor politice. Astfel, majoritatea 
partidelor de dreapta, ap rute la începutul anilor 90 a secolului trecut, sau 
desprins din rîndurile Frontului Popular din Moldova, la fel cum i majoritatea 
for elor de stînga (cu excep ia Partidului Comuni tilor din Moldova) î i au 
originea din Interdvijenie “Unitate – Edinstvo”.  

Conform datelor înregistr rii partidelor din Moldova, dinamica 
sciziunilor în cadrul general partinic al rii a crescut de la 8 sciziuni în 
perioada de pîn  la 17 septembrie 1991, la 22 sciziuni respectiv, pîn  la 30 
septembrie 199836; 

k) dominarea în ultimii ani a tendin ei de fuziune, reorganizare a parti-
delor. În acest caz unele partide se contopesc, înregistrînd un pas 
transforma ional calitativ nou, legat de institu ionalizare în organisme mai 
puternice, de tendin a particip rii la alegeri, a l rgirii bazei sociale. Astfel, în 

                                                        
36 Cit dup : .  

: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de ana-
liz  politic ). Partea XIX. – Chi in u, 2002, p.30. 
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Republica Moldova, în perioada de dup  1991 au avut loc 25 fuziuni 
partinice37, în special al unor forma iuni de dreapta i de centru-dreapta. 
Dintre acestea, 9 fuziuni s-au produs în anii 1999-2002, perioad  în care 
sciziunile nu au avut pondere. În rezultatul celor mai recente fuziuni ast zi 
activeaz  Partidul Liberal, Alian a Social-Democrat  din Moldova, Partidul 
Social-Liberal. 

Analiza dimensiunii genealogice a partidelor politice din Republica Mol-
dova demonstreaz  cert caracterul ei inegal pe parcursul anilor 90. În perioada 
1989-1998, cu unele mici abateri – anii 1994, 1996 – are loc o erup ie, un bum 
partinic, realizat atît în baza sciziunilor de partide, cît i a apari iei lor fire ti. 

tre 1998, cînd s-a luat decizia reînregistr rii forma iunilor politice, în 
republic  activau deja 60 partide, fa  de 3 partide în 1989 sau 6 partide în 
1990. Cred c  o astfel de evolu ie genealogic  poate fi calificat  drept boal  a 
copil riei partidismului moldav. 

Cea mai înalt  cre tere a num rului de partide o urm rim în preajma 
alegerilor parlamentare, în 1993 au ap rut 11 partide i în 1997 respectiv - 12 
partide. Dup  reînregistrare (1998), num rul total de partide s-a redus în 
jum tate, men inîndu-se  pîn  în prezent în jurul cifrei de 30. Astfel, perioada 
cre terii rapide a num rului de partide a expirat. 

Un rol deosebit în apari ia i evolu ia transforma iei partinice revin 
izvoarelor acesteia. Ast zi, la aproape 15 ani de practic  pluripartinic , 
acumulat  anevoios în Republica Moldova, constat m diferite surse de 
compunere i recompunere a vie ii de partid autohtone. Ele pot fi împ ite în 
dou  grupe: surse istorice i surse actuale.  

Cele istorice au fost reconstituite în baza tradi iei dezvolt rii partinice 
din Basarabia anilor 20-30 a secolului XX. Acestea au dus nu numai la 
rena terea ideii despre partidele istorice din acest inut, ci i la reconstruc ia 
unora din ele. Unii autori numesc partidele ap rute în baza criteriului istoric 
partide reactivate38. Astfel pot fi considerate Partidul Na ional-Liberal, 
Partidul Na ional- nesc, Partidul Na ional Cre tin Democrat, etc. Or, 
rena terea în spa iul moldav a unor partide istorice nu a c tat suficient  
viabilitate, acestea joac  un rol mai mult decît modest ca structur , ca 
doctrin , ca influen , ca continuitate istoric  în sistemul transforma iei de 
partid.  

                                                        
37 Ibidem 
38 Vezi Cujb  V. Geneza partidelor politice în Republica Moldova: general i 

particular. // Pluripartidismul în Moldova: esen a i specificul form rii. – Chi in u, 
2000, p.49. 
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Izvoarele actuale ale pluralismului partinic au o pondere dominant  în 
apari ia i evolu ia acestuia. Ele se disting prin dimensiuni atît interne, cît i 
externe. 

La capitolul influen elor externe men ion m în special “împrumuturile” 
sau mai degrab , rev rs rile partinice. Adic  fenomenul de partid din 
societatea moldav  se creeaz  din acte anterioare, deja cunoscute practicilor 
occidentale. Astfel de rev rs ri dintr-o zon  cu vechi tradi ii de partid, 
democratic avansat  în alta, aflat  în tranzi ie, au generat majoritatea 
partidelor noi, de orientare democratic , din Moldova, partide cu însu iri 
puternic contrastante fa  de acelea i orient ri partinice din Occident. Din 
acestea fac parte Partidul Social-Democrat, Partidul For elor Democratice, 
Partidul Ecologist “Alian a Verde” din Moldova, Partidul Republican din 
Moldova, etc.  

În acela i timp urm rim rev rs ri, “împrumuturi” din unele state 
postsovietice. De exemplu, activitatea ini ial , de la sfîr itul anilor 80 a 
secolului trecut, a Frontului Popular din Moldova se bazeaz  în mare m sur  
pe experien a Fronturilor Populare din Republicile Baltice. 

O influen  aparte asupra transforma iei de partid o au izvoarele interne, 
centrate asupra cîtorva variante genealogice, abordate de M.Duverger, S.Lip-
set, S.Rokkan i al ii39. În acest sens sînt oarecum aplicabile la cazul Moldovei 
teoria institu ional  a lui Maurice Duverger (în special la etapa ini ial  a 
pluripartidismului) despre “partidele cu origine electoral i parlamentar ”, 
care înso esc extinderea sufragiului universal i democra ia parlamentar ; teo-
ria clivajelor (fracturilor) a lui S.Lipset i S.Rokkan: centru / periferie, statul / 
biseric , interese rurale / interese urbane, patroni / muncitori. 

În pofida importan ei acestor teorii ele nu acoper  suficient spectrul 
transforma iilor postcomuniste, sînt limitate, axate istorice te pe practica po-
litic  a rilor Europei occidentale. În particular, tipologia clivajelor, elaborat  
de S. Rokkan, trebuie îmbog it  cu analiza a noi clivaje, ap rute în rile 
dezvoltate (de exemplu, “cre terea economic i industrial  – protejarea na-
turii i limitarea produc iei”) i în rile în tranzi ie (“mentalitatea i 
comportamentul neocomunist / detotalitarizarea i democratizarea societ ii” 
sau “comunist / anticomist”, “privatizare / na ionalizare”, “sistem / 
                                                        
39 Nota bene, o analiz  detaliat  a acestor abord ri o fac unii autori moldoveni 

.  –  
: . // Moldoscopie (Probleme de analiz  

politic ). Partea XIX. – Chi in u 2002; Ciurea C., C tici R., Andrie  V. Geneza 
partidelor politice. Un caz particular – Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE 
(Probleme de analiz  politic ). Partea XV. – Chi in u, 2001 
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antisistem”, “regim / antiregim”, etc), care în statele de tipul Moldovei 
conduc, în fond, la diformit i transforma ionale, la apari ia de proto-partide, 
cvasi partide.  

Tr turile i izvoarele dimensiunii genealogice a transforma iei partini-
ce din spa iul moldav, au determinat caracterul i efectele dimensiunii ei fun-

ionale. În aceast  privin  consemn m un ir de contradic ii ale func ionali-
ii partinice. 

În primul rînd, pîn  la 17 septembrie 1991 forma iunile social-politice 
din Moldova func ionau în lipsa unei legi despre partide, ceea ce a t nat 
procesul de devenire a lor, a conservat instabilitatea i tensiunea intra– i in-
terrela iilor de partid, rela iilor partid – stat, partid – societate.  

În al doilea rînd, în perioada de dup  1991 permanent se manifest  
contradic ia între baza normativ  a pluripartidismului i func ionarea real  a 
acestuia, în special la capitolul num rului de membri necesari pentru 
înregistrarea partidului; rela iilor dintre partide; particip rii la scrutinele 
electorale, etc. Aici, trebuie men ionate i unele schimb ri extreme în cadrul 
normativ. De exemplu, evolu ia num rului de membri stabilit pentru 
înregistrarea partidului de la 300 în Legea “Despre partide i alte organiza ii 
social – politice” din 17 septembrie 1991 la 5000 în Legea modificat   despre 
partide din 4 mai 2000. Acest rînd al extremelor poate fi completat i de noua 
propunere  a  deputa ilor  cre tini  –  democra i  de  a  majora  de  la  5  la  15  mii  
num rul minim de membri. 

În al treilea rînd, func ionarea partidelor politice din Moldova are loc 
prin frecvente disfunc ii, crize structurale, frac ion ri, sciziuni, reorganiz ri 
care erodeaz  procesul transforma iei partinice, îl denatureaz , îi atribuie 
caracter amalgam, lipsit de claritate, cu împletiri de element partidist 
genealogic, func ional, disfunc ional, evolutiv, involutiv, etc. Aceste 
combin ri ciudate de substan  func ional  fac partidismul moldav s  fie 
înso it de efecte perverse.  

În al patrulea rînd, majoritatea partidelor politice func ioneaz  prin 
devieri de la principiile doctrinare, de la platforme i declara ii. În acest sens 
urm rim o incoeren  a dihotomiei stînga / dreapta, care nu mai acoper  ca al-

 dat , (chiar în rile dezvoltate) cîmpul politico-partinic. A devenit deja 
frecvent  situa ia cînd cei de dreapta fac politic  de stînga i viceversa.  

În al cincilea rînd, fenomenul transforma iei partinice depinde în mare 
parte de capacit ile func ionale ale partidului de guvern mînt. În acest 
context Partidul Comuni tilor din Moldova este o for  bine integrat  în 
societate, în general, i în sistemul de partide, în particular. El, spre deosebire 
de partidele succesoare din rile Europei Centrale i de Est, carte deja 
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împ rt esc doctrina i valorile social – democra iei, este fidel tradi iei 
marxiste (cu unele tendin e evazive de a recunoa te i a îmbr a ideea social 
– democrat ), fapt ce-i aduce sus inerea substan ial  a majorit ii electoratului, 
care î i leag  speran a la o via  mai bun  de partidul comunist. Acesta, 
de inînd pîrghiile guvern rii, î i consolideaz  resursele sociale, economice, 
informa ionale, etc, devenind astfel mai func ional decît oricare alt partid. Or, 
atitudinea lui neadecvat  fa  de opozi ie, dezacordul frecvent între declara ii 
i fapt  vis-a-vis de democratizarea societ ii, inclusiv cea partinic , va 

conduce în extremis, la criza func ionalit ii acestui partid. 
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 This article is about interaction between social order and political 
power in society of transition, especially in Republic of Moldova.  

 
Mai bine de un deceniu Republica Moldova se afl -n perioada de tran-

zi ie. Vechile institu ii sunt ruinate, valorile zdruncinate, iar noile valori înc  
nu sunt înr cinate, fiind considerate temporare i trec toare, con tiin a soci-
al  a maselor e mobil i controversat . În aceste condi ii, problema men inerii 
stabilit ii în societate prin instaurarea ordinii sociale e esen ial . 

În memoria popula iei Republicii Moldova e proasp  amintirea “ordinii 
sovietice”40, asigurat  prin frica oamenilor de putere, o ideologie unic , su-
punerea instan elor judec tore ti organelor centrale în stat, s cia sordid , 
imperfec iunea legisla iei ce privau cet enii de libera activitate economic i 
politic , represiile ca form  a constrîngerii. Dup[ colapsul regimului totalita-

                                                        
40 . . // , 3, 1997, .81 
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rist ordinea social  a fricii i falsit ii urmeaz  s  fie înlocuit  de o alta, n s-
cut  sub auspiciile comune ale naturii i ra iunii.41 

Calea instituirii ordinii sociale democratice este anevoioas . În procesul 
stabilirii odinii sociale democratice, specifice Republicii Moldova, trebuie s  
inem cont c  de i principiile democra iei sunt conforme modelelor occiden-

tale, ele-s adaptate pe un areal posttotalitar, unde procesul de tranzi ie e în 
plin  desf urare. Tranzi ia în Republica Moldova are un caracter dublu. Ini-
ial în Republica Moldova s-a desf urat o tranzi ie revolu ionar , în urma de-

str rii URSS i apari ia unor noi state fragile cu o orientare democratic . 
Tranzi ia reformist 42, ca urmare a celei revolu ionare, de trecere de la to-
talitarismul comunist la democra ia de tip occidental, de la economia centra-
lizat  la economia de pia , se datoreaz  presiunilor latente din partea maselor 
i a opozi iei constructiviste a anilor 90.  

S-a trecut de la ordinea planificat , bazat  pe rela ii de tip ierarhic cara-
cterizate de comand  sau ordin, la o ordine mixt  spontano-planificat , ce con-
stituie rezultatul dublu mediat al respect rii constante al anumitor reguli de 
conduit , precum i al adapt rii acestora la circumstan ele particulare în care 
indivizii se pot g si.43 

 Ordinea social 44 vizeaz  esen a sistemului social–politic al unei anu-
mite societ i, caracterul puterii ei politice, postulînd necesitatea ca indivizii 

 se supun  cerin elor de ordine ale sistemului. 
De altfel suntem martori, atunci cînd în pragul alegerilor electorale, ca 

simbol al unui viitor mai bun, toate partidele promit poporului stabilirea, în 
caz de învingere, a ordinii i stabilit ii în ar . Dar ce concret ei subîn eleg 
prin ordine i care sunt c ile de realizare a ei, r mîn neclare. 

Ordinea social  nu poate fi strict planificat , deoarece în societate per-
sist  devian e, probleme sociale, perturb ri. Ea e caracterizat  în totalitatea ei 
de normele existente, de tr turile cele mai generale existente-n societate, de 
conflictele prezente. 

                                                        
41 Gellner E. Condi iile libert ii. – Bucure ti, 1997, p.44 
42  

. // , 1999, 3, .32 
43 Runcan M. Dic ionar al vie ii politice i sociale. – Bucure ti,1999 
44 a se vedea: R dulescu S.M. Teorii sociologice în domeniul devian ei i al 

problemelor sociale. – Bucure ti, 1994, p.32. Ordinea social  e definit  ca 
ansamblul normelor, regulilor i obliga iilor membrilor unei societ i, care ghideaz  
raporturile lor de coordonare, subordonare i colaborare, asigurînd în acest fel, 
func ionalitatea societ ii.  
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Pentru a fi în m sur  s  judec m efectele manifest rii i interdependen ei 
puterii politice i ordinii sociale e necesar s  reconstituim elementele de-
finitorii al realit ilor din perioada de tranzi ie în Republica Moldova: 

-   s-a stabilit o comunitate politic  fragmentat , datorate schimb rilor 
sociale rapide i mobiliz rii a noilor grupe în politic , asociate cu dezvoltarea 
lent  a institu iilor politice. 

- fr mînt rile sociale ce au culminat cu greve, 
- adaptarea vie ii economice la noile structuri agrare i industriale, 
- implementarea reformelor social-economice, 
- implementarea principiului p cii sociale prin justi ie social . 
 Republica Moldova se confrunt  cu un ir de probleme în calea institui-

rii ordinii sociale democratice:  
1. Atît societatea, cît i puterea este anemic , specific perioadei de tran-

zi ie, caracterizate prin mentalitate ideologizat , absen a interesului fa  de po-
litic , ignoran a drepturilor, pozi ii civice nedezvoltate, cauzate de un nivel 
sc zut a culturii politice i civice.  

Anomia puterii o reg sim în absen a separ rii distincte a puterilor în stat, 
influen a intereselor politice de conjunctur  asupra factorului legislativ; in-
capacitatea traducerii în via  a unor legi, deoarece ele nu corespund reali-

ilor obiective social-politice i economice.  
2. Valorile democratice sunt cu greu asimilate de c tre popula ia margi-

nalizat , principala cauz  fiind s cia atotcuprinz toare. De aceea procesul de 
socializare, de orientare a ac iunilor indivizilor prin intermediul valorilor este 
un mijloc mult mai eficient de asigurare a ordinii sociale, decît utilizarea 
mijloacelor coercitive. De exemplu, libertatea n-a devenit o valoare primor-
dial  pentru popula ia rii. Oamenii prefer  s-o sacrifice contra altor valori, 

a ca bun starea economic , securitatea i lini tea public . Rolul principal în 
asigurarea acestor valori revenind puterii de guvern mînt. Atunci cînd majo-
ritatea popula iei tr iesc cu grija zilei de mîine, ei nu- i mai bat capul cu trans-
form rile importante ale societ ii, fiind preocupa i pur i simplu de lucruri 
minore, dar absolut esen iale pentru situa ia lor. În aceast  situa ie nu putem 
vorbi despre libertatea politic  ca valoare prim  a societ ii i nici s  
pretindem o participare politic  activ  din partea cet enilor. O alt  cauz  im-
portant  al joasei particip ri politice este migra ia popula iei (conform ulti-
melor date statistice aproximativ un milion din num rul popula iei Republicii 
Moldova se afl  peste hotarele rii). S cia sordid  submineaz  puterea de 
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orice natur  ar fi ea, cauzînd mereu instabilit i i f cînd democra ia aproape 
imposibil .45  

De ce? Pentru c  în aceast  situa ie popula ia devine obiect de mani-
pulare a opozi iei i a for elor destabilizatoare din ar . Ambi ia de putere a 
acestora, încercarea de a- i atinge scopul, folosindu-se de puterea mul imii, de 
efectele prezumtive care-i sunt atribuite, de vibrarea la unison cu speran ele 
maselor, ne relateaz  faptul c  lua i împreun  într-o mul ime, în timpul unei 
adun ri politice, mul imea-i gata s  comit  cele mai mari nebunii, s  ia o 
decizie colectiv  proast  care, dup  cum s-a exprimat filosoful italian Gram-
sci, corespunde instinctelor cele mai bestiale46. În aceste condi ii mul imea de-
vine mijloc de realizare a scopurilor de sorginte destabilizatoare a puterii.  

3. Prezen a latent  a crizelor sociale i economice ce duc la apari ia de-
vian elor: corup ia, criminalitatea, consumul de droguri, prostitu ie. Aceast  
dereglare masiv  antreneaz  dezintegrarea sistemelor sociale. Se vorbe te de 
“ie irea din criz ” cînd indicatorii – reper a-i func ion rii sociale par s  afi eze 
o stabilizare sau o nou  regularitate.47 

În Republica Moldova aceste ie iri din criz  sunt latente i susceptibile, 
cele mai persistente fiind crizele de neadaptare la noile realit i social-politice, 
crizele de asimilare a valorilor democratice, criza economic  profund . În 
aceste condi ii, mijlocul principal de asigurare de c tre putere a ordinii sociale 
sunt reformele, transformarea democratic  treptat  a societ ii.  

O reform  trebuie s  cuprind  cu necesitate trei elemente: 
- o realitate care trebuie reformat  ca punct de plecare; 
- o stare nou  care trebuie realizat  ca int i de ajuns; 
- mijloacele potrivite pentru aceast  realizare. 
Totodat  problemele sociale existente pot fi solu ionate prin schimbarea 

comportamentului indivizilor prin intermediul adapt rii politicii puterii de gu-
vern mînt la elaborarea: practicilor de asisten  social , securit ii sociale i 
asigur rii sociale, a ac iunilor întreprinse de factorii de control social. 

În acest context suntem de acord cu istoricul Paul Kennedy, care observ  
 cea mai mare parte a na iunilor s race au nevoie nu numai de libertatea 

oferit  de economia de pia , cît în special de enorme investi ii în cîmp so-
cial.48 

                                                        
45 Huntington S.P. Ordinea politic . – Bucure ti, 1999, p.38 
46 Moscovici S. Psihologia social  sau ma ina de fabricat zei. – Ia i, 1998, p.72 
47 Barus-Michel J. Crize: abordare psihosocial  clinic . – Ia i, 1998, p.12 
48 Florian R. Controversele secolului 20. – Bucure ti, 1999, p.200 



104 

 

Ordinea social  e emana ia puterii, dar i a consensului social. Aspectul 
cel mai important al ordinii sociale e reprezentat de conservarea puterii care- i 
impune autoritatea i- i promoveaz  interesele prin intermediul institu iilor de 
control social. 

Pentru a amplifica o ordine social  de sorginte democratic , puterea po-
litic  ar trebui s  contribuie la realizarea unui ir de clauze: 

- elaborarea procedeelor eficace, rezonabile pentru aplanarea i reglarea 
conflictelor politice, 

- un grad înalt de participare popular  în problemele publice, paralel cu 
cre terea culturii civice i politice, 

- puterea s  se bazeze pe loialitatea cet enilor, 
- capacitatea de coagulare social  trebuie s  se extind i s  se îm-

bun easc  în aceea i propor ie cu care cre te egalitatea particip rii politice, 
- cre terea schimb rilor economice i sociale profunde – progresul 

înv mîntului i educa iei, industrializarea, extinderea accesului la mass-
media – ce duc la m rirea con tiin ei politice, multiplic  cerin ele politice, 

rgesc participarea politic . 
Pentru statele în tranzi ie, problema men inerii ordinii sociale a devenit 

de o însemn tate deosebit , mai ales în condi iile în care promovarea demo-
cra iei, a pluralismului opiniilor, duc la o diversitate a comportamentelor soci-
ale. În aceste condi ii, afirmarea statului de drept, simultan cu revigorarea 
societ ii civile i a unei puteri politice democratice, d  o nou  dimensiune i 
o func ionalitate benefic  ordinii i spa iului democratic ordonat. 
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historic development of Moldovans and the return to those symbols that were 
characteristic of them over the centuries and that have symbolized the 
connection between people,s past and present. 

 
Evenimentele din ultimul deceniu al secolului XX, ini iate i influen ate 

ulterior de procesul de restructurare din URSS în spa iul blocului socialist al 
Europei de Est, au contribuit esen ial la afirmarea noilor state independente,  
fostelor republici unionale. P irea acestor state pe f ga ul democratiz rii a 
condi ionat desprinderea lor de sistemul politic totalitar i purcederea la con-
stituirea sistemelor politice proprii. În acest punct de r scruce, o bun  parte 
din fostele republici unionale s-au refugiat în propriile istorii, încercând se 
readuc  la via  modelele statelor existente înainte de ocupa ia sovietic i ini-
iind o nou  etap  în evolu ia statalit ii lor.  

Rena terea statului moldovenesc este o continuare a procesului complex, 
adeseori tragic i nu întotdeauna continuu de edificare a statalit ii moldo-
vene ti. Aceast  rena tere a atins toate subsistemele societ ii, inclusiv i cel 
politic, o parte indisolubil  a c ruia este i simbolistica, adic  simbolurile 
existente i utilizate în via a politic , acel ansamblu de mijloace plastice, ce 
redau vie ii politice, ac iunii politice un sens i un colorit, fie evident, fie ca-
muflat.49   

Dup  „Declara ia de Suveranitate” din 1990 i „Declara ia de Indepen-
den ” din 1991 urm torii pa i ai tîn rului stat Republica Moldova au fost 
adoptarea  unei noi legisla ii referitoare la Drapelul, Stema i Imnul de Stat, cît 
i refuzul de la vechea simbolistic  a RSSM, care nu prezenta o continuitate a 

memoriei etnico-istorice i a iden it ii na ionale. 
Refugiul în istorie a fost totalmente justificat deoarece investiga iile spe-

ciale vizând dezvoltarea etnosocial i etnocultural  a popoarelor din Europa 
Central i par ial de Sud-Est au demonstrat c  geneza i constituirea 
simbolurilor na ionale reprezint  un proces istoric îndelungat, continuu cu 
multe nivele în care se iau în considera ie trei paramentri importan i: 1) tim-
pul; 2) spa iul; 3) criteriul uman (etniile i comunic rile interetnice), i care a 
decurs în paralel cu constituirea i evolu ia con tiin ei i autocon tiin ei na io-
nale. Acest proces poate fi divizat în dou  mari etape istorice, barier  fiind ju-

tatea sec.XVIII: 1) etap  prena ional ; 2) etap  na ional  (considerîndu-se 

                                                        
49 . . - , 1999, .7 
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 apari ia na iunilor la majoritatea popoarelor din acest spa iu începe în a 
doua jum tate a sec.XVIII i finalizeaz  în anii 70 ai sec.XIX).50 

Apari ia germenilor autocon tiin ei na ionale a avut loc la nivel etnopsi-
hologic cotidian i este corelat cu unul dintre mecanismele de baz  ale dezvol-

rii con tiin ei umane în general – constituirea i înr cinarea în psihicul 
reprezenta ilor unui sau altui grup social, comunit i sociale a antitezei „noi” 
i „ei”, cu alte cuvinte, a con tientiz rii „ego” – ului propriului grup „noi” prin 

compara ie cu alt grup – „ei”. Temelia acestei antiteze de obicei este alc tuit  
din unul sau mai multe semne i indicii distinctive exterioare, caracteristice 
pentru „noi” spre deosebire de „ei”, or, viceversa pentru „ei” spre deosebire de 
„noi”. În acest sens, în calitate de tr turi distinctive puteau servi exteriorul 
membrilor comunit ilor i grupurilor sociale, unele aspecte ale dezvolt rii 
socio-culturale (alt  limb , alt  obiceiuri i tradi ii, etc.), socio-economice (alt 
mod de produc ie i alt mod de trai – nomad sau sedentar), religioase (alt idoli, 
zei, totemuri), politice (mecanisme diferite de a conduce i a transmite 
puterea), ideologice (alte sisteme de valori) etc. Fixarea acestor tr turi 
distinctive de obicei era înso it  cu procesul de acordare lor a unor calit i 
negative („ei” întodeuna „r i”, deoarece se deosebesc de „noi”, f  îndoial  
„buni”) i deci exteriorul, zeii, tradi iile, obiceiurile, simbolurile „lor” sunt 
„incorecte” fa  de cele „corecte” – ale „noastre”. 

Prin ac iunea acestei antiteze indivizii con tientizau apartenen a lor la 
neam, clan, trib, identificîndu-se cu acele tr turi distinctive, desigur „poziti-
ve”, caracteristice ei, iar contrapunerea cu alte comunit i favoriza fixarea di-
feren elor, con tientizarea i crearea diferitor modalit i de consolidare a co-
munit ii etnice, de dobîndire a identit ii. 

Cercetarea identit ii este inerent  condi iei umane: în scopul cunoa terii 
integrale a unui individ se impune familiarizarea cu neamul, tribul, poporul i 
na iunea lui. Istoria colectiv i credin ele grupurilor sociale dau informa ii 
asupra personalit ilor  i membrilor lor i le definesc identitatea.  

Identitatea social  nu dobânde te semnifica ie decât în raport cu diferen-
ele fa  de alte grupuri. Dac  indivizii au nevoie s  se compare cu ceilal i pe-

ntru a se evalua,  atunci apartenen a lor la un grup joac  un rol extrem de im-
portant în aceast  evaluare.  

Aproape în toate cazurile, când se revendic  identitatea unui grup etnic 
se porne te din plan cultural. Este o afirma ie plauzibil , dac  avem în vedere 
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 atunci, când organiz rile sociale globale se pulverizeaz , grupurile compo-
nente „se reînr cineaz  în subculturile lor particulare, pentru care au aderen-

,  în care atributul identit ii culturale (limb , religie, tradi ii etc.) nu mai 
seam  cu cel  al identit ii politice”.51  

Recursul la cultur  pentru afirmarea identit ii este inevitabil datorit  
faptului c  grupurile etnice devin „vizibile”, în primul rând, prin „tiparul cul-
tural” al vie ii de grup,  ce desemneaz ,  în concep ia lui A.Schutz, „toate 
acele valoriz ri particulare, institu ii, sisteme de orientare i direc ie (precum 
obiceiurile, regulile, legile, obi nuin ele, tradi iile populare, simbolurile, eti-
cheta etc.) care... caracterizeaz  orice grup social în orice moment al istoriei 
sale”.52 

Nativii oric rui grup etnic accept  ni te „scheme standartizate” gat  
elaborate cu privire la un tipar cultural transmis ancestral i pe cale administ-
rativ  (de autorit i), ca un ghid nechestionabil, valabil pentru evaluarea i re-
zolvarea tuturor situa ilor i problemelor, cu care se confrunt  grupul. În acest 
sens, cap  forme de tipar cultural, numai acele cuno tin e care se refer  la  
via  în i de grup i care au fost transmise de la o genera ie la alta, fiind ridi-
cate (prin esen ializ ri, selec ie, simplific ri etc.) la rang de scheme standarti-
zate i, deci, de ghiduri ale ac iunii, care sunt capabile s  provoace aderare, 
mobilizare  atît pe orizontal  (la to i membrii actuali ai grupului), cît i pe 
vertical  (de la o genera ie la alta).53 

În cîmpul de cunoa tere i aprofundare a identit ilor grupurilor etnice i 
a na iunilor, pe lîng   multe alte componente ale tiparului cultural, cum ar fi 
limba, tradi iile, obiceiurile se relev  rolul important al simbolurilor ca feno-
men social i cultural deoarece, dup  cum afirm  C.G.Iung „din cele dou  ti-
puri de simboluri: „naturale” i „culturale”, ultimele sunt cele mai importante 
componente ale construc iilor mentale, elaborate de omenire pentru exprima-
rea unor „ve nice” adev ruri spirituale sau istorice”.54 

Simbolul de la origini presupune o „sacralitate” a nucleului ini ial, o sta-
bilitate intern , ceea ce îi i determin  caracterul lui „ve nic” i îl transform  
în purt torul memoriei culturale din genera ie în genera ie, în care se intersec-
teaz  atât straturi seculare, cît i tr turi ale epocii contemporane. În acest  
context I.Lotman preciza: „în simbol întotdeauna exist  ceva arhaic. Orice 
                                                        
51 Investigarea na iunilor. Aspecte teoretice i metodologice. - Bucure ti, 1998, p.72 
52 B descu I., Dungaciu D., Baltasin R. Istoria sociologiei. Teorii contemporane. – Bu-

cure ti, 1996, p.105-106 
53 B descu I., Dungaciu D., Baltasin R. Op.cit., p.106 
54 . . // . . – , 

1991, .85 
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cultur  are nevoie de anumite elemente, ce ar îndepliniri func ii arhaice.  Sim-
bolul niciodat  nu a apar inut unei anumite perioade a culturii, deoarece el 
str punge cultura pe vertical : venind din trecut, traverseaz  prezentul, ur-
mând spre viitor. Memoria lui este totdeauna mai veche decât memoria textu-
lui nesimbolic ce-l înconjoar ”.55 

Apari ia pe harta politic  a Europei a unui nou stat – Republica Moldova 
– sa marcat i prin instituirea  unor noi simboluri de stat: Drapelul, Stema i 
Imnul, care erau chemate sa-l individualizeze, s -l reprezint i s -l de-
osebeasc , cît i s  restabileasc  memoria etnico-istoric , revorcînd adev rul 
istoric. La sfâr itul anilor ’80, începutul anilor ’90 au fost formate trei grupuri 
de savan i i exper i în domeniu, reprezentînd Institutul de Istorie al Acade-
miei de tiin e, Asocia ia Istoricilor din Moldova i Institutul de Istorie al Par-
tidului Comunist din Moldova, cercet rile c rora au demonstrat c , apari ia 
simbolurilor de stat (na ionale) îndeosebi a Drapelului de Stat i a Stemei de 
Stat este legat  de formarea statului Moldovenesc independent de la mijlocul 
secolului XIV. 

Simbolurile memoriale ale Moldovei s-au plasat în contextul etnocultural 
treptat, din genera ie în genera ie, fie sub form  popular  (folcloric , care este 
cea mai arhaic ) cum ar fi Drago , legendarul voevod, întemeietorul rii 
Moldovei; fie ca nume-simbol – tefan cel Mare i Sfînt – simbol al gloriei 
Moldovei; ca însemne institu ionale – capul de bour ca herb al rii Mol-
dovei (cît i steaguri i alte embleme etnopolitice) sau simboluri tiponimice – 
Codrul Cosminului, Putna (simbolurile gloriei militare i alte nemuririi lui 

tefan cel Mare). Cît prive te cromatica tradi ional  a steagurilor, blazoanelor 
i a altor însemne heraldice, ea a întruchipat cele trei culori – ro u, galben, 

albastru, izvorîte din istoria milenar  a poporului. Diferite surse istorice 
relateaz  c  în secolele XV-XIX erau cunoscute peste 20 de drapele cu cro-
matic  ro ie sau vi inie, albastr  – azurie, galben  sau alb . 

Constitu ia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 a preluat reglement ri-
le i no iunile  preexistente  referitoare la simbolurile na ionale, ad ugând i 
unele elemente noi (stabilirea imnului prin lege organic ).56 Faptul c  articolul 
12, din Constitu ie se întituleaz  SIMBOLURILE STATULUI, articolul fiind 
inclus în Titlul I. Principii Generale nu este deloc întâmpl tor, simbolurile de 
stat fiind puse în acela i rând cu principiile generale ale statului, ale societ ii 
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i ale comunit ii umane pentru a fi relevate semnifica ia i importan a lor 
deosebit . 

Conform art. 12 alin.(5), DRAPELUL, STEMA I IMNUL SÎNT SIM-
BOLURILE DE STAT ALE REPUBLICII MOLDOVA I SÎNT OCROTITE 
DE LEGE, ceea ce presupune abordarea problemei în dou  aspecte: 1) Reg-
lementarea legislativ  a modului de fabricare, a formei, con inutului, statutului 
i modului de folosire a simbolurilor de stat; 2)Instituirea r spunderii pentru 

ac iunile ilicite îndreptate împotriva simbolurilor de stat, în acest sens fiind 
semnificative prevederile Codului cu privire la contraven iile admini-
strative, care, în art.1742, stabile te sanc ionarea înc lc rii inten ionate a mo-
dului de folosire a simbolurilor de stat, cît i a Codului penal, care în art. 
2032, 2033, sanc ioneaz  profanarea simbolurilor na ionale i înc lcarea pre-
meditat  a modului de folosire a simbolurilor na ional-statale de c tre persoa-
ne cu func ii de r spundere. 

Din cele men ionate, se poate observa c  statul, con tient de importan a 
simbolurilor na ional-statale, a prev zut mijloace efective de ap rare a acesto-
ra i a instituit r spunderii pentru orice atentat împotriva lor.  

S-ar putea afirma c  actualele  simboluri de stat ale Republicii Moldova 
sunt expresia fiin ei sale na ionale i sunt apreciate ca forme superioare de ex-
primare a adev rului i a sentimentelor poporului, care reflect  prin limbaj 
plastic i imagini codificate înl uirea istoric  dintre trecut i prezent, expri-
mând aspira iile poporului. 
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process. There are argued characteristics of affective components of attitude 
in electoral behavior.     

 
Teoria „votului ra ional” a cunoscut în ultimele dou  decenii o dezvol-

tare spectaculoas . Majoritatea cercet rilor din domeniul comportamentului 
electoratului din ultimul timp se realizeaz  în baza metodologiei i a princi-
piilor teoriei respective. Totu i mul i cercet tori intuiesc existen a sau/ i încer-

 s  reliefeze aspectele ira ionale ale comportamentului electoral. Astfel, 
A.Bulai consider  c  „raportarea la realitate este îns  arareori ra ional  sau ra-
ionalizant  atunci cînd este vorba de definirea situa iei electorale”.57  

A.V.Novokrescenov, dup  ce face o ampl  analiz  a determinantelor 
comportamentului electoratului rusesc scie c  „este greu de a explica la nivel 
ra ional func ionarea acestor mecanisme (de luare a deciziei de vot i impactul 
caracteristicilor socio-demografice asupra votului – R.T.). Aceea cu ce ne 
ciocnim în procesul electoral nu poate fi explicat utilizînd terminologia din ar-
senalul mecanicii. Aceasta, mai degrab , este ceea ce psihologii numesc 
incon tientul colectiv”.58 V.I.Zubcov i A.V.Fedeakin conexeaz  comporta-
mentul afectiv al aleg torilor cu votarea protestatar , cu simpatiile i antipatii-
le fa  de liderii politici i în general cu orientarea c tre lider.59 

Cercet torul rus E.B.Schestopal depisteaz  în urma investiga iilor empi-
rice distinc ii esen iale între componenta ra ional i cea ira ional  a votului. 
El insist  asupra existen ei a trei nivele a caracteristicilor incon tiente: 1) lega-
te de caracteristicile individuale ale pesrsonalit ii; 2) legate de stereotipurile 
implimentate de mass-medie; 3) echivalente cu „arhetipurile incon tientului 
colectiv” (în conformitate cu C.G.Jung). 60  

G.G.Dilighenski afirm  c  în nici un caz nu putem vorbi de prezen a în 
Federa ia Rus  a electoratului ra ional. El scrie c  „pia a electoral  ruseasc  
este mai degrab  o pia  a biletelor de loterie, „cump torii” (aleg torii – 

                                                        
57 Bulai A. Mecanisme electorale ale societ ii moldovene ti / Paideia. – Bucure ti, 

1999, p.36. 
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R.T.), de regul , tiu la sigur c  majoritatea vînz torior acestor bilete sunt es-
croci. ”61 

Astfel, posibil nu mai pu in important i r spîndit este comportamentul 
în care locul principal pe departe nu îl ocup  structurile ra ionale. Aspectele 
emotive i incon tiente la fel pot juca un rol important, dac  nu hot rîtor, în 
cristalizarea deciziei de vot. Desigur, exigen ele unei democra ii ar presupune 
existen a unui aleg tor ra ional, îns  realitatea poate fi de alt  natur , mai ales 
în societ ile aflate în transformare. 

Atitudinea, ca baz  psihologic  a comportamentului include dou  com-
ponente principale: cogni iile i emo iile. Cînd persoana opereaz  preponde-
rent cu prima categorie exist  un comportament ra ional, cînd se activeaz  
comportamentul emotiv i cînd el domin  primul în sensul influen ei compor-
tamentului avem de a face cu un comportament emotiv.  

Dac  în comportamentul ra ional afectivitatea se caracterizeaz  printr-o 
pozi ie i influen a minim  asupra comportamentului i se manifest  doar prin 
intermediul emo iilor instinctuale, atunci modelul afectiv se caracterizeaz  
prin domina ia componentului afectiv fa  de cel cognitiv i prin evolu ia de la 
emo ii i afecte spre sentimente, pasiuni, dispozi ii. 

În literatura psihologic  exist  multiple abord ri i defini ii a emo iei i 
fenomenelor conexe ei. Noi în studiul nostru vom utiliza no iunea de emo ie în 
sensul de “reac ie global  intens i de scurt  durat  la o situa ie”.62 

Cercet torul P.M. Iacobson men ioneaz  c  “emo iile omului apar ca un 
spuns respectiv la acele influen e ale mediului înconjur tor care îl vizeaz  în 

mod nemijlocit.”63 În a a mod, cet eanul va fi pu in afectat de momente ale 
politicii care sunt abstracte pentru el i nu fac parte sau nu se r sfrîng asupra 
mediului s u imediat. Îns  exist i excep ii. Personale cu o orientare valoric  
bine pronun at i pentru care dragostea pentru Patrie, imnul, cinstea etc. nu 
sunt simple cuvinte poate reac iona i la unele ac iuni ce nu-i vizeaz  direct 
existen a. 

În aceast  ordine de idei, psihologii întrev d o puternic  rela ie între ne-
cesit i, interese i emo ii, îns  în aspect electoral comportamentul afectiv nu 
include aceast  rela ie. În general, comportamentul electoral emotiv difer  de 
comportamentul afectiv în accep iunea psihologilor. Comportamentul electo-

                                                        
61 .  

 // , 2000, nr.2, p.105.  
62 Dic ionar de psihologie./ Editura Babel. – Bucure ti, 1997, p.262.  
63 . . / . - , 1958, p.18. 
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ral emotiv nu presupune atît emo ii, cît determinarea sa exclusiv de sentimen-
te, pasiuni sau dispozi ii. 

Numim afectiv acel comportament electoral în care politica este “judeca-
” exclusiv sau preponderent în termeni emotivi, cînd persoanele nu pot sau 

nu încearc  s  analizeze, s  se conduc  de interese, valori etc. Tr irile psihice 
iau locul proceselor de analiz , comparare, contrapunere, criticism etc. 
Situa ia electoral  este perceput  exclusiv prin intermediul structurilor afe-
ctive în conformitate cu axa satisfac ie – insatisfac ie. 

Prin aceasta nu se exclude faptul c  la originea fiec rei emo ii se afl  ne-
cesit i, nevoi, interese i valori, cît si anumite stereotipuri, idealuri, concepte 
etc., constituind structurile la care sunt raportate stimulii proveni i din mediu 
(localizarea lor ulterioar  poate fi atît exterioar , cît i interioar ), îns  ele 
ocup  o pozi ie de subordonare fa  de tr irile emotive. 

Nu este corect de a absolutiza aceast  schem , ea poate avea numeroase 
pozi ii intermediare plasate între evaluarea mediului exclusiv în termeni afec-
tiv i afectivitatea ca fon al comportamentului pragmatico-ra ional. 

În acest mod, afectivitatea poate juca diferite roluri în cadrul structurii 
motiva ionale a comportamentului. Ea poate fi unica.64 La fel, ea poate co-
exista cu anumite structuri ra ionale, manifestîndu-se în paralel sau alternativ-
“algoritmic”65. Din perspectiva capacit ilor indivizilor afectele pot reprezenta 
i o posibilitate de a “scurta calea” sau ca o modalitate econom  de realizare a 

alegerii. În cazul comportamentului electoral preponderent afectiv, acesta 
presupune iminent faptul c  aleg torul percepe doar frînturi din mesajul elec-
toral. 

Pe lîng  caracterul natural, specific speciei umane a tr irilor emotive, 
existen a comportamentului afectiv este condi ionat i de necesitatea psiholo-
gic  a individului de a tr i anumite st ri emo ionale (“foamea emo ional ”). În 
acest sens, politicul este unul din domeniile preferen iale asupra c ruia se 
îndreapt  cet eanul în cautarea satisfacerii acestei necesit i, c ci politica, 
mai ales în situa ia actual  de criz  social-economic , poate oferi suficien i sti-
mul pentru provocarea st rilor emo ionale i este, din mai multe considerente, 
mai accesibil  decît alte domenii. Cu toate c  în general oamenii tind spre st ri 
afective cu un caracter pozitiv, în situa ia catastrofal  actual  aceast  
necesitate se poate manifesta i în direc ia celor negative, ca o “supap  de 

                                                        
64 Vezi: . . / . -  , 1980, p.54. 
65 . . // -
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siguran ” a psihicului în confruntarea permanent  cu problemele i greut ile 
cotidiene. 

În Republica Moldova existen a acestui comportamentla la aleg tori este 
facilitat i de existen a pronun at  a clivajului cultural – etnic. “Mult mai im-
portant (ca interesele ra ionale – R.T.) pentru perpetuarea “Eu-lui na ional”, 
men ioneaz  I.Kudreav ev, sunt tr irile st rilor emotive în comun a comuni-

ii i într-o m sur i mai mare – a st rilor, ce presupun ac iuni politice i ac-
iuni politice reale (act emo ional colectiv)”.66 Din acest punct de vedere, orice 

comportament care izvor te din con tiin a na ional  poate fi calificat ca 
afectiv, dar avînd tangen e, de la caz la caz, i cu incon tientul colectiv. 

Comportamentul afectiv este determinat, pe de o parte, de oferta electo-
ral  manifest  sau chiar doar de discursul electoral, pe de alt  parte, de trecu-
tul mai mult sau mai pu in îndep rtat al concuren ilor electorali (capitalul po-
litic, imaginea, stereotipurile etc.). În cadrul ac iunii ofertei electorale asupra 
aleg torului deosebim trei modalit i (identice cu structura activit ii în cadrul 
campaniei electorale) de activare a afectivit ii: 1) propaganda ce are ca obiect 
cultivarea emo iilor pozitive fa  de concurent; 2) antipropagand  – ce dore te 

 creeze st ri afective negative fa  de concuren ii electorali i 3) ap rarea 
propriilor pozi ii – care are ca scop restabilirea echilibrului emo ional al 
aleg torului. 

În cadru promov rii produsului electoral, în primul rînd, tonul discursu-
lui, cuvintele cu o puternic  înc rc tur  emotiv , a metaforelor, dar i cons-
truc ia semantic  a frazelor, cît i anumite constat ri neutre, pur “ra ionale” la 
prima vedere ar putea provoca anumite emo ii. 

Consider m c  principalul mijloc, din perspectiva eficien ii sale, de culti-
vare a emo iilor este televiziunea. I.Dr gan men ioneaz  c  televizorul incit  
i favorizeaz  perceperea afectiv  a politicii i, în primul rînd, a liderilor 

politici.67 Aceast  constatare se refer , în special, la publicitatea politic .  
În campania electoral  emo iile pot fi create mai mult sau mai pu in in-

ten ionat sau se pot exploata anumite sentimente, dispozi ii deja existente.  
Din prima categorie men ion m cultivarea simpatia fa  de liderii poli-

tici, cel al umorului (prin intermediul caricaturilor i a bancurilor politice), 
sentimentul bun ii (M.Levi chi), cel al unit ii (CDM, PPCD, “Plai Natal”), 
al drept ii ( PPCD,“Pentru Ordine i Dreptate “) etc. 

                                                        
66 . « » . // 

, 1998, nr.2, p.80. 
67 Dr gan I. Tipologii ale comportamentului electoral în România // Construc ia 

simbolic  a cîmpului electoral. / Institutul European. –  Ia i, 1998, p.322. 
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Din a doua se num  exploatarea fricii fa  de comunism, a ru inii fa  
de prezentul meschin i deplorabil în compara ie cu m re ia sovietic  anterioa-

, a urii fa  de condi iile de trai prezent i respectiv fa  de oamenii care sunt 
de vin  etc. 

Totodat , ac iunea emo iilor în comportamentul electoratului pe departe 
nu are un caracter liniar i univoc. În cazul cînd stimulii sunt repeta i des i / 
sau într-o perioad  lung  de timp ei devin ceva obi nuit, emo iile provocate de 
ele se atenuiaz . Aceasta îndeosebi se refer  la antipropagand   (exemplul 
fricii fa  de comunism etc.), dar i a tuturor ofertelor electorale care au un ca-
racter unilateral, f  o diversificare a aspectelor acesteia. 

Tr irile afective fa  de anumite obiective au capacitatea de a fi memori-
zate. Astfel, pe parcursul vie ii are loc sumarea emo iilor legate de un anumit 
obiect (acesta poate avea intensitate sporit  devenind sentiment, sau poate lua 
o form  latent ). Pentru activarea celei de a dou  forme uneori sunt necesare 
doar situa ii nesemnificative.68 

În plan afectiv, spre deosebire de cel cognitiv, scopul antipropagandei es-
te de a provoca sentimente ambivalente. Ele pot exista atît la persoanele ce i-
au formulat decizia de vot, cît i la cei indeci i. Diferen a între ace tea const  
în existen a sau inexisten a sentimentului dominant. În primul caz senti-
mentele ambigui faciliteaz  ac iunea ofertei electorale ale concuren ilor, care, 
prin antipropagand  ar putea provoca o intensificare a componentului negativ 
al sentimentului fa  de concurentul electoral spre care ini ial se îndrepta in-
ten ia de vot. În al doilea caz în joc se încadreaz i propaganda, care comple-
teaz  ac iunea primeia, prin oferirea unor emo ii pozitive. 

Afectivitatea, în cadrul comportamentului electoral, are dou  dimensiuni: 
1) aria de r spîndire i 2) intensitatea (durabilitatea). 

Pentru declan area tr irilor afective sunt necesare condi ii i situa ii deo-
sebite de cele care activeaz  comportamentul ra ional, mitic sau valoric. Ace-
ste situa ii pot fi foarte diferite, printre ele se num  pericolul, conflictul, în-
coeren a etc. 

De remarcat c  una i aceea i situa ie poate provoca atît emo ii pozitive, 
cît i emo ii negative, neutre sau, în general, poate s  nu le condi ioneze. 

În aceast  ordine de idei, în general emotivitatea fa  de procesele i obi-
ectele din mediu i, în particular, intensitatea i caracteristicile afectivit ii de-
pind de particularit ile psihologice ale individului, de tipul personalit ii. 
Indiferent de clasificarea la care apel m, fie la cea a lui C.G.Iung, B.Dodonov, 
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G.Selie, E.Krechmer etc. A diferite persoane impactul emo ional al discursului 
electoral va fi diferit. Tot în acest fenomen se încadreaz  capacitatea 
aleg torului de a- i st pîni emo iile în cazul în care ele sunt provocate i de a 
apela la alte mecanisme de realizare a deciziei de vot. 

Intesitatea i durabilitatea tr irilor i st rilor afective are un impact direct 
asupra manifest rii comportamentului emotiv. Speciali tii în domeniu evi-
den iaz  cinci forme a st rilor emo ionale: 1) emo ii; 2) afecte; 3) sentimente; 
4) pasiuni; 5) dispozi ii. Ele reprezint  ierarhia st rilor emotive i se deo-
sebesc prin intensitatea i durabilitatea cu care se manifest . 

Primul tip al afectivit ii – emo ia, poate influen a sau determina compor-
tamentul uman doar momentan. Dup  cum deriv  din defini ie, ac iunea 
emo iilor este de scurt  durat . În comportamentul electoral emo iile joac  un 
rol extrem de mic. Apriori putem presupune o astfel de ac iune doar în cazul 
cînd persoanei i se provoac  o puternic  emo ie nemijlocit în ziua alegerilor. 
În caz contrar ea este limitat  în ac iunea sa i nu determin  sau influen eaz  
comportamentul electoral. Dar conform Codului electoral al Republicii Mol-
dova propaganda este interzis  în ziua anterioar i în ziua în care au loc ale-
gerile. 

Afectele cu toate c  se deosebesc de emo ii le putem încadra în aceia i 
categorie cu emo iile (din perspectiva impactului s u). Emo iile i afectele 
sunt relevante doar prin faptul cît de mult contribuie la cristalizarea unui anu-
mitului sentiment, pasiune sau dispozi ie. 

Cu totul alta este situa ia în cazul sentimentelor. Sentimentele definite ca 
“proces afectiv complex, combinate cu elemente intelectuale (reprezent ri) i 
cu cele ale voin ei stabile, generalizate care persist  în absen a tuturor sti-
mulilor”69 au cel mai mare arial de r spîndire în cadrul comportamentului ele-
ctoral. Ele sunt relevante prin faptul c  include nu doar reac iile la situa iile 
prezentate, dar i la cele trecute. 

Dup  cum se întrevede din literatura de specialitate, apari ia sentimen-
telor este determinat  de doi factori: 1) socializarea – asimilarea culturii, valo-
rii etc., prin ea se cultiv  anumite sentimente fa  de lumea înconjur toare. Se 
poate manifesta în votarea tradi ional  (identificarea de partid) prin trans-
miterea din tat -n fiu a sentimentelor fa  de o anumit  forma iune politic i 
2) interac iunea individului cu mediul social-politic. Aici putem face analogie 
cu “pîlnia alegerii” utilizate de cercet torii „ colii din Chicago” pentru expli-

                                                        
69 Ibidem., p.334. 
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carea comportamentului electoral70 sau cu cea al lui L.I.Gozman privitor la 
evolu ia rela iilor emo ionale interpersonale.71 În conformitate cu acest model 
sentimentul apare în rezultatul unor emo ii, afecte, care ap rute sporadic într-o 
perioad  mai mult sau mai pu in lung  de timp i fiind de acela i tip duc la 
apari ia sentimentelor. Totodat  cum men ioneaz  unii cercet tori72 sentimen-
tele nu sunt derivate ale unei singuri emo ii, ele se cristalizeaz  la confluen a 
mai multor emo ii, ca exemplu, ura con ine urm toarele emo ii: furie, repulsie, 
dezgust, dispre 73 etc.  

Dispozi ia definit  ca “o stare psihic  relativ-de durat  constant-stabil  a 
psihicului, care se manifest  fie pozitiv, fie negativ, ca un fon afectiv – emo-
ional al existen ei psihice a subiectului”.74  

Sondajele de opinie denot  c  la electoratul moldovenesc persist  o stare 
de spirit în general negativ . Cu mici oscil ri, în dependen  de conjunctur , 
aceasta caracterizeaz  toat  perioada existen ei Republicii Moldova. În aceste 
condi ii comportament electoral se cristalizeaz  în condi iile unei dispozi ii 
generale contradictorii, îns  cu o pronun at  tent  negativ . Fie c  aceast  
dispozi ie reprezint  fundalul pe care se constituie alegerea ra ional , fie c  ea 
este dezvoltat i, în procesul de elaborare a deciziei de vot, confer  votului un 
caracer stresant i incit  spre manifestarea votului de penalizare. 

Pasiunea definit  ca “form  dominant  a afectivit ii caracterizat  prin 
amplitudine mare a tr irilor emo ionale, angajare puternic , caracter durabil i 
stabil al tr irilor afective i al rela iilor pe care le realizeaz  în raport cu am-
bian a”75, în cazul comportamentului electoral este mai pu in r spîndit  - îns  
în st rile critice ea se manifest  mai extins. Totu i, raportat  la politic, ea mai 
degrab  ar desemna o stare patologic , decît una normal .  

Pasiunea presupune în mod inevitabil c  obiectul acestei st ri afective es-
te valoarea, este foarte pu in probabil ca ea s  se manifeste vis-à-vis de alte 
structuri ale cîmpului electoral. 

Emo iile pot avea i un caracter incon tient, fiind localizate în incon tien-
tul persoane, iar prezen a lor în mecanismele deciziei de vot fiind doar vag 
sim it . Mitul i simbolul, pe lîng  impactul s u incon tient au i unul afectiv, 
care poate fi atît necon tientizat, cît i con tientizat. Ele pot ac iona atît prin 
                                                        
70 Vezi Campbel A., Converse Ph., Miller W., Stokes D. The american voters. / John 

Wiley & Sons.inc. – New York-London, 1960. 
71 . . / . - , 1988. 
72 ., op.cit., p.89. 
73 . . / . - , 1972, p.58. 
74 , p.387. 
75 Dic ionar de psihologie./ Editura Babel. – Bucure ti, 1997, p.510. 
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intermediul incon tientului (simbol / mit – incon tient – con tient), cît i direct 
(simbol / mit – con tient). 

Ac iunea emo iilor în cadrul structurilor motiva ionale ale comportamen-
tului electoral are cîteva caracteristici: 1) în cazul unei emo ii puternice, cum 
men ioneaz  C.Izard “se poate produce efectul “perceperii reduse”76 – stima la 
nivelele sale superioare centreaz  aten ia exclusiv pe obiectul acestei emo ii; 
frica nu permite “verificarea diferitor alternative” etc. 2) natura lor instinctiv  
al turi de u urin a perceperii emotive (în compara ie cu cea pragmatico-
ra ional ) i, dup  cum am mai men ionat, calitatea sa, în unele cazuri, de 
unica cale de a defini situa ie electoral , pot conferi emo iilor un caracter ne-
controlabil i o for  semnificativ ; 3) capacitatea sa de a m ri uneori sub-
stan ial eficien a i capacitatea de lucru, fapt recunoscut de aproape to i cerce-

torii, în plan electoral se concretizeaz  în existen a la emo ii a unui efect mo-
bilizator, atît în direc ia poten ialilor absentei ti cît i a celor cît i a celor in-
deci i; 4) în cazul Republicii Moldova unde o mare parte din electorat în 
campania electoral  simt confuzie i incertitudine, emo iile pot juca un rol 
esen ial în cadrul alegerii. 

Campania electoral  provoac  emo ii diferite ca intensitatea, dar i ca ca-
racter. În aceast  situa ie are loc sumarea tuturor acestora, creîndu-se o stare 
emo ional  unic  care constituie i baza deciziei de vot. Aceasta este cara-
cterizat  de V.Dereabin prin trei momente: 1) sentimentul unitar nu reprezint  
suma emo iilor (sentimentelor) componente, ci se manifest i anumite calit i 
specifice; 2) în cazul sum rii emo iilor simple care în mod separat au o in-
tensitate egal  se poate manifesta o intensificare substan ial  a acestora; 3) ca-
racterul dominant al fiec rui sentiment compus este determinat de un careva 
sentiment dominant, iar celelate mai mult sau mai pu in modific  caracterul 
acesteia.77 

În concep ia noastr  modelul comportamentului afectiv este caracteristic 
mai mult pentru electoralul dreptei sau a stîngii. Centrul politic mai pu in faci-
liteaz  implicarea emo iilor în decizia de vot, iar cu cît ne deplas m mai spre 
extreme cu atît în oferta electoral  spore te ponderea componentelor cu un 
efect afectiv. 

Comportamentul electoral afectiv indiscutabil este prezent în spa iul ele-
ctoral al Republicii Moldova. Manifestarea sa depinde atît de caracterul 
electoratului, cît i de oferta electoral , dar i de specificul societ ii, de regu-

                                                        
76 Exist  o corela ie cert  între aceasta i unul din principiile perceperii comunic rii 

“cunosc doar ceea ce doresc s  cunosc”. 
77 ., op.cit., p.278. 
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lile jocului politic. În societ ile aflate în transformare compotamentul afectiv 
are o r spîndire important , condi iile create de mediu condi ioneaz  manife-
starea acestuia. Mai mult ca atît, multipolarizarea socie ii moldovene ti i ca-
racterul de confruntare al vie ii politice favorizeaz i mai mult o astfel de 
participare la alegeri.  
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The context of terrorism, its main tendencies of development within 
contemporary conditions, the necessity of reaction against terrorism at natio-
nal and international level are expressed in this article. The authors paid 
great attention to the examination of political program conforming the fight 
against terrorism in the Republic Moldova.    
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A situation of conflict in relations between Republic of Moldova and Ro-
mania are described in this article. The essence of diplomatic conflict between 
two states is presented through actions and declarations of both sides. The 
main aim of the article is: a) the analysis of misunderstandings between 
Moldova and Romania; b) to work up the solution of these difficulties. 

It means: to renew the process of negotiations on high political level; to 
put in work Romania’s priviled status as Republica Moldova’s neighbour-
state. Realization of these purposes will give the impulse for other suggestions 
in cooperation Moldova-Romania. 

 
  «Miercuri, autoritatile din Moldova l-au declarat persona non grata si l-

au expulzat din tara pe Ion Ungureanu, atasatul militar al Ambasadei Româ-
niei la Chisinau. Potrivit Ministerului de Externe din Moldova, acesta 'a des-
fasurat o activitate incompatibila cu statutul sau de diplomat'. Bucurestiul a 
raspuns imediat, în mod asemanator: ministrul de Externe, Mircea Geoana, a 
declarat ca unul dintre diplomatii de la Ambasada Moldovei la Bucuresti a 
fost declarat persona non grata si a fost expulzat din tara ». 

 
«Haromszek» / 15.03.2002, p.2 

Titlul: «Razboi rece cu Moldova» 
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În raporturile dintre state precum i în raporturile dintre alte subiecte de 
drept interna ional pot ap rea interese opuse, neîn elegeri sau probleme 
litigioase. Pentru a desemna diferitele st ri de neîn elegere care se pot ivi în 
rela iile interna ionale literatura de specialitate i documentele în materie folo-
sesc o terminologie variat i anume: situa ie, diferend, litigiu, conflict, criz  
etc, în raport cu gravitatea st rii de neîn elegere i de implica iile sale asupra 
raporturilor dintre subiectele în cauz . 

În ceea ce m  prive te am încadrat situa ia rela iilor Republica Moldova 
la categoria de conflict, sau mai exact, la cea de conflict diplomatic, de i im-
plica iile sale dep esc cu mult parametri diploma iei (dup  cum ne vom con-
vinge). Ideea îns  este aceea c  ipoteza aceasta acceptat  din start ca rezultat 
al percep iei primare s  ne poat  oferi cadrul necesar obiectivului central al 
lucr rii – acela de a prezenta, analiza i prezenta solu ii / sugestii pentru de-

irea situa iei în care se g sesc în prezent rela iile dintre cele dou  state. 
Rela iile dintre România i Republica Moldova, doua state suverane i in-

dependente, au un caracter privilegiat, special, decurgând din comunitatea de 
neam, cultura, limba i istorie na ionala. Totodat , aceasta presupune ca, 
printr-o politic  realist , coerent i în interesul cet enilor ambelor state, se 
poate ajunge la aprofundarea raporturilor bilaterale, la apropierea dintre Ro-
mânia i Republica Moldova. România fiind primul stat care a recunoscut Re-
publica Moldova la numai câteva ore dup  declararea independentei de stat, la 
27 August 1991. Rela iile diplomatice la nivel de ambasada au fost stabilite la 
data de 29 august 1991.    

Declara iile i prevederile oficiale de ordin politico-diplomatic nu au co-
respuns tot timpul situa iei reale existente pe acest plan, i nu au elucidat în-
tocmai tensiunile dintre cele doua state vecine. Rela iile dintre România i Re-
publica Moldova, cu provenien  istorico-culturala comuna, aveau momente 
de tensiune i r cire, dar nu s-a ajuns niciodat  la deteriorarea acestora de o 
manier  a c rei martori suntem în prezent. Sigur c  situa ia este una extrem de 
delicat i complex , analizarea ei presupunând formularea unei metodologii 
precise i o logic  transparent .  

De altfel s-a i constatat c  în analiza conflictelor eroarea de analiz  nu 
vine din metodologia aleas , ci din ipotezele de lucru, precum i din logica i 
cauzalitatea argumentelor utilizate. În acest context un prim pas spre elabora-
rea instrumentelor teoretice este definirea conceptului central al lucr rii – ace-
la de conflict. A a cum stipuleaz  The Collins English Dictionary Termenul 
de conflict vine din latin  de la “conflictus” care însemna “a lupta” i re-
prezint  o ciocnire de interese opuse sau de percep ii diferite asupra valorilor 
na ionale, sau asupra unor subiecte cum ar fi independen a, exercitarea 
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suveranit ii, frontiera i teritoriul, acces la distribuirea puterii sau delimi-
tarea sferelor de putere. Conflictul trebuie s  aib  durat  oarecare în timp i 

 implice cel pu in dou  p i (state, grupuri de state su organiza ii sau gru-
puri de organiza ii) care sunt dispuse s i urm reasc  interesele i s  câ ti-
ge.86  

De men ionat aici c  uneori termenul de conflict este confundat cu cel de 
criz , ceea ce nu este corect decât în formul ri laxe. Spre deosebire de conf-
lict, criza are elemente caracteristice distincte de acesta. Cele mai multe defi-
ni ii ale termenului de criz  include urm toarele aprecieri:  

 presupune un volum i o intensitate neuzuale de evenimente; 
 schimb ri ale statului în fluxul ac iunilor politice interna ionale; 
 interac iuni disruptive între elemente adversare; 
 schimbare brusc  într-una sau mai multe variabile ale sistemului; 
 schimbare în interiorul sau exteriorul sistemului; 
 surpriz ; 
 incertitudine; 
 con tien a unui spa iu temporal limitat pentru reac ie; 
 posibilitatea recurgerii la confrunt ri armate.87 

Aceste preciz ri ne conving c  definirea situa iei în care se g sesc rela iile 
dintre Republica Moldova i România ca conflict (cel pu in la nivel dip-
lomatic) este corect . Utilizarea sa în analiza mea începe chiar de la precizarea 
ipotezelor de lucru:  

1. Conflictul diplomatic semnalat / perceput î i are originea în elemente 
cu efect latent cum ar fi situa ia intern  a subiec ilor implica i: situa ia eco-
nomic , politic , social ; i cea extern  care se reg sesc i în dinamica evo-
lu iei rela iei dintre cele dou  state. 

2. O a doua ipotez  pare c  se suprapune cu cea dintâi, dar se remarc  in-
dividualitatea  ei: conflictul de analizat nu provine dintr-un accident declan at 
de diploma ia moldoveneasc  sau român  (deci nu avem de a face cu o criz ), 
ci î i are originea în motive obiective. 

3.  Situa ia de conflict/confruntare nu este cuvântul de ordine predestinat 
rela iilor moldo-române i aici nu am în vedere faptul c  colaborarea dintre 

                                                        
86 Collins English Dictionary, 1998, HarperCollins Publishers. Valabil la www. 

wordreference.com/English/ definition.asp?en=conflict, Accesat ianuarie 2003; 
87 Brecher I, 1997, Toward a Theorie of International Crisis Behavior, Valabil la 

www.lrz-muenchen.de/~ua352bm/webserver/ webdata/Will/node2.html, Accesat 
ianuarie 2003; 
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i continu  în diferite domenii paralel cu dificult ile exprimate la nivel 
diplomatic, ci m  refer la posibilitatea relans rii ei. 

in aici s  men ionez c  în continuare nu voi lucra cu fiecare ipotez  în 
parte  pentru testarea ei, întrucât acest lucru presupune un volum considerabil 
de munc i spa iu, cu toate acestea elementele lor probatoare vor putea fi u or 
identificate pe parcursul analizei care este structurat  pe trei sec iuni: situa ia 
pre-conflict, situa ia de conflict i cea de post conflict88 - transcendate de 
dimensiunile: politic , social , economic , interna ional , religioas  în scopul 
eviden ierii urm toarelor obiective: 

1. Identificarea cauzelor posibile ale conflictului; 
2. stabilirea percep iilor deciden ilor p ilor în conflict (pentru c  în ul-

tim  instan  ei decid); 
3. construirea unui cadru de recomand ri pentru managementul situa iei 

prin m suri menite s   
 redreseze situa ia creat  
 controleze situa ia de conflict 
 previn  alte situa ii de acest gen. 

Tensiunile dintre România i Republica Moldova s-au declan at înc  din 
perioada timpurie a existentei statului moldovenesc, în timpul guvern rii agra-
riene în Moldova, când a fost abandonat conceptul celor "doua state româ-
ne ti" i s-a renun at la imnul "De teapt -te române". Începând cu aceast  pe-
rioadâ rela iile moldo-române de i "speciale de vecin tate" la nivel diploma-
tic,au devenit mai distante i mai reci. Acest gen de rela ii mai mult "necesare" 
decât "privilegiate", s-au perpetuat pe durata a doua guvern ri (Iliescu / Sne-
gur i Lucinschi / Constantinescu), ca sa ajung  în punctul lor culminant de 
tensiune odat  cu alegerile din 2001, când în Republica Moldova la putere 
vine partidul for elor comuniste.  

Este de subliniat faptul c  chiar înaintea apari iei Republicii Moldova ca 
stat independent i suveran pe harta lumii, în cadrul societ ii moldovene ti 
existau doua curente mobilizatoare de ordin politico-cultural: curentul pro-
moscovit i curentul pro-romanesc. Aceasta mi care de confruntare se intensi-
fic  odat  cu alegerile din 2001. Prevederile programului electoral comunist 
din start declan au clivaje sociale pe baza lingvistic , de orientare economic  
i politic . Odat  cu instalarea Partidului Comunist ca partid de guvern mânt 

în Republica Moldova, ca urmare a alegerilor democratice, reformele prev -
zute în cadrul campaniei electorale au început s  fie aplicate. Aceste transfor-

                                                        
88 Este posibil ca situatia de conflict sa nu se fi terminat si cea de post-conflict sa in-

tarzie, dar elementele acesteia din urma pot fi deja recunoscute. 
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ri au adus nu numai la tensiuni în cadrul rii (conflicte, manifest ri, pro-
teste), dar au declan at una din cele mai reci i rigide perioade, în leg tura cu 
rela iile cu vecinii, i pe plan interna ional. În prezent Republica Moldova se 

se te înc  într-o dilem  de individualitate în condi iile în care ea nu a reu it 
nici s  se încadreze în circuitul mondial al interconexiunilor prin aderen a la 
vreun bloc politico-economic – întrucât Summit-ul efilor de state i de gu-
vern al rilor membre CSI ce a avut loc la Chi in u a oglindit nejustificarea 
existen ei acestuia; varianta ader rii la EURASEC a c zut ca rezultat al re-
tragerii candidaturii Ucrainei de a deveni membru cu drepturi depline, iar 
GUUAM-ul i a a incomplet acceptat de Chi in u datorit  ostilit ii Rusiei 
fa  de aceast  organiza ie nu are anse de supravie uire - nici s  dezvolte 
rela ii de bun  vecin tate cu rile apropiate: Ucraina sau România. Unica ex-
cep ie în acest sens este Rusia, dar aceast ar  a „tr dat” într-un fel a tept rile 
comuni tilor moldoveni, stabilind nivelul de colaborare ce o interesa cu insti-
tu iile europene. Singura solu ie viabil  în aceste condi ii (dublate de di-
ficult ile de ordin economic) se dovede te a fi apropierea de Europa, ceea ce 
mai mult sau mai pu in a i reu it actuala guvernare. Îns  diploma ia moldo-
veneasc  nu a putut decât s  se integreze par ial în cadrul Pactului de Sta-
bilitate ( i asta cu sprijinul puternic al diploma iei române), care este v zut la 
Chi in u ca puntea spre UE, încerc rile de a ob ine un nivel calitativ superior 
de percep ie a rii la nivelul Acordului de Parteneriat i Cooperare e uând. 
Acordul de Asociere este în prezent departe pentru Republica Moldova în 
acest moment iar stabilirea NATO la Prut a însemnat ultimul episod din insuc-
cesele Chi in ului. 

Nu vreau aici s  încadrez schimbarea atitudinii autorit ilor moldovene 
într-un model teoretic, dar sugerez c  cuvântul de ordine al acestei dimensiuni 
este frustrarea. Sigur c  în aceast  ecua ie sunt o serie de variabile ne-
cunoscute – mai ales la nivelul lu rii deciziilor (m  refer aici la autonomia, 
independen a sau coordonarea politicii externe moldovene ti), precum i altele 
vizibile dar greu de cuantificat – exodul propriilor cet eni i problema dublei 
cet enii, ceea ce face i mai greu identificarea unui model explicativ al 
atitudinii Chi in ului.  

De cealalt  parte România se g se te într-o situa ie mult diferit . Victo-
riile diploma iei române în ultima perioad  sunt cunoscute, dar ele presupun 
încadrarea rii într-un model de comportament. Am în vedere aici obliga iile 
României fa  de NATO i Uniunea European  cu impact asupra Republica 
Moldova. Nu este cazul s  intru în am nunte, dar parteneriatul privilegiat ro-
mâno-moldav cost  partea român i chiar solicit  o ajustare la nivelul secu-
riz rii frontierelor, taxelor vamale, standardele de calitate, mediu,  etc. 



132 

 

Desigur c  în aceste condi ii nu se poate s  nu fie remarcat faptul c  exi-
st  o oarecare suprapunere de obiective la nivelul politicii externe a celor dou  

ri, dar cum aceast  ipotez  vine din asum ia independen ei politicii externe 
moldovene ti i impune o aliniere a celor dou ri, voi renun a la tenta ia 
rezolv rii situa iei în aceast  direc ie, or tocmai acest lucru este contestat de 

tre autorit ile moldovene. Mai precis cadrul de recomand ri pentru 
managementul situa iilor de conflict dintre aceste dou ri se va constitui pe 
principiul asigur rii unui modus vivendi, ca  imperativ.  

În aceste condi ii nu pot decât s  recurg la prezentarea elementelor cunos-
cute / certe pentru ca m car s  pot spune cu siguran  care sunt debu eurile 
flagelului. 

1. Disensiunile diplomatice dintre România i Republica Moldova au ie it 
la iveala dup  un discurs rostit de ministrul Justi iei din Republica Moldova, 
Ion Morei la 2 octombrie 2001 în cadrul audierilor de la Curtea Europeana 
pentru Drepturile Omului în problema Mitropoliei Basarabiei. Morei a acuzat 
România de expansionism i de subminare a suveranit ii Republicii Moldova 
prin implicare direct în afacerile interne ale tarii. Ministrul moldovean, a 
declarat ca "interesul politic i administrativ, adic  de amestec direct în 
treburile statului suveran i independent Republica Moldova, este patronat de 
România în spa iul dintre Prut i Nistru prin intermediul unor forte 
moldovene ti pro-romane". Morei a afirmat ca prin legiferarea Mitropoliei Ba-
sarabiei "expansionismul romanesc va pescui mai u or în ape tulburi" în Re-
publica Moldova89.  

Ca urmare a acestor declara ii, premierul român Adrian Nastase i-a amâ-
nat vizita la Chi in u, pe care trebuia sa o fac  la Chi in u. N stase a subliniat 

, pân  nu va exista o reac ie clar  de la Chi in u, în privin a declara iilor 
ministrului moldovean, nu se va putea evolua la nivelul rela iilor bilaterale 
intre cele dou  t ri. "N-am vrea sa fim trata i intr-un mod care deranjeaz ", a 
conchis N stase, amintind ca România acorda Republicii Moldova ajutor în 
domeniul energiei, al pa apoartelor i al infrastructurii90.  

La rândul s u, pre edintele Ion Iliescu a declarat c  România a teapt  
explica ii i scuze din partea autoritarilor de la Chi in u. Pre edintele Iliescu a 
precizat c  Biserica ortodox  de limba român  din Republica Moldova a 
                                                        
89 Tomiuc E. 2002, Moldova: Romania Denies Involvement In Protests, Valabil la 

http://www.rferl.org/nca/features/2002/04/05042002092455.asp Accesat ianuarie 
2003. 

90 Tcaci I. 2002, Conflictul Diplomatic dintre Romania si Republica Moldova, Valabil 
la http://europa.yam.ro/studies/2002/octombrie/20/1_articole.html, Accesat ianuarie 
2003; 
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semnalat la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg faptul c  
autorit ile de la Chi in u nu au aprobat func ionarea sa pe teritoriul moldo-
vean. Iliescu a ad ugat c  acest fapt dovede te "o atitudine incorect , discri-
minatorie a Guvernului moldovean fa  de biserica în limba român .91  

De asemenea i Pre edintele Comisiei de politic  extern  din Senat a Par-
lamentului de la Bucure ti, Gheorghe Pris caru, a apreciat c  discursul lui 
Morei constituie o grav  ofens  adus  României.  

In fine, Patriarhul Teoctist a adresat, o scrisoare de protest ministrului Ion 
Morei, exprimându- i "surprinderea i am ciunea" fa  de afirma iile 
acestuia la adresa Patriarhiei Romane. "Din momentul reactiv rii i pân  în 
prezent, Mitropolia Basarabiei a fost permanent nedrept ita si, în aceasta si-
tua ie, nevoit  s  apeleze la instan ele de judecat  interne i interna ionale, ca-
re i-au dat câ tig de cauz . Nu credem c  sunte i str ini de faptul c  cele mai 
înalte foruri interna ionale recunosc dreptul sfânt al libert ii i sl virii nu-
melui lui Dumnezeu în limba p rin ilor a a cum se întâmpl , de altfel, în toate 
tarile democratice din întreaga lume"92  

Chi in ul ins  întârzie s  dea explica ii. Intr-o prim  reac ie, premierul 
moldovean Vasile Tarlev a declarat, c  nu i s-a prezentat oficial declara ia Gu-
vernului roman din care rezult  c  premierul Adrian N stase i-a anulat vizita 
la Chi in u, unde urma s  participe la trilaterala româno-moldo-ucrainean . 
Mai mult, eful executivului de la Chi in u s-a declarat optimist i a spus ca 
nu crede c  rela iile moldo-române ar putea fi afectate de incidentul produs.  

Liderul frac iunii parlamentare comuniste Victor Stepaniuc declara c , în 
opinia  sa,  Guvernul  de  la  Bucure ti  a  avut  o  reac ie  exagerata  la  o  luare  de  
pozi ie a ministrului Morei. în opinia lui Stepaniuc, mesajul lui Morei este 
comparabil, ca intona ie i lexic, cu opiniile vehiculate la Bucure ti, în presa 
sau în cercurile puterii93.  

Singura for a politica din Parlamentul moldovean care a fost deranjata de 
declara iile lui Morei a fost grupul cre tin-democrat. Grupul parlamentar al 
Partidului Popular Cre tin-Democrat a cerut demisia ministrului Justi iei pen-
tru c  acesta a adus un prejudiciu imens Republicii Moldova i imaginii sale 
externe.  

2. In perioada în care România a tepta scuze sau l muriri din partea auto-
ritarilor moldovene ti, Vladimir Voronin a f cut noi declara ii. El a cerut 

                                                        
91 Tcaci I. Op. cit. 
92 Scrisoare de protest; Ziua, nr.1209, Bucuresti, 2002, mai 
93 Cris Springer, 2001, Moldova and Romania: The Broken Engagement. Valabil la 

http: // www.east-west-wg.org/cst/cst-mold/springer.html; 
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conducerii radioului i televiziunii moldovene ti sa nu mai accepte ca, pe post, 
limba vorbita în Moldova sa fie denumita "româna". Referindu-se la ac-
tivitatea ministrului Invat mântului, comunistul Ilie Vancea, Voronin conside-
ra c  acesta nu face nimic pentru introducerea în programa de studii a limbii 
moldovene ti i a Istoriei Moldovei. Pe de alta parte, pre edintele moldovean 
preciza, la acel moment, c  atribuirea imediat  a statutului de limb  de stat 
limbii ruse ar putea provoca cataclisme sociale. Aceast  preocupare a fost 
neglijat  când cu câteva s pt mâni mai târziu s-a decis introducerea limbii ru-
se, ca limb  obligatorie începând cu clasa a-II-a în colile na ionale i introdu-
cerea studiului Istoriei Moldovei.  

3. Tot în aceasta perioada ambasadorul moldovean la Bucure ti contribuie 
la provocarea unei i mai mari tensiuni. Este vorba despre o scrisoare, 
atribuit  ambasadorului Republicii Moldova la Bucure ti, Emil Ciobu, pub-
licata de "Evenimentul Zilei". în aceasta scrisoare, trimisa autorit ilor de la 
Chi in u, exist  mai multe pasaje în stare s  scandalizeze Bucure tiul. Cu 
toate c  ambasadorul Emil Ciobu a declarat c  aceasta scrisoare este un mon-
taj, realizat sa creeze disensiuni, oficialii de la Bucure ti nu s-au ar tat foarte 
siguri de aceasta declara ie.94  

4. Ceea ce acutizeaz i mai mult rela iile celor dou ri vecine este o 
scrisoare adresat  Cur ii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) de la 
Strasbourg, de c tre eful statului de la Chi in u (21 septembrie 2001) în care 
pre edintele se pronun  fa  de procesul Mitropoliei Basarabiei vis- -vis 
Guvernul Republicii Moldova, aflat pe rolul CEDO. Voronin sus ine, în scri-
soare, ca în procesul aflat pe rolul CEDO este vorba de un conflict care "are la 
baza motive politice i nu religioase" i c  "soarta Bisericii Ortodoxe din 
Moldova s-a hot rât la Bucure ti, f  a consulta oficialit ile din Republica 
Moldova, inclusiv cele biserice ti", prin recunoa terea Mitropoliei Basarabiei 
de c tre Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane. Pre edintele Republicii Mol-
dova sus ine c  recunoa terea Mitropoliei Basarabiei de c tre Guvernul de la 
Chi in u ar însemna amestecul statului în treburile interne ale Bisericii i ca, 
în calitate de garant al Constitu iei, nu poate admite acest lucru. Aceast  scri-
soare adresat  instan elor Cur ii Europene (nu pre edintelui Cur ii cu comp-
let ri protocolare) care vizeaz  un proces pus pe rol, poate fi privit  ca o ten-
tativa de a influenta Curtea, ceea ce este inadmisibil i f  precedent în pra-
ctica CEDO (de mai bine de 50 de ani), Curtea fiind cel mai important repre-
zentat i garant al acesteia95.  

                                                        
94 Vezi: ”Evenimentul Zilei”, nr.2029, 2002, octombrie 
95 Ibidem: Tcaci I. Op. cit. 
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5. Un alt flux de declara ii, lu ri de pozi ii, tensiuni i chiar conflicte de 
ordin diplomatic se declan eaz  odat  cu manifest rile de la Chi in u, legate 
de introducerea obligatorie a limbii ruse în scoli, legalizarea acesteia ca "a 
doua limba în stat" i introducerea studiului de Istoriei a Moldovei.  

Înainte de a analiza consecin ele acestor proteste i a declara iilor f cute 
pe perioada desf ur rii lor, voi reveni la analiza câ iva factori pe plan intern 
al Republica Moldova care împiedic i mai mult o rela ie stabil i prietenoa-
sa cu vecinii români.  

Este vorba de conflictul dintre Direc ia Planificare Politica (DPP) de la 
Pre edin ia Moldovei i Ministerul de Externe al Republicii, factor care di-
minueaz  din poten ialul diplomatic al Moldovei. Scrisorile, notele trimise la 
adresa României sânt întocmite de DPP, când în mod normal de tratativele de 
ordin diplomatic se ocupa Ministerul Afacerilor Externe. Atrag aici aten ia c  
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu este direct implicat în 
conflict, de i acesta este etalonat ca un conflict diplomatic. Spun asta pentru 

 expulzarea diplomatului român precum i „episodul Ciobu” nu sunt ex-
presie a ac iunilor întreprinse de minister. De altfel acesta nu mai reprezint  
„prima vioar ” a politicii externe moldovene ti de iure, odat  aprobat noul s u 
regulament i actul „Cu privire la rolul coordonator al MAE al Republicii 
Moldova în domeniul politicii externe” care transfer  ini iativele de politic  
extern  Pre edin iei. 

Revenind, conflictul de putere intre partidul comunist (PC) majoritar în 
Parlament i Partidul Popular Cre tin Democrat (PPCD) a fost una din sursele 
principale a protestelor împotriva limbii ruse, mai târziu împotriva conducerii 
comuniste. PPCD a fost organizatorul manifesta iilor, care au durat mai mult 
de trei luni.  

La nivel de stat, ca rezultat al neaccept rii de c tre partidul de guvern -
mânt al oficializ rii Mitropoliei Basarabiei, insistenta asupra reformei admi-
nistrativ-teritoriale, asupra oficializ rii limbii ruse i a introducerii Istoriei 
Moldovenilor, i a altor ac iuni întreprinse de Comuni ti rezulta o serie de 
conflicte: Conflictul intre PPCD i PC, care s-a soldat cu ridicarea imunit ii 
PPCD i suspendarea activit ilor acestuia în cadrul statului pe termen de 30 
de zile Conflictul intre societate civila i stat, având ca rezultat direct Pro-
testele - i nu în ultimul rând conflictul dintre stat i Mass-Media de stat ajun-
gându-se la protestele angaja ilor de la Tele-Radio Moldova, împotriva cen-
zurii comuniste.  
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6. Pe perioada desf ur rii protestelor, retorica culpabilizatoare a autori-
ilor de la Chi in u s-a extins (de la "preten iile imperialiste a României" la 

acuza ii mai dure). Domnul Voronin vorbe te de fonduri pe care România le 
transmite PPCD-ului ca sponsorizare a protestelor din Chi in u. Ipotezele, cu 
caracter culpabilizator de sponsorizare a manifesta iilor se r sfrâng nu numai 
asupra României ci i asupra Tiraspolului (care finan eaz  PPCD) i alte 
declara ii de acest gen care demonstreaz  deruta existenta în cadrul puterii 
comuniste i incapacitatea acesteia de a explica în mod credibil adevaratele 
cauze ale protestelor de propor ii din Pia a Marii Adun ri Na ionale96.  

Ministerul de Externe Roman respinge toate acuza iile Republicii Mol-
dova privind a a-zisele preten ii teritoriale ale României fa  de aceasta i 
finan rii PPCD. Ion Iliescu considera c  afirma iile din Parlamentul Repub-
licii Moldova potrivit c rora România ar fi implicata în manifesta iile de pro-
test de la Chi in u, reprezint  o "atingere nefondat , neamical i regretabila 
la adresa tarii”97.  

Adrian N stase: "România nu dore te sa se implice în problemele interne 
ale Republicii Moldova ... (dar) locuitorii din Republica Moldova reprezint  o 
preocupare pe care nu putem s  o eliminam pentru c  dou  treimi sunt ro-
mâni”98.  

Premierul moldovean Vasile Tarlev este "profund îngrijorat i mâhnit” de 
declara iile f cute de Adrian N stase pe care le consider  un "derapaj de la 
normele i standardele europene, valorile democratice i principiile dreptului 
interna ional”.  

În timp ce autorit ile moldovene adreseaz  noi acuza ii la adresa Româ-
niei i nu numai, parlamentarii puterii de la Bucure ti, intr-o sedinta extraor-
dinar , prezidat  de aceast  dat  de ministrul de externe M.Geoan  adopta 
strategii pentru detensionarea rela iilor cu Republica Moldova.  

O serie de oficiali de la Bucure ti printre care i pre edintele pentru po-
litica externa al Senatului, Gh.Pris caru, considera ca ac iunile i pozi iile ex-
primate de autorit ile de la Chi in u "servesc acelor forte care se opun inte-
gr rii României în structurile euro-atlantice i bloc rii unor rela ii mai strânse 
intre Republica Moldova i structurile politice, economice europene"99.  

7. De asemenea de situa ia politica din Republica Moldova i de deterio-
rarea rela iilor acesteia cu vecinii s i, se îngrijoreaz  înal ii oficiali europeni, 

                                                        
96 Tomiuc E.  Op. cit. 
97 ibidem. 
98 Vezi: Declaratiile lui Nastase A. Valabil la www.domino .kappa.mae.ro 
99 Moianu T. Ce pozitii avem? Valabil la www.adevarulonline.ro 
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chiar i Collin Powell, secretarul de stat al SUA opineaz  ca aceasta situa iei 
(proteste, înc lcarea drepturilor omului, abaterea statului de la drumul demo-
cratic) are un caracter destabilizator atât în cadrul republicii cât i în afara ei.  

8. Timp de câteva luni autorit ile comuniste de la Chi in u au lansat 
periodic acuza ii grave la adresa Bucure tiului. Practic, declara ii la adresa 
României au venit din partea întregii echipe de guvernare a Moldovei (in afara 
de Ministerul Afacerilor Externe-care a fost scos din joc), în frunte cu pre e-
dintele Vladimir Voronin i premierul Tarlev. "Amestec în treburile interne 
ale Republicii", aplicarea în spa iul dintre Prut i Nistru a unor "politici 
coloniale", promovarea i finan area în presa moldoveana a unui curent de 
"unionism târâtor", "atacuri la adresa statalit ii statului". Tonul i frecventa 
acuza iilor au mers în crescendo, vârful atingându-se când ata atul militar al 
României la Chi in u a fost declarat, f  a se oferi nici o explica ie din partea 
Moldovei "persona non grata".100 

 Astfel la 13 martie 2002, BBC News anun a c  Ministrul de Externe al 
României,  Mircea Geoan  a declarat c  ata atul militar al României la Chi i-

u a fost declarat "persona non grata". În replic , atorit ile române l-au 
declarat persona non grata pe adjunctul ambasadorului Republicii Moldova la 
Bucure ti, Iacob Popovici. Deciziile au fost luate dup  un schimb de replici la 
nivel preziden ial. Pre edintele Republicii Moldova, V.Voronin, a acuzat din 
nou România de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova i i-a 
repro at pre edintelui Iliescu abordarea afectiva a raporturilor bilaterale, 
pentru ca a afirmat ca românii reprezint  65% din popula ia Republicii 
Moldova. În replica, pre edintele I.Iliescu a calificat afirma iile pre edintelui 
moldovean drept "regretabile, incorecte i nedrepte". Pre edintele României a 
afirmat c  "România nu s-a amestecat i nu se va amesteca în nici un fel în tre-
burile interne ale Republicii Moldova". Ion Iliescu a mai spus c  afirma iile 
lui Voronin "dovedesc deruta total  a conducerii Republicii Moldova în fa a 
cererilor popula iei i total  incapacitate de a rezolva problemele economice, 
sociale i politice"101. 

Ceea ce este important de subliniat este faptul ca reac iile - r spunsurile la 
acuza iile aduse de guvernul moldovean ale înal ilor oficiali de stat romani 
(pre edinte, prim-ministru, ministru de externe) au fost destul de re inute i nu 
s-au f cut comentarii pe seama acestor provoc ri, i desigur n-au existat acu-
za ii la adresa for elor externe, din convingerea c   puterea comunista din 
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Respublica Moldova este trec toare. Evident ca la nivelul anali tilor politici, 
altor demnitari de stat, au fost vehiculate tot felul de ipoteze:  

 în principal s-a sus inut ca este vorba de o ac iune diversionista pentru 
a împiedica intrarea României în NATO,  

 ori ca e o încercare de a abate aten ia popula iei de la gravele probleme 
economice din Republica, folosind modelul Ceau escu, cu "agenturile 
str ine",  

 este o strategie pl nuita de Rusia. 
Practica expulz rii personalului diplomatic tine de o epoc  revoluta, cea a 

zboiului rece, când marile puteri alternau amenin rile de recurgere la arme-
le nucleare cu presiunile de ordin politico-diplomatic. Era a a-numita dip-
loma ie cu degetul pe tr gaci. Acuza iile care înso eau asemenea masuri extre-
me erau doar un pretext i intrau în regula jocului. Odat  cu pr bu irea co-
munismului i desfiin area Tratatului de la Var ovia, cazurile de expulzare a 
unor diploma i sunt din ce în ce mai rare si, în orice caz, de neimaginat intre 
tari partenere, i cu atât mai pu in când este vorba de "rela ii privilegiate".  

sura întreprins  de Ministerul de Externe de la Bucure ti a fost la fel 
de drastic , care prevedea retragerea ministrului consilier Iacob Popovici de la 
Ambasada Republica Moldova din Bucure ti, o ac iune care se înscrie în 
standardul practicii diplomatice. eful diploma iei de la Bucure ti si-a expri-
mat surprinderea fa  de decizia autoritarilor moldovene ti. "Noi consideram 
ca aceasta decizie grav  a autori ilor de la Chi in u reprezint  un act inamic 
vizavi de România. Expulzarea ata atului nostru militar este nejustificat i 
contraproductiv  spiritului de colaborare dintre tarile noastre… România a ho-

rât expulzarea în replica a primului colaborator al ambasadorului Republica 
Moldova  la  Bucure ti  pentru  a  arata  c  exist  o  limit  în  ceea  ce  prive te  
aceasta escaladare a declara iilor care vin în ultima vreme de la Chi in u"102 

Atrag aici aten ia c  polul conflictului analizat se g se te în Republica 
Moldova i acest lucru nu poate fi contestat. Cazul Republica Moldova se afl  
în aten ia Consiliului Europei inc  din ianuarie 2002, când la Chi in u s-au 
declan at protestele de strada. Exper i din partea Consiliului Europei, au fost 
trimi i în Moldova cu scopul realiz rii unui raport care sa reflecte starea reala 
a func ionarii institu iilor democratice, iar la 24 aprilie Adunarea Parlamentara 
a Consiliului Europei (APCE) a inut o edin a, dedicata în exclusivitate 
situa iei din Republica Moldova. La edin a APCE a luat parte i pre edintele 
României. Ion Iliescu a declarat ca "România va continua dialogul bazat pe 
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respect i reciprocitate cu autorit ile de la Chi in u i va sprijini orice ini ia-
tiva pentru solu ia negociata a crizei interne din Republica Moldova"103.  

Atât din raportul prezentat în fa APCE a pre edintelui României, cat i 
din alte declara ii f cute se observ  o oarece tensiune diplomatic . Ion Iliescu 
n-a ocolit realitatea din republic , vorbind despre "drepturile i libert ile fun-
damentale ale omului înc lcate în prezent" i despre "abaterea de la democra-
ie i normele statului de drept". România este ferm hot râta sa nu renun e la 

dezvoltarea unei "rela ii speciale cu aceasta ar i sa continue dialogul", dar 
consider  "nedrepte i nejustificate acuza iile p ii moldovene la adresa Ro-
mâniei", exprimându-si speran a a solu ion rii tensiunilor Moldovei atât pe 
plan intern cât i pe plan extern104.  

9. Situa ia tensionat  s-a constatat i la nivelul diploma iei economice. În 
leg tura cu acest capitol lovitura de gratie este f cut  de România care refuz  
sa importe ou , carne, tutun din Moldova sub pretextul ca acestea nu cores-
pund standardelor pie ei comune a Uniunii Europene. Este evident faptul c  
guvernului de la Chi in u nu i-a convenit aceasta m sura (exportul de produse 
animaliere în România constituind 15 la suta din exporturile moldovene ti 
spre România, iar pierderile pe acest segment ar constitui 6-10 milioane de do-
lari anual), for ele politice moldovene ti sus inând astfel c  Bucure tiul a 
supus unui embargo aceste produse din motive politice. În ianuarie-martie 
2002 exporturile din Republica Moldova spre România s-au redus cu 29,1 la 
suta fa  de perioada similara a anului trecut, iar importurile din Moldova s-au 
diminuat cu 37,4 la suta. Este cea mai dramatic  sc dere din ultimii cinci ani 
înregistrat  într-un timp atât de scurt.105  

Solu ia întreprins  de Republica Moldova în sensul îmbun irii rela iilor 
cel pu in economice cu Bucure tiul a constat în destituirea din func ie la 10 
iunie 2002 a Ambasadorului cu misiuni speciale, pre edintelui Comitetului de 
cooperare cu România, Ion Godonoaga, i a Consilierului în probleme 
economice de la Ambasada Republica Moldova în România, Mihai Moraru, 
pe motiv ca nu au depus suficient eforturi pentru solu ionarea problemelor ce 
in de exportul în România a ou lor, lactatelor i c rnii din Moldova. În loc sa 
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seasc  solu ii sa deblocheze exportul, guvernarea de la Chi in u a preferat 
sa-si schimbe reprezentan ii nu i atitudinea.  

În ceea ce prive te România, aceasta într-adev r, sau din motive politice 
sau din motivul ca este ner bd toare sa devin  membra Uniunii Europene, a 
aplicat o lege care este obligatorie doar pentru statele UE ("sanctionând" 
economic Republica Moldova prin sistarea importului de produse). România 
nu este membra UE i deci legea care stipuleaz  faptul ca produsele trebuiesc 
cump rate în cadrul pie ei comune ai UE (sau cel pu in produsele sa fie 
acceptate de alte organiza ii interna ionale care), nu este valabila i pentru 
România ne fiind membr  UE. Aceast  situa ie a provocat o alt  tensiune între 
Republica Moldova i România, cel mai grav este ca de aceast  dat  este 
implicata Organiza ia Mondiala a Comer ului România fiind nevoit , probabil, 

 suporte critici în cadrul acestui for prestigios. 
În finalul acestui capitol cred c  trebuie f cut  men iunea c  aceast  faz  

a conflictului, probabil, înc  nu s-a încheiat. Evenimente de genul celor 
remarcate mai sus se mai pot derula. Cu toate acestea se poate ferm demonstra 

 au intervenit i elemente din faza post-conflict, faz  care este analizat  în 
cele ce urmeaz . 

Intrarea în faza post-conflict este un moment esen ial întrucât ea scoate în 
eviden  faptul c  indezirabilitatea rela iilor a fost con tientizat  de p ile im-
plicate – iar acest lucru constituie un motiv suficient pentru a încerca const-
ruc ia unui mecanism de gestionare a situa iei. Pentru a proba cele men ionate 
voi repeta unele momente din faza anterioar , dar voi aduce i argumente mai 
noi. Astfel, aceste probe sunt: 

- La edin a APCE a Consiliului Europei care avea drept obiect de dezba-
teri situa ia din Republica Moldova luat parte i pre edintele României care a 
declarat ca "România va continua dialogul bazat pe respect i reciprocitate cu 
autorit ile de la Chi in u i va sprijini orice ini iativ  pentru solu ia negociat  
a crizei interne din Republica Moldova"106; 

- În timp ce autorit ile moldovene adresau noi acuza ii la adresa Româ-
niei i nu numai, parlamentarii puterii de la Bucure ti, presa i poate de Sum-
mit- ele de la Kopenhaga i Praga ce urmau s  se deruleze, într-o edin  ext-
raordinar , prezidat  de ministrul de externe M.Geoan  adopta strategii pentru 
detensionarea rela iilor cu Republica Moldova;  

- Solu ia întreprins  de Republica Moldova în sensul îmbun irii rela ii-
lor cel pu in economice cu Bucure tiul a constat în destituirea din func ie la 10 
iunie 2002 a Ambasadorului cu misiuni speciale, pre edintelui Comitetului de 
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cooperare cu România, Ion Godonoag , i a Consilierului în probleme econo-
mice de la Ambasada Republica Moldova în România, Mihai Moraru, pe mo-
tiv ca nu au depus suficient eforturi pentru solu ionarea problemelor ce in de 
exportul în România107; 

- În timpul Summit-ului  OSCE de la Madrid, mini trii afacerilor externe 
ale celor dou ri, Nicolae Dud u i Mircea Geoan , au avut o discu ie în care 
s-a convenit la continuarea dialogului, dar nu de pe pozi ii ideologice, men io-
nându-se necesitatea organiz rii unei vizite la nivel înalt între cele dou  state. 

Dar indiferent de valoarea real  a acestor încerc ri - porti e de relansare a 
situa iei, singurul fapt al existen ei lor ne vorbe te de dorin a p ilor de a p i 
spre o normalizare, precum i despre modul în care deciden ii ambelor state 
percep conflictul i viitorul lui. În realizarea celui de-al treilea obiectiv al luc-

rii de aici i trebuie de pornit.  
Trebuie de asemenea de eviden iat faptul c  pe parcursul desf ur rii conf-

lictului situa ia a evoluat – Republica Moldova i-a rezolvat pozitiv situa ia cu 
creditorii externi i a evitat default-ul, iar România a fost invitat  s  adere la 
NATO, stabilindu-i-se i data aproximativ  de integrare în Uniunea Europea-

. Mai mult decât atât, vizita pre edintelui american la Bucure ti i cea a pre-
edintelul moldovean la Washington pot constitui argumente serioase pentru 

un viitor cooperant. Amintesc aici interesul Moldovei pentru sprijinul SUA în 
restabilirea integrit ii rii i angajamentele României fa  de NATO de a de-
veni un furnizor de securitate în zon . 

i pentru c  am v zut c  epicentru conflictului se plaseaz  mai degrab  la 
nivelul societ ii moldovene ti, constat acum c  situa ia e diferit , rezultatele 
economice ale comuni tilor fiind percepute ca un succes la nivelul popula iei. 
Dar poate c  cel mai important lucru în aceast  ecua ie este c  Ministerul Afa-
cerilor Externe al Republicii Moldova nici nu a fost implicat direct în aceast  
criz . Per total cele men ionate în acest capitol cred c  constituie resurse sufi-
ciente pentru ca s  încerc s  construiesc / propun unele mecanisme de solu io-
nare a conflictului. 

În vederea solu ion rii situa iilor de conflicte interna ionale statele pot re-
curge la urm toarele trie modalit i sau categorii de mijloace: 

1. politico-diplomatice, care cuprind:  
a) negocierea; 
b) bunele oficii; 
c) medierea; 
d) ancheta; 
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e) concilierea. 
2. jurisdic ionale, care constau din: 
a) arbitrajul interna ional; 
b) jurisdic ia interna ional . 
3. recurgerea la organiza ii interna ionale cu caracter universal sau regio-

nal108. 
 Recurgerea la oricare dintre aceste mijloace este facultativ . Statele pot 

recurge la unul sau la altele dintre mijloacele men ionate. În acest sens Carta 
ONU art.33 face o enumerare a acestor mijloace, ar tând c  statele decid sin-
gure la ce mijloace s  recurg . 

inând cont de statutul rela iilor dintre Republica Moldova i România, 
de viitorul lor cât i de percep ia deciden ilor asupra situa iei create, nego-
cierea sau tratativele diplomatice directe se prezint  într-o prim  faz  ca solu-
ia cea mai potrivit  de urmat. Într-adev r, tratativele diplomatice reprezint i 

unul dintre cele mai uzitate mijloace de solu ionare a acestor tipuri de situa ii 
pentru c  ele se afl  la îndemâna oric rui stat, sunt cele mai pu in costisitoare 
i în desf urarea c rora p ile vin în contact una cu alta în mod direct, ceea 

ce este de natur  a situa p ile pe baze egale de discu ii, dându-le posibilitatea 
de a- i exprima direct - f  rezerve i formalismul propriu procedurii judicia-
re sau arbritrare – opiniile lor i a- i ap ra interesele109. 

Dar dincolo de aceste prevederi, solu ia negocierilor se impune ca solu ie 
mai ales c  este un principiu imperativ ca rezultatele tratativelor s  fie aplicate 
i respectate cu bun  credin i constant de ambele p i pentru viitor. inând 

cont de aceste realit i, dar mai ales în strict  continuitate cu ideile exprimate 
în capitolele anterioare, construirea unor mecanisme de solu ionarea a acestui 
conflict presupune redeschiderea dialogului constructiv la nivel politic dintre 

i. Anume realizarea acestui principiu ini ial va fi în m sur  s  valideze 
orice alte propuneri ulterioare de relansare a parteneriatului. A a cum am ar -
tat, predispozi ii spre acest pas exist  din partea ambelor p i. Prin urmare se 
poate trece la parcurgerea urm toarelor etape de decongestionare a conflictu-
lui. 

Dup  p rerea mea, un mecanism de solu ionare a conflictului ar trebui s  
cuprind  ini ial un nivel minim de dialog, care ar avea în spate dorin a p ilor 
de a decongestiona criza. Ulterior ar trebui s  avem în vedere dou  paliere ale 
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mecanismului de constituit: gestionarea conflictului în etapa actual  precum i 
anticiparea i prevenirea unor posibile viitoare conflicte între p i. 

La nivelul primului palier este nevoie ca p ile s  renun e / s  treac  pe-
ste declara iile reciproce indiferent de convingerile de vinov ie care le con-
duc i s  renun e la ac iuni similare.  

O alt  etap  ar fi identificarea „m rului discordiei” i anihilarea sa, adic  
a cauzelor constatate ca premerg toare conflictului, oricare ar fi acestea: laten-
te sau imediate. A a cum am stabilit pista conflictului interetnic nu este vala-
bil  deoarece scene de conflicte interetnice propriu-zise nu s-au înregistrat. Nu 
trebuie aici de identificat prima causa sau „ apul isp itor” dar trebuie de înt-
rev zut elementele premerg toare conflictului i acestea se g sesc, dup  cum 
am v zut, mai degrab  la nivelul societ ii moldovene ti, care s-a i dovedit 
epicentrul s u; la nivelul percep iilor deciden ilor ambelor state asupra intere-
selor lor interne i externe; la nivelul contextului intern al celor dou  state sau 
chiar la nivelul situa iei interna ionale; nefiind excluse din ecua ie, îns , i va-
riabile greu de precizat sau  cuantificat. 

Dincolo de acestea îns , constat c  în prezent situa ia e alta i condi iile 
declan rii i între inerii crizei s-au modificat. Mai mult decât atât, conflictul a 
devenit greu de suportat de c tre ambele p i i acest lucru devine din ce în ce 
mai evident. În caz c  totu i premisele pentru decongestionarea sa nu s-au ma-
turizat, este evident c  se merge în aceast  direc ie. În acest context se poate 
trece la cel de-al doilea palier care este mai important i mai greu de precizat, 
motiv pentru care voi recurge doar la prezentarea unor teze sau sugestii de 
urmat pentru constituirea sa. 

În vederea anticip rii i prevenirii viitoarelor posibile situa ii de acest gen 
în rela iile dintre Republica Moldova i România ar fi nevoie de urm toarele 
elemente constitutive: 

 ile se oblig  s  renun a la critici una la adresa alteia în forurile in-
terna ionale; 

 Instituirea unei percep ii a elitelor de la putere din ambele state a unui 
modus vivendi, f  a miza pe erodarea i dispari ia omologilor; 

 Înfiin area unui „Cod de conduit ” la nivelul autorit ilor ambelor 
state cu privire la lu rile de pozi ii în care este implicat  partea cealalt ; 

 Constituirea unui Birou comun de prevenire i gestionare a situa iilor 
de acest gen dintre p i care s-ar ocupa anume cu identificarea flagelurilor de 
proliferare a neîn elegerilor; 

 Acest Birou ar trebui s  identifice cauzele posibile de escaladare a 
neîn elegere dintre p i i s  le gestioneze spre eliminarea lor; 
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Desigur, instituirea acestui Birou ar putea p rea ireal  între dou  p i par-
tenere,  dar  a a  cum  am  stabilit,  România  i  Republica  Moldova  au  de  so-
lu ionat o serie de chestiuni care nu pot s  nu trezeasc  neîn elegeri pentru c  
apar in unor zone diferite cu standarde diferite i au de îndeplinit responsabili-

i diferite. Biroul ar putea avea, eventual, alt  denumire. 
 Revigorarea sec iunilor din ministerele afacerilor externe care se ocu-

 de rela iile bilaterale dintre aceste state i implicarea lor în gestionarea 
conflictului;  

 Evaluarea posibilit ilor de a implica p ile în proiecte i ac iuni co-
mune pe arena interna ional  acolo unde inten iile lor se suprapun pentru a ap-
ropia elitele guvernant. Se are în vedere colaborarea în domeniul Pactului de 
Stabilitate, Organiza ia Economic  de la Marea Neagr , Ini iativa Central  
European  etc110. 

Este evident c irul ini iativelor menite s  rezolve conflictul se poate pre-
lungi, el poate fi altul sau poate avea la baz  alte ipoteze i, evident, alte 
mecanisme. Cu toate acestea abordarea situa iei prezentate într-o lume ca cea 
de ast zi nu poate fi decât constructiv . Analiza prezent  a plecat de la aceast  
idee i cred c  a reu it s i ating  scopurile. 

Importan a rela iilor "bunei vecin i" în special pentru Republica Mol-
dova este indispensabil . Semnificativ  în acest sens este i declara ia f cut  
la Chi in u în 2001 de c tre domnul Bodo Hombach, pe atunci coordonator 
special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, în cadrul c reia a 
subliniat c , pentru Republica Moldova, rela iile cu România reprezint  un in-
teres vital precum i c  Guvernul României a insistat foarte mult pentru ade-
rarea Republicii Moldova la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est i 
a lucrat intens i consecvent în aceast  direc ie.  

Relatiile privilegiate dintre cele dou ri vecine, au pornit totu i pe dru-
mul tensiunilor, i înghe rii acestora. In momentul în care se constat  ca pu-
terea de la Chi u practica o politica clar  pro-moscovita, una difuz  euro-
peana (de i în declara iile oficialilor de stat se vorbe te de faptul c  Uniunea 
Europeana este una din priorit ile Republicii Moldova, dar nu i cea mai prin-
cipal ),  nu  se  poate  vorbi  de  "un  trai  bun  cu  vecinii".  Cu  toate  acestea  în  
condi iile în care dac  pe de o parte România antreneaza o politic  clar , ex-
lusiv pro-occidental i Ucraina afi eaz  mesajul pro-european din ce în ce 
mai consistent izolarea rii nu apare ca o perspectiv  de urmat.  

                                                        
110 Parvulescu C., cursul de “Institutii Politice” din cadrul facultatii de Stiinte Politi-

ce, SNSPA, 2001, anul IV, sesiunea toamna-iarna. 
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Guvernul de la Chi in u se confrunt  cu probleme de ordin identitar. 
Chiar dac  ar dori s  se orienteze pe calea democratiz rii, îns i baza ideo-
logic  a guvern mântului de tip comunist nu permite acest lucru, existând, 
plus la toate, o sumedie de probleme de ordin intern (serioase probleme pe 
plan economic) care au provocat tensiuni atât în interiorul rii cât i în afara 
grani elor acesteia. În aceste condi ii accidentul de la Strasbourg apare ca ine-
vitabil, sau, dac  nu ap rea el era altceva dar tot în acest sens, motiv pentru 
care situa ia a fost perceput  ca referitoare strct la dimensiunea diplomatic  a 
rela iilor reciproce dintre aceste dou  state; i aici constat c  ipotezele mele s-
au adeverit. 

În ceea ce prive te viitorul confictului, Bucurestiul consider  c  o solu ie 
definitiv  a conflictului va fi realizat  odat  cu schimbarea puterii de la Chi-
in u. Se pare c i Chi in ul a renuntat la retorica dur  la adresa vecinilor s i 

români, a a c  o solutie definitiv  a conflictului deja se întrevede. Situa ia de 
conflict nu este cuvântul de ordine predestinat rela iilor moldo-române exis-
tând, a a cum am ar tat, posibilitatea relans rii parteneriatului. 

Construirea unor mecanisme de solu ionarea a acestui conflict presupune 
în primul rând redeschiderea dialogului constructiv la nivel politic dintre p i. 
Anume realizarea acestui principiu ini ial va fi în m sur  s  valideze orice alte 
propuneri ulterioare de relansare a parteneriatului de genul celor prezentate de 
mine încapitolul anterior. În acest sens e nevoie îns  de examinare atent , 
nep rtinitoare a situa iei i o consecven  în abordarea sa. 
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CERCETARE I TRADI IE POLITOLOGIC : 
LA 10 ANI AI “MOLDOSCOPIE 

(Probleme de analiz  politic )” 
 

Victor SACA 
Republica Moldova, Chi in u, 

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

tiin e Politice i Administrative 
Catedra Politologie 

Doctor-habilitat, conferen iar 
 

Gheorghe RUSNAC 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova, 
Rector, doctor-habilitat, profesor 

membru-corespondent al 
Academiei de tiin e a Moldovei 

 
Tandemul “cercetare – tradi ie politologic ”, privit atît istorice te cît i 

ca actualitate, are o semnifica ie de con inut deosebit , cu multiple tr turi i 
configura ii epistemice, cu diverse conota ii tiin ifico-informa ionale, întrucît 
el întruchipeaz  modul de a fi al tiin ei politice, substan a i evolu iile ei sui-
generis. Aceast tiin , ca oricare alta, este în esen  de neconceput în afara 
tradi iei, la fel ca i în afara renov rii. Istoria ei, de la origini pîn  în prezent, 
de la epoc  la epoc , se impune drept proces permanent de acumulare a 
tradi iei tiin ifice i totodat , proces de nova ie teoretico-metodologic , de 
euristic  politologic , fenomene care luate doar împreun  formeaz  alfa i 
omega tiin ei ca atare, energetica ei deplin  de continuitate. 

În raportul “cercetare – tradi ie” aceasta din urm  este, în viziunea 
noastr , punctul de reper, elementul ab initio în devenirea politologiei. Anume 
tradi ia, consider  ast zi unii savan i politologi, determin  în mare m sur  po-
zi ia cercet torului fa  de obiectul interesului s u tiin ific111. Tradi ia în 
cazul tiin ei politice î i g se te expresie în formele institu ionale de 
organizare a acesteia, în sistemul teoriilor i ideilor politice, formelor i 

                                                        
111 A se vedea . . / «  

». – , 1996, c.13. 
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metodelor lor de argumentare, scopurilor, metodologiei, procedeelor 
tiin ifice.  

Istoria politic  confirm  c  tradi ia politologic  a evoluat neuniform prin 
labirinturile continuit ii / discontinuit ii, de la primii ei întemeetori Platon i 
Aristotel, pîn  la E.Kant, K.Marx, A.de Tocqueville, V.Pareto, G.Mosca, 
M.Weber i în continuare pîn  la reprezentan ii politologiei contemporane. În 
acest context efectul tradi iei s-a v zut întotdeauna a fi în func ie direct  de 
gradul capacit ii noilor genera ii de cercet tori de a mo teni i a îmbog i 
(sau a s ci) arsenalul cuno tin elor politice. 

Raportînd fenomenul “cercetare – tradi ie politologic ” la diferite etape 
istorice a realit ii moldave, observ m tendin e i procese extrem de contradic-
torii, penetrate de dihotomiile tiin  – anti tiin , tradi ie – antitradi ie, inc-
lusiv de cele nes toase de tipul anti tiin  – tradi ie, anti tiin  – antitradi ie.  

Astfel, în perioada sovietic  în Moldova, ca i în întreg spa iul URSS, ca 
de altfel i în majoritatea statelor socialiste (cu excep ia Poloniei, Ungariei, 
Iugoslaviei), tiin a politic  nu era recunoscut  oficial, ea fiind considerat  o 
tiin  burghez  “ne tiin ific ”, “d un toare” regimului comunist. Bineîn eles, 

cercet ri politologice în atare condi ii se f ceau numai c  ele se bazau pe tra-
di ia i principiile marxiste dogmatizate.  

Asemenea cercet ri erau strict localizate în limitele disciplinei comunis-
mului tiin ific sau a istoriei PCUS, a sociologiei, etc, cu rezultate la comand  
programate din timp, desigur, denaturate. În acest sens elementul anti tiin , 
de ordin politic, alimentat de o tradi ie (marxist ) “dezvoltat ” pîn  la antitra-
di ie, opus  valorilor general-civiliza ionale, a fost adus în serviciul doctrinei 
oficiale de partid pentru a prosl vi succesele procesului de construc ie a 
“comunismului” sau în al i termeni “realiz rile socialismului dezvoltat” în 
URSS în raport cu “insuccesele i crizele societ ii capitaliste muribunde, în 
putrefac ie”. Prin urmare, elementul politic anti tiin  dirijat ideologice te în 
cadrul unor “ tiin e” sociale izolate de experien a mondial , de tradi ia i reali-

rile politologice occidentale, bazat în fond pe diformit ile aduse paradigmei 
i tradi iei marxiste, a avut drept obiectiv ocolirea incomodit ilor, punctelor 

slabe a sistemului politic, inclusiv a puterii, a partidului comunist ca avan-
gard  a întregului popor.  

“Sfîr itul” acestei situa ii începe din adoua jum tate a anilor 80 a seco-
lului trecut cînd, o dat  cu “perestroika” gorbaciovist , cu necesitatea 
elabor rii i înf ptuirii unor reforme politice radicale, se învioreaz  gîndirea 
politic , apar noi orient ri tiin ifice vis-à-vis de procesele complexe ale 
democratiz rii. Pe aceast  und  a transform rilor se efectueaz  de-partinizarea 
sistemului de înv mînt i tiin  din Moldova, în 1989 la Universitatea de 
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Stat, ca i în alte centre universitare din URSS, apare catedra de politologie 
(prima în republic ), se întroduce ca disciplin  aparte de studii cursul 
normativ de Politologie, factori care, f  îndoial , au pus începutul unor noi 
cercet ri politologice. 

Desigur, tiin a politic  ap rut  în Uniunea Sovietic  la sfîr itul anilor 
'80 nu f cea fa  noilor imperative de instruire sau de cercetare i transformare 
a practicii politice. La început, cu denumirea conformist  de “ tiin  politic  
marxist-leninist ” ea se afl  în faza de probe i erori, pretinzînd doar la un loc 
modest sub soarele tiin elor sociale”. Aceast tiin , la comand , trebuie s  
fundamenteze practica restructur rii exclusiv în limitele forma ionale (for-
ma iunii comuniste) de trecere la “socialismul democratic cu înf are uma-

”.  
Doar odat  cu destr marea imperiului sovietic i cu apari ia pe pe locul 

acestuia a Noilor State Independente se contureaz  primii l stari impar iali de 
teorie practic , care reflectau caracterul neobi nuit al transform rilor politice, 
sociale, economice, culturale din noile democra ii. Acest început de tiin  po-
litic  în sens propriu a coincis în Moldova cu primele încerc ri de con tien-
tizare i asimilare a experien ei studiului politic din Vest; cu elaborarea i edi-
tarea la USM a primului material didactic autohton (de altfel i primul în 
spa iul post-sovietic) la cursul normativ “Prelegeri pentru cursul universitar de 
politologie”, 1991 (cond. A.Zavtur), în limbile român i rus ; cu editarea (în 
anii 1991-1992 – de c tre profesorii de la catedr ), a unui ciclu de materiale 
tiin ifice i tiin ifico-didactice în revista republican  “Politica”; cu apari ia în 

anul 1992 la USM a lucr rii tiin ifice “Conflictul din Moldova: analiz  
etnopolitic ”, etc.  

În circuitul noilor cercet ri politologice din cadrul Universit ii se înscrie 
plenar i culegerea catedral  de articole tiin fice “MOLDOSCOPIE  
(Probleme de analiz   politic ), editarea c reia a început în 1992 i continu  
pîn  în prezent. Cu acest studiu de mai mul i ani, se asociaz  în mare m sur  
devenirea i dezvoltarea tiin ei politice la Universitatea de Stat din Moldova, 
realiz rile i a tept rile ei. În linii mari consemn m un ir de tr turi 
definitorii ale realiz rilor ce in de MOLDOSCOPIE. 

În primul rînd, culegerea a devenit deja carte de vizit  a Catedrei de Poli-
tologie a USM. Ea întruchipeaz  considerabil evolu ia i calitatea în cre tere a 
catedrei, poten ialul i obiectivele specifice investigative ale acesteia nu numai 
în condi iile Republicii Moldova, ci i în raport cu unele colective universitare 
din alte state postcomuniste i chiar occidentale. În acest sens culegere este 
cunoscut i apreciat  înalt în institu iile de înv mînt superior i academice 
din ar , în unele universit i prestigioase din Rusia (Moscova, Sankt-
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Peterburg), Belarusi (Minsk), Bulgaria (Sofia), Ucraina (Kiev, Odesa, Herson, 
Cern i), Estonia (Tallinn), România (Bucure ti, Cluj, Ia i), Polonia 
(Var ovia, Krakov), Slovacia (Bratislava), Germania (Leipzig, Hamburg, Ber-
lin), Turcia (Istambul), Israel (Tel-Aviv, Haifa), SUA (New York, New Jersy), 
etc. 

În al doilea rînd, apari ia i evolu ia MOLDOSCOPIEI este benefic  
pentru tiin a politic  din Universitate i din ar , în ansamblu, dat fiind c  ea 
a devenit unica în felul s u culegere în care se generalizeaz  pe larg practica 
social-politic  a Moldovei, atît în termeni de politic  intern , cît i de politic  
extern . Prin culegerea de fa  speciali tii politologi din Universitate i din 
alte institu ii, care în condi iile dificile de ast zi nu au o revist  aparte de 
specialitate, au c tat o posibilitate real  de a aduce la cuno tin a cercurilor 
tiin ifice rezultate la cercet rilor în diverse probleme ale vie ii social-politice 

moldave.  
În al treilea rînd, rezultatele cercet rilor politice prezentate în MOLDO-

SCOPIE au un caracter triplu: tiin ifico-informativ, instructiv-didactic i pra-
ctic. Fiind o expresie sintetic  a analizei fenomenelor i proceselor politice din 
Moldova i respectiv, a elabor rii particularit ilor teoriei politice, de natur  
moldav , ele pun accentul concomitent pe îmbinarea acestora cu generalit ile 
teoretico-politice, caracteristice politologiei în ansamblu. Un rol deosebit în 
acest sens revine asimil rii valorilor tiin ifice acumulate în occident i 
aplic rii lor ra ionale la realit ile social-politice din Moldova. Aceast  cale a 
permis determinarea unor direc ii tiin ifice originale (politologice, politico-
sociale, politico-istorice, etc.), conceptualizarea, structurarea i valorificarea a 
noi i noi procese i fenomen sociale din societatea moldav . Astfel aspectul 
epistemic al MOLDOSCOPIEI are o mare semnifica ie teoretic , el se impune 
ca suport informativ de dezvoltare continu  a teoriei politice. 

Nu mai pu in important  este miza tiin ifico-didactic  a studiului. El a 
devenit pîn  acum cel mai solicitat de c tre studen i i masteranzi în preg tire 
pentru seminare, colocviu, examen, în elaborarea tezel or de an, de licen , de 
magistru. Totodat , studiul de fa  este de un real folos profesorilor în pre-

tirea textelor de lec ii, în elaborarea i perfec ionarea cursurilor normative i 
speciale, a ingineriei curriculare pe obiecte, a ghidurilor metodice etc. 

O valoare aparte a MOLDOSCOPIEI ine de poten ialul praxiologic, de 
ra ionalizarea procesului politic în general i a comportamentului activit ii, 
rela iilor politice în particular. În acest context majoritatea publica iilor con in 
concluzii i recomand ri la adresa factorului politic de decizie, partidelor 
politice i altor organisme politice în vederea reevalu rii situa iei social-politi-
ce din ar , organiz rii i promov rii unor rela ii politice echilibrate, solu io-
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rii conflictelor sociale i politice, form rii culturii civice i politice, atingerii 
consensului social-politic. 

Astfel aria de utilizare a MOLDOSCOPIEI este destul de larg , ea avînd 
permanent destinatari concre i: studentul, masterandul, doctorandul, 
profesorul, politicianul, institu ia i organiza ia politic , to i cei ce se 
intereseaz  de tiin a politic  contemporan . 

În al patrulea rînd, culegerea curent  a devenit viabil  în timp, împlinind 
în 2002 zece ani de existen , de acumulare cantitativ i calitativ . Aceasta a 
fost perioada unor intense i permanente c ut ri tiin ifice, unei atitudini crea-
tive de valorificare a obiectivelor investigative, unui entuziasm tiin ific con-
stant. Pe parcursul unui deceniu de activitate tiin ifico-metodic  au fost ela-
borate 20 de fascicole ale MOLDOSCOPIEI, care însumeaz  publica ii, ceea 
ce revine în mediu cîte 11 publica ii la fiecare num r. Dimensiunile evolutive 
de apari ie, afirmare i dezvoltare al culegerii în cei zece ani se caracterizeaz  
prin urm torii indici cantitativi (vezi tabelul 1). 

Conform tabelului 1 media anual  a publica iilor constituie 22 denumiri 
care cuprind diferite ramuri ale politologiei, or, indicele principal în acest sens 
este cre terea brusc  de la sfîr itul anilor '90 a num rului de materiale. Astfel 
în anii 1999-2002 lotul publica iilor a crescut cu 2,6 în compara ie cu anii 
1993-1996. Iar în anii 2001 fa  de 1994 cre terea a devenit i mai evident , 
respectiv cu 3,8 ori. Acest fenomen rezult  din urmatorii factori-cheie.  

Primul – încadrarea în colectivul catedrei a noi for e, inclusiv tinere, en-
tuziaste, cu un poten ial tiin ific sporit. Aceste for e alc tuiesc nucleul MOL-
DOSCOPIEI, orientat permanent spre activitatea tiin ific , spre publicarea 
rezultatelor preliminare i finale ale investiga iilor legate de elaborarea tezelor 
de doctor i doctor-habilitat. 

Al doilea – l rgirea cîmpului geografic al publica iilor din contul mai 
multor subdiviziuni (catedre, facult i) a Universit ii, precum i din contact a 
altor institu ii din ar i de peste hotare.  

Al treilea – pozi ia activ  a coordonatorului MOLDOSCOPIEI, doctor-
habilitat, profesor V.Mo neaga, care a sus inut i a mobilizat în permanen  
interesul colaboratorilor catedrei fa  de tiin , a manifestat o atitudine con-
stant  în perfec ionarea culegerii.  

Al patrulea – sus inerea permanent  a MOLDOSCOPIEI de c tre condu-
cerea Universit ii i de subdiviziunea editorial  a USM, care au contribuit 
substan ial la încurajarea colectivului catedrei de a intensifica activitatea tiin-
ific .  

Ace ti factori-cheie au alimentat activismul tiin ific al colectivului ca-
tedrei pe parcurs de zece ani, determinîndu-l pe acesta s  prezinte ast zi cule-
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gerea MOLDOSCOPIE în termeni mai avansa i, ca form i con inut. Totoda-
 profunzimea i perfec iunea analizei tiin ifice a lucr rii este condi ionat  

nu numai de durata de vîrst  ci i de reu ita i regularitatea renov rii sau, dat 
fiind c  permanenet se schimb  atît aspectul material cît i spiritual al vie ii 
politice. 

În linii generale cei zece ani ai MOLDOSCOPIEI întruchipeaz  deja din 
plin substan a cercet rii i tradi iei politologice. Factorul investigativ a evoluat 
de la forme simple la complexe, de la instabil la stabil, de la semiprofesio-
nalism la profesionalism, etc., devenind tradi ie pentru ca aceasta s  se impun  
în continuare drept suport a unor noi cercet ri. Desigur, rela ia cercetare-
tradi ie are în cazul MOLDOSCOPIEI un caracter contradictoriu, deoarece 
cunoa te nu numai ascensiuni ci i ritmuri frînte, descensiuni. Dintre acestea 
din urm  urm rim în deosebi in 1994, cînd a sc zut brusc volumul culegerii, i 
mai ales în 1998, cînd n-a fost editat nici un num r al ei. 

În al cincilea rînd, valoarea MOLDOSCOPIEI se afl  în func ie direct  
de componen a autorilor. La elaborarea ei i-au dat concursul 368 profesori, 
colaboratori tiin ifici, doctoranzi, masteranzi, studen i, exper i, speciali ti ai 
sferelor publice, etc. (Vezi tabelul 2). 

Din num rul total de 368 autori – 68,4% revin profesorilor colii supe-
rioare, majoritatea absolut  a c rora au titlu tiin ific de doctor i doctor habi-
litat. Ace tea sînt speciali ti în domeniul politologiei, sociologiei, filosofiei, 
istoriei, psihologiei, dreptului, ceea ce i determin  caracterul publica iilor. A 
doua pozi ie în lotul publica iilor o ocup  colaboratorii tiin ifici (21,4%), care 
reprezint  diferite centre, fonduri, programe de cercet ri, de natur  universal , 
na ional i interna ional . Prin generalizarea unui bogat material factologic i 
prin publicarea rezultatelor unor cercet ri sociologice reprezentative, efectuate 
în Universitatea i în republic , ei au contribuit mult la cre terea nivelului 
teoretico-aplicativ al MOLDOSCOPIEI. În ultimii ani cre te i ponderea 
materialeleor elaborate de doctoranzii i competitorii catedrei. 

Un rol aparte în analiza autorilor MOLDOSCOPIEI apar ine cîmpului de 
activitate. Astfel, în componen a lor eviden iem persoane ca activeaz  la 
Catedra de Politologie a USM; la alte catedre a Facult ii Rela ii Interna io-
nale, tiin e Politice i Administrative; în alte subdiviziuni a USM; în alte ins-
titu ii din republica Moldova; în diverse institu ii de peste hotarele republicii. 
(Vezi tabelul 3) 

O pondere dominant  în structura autorilor revine celor de la Catedra de 
Politologie a USM, care sa-u dovedit a fi activi, din an în an, la elaborarea tu-
turor p ilor MOLDOSCOPIEI. În perioada 1993-2002 cota autorilor de aici 
constituie 53,8% în raport cu num rul total de autori. Cea mai înalt  participa-
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re au manifestat dl dr.hab., profesor V.Mo neaga, ef-catedr  politologie – 46 
publica ii; dna dr. conf. A.Belostecinic – 9 publica ii, dl dr. hab., conf. V.Saca 
– 9 publica ii, dl dr. hab., profesor Gh.Rusnac – 7 publica ii. 

O cointeresare crescînd  pentru MOLDOSCOPIE au demonstrat i unii 
autori de la alte catedre i a FRI PA, îndeosebi dna dr. conf. V.Teosa, ef-ca-
tedr  Rela ii Interna ionale; dl V. urcan, ef-laborator “Sociologie politic ”, 
dna E.Visterniceanu i dl R.Dimitriev, lectori la catedra Administrare Public  
i Drept, precum i autori de la alte subdiviziuni ale Universit ii: dnii doctori-

habilita i la Facultatea Jurnalism i tiin e ale Comunic rii V.Moraru i 
C.Marin, dl dr.-hab. C.Solomon, decan al facult ii de Istorie i Psihologie. 

A crescut considerabil i num rul autorilor de la alte institu ii din repub-
lic , care alc tuie te 26,6%. În acest context trebuie remarcat  în special, par-
ticiparea dr.-habilita i, profesori i A.Zavtur i A.Ro ca, academicieni ai Aca-
demiei de tiin e a Moldovei, dlui dr. conf. P.Frunta u, director al institutului 
de Studii Politice i Rela ii Interna ionale, dlui dr. conf. P.Varzari, ef-catedr  
a Institutului de Studii Politice i Rela ii Interna ionale, dlui dr. A.Gudim, di-
rector al Centrului de Investiga ii Strategice i Reforme, dlui A.Coman, Pre-
edinte al Centrului de Analiz  politic i Tehnologii Sociale “CAPTES”, dnei 

S.Saca, Managerului Programului de Formare a Liderilor PNUD / Moldova, 
I.Bo an, director al Programului Fondului Interna ional al sistemelor ele-
ctorale, dlui V.Munteanu, director general al Serviciului de Stat Migra iune 
etc. 

În ultimii ani a devenit mai frecvent  participarea la MOLDOSCOPIE a 
savan ilor din alte ri, printre care C.Kling (Leipzig, Germania), E.Sadovs-
kaia (Alma-Atî, Kazahstan), G.Melnik (Sanct-Peterburg, Rusia), M.Simandan 
(Arad, România), M.Galeazzi i C.Mazzukatto (Milan, Italia), E.Ovcinnikova 
(Hmelnitskii, Ucraina) i al ii. 

În al aselea rînd, culegerea de studii MOLDOSCOPIE cuprinde diverse 
direc ii tiin ifice (vezi tabelul 4), care în cei zece ani în func ie de anumi i 
factori (situa ionali, logici, rela ionali, tiin ifici, sociali, na ionali, politici, 
etc.) au evoluat în mod neuniform, prin tendin e evident discordante. Astfel 
din 28 direc ii abordate în lucrare mai des, publicate sînt rezultatele cercet ri-
lor migra iei interne i externe, sistemului i procesului electoral, raportului 
drept - politic , problemele renov rii na ionale, politicii sociale, conflictului 
social-politic, partidului i mi rii social-politice, intresului i rela iei poli-
tice. Aceste tematici au constituit i constituie obiectul unor studii speciale po-
litologice la nivel de teze de doctorat i doctor-habilitat, ceea ce a i condi-
ionat dominarea lor în structura lucr rii. Ele întruchipeaz  un amplu material 

teoretico-empiric, se disting print-un puternic suport sociologic, informa ional. 
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În acela i timp, unele tematici r mîn deocamdat  slab abordate. Ne refe-
rim în special la problemele puterii, guvern rii în stat, imaginii politice, poli-
ticii ecologice, meteodologiei tiin ei politice, Metodicii pred rii politologiei. 

În al aptelea rînd, un indiciu important ce caracterizeaz  culegerea 
MOLDOSCOPIE, sînt aspectele de form . Pe parcurs de un deceniu acestea 
au evoluat, s-au transformat spre bine de la o lansare la alta. A devenit mai at-
ractiv aspectul estetic al lucr rii, s-a încercat raportarea permanent  a dimensi-
unilor ei de form  specificului de con inut. Totodat , s-a recurs la unele reguli 
de întocmire a culegerii general recunoscuteîn literatura tiin ific  actual , în 
particular s-a stabilit practica adnot rii în limba englez  la fiecare material. În 
ultimii doi ani s-a stabilit regula periodicit ii de lansare a MOLDOSCOPIEI 
în num r de trei volume actuale. 

Perfec ionarea de mai departe a culegerii necesit  noi ini iative i eforturi 
investigative, organiza ionale ale colaboratorilor de la FRI PA i ale celor din 
alte subdiviziuni ale USM i din alte institu ii din ar . În acest scop conside-

m oportun  realizarea urm toarelor m suri: 
- examinarea mai frecvent  pe paginile MOLDOSCOPIEI a factorului 

de putere de tip moldav, a efectului guvern rii, cu determinarea unor 
recomand ri concrete în vederea ra ionaliz rii rela iilor de putere, inclusiv de 
atingere a consensului între guvernan i i opozi ie; 

- abordarea multiplan  a problemelor rar întîlnite (sau care lipsesc) pîn  
acum în arsenalul tiin ifico-informativ al MOLDOSCOPIEI, axate pe 
imageologie i management politic, pe politicile ecologice, demografice, pe 
dimensiunile antropologiei politice, previziunii politice; 

- diversificarea materialelor ce in de politica extern i rela iile inter-
na ionale dincontul cercet rii mai profunde a posibilit ilor i obiectivelor 
Republicii Moldova de aderare la structurile europene, de preg tire a 
popula iei rii de a gîndi în stil european. În acest sens este necesar un studiu 
comparativ despre Moldova i alte state cu destina ie special  de promovare a 
imaginii rii peste hotare; 

- elaborarea în cadrul MOLDOSCOPIEI a unor rubrici speciale consa-
crate metodologiei tiin ei i metodicii pred rii politologiei; 

- trecerea treptat  la elabor rile tematice ale culegerii în baza disputelor 
teoretico-politice desf urate la seminarele metodologice, la conferin ele 
tiin ifice ale profesorilor i studen ilor; 

- majorarea tirajului MOLDOSCOPIEI în vederea asigur rii necesit ilor 
tiin ifico-informa ionale ale studen ilor i profesorilor din Universitate i din 

alte institu ii de înv mînt; 
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- a aduce la cuno tin  materialele MOLDOSCOPIEI structurilor de stat, 
partidelor politice, organiza iilor non-guvernamentale, mass-media, 
ambasadelor Moldovei i în ambasadele rilor str ine în Moldova. 
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COLILE NA IONALE DE TIIN  POLITIC :  

PARTEA I. 
 

Vasile ANDRIE  
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii Interna ionale,  

tiin e Politice i Administrative 
Catedra Politologie 

Lector 
 

tiin a politic , datorit  multiplelor interpret ri, are mai multe denumiri 
i chiar în prezent nu exist  o denumire unic  a obiectului: “ tiin a politic ”, 
tiin e politice”, “politologia”.  

Prezen a divergen elor conceptuale vis-a-vis de aceast  disciplin  se 
explic  prin particularit ile evolu iei ei în diferite ri. 
 

tiin a politic  din SUA 
Carcasa tiin ei politice americane este format  din dou  probleme 

fundamentale: capacit ile institu iilor politice i criteriile aprecierii lor. 
Pe parcursul sec. XX, gândirea politic  american  a cunoscut trei etape de 

dezvoltare. Prima îi revine perioadei interbelice (1920-1940) i este determi-
nat  de coala din Chicago. Anume atunci sunt dezvoltate programele de cer-
cetare empiric , în care un rol semnificativ le revenea interpret rilor psi-
hologice i sociologice ale politicului. Cea de-a doua etap  se caracterizeaz  
prin studierea comportamentului politic, apari ia unor disciplini politice auxi-
liare i cre terea gradului de profesionalism (apari ia asocia iilor, reviste de 
specialitate, num rul speciali tilor). În aspect cronologic dateaz  cu sfâr itul 
celui de-al doilea r zboi mondial i perioada postbelic . 

La sfâr itul sec. XIX, începutul sec. XX, în SUA are loc implicarea 
masiv  a marelui capital în via a politic , în ceea ce prive te comportamentul 
electoratului din marele ora e (NewYork, Boston, Chicago, etc.). În acest 
sens, reprezentan ii marelui capital stabilesc rela ii de colaborare cu reprezen-
tan ii de vaz  ai mass-media i cercurile academice. Ca urmare, are loc apari-
ia unui ir de lucr ri tiin ifice referitor la infrastructur i abuzul de influ-

en . În special se scrie despre grupurile de presiune. Astfel, P.Herring se refe-
 la grupurile de presiune din Kongress, L.Reserford – asocia ia american  a 

barurilor, O.Garso – asocia ia american  de medicin . Aceste cercet ri ca i 
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cele din domeniul rela iilor interna ionale (W.Wilson, F.Goodnaw) i-au l sat 
amprenta în dezvoltarea tiin ei politice americane. 

În primele decenii ale sec. XX, via a politica devine mult mai complex  
i dinamic . Cuno tin ele politice necesit  cercet ri tiin ifice mai aprofunda-

te. În aceast  perioad  sunt puse bazele dezvolt rii sociologiei, antropologiei 
i psihologiei politice prin intermediul unor savan i talenta i ca Mill, Toque-

ville, Spenser, Durkheim, Pareto, Mosca, Michels. 
Procesele politice sunt cercetate prin prisma empirismului la facult ile 

de drept, istorie i filosofie, ale universit ilor americane. Sunt în special valo-
roase studiile colii politice din Chicago (anii 20-40), care se axeaz  pe cer-
cet rile interdisciplinare, aplicând metode cantitative. În anul 1931 apare car-
tea lui Ch.Merriem “Starea actual  a tiin ei politice”, în care este analizat ni-
velul cuno tin elor politice. Autorul mai este cunoscut ca fondatorul colii po-
litice din Chicago. Pentru prima dat , sunt înaintate ni te cerin e fa  de cali-
tatea cercet rilor empirice i gradul de convingere. Se insist  ca fenomenele 
politice s  fie studiate prin prisma institu iilor. 

Ch.Merriem are o bogat  experien  în domeniul politicii urbane, rela-
iilor interna ionale i propagandei. În cadrul Universit ii din Chicago, el cre-

eaz  Comitetul de cercet ri în domeniul tiin elor sociale, cu scopul de a 
sus ine financiar proiectele tiin ifice ale savan ilor americani la nivel na io-
nal. 

Primul proiect important, este lansat la Universitatea Chicago i este ad-
ministrat de Harold Gosnell, care a colaborat cu Merriem în timpul campaniei 
electorale la alegerile municipale din Chicago din 1923.  

Gosnell studiaz  influen a agita iei asupra comportamentului electoratu-
lui i diferen a dintre nivelul na ional i cel local. Pentru ob inerea rezultatelor 
veridice, Gosnell introduce ni te reguli foarte stricte în cadrul cercet rilor. În 
primul rând sunt selecta i riguros membrii grupurilor experimentale i de 
control. În al doilea rând, participan ii la sondaj sunt remunera i substan ial. i 
în final, rezultatele ob inute erau analizate în baza unor metode statistice 
avansate. Gosnell este primul specialist care efectueaz  asemenea experien e 
i peste hotare: Anglia, Fran a, Germania, Belgia, Elve ia. 

Harold Lasswell efectueaz  cercet ri în domeniul psihologiei politice. El 
editeaz  între anii 1927-1939 ase c i importante. Prima monografie 
“Tehnologia propagandei în r zboiul mondial” introduce în circuitul tiin ific 
metodele de cercetare a proceselor comunicative. În lucrarea “Psihopatologia 
i politica”, autorul studiaz  comportamentul unor politicieni concre i cu anu-

mite devieri psihice. În cartea “Politica: cine, ce, când i cum prime te” este 
analizat comportamentul elitelor politice în lupta pentru influen . Monografia 
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“Propaganda revolu ionar  mondial : o cercetare de Chicago” este consacrat  
crizei economice i influen a ei asupra comportamentului omerilor. 

Laswell reflect  majoritatea sferelor psihologiei politice, iar în cercet rile 
sale atrage aten ie st rii emo ionale, expresiilor verbale i st rii fiziologice a 
personalit ii. 

Reputa ia colii este fundamentat i de asemenea cercet tori ca K.Right 
care studiaz  rela iile interna ionale i L.D.White, specialist în gestionarea so-
cial .  

coala din Chicago activeaz  fructuos pân  la sfâr itul anilor ’30, când 
rectoratul universit ii contest  importan a  studiului empiric în tiin ele socia-
le. Unii cercet tori demisioneaz , al ii se transfer  la alte centre tiin ifice. 

O alt  etap  în dezvoltarea tiin ei politice americane începe dup  al doi-
lea r zboi mondial. În aceast  perioad , tiin a politic i mai cu seam  re-
la iile interna ionale încep a fi studiate într-o serie de centre universitare pre-
cum Prinstone, Yale, Columbia, Harward. Pe lâng  disciplinele considerate 
deja tradi ionale (dreptul interna ional, istoria rela iilor i organiza iilor inter-
na ionale), sunt introduse o serie de obiecte noi (securitatea interna ional , 
economia politic  a statelor lumii, cultura politic i opinia public ).  

SUA î i diversific  rela iile diplomatice i înainteaz  programe de inves-
ti ii. Aceasta necesit  speciali ti în domeniul rela iilor interna ionale, regio-
nalisticii, proceselor economice. Cre te num rul studen ilor ce studiaz  la fa-
cult ile de tiin e politice.  

O alt  direc ie a tiin ei politice americane a fost revederea metodelor 
empirice, ca urmare a termin rii r zboiului i necesit ii petrecerii alegerilor. 
Marele capital începe a investi bani în studierea comportamentului electoratu-
lui, de aceea o tr tur  distinctiv  a americanilor este intercalarea dimensiunii 
academice cu cea comercial . 

Centre tiin ifice de acest gen sunt Institutul cercet rilor sociale din cad-
rul Universit ii Michigan; Biroul cercet rilor sociale aplicative din cadrul 
Universit ii Columbiene; Centrul na ional de cercetare a opiniei publice de pe 
lâng  Universitatea din Chicago. 

Perioada postbelic  se caracterizeaz  prin cre terea ponderii în via a 
politico- tiin ific  a Universit ii din Michigan. Astfel în cadrul ei, în 1947 
este deschis coala de var , unde tinerii politologi sunt familiariza i cu 
aspectul aplicativ al studiilor. Aici au efectuat stagierea în domeniul 
cercet rilor empirice i electorale, tineri speciali ti din SUA i Europa. În anul 
1961, în incinta Universit ii din Michigan este creat Consor iul 
interuniversitar de cercet ri politice i sociale (ICPSR), care con ine o bogat  
bibliotec i arhiv  cu informa ie cantitativ .  
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În anii 40-60, preg tirea speciali tilor a fost favorizat  de sus inerea acor-
dat  de Consiliul pentru cercet ri în domeniul tiin elor sociale, care le oferea 
burse doctoranzilor i competitorilor i a finan at o serie de proiecte de 
cercetare. Cercet rile în domeniul tiin ei politice erau coordonate de dou  co-
mitete: 

- Comitetul pentru comportamentul politic, în competen a c ruia intrau 
cercet rile din domeniul electoratului i legisla iei americane; 

- Comitetul pentru tiin a politic  comparativ , care se ocupa de studiile 
regionale i comparative. 

De regul  Consiliul acorda sus inere cercet torilor americani, dar în peri-
oada 1954-1972, au beneficiat de ajutor asemenea savan i europeni ca S.Rok-
kan, G.Daadler, S.Finer, R.Rose, J.Sartori.  

În aceast  perioad , tiin a politic  cap  caracter de “profesiune” dato-
rit  activit ii Asocia iei americane a tiin elor politice. Asocia ia a fost creat  
în 1903 i num ra 200 de membri. La sfâr itul celui de-al doilea r zboi mon-
dial, Asocia ia num ra trei mii de membri, în anii ’60 – circa 1000, iar la etapa 
actual  – treisprezece mii. Asocia aia editeaz  periodic reviste de specialitate 
i organizeaz  conferin e i simpozioane tiin ifice. 
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