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In this article the short description of the basic educational (universi-

ties), research and scientific (academic) centers of republic of Moldova in 
educating specialists in political sciences analyses sphere is given. The aut-
hor presents the main information about their addresses, phone number, etc. 
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 GUVERNAREA POLITIC I ADMINISTRAREA 
PUBLIC . 
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This article is devoted to the analysis of settlement of the Pridnestrovskiy 

conflict at the present situation. The special consideration is given to the po-
sitions of the parties’ guarantors: Russia, Ukraine, OSCE. The author shows 
the role of Ukraine in context of conciliative efforts to settle the Pridnestrov-
skiy conflict. It is author’s opinion that implementation of the above stated 
aspects in the present pentalateral frame will increase the negotiation effi-
ciency and strengthen the role of Ukraine as a guarantor on the conflict sett-
lement. 
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SOCIOLOGIA POLITIC  
 

CONTEXTUL ISTORIC I SOCIO-CULTURAL AL 
PROCESULUI DE CONSTITUIRE AL SISTEMULUI 
PLURIPARTIDIST DIN REPUBLICA MOLDOVA1 

 
Igor BUC TARU 

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

tiin e Politice i Administrative 
Lector, MA 

 
This article is about the process of becoming of party system in the 

Republic of Moldova. There is an analyze of the characteristic features of the 
Moldavian political system and culture. The author uses for research politi-
cal, historical and cultural points of view. 
 

În cadrul articolului vom încerca s  facem o analiz  politologic  a feno-
menului partizan în spa iul pruto-nistrean din momentul primelor manifest ri 
pluripartidiste i pân  la etapa actual . Demersul euristic întreprins pe parcur-
sul studiului nu va implica doar constatarea faptelor istorice, ci i o tentativ  
de elucidare a condi iilor socio-culturale ce au determinat specificul traiecto-
riei evolu iei pluripartidiste în Republica Moldova. Pentru o mai bun  stru-
cturare a articolului vom analiza fenomenul partizan prin intermediul etapelor 
istorice parcurse. 

 
I. Coordonatele social-politice ale primelor manifest ri ideologice  
în spa iul pruto-nistrean (sfâr itul sec. XIX - începutul sec. XX). 

 Din momentul în care teritoriul dintre râurile Prut i Nistru au fost in-
corporate în Imperiul Rus (1812) i s-a creat o nou  gubernie arist , ce a in-
trat în istorie cu numele de Basarabia, realit ile politice, social-economice i 
culturale de aici au fost ajustate la standardele ariste ale timpului. Respectiv, 
din momentul în care Rusia în plan politic era dominat  de autocratismul 
arist, evolu ia fenomenului partizan în Basarabia era imposibil  din start. 

Secolul al XIX-lea, în cea mai mare parte a sa, a fost unul amorf în ce 
prive te activismul i pluralismul de idei i convingeri politice în Basarabia. 

                                                
1 Recenzent – doctor, conferen iar Andrei COSTA  
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Fapt i mai relevant, dac  e s  compar m cu cazul rii Române ti i a 
Moldovei de peste Prut. În aceste state „ primele pusee de structurare a unor 
grup ri distincte ideologic s-au înregistrat în cadrul primelor adun ri repre-
zentative (Adunarea Extraordinar  Electiv i Obi nuita Ob teasca Adunare) 
înc  de la începutul sec. XIX, mai precis dup  semnarea Tratatului de Pace la 
Adrianopol (1829)... Pe parcursul secolului în adun rile legislative s-au prefi-
gurat dou  curente politice distincte: partidul conservator i partidul liberal”.2 

Dac  s  utiliz m cele mai cunoscute teorii cu privire la geneza partide-
lor3, i anume: 

 teoria moderniz rii politice, de sorginte weberian : trecerea de la auto-
ritatea „eternului ieri” sau a „charismei” la cea legal–ra ional ; 

 teoria situa ional istoric : na terea partidelor în urma unor crize social-
politice i economice majore (revolu ii, crize economice etc.); 

 teoria institu ional : derivarea institu iei partidului din institu ia parla-
mentar ; 

deducem rolul major al procesului de modernizare politic i a institu iei 
parlamentare în identificarea sistemului pluripartidist propriu Regatului Ro-
mân. 

Revenind la cazul Basarabiei, aten ion m c  pentru secolul al XIX-lea nu 
putem aplica nici una din teoriile sus men ionate. În primul rând, în cazul te-
ritoriului vizat nu poate fi vorba de nici un fel de modernizare cultural i so-
cial-politic . Absen a moderniz rii poate fi explicat  prin dou  momente. Pe 
de alt  parte, este vorba de autoritatea „parohiala” a „t tucului ar”. Autorita-
te ce era înc  puternic ancorat  în con tiin a popula iei Imperiului în cea peri-
oad . Iar pe de alta parte, este necesar de a accentua mult cunoscutul paterna-
lism i tradi ionalism al basarabenilor, din plin alimentat de politica arista în 
gubernie. 

În al doilea rând – a doua jum tate a secolului XIX, în linii mari, a fost 
una calm  pentru Rusia Imperial . R zle ile ac iuni teroriste ale norodnicilor 
ru i nu perturbau la modul serios lini tea epocii. Despre o criz  social-politi-

 major  nimeni nici nu intuia (poate cu excep ia extremi tilor). Aceast  sta-
re de lini te domnea i în Basarabia. Fenomen catalizat de pozi ia periferic  a 
ace tia din toate punctele de vedere.  

În al treilea rând f când referin  la teoria institu ional , subliniem c  in-
stitu ia parlamentar  la acel moment exista doar în fanteziile create i alimen-
tate de min ile liberale ale epocii. 

                                                
2 Voicu G. Pluripartidismul. O teorie a democra iei. / ALL. – Bucure ti, 1998, p.9. 
3 Ibidem, p.34-39. 
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Per ansamblu, sec. XIX-lea poate fi caracterizat pentru Basarabia drept 
unul care nu con ine condi ii reale, ce ar provoca dinamism i optimism în 
proiectul instituirii unui sistem de partide. 

 
II.Tr turile pluripartidismului basarabean revolu ionar  

(1905-1918). 
Despre existen a unor partide, despre încerc rile de a edifica un sistem 

de partide ce ar corespunde într-o m sur  oarecare func iilor i rolului jucat 
de acesta într-un sistem politic democratic, putem vorbi doar la începutul se-
colului al XX-lea.4  

De altfel, în Basarabia primele cercuri politice apar în anii `70 al sec. 
XIX-lea. Predominau curentele anarhiste i socialiste, promovate de tineretul 
care î i f cea studiile în centrele universitare din Imperiu. Printre ace tea erau 
Z.Ralli-Arbore, N.Zubcu-Codreanu, M.Negrescul i al ii. Socialismul i anar-
hismul, fiind curente revolu ionare, captau în mod aparte aten ia tineretului. 
Pe când ideile liberale, fiind mai „serioase”, mai rezervate fa  de elanul re-
volu ionar, î i g seau l ca  în min ile i inimile boierilor cu viziuni progresis-
te, ale intelectualilor trecu i de vârsta tinere ii: C.Stamati-Ciurea, V.La cu, 
P.Leonard etc. Existen a unor purt tori de idei, al c ror rol nu poate fi nici în-
tr-un fel ignorat, nu implic  îns i existen a unor organiza ii care ar putea în-
cerca transpunerea în fapte a acestor viziuni i idei politice. Pentru apari ia 
unor structuri organizatorice, din punctul de vedere al exercit rii puterii poli-
tice, erau necesare muta ii serioase i semnificative în structura sistemului 
politic. 

Acestea au avut loc. Ne referim la revolu iile ruse din 1905 i 1917, eve-
nimente care au provocat schimb ri de esen  nu doar interne ci i interna i-
onale. Basarabia, fiind parte component  a Imperiului arist, a fost influen a-

 direct i masiv de dinamica evenimentelor revolu ionare. Specificul vie ii 
politice basarabene s-a conturat i în condi iile hotarului cu statul român. Ast-
fel, pe de o parte via a politic  din Basarabia repeta policromia politic  din 
Imperiul Rus, iar pe de alt  parte – se modifica în dependen  de situa ia pe 
frontul românesc i în dependen  de poten ialul politico-militar al Regatului 
Român. 

În rezultatul revolu iei din 1905 i îndeosebi a celor din 1917, în Basara-
bia a avut loc un boom al activismului politic. Despre primele manifest ri ale 
pluripartidismului în regiune putem vorbi f când referin  la anii revolu io-

                                                
4 Mihailov V., Mo neaga V., Rusnac Gh., Rusnac V. Partidele i organiza iile social-

politice în Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea I. / 
USM. – Chi in u, 1996, p.4-24. 
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nari 1905-1907.5 În regiune apar cca 50 partide i grup ri politice care acope-
 întregul spectru politic.6 

Revenind la teoriile privind geneza partidelor, nominalizate mai sus, cu 
referin  la cazul Basarabiei de la începutul sec. XX-lea, men ion m: 

  În primul rând, la baza procesului de apari ie i evolu ie a partidelor s-
a situat teoria situa ional–istoric . Avem în vedere acele crize sociale majore 
care au provocat perturba i masive în sistemul social-global, crize ce au intrat 
în istorie sub denumirea de revolu iile ruse din 1905 i 1917; 

 În al doilea rând, este important de subliniat faptul c  revolu iile ruse 
se înscriu perfect în procesul de modernizare politic . În rezultatul acestor 
crize în Imperiul Rus la nivel institu ional i social s-a încercat a trece de la 
autoritatea tradi ional  la cea legal-ra ional ; 

 În fine, vorbind despre cea de a treia teorie, consider m c  ea doar a 
influen at, nu i a determinat evolu ia partidelor din Basarabia în primele de-
cenii ale sec. XX-lea. În cazul Basarabiei institu ia parlamentar  a fost repre-
zentat  de Sfatul rii, despre care va fi vorba mai târziu. 

În cele ce urmeaz  vom încerca o trecere în revist  a celor mai semnifi-
cative forma iuni politice din perioada dat . Vom utiliza tradi ionala reparti-
zare: stânga-dreapta. Drept criteriu principal de departajare este cel a inova-
iei sociale. Forma iunile care doresc p strarea situa iei existente vor fi amp-

lasate în dreapta abscisei politice, iar cele care insist  asupra schimb rilor – 
pe stânga. Repartizarea respectiv  este una foarte flexibil i relativ . Evolu-
ia tumultoas i deseori imprevizibil  a evenimentelor pe parcursul lui 1917 

va determina muta ii permanente în ceea ce prive te structura i componen a 
sistemului politic. Din care cauz  subliniem c  repartizarea efectuat  este va-
labil  pentru perioada amplasat  în imediata apropiere de revolu ia din febru-
arie 1917. 

Extrema stâng  era reprezentat  de o forma iunea înc  nu prea numeroa-
, dar deosebit de activ  – Partidul Muncitoresc Social-Democrat din Rusia 

(aripa bol evic ) condus de V.I.Lenin. În Basarabia, de rând cu bol evicii, 
erau manife ti prin atitudine revolu ionar i anarhi tii. Ambele curente se 
ar tau profund dezam gite de consecin ele revolu iei din februarie 1917. Ei 
doreau o lupt  pân  la final. Programele curentelor politice vizate con ineau 
prevederi despre necesitatea unor schimb ri radicale în societate: distrugerea 
sistemului politic existent (anarhi tii doreau lichidarea statului ca institu ie, 
                                                
5 Vezi: .  

: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic ). Partea XIX. / USM. – Chi in u, 2002, p.23-83. 

6 Vezi: Juc V. Din istoria gândirii politice române ti (în Moldova). / USM. – Chi i-
u, 1997, p.131. 
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iar bol evicii insistau asupra instaur rii dictaturii proletariatului i a puterii 
sovietelor), încetarea r zboiului, nimicirea capitali tilor etc. 

Pe pozi ii ideologice apropiate, dar nu extremiste, erau plasa i sociali tii 
revolu ionari. Ace tea se situau pe pozi ii reformiste i nu revolu ionare, în-
deosebi dup  consumarea revolu iei din februarie, pe care ei o considerau fi-
nal . Eserii (cum mai erau numi i sociali tii revolu ionari) optau pentru lichi-
darea institu iei monarhice (nu i a reprezentan ilor acesteia) i instaurarea 
unei republici democratice. Liderii partidului vorbeau despre autonomia regi-
unilor etnice, dar insistau asupra p str rii intacte a hotarelor imperiului. De 
asemenea, optau pentru continuarea r zboiului pân  la victoria final . Imediat 
dup  revolu ia din februarie, în raport cu bol evicii i anarhi tii, sociali tii re-
volu ionari au devenit forma iune politic  de dreapt . 

Centrul politic la începutul lui 1917 era reprezentat de Partidul Constitu-
ional-Democrat. Cade ii (constitu ionali tii democra i) nu doreau lichidarea 

sistemului politic existent. Ei optau pentru o reformare limitat  a acestuia. 
Spre deosebire de curentele analizate mai sus, ei insistau s  p streze institu ia 
monarhiei, dar într-o formul  mai democratic  – monarhie constitu ional .  

În fine, aripa dreapt  a segmentului politic basarabean era reprezentat  
de forma iuni politice, care doreau p strarea situa iei existente, în special, ce-
ea ce ine de rolul monarhului. O doz  mare de extremism era administrat  
acestor forma iuni prin lozincile i activit ile velicoruse ovine. Printre lide-
rii de seam  a mi rilor respective poate fi nominalizat P.Cru evan. Iar for-
ma iunile politice reprezentative pentru acest segment politic au fost Uniunea 
Poporului Rus i Liga Patriotic  Basarabean . 

De asemenea existau forma iuni politice f  o pozi ie ideologic  stabil , 
dar care ap rau în primul rând etniile minoritare în baza c rora au fost consti-
tuite. Printre acestea men ion m Uniunea General  Muncitoreasc  a Evrei-
lor (Bundul evreiesc). 

În cele ce urmeaz  am dori s  subliniem un aspect pe cât de interesant, 
pe atât i de important. Ne referim la faptul c  via a politic , implicit – activi-
tatea partidelor politice, în perioada nominalizat  se desf ura exclusiv în 
mediul urban (Chi in ul, în special). Iar pornind de la faptul c  ora ele erau 
populate în mare parte de alogeni, deducem ideea c  activismul politic era 
specific în majoritatea cazurilor reprezentan ilor altor etnii, decât celei titula-
re. B tina ii nu se prea gr beau în ale politicii. 

Unica forma iune politic  care prin defini ie urma s  apere interesele 
moldovenilor era Partidul Na ional Moldovenesc (PNM).7 Aceast  organiza-
ie social-politic  a fost fondat  în aprilie 1917 prin implicarea direct  a unor 

                                                
7 Ibidem, p.133. 



 27

astfel de personalit i marcante române ti ca V.Stroiescu, P.Halippa i 
O.Ghibu. Ea poate fi calificat  drept succesoare ideologic  a Partidului Na i-
onal-Democratic Românesc, ce activa în perioada revolu iei din 1905.8 Mi -
carea politic  dat  a fost inspirat  de C.Stere i I.Pelivan. Printre revendic ri-
le acestui partid men ion m cele de ordin spiritual: stoparea rusific rii i 
autonomia cultural  a inutului. Activitatea forma iunii a fost de scurt  dura-

, iar ponderea ei pe pia a politic  - nesemnificativ . Important  este, îns , 
ideea c  prin crearea unei organiza ii de acest gen s-a demonstrat autorit ilor 
ariste c  con tiin a na ional  în regiune nu a fost stârpit  complet. 

În via a politic  basarabean  din perioada anului 1917, PNM-ul s-a ma-
nifestat ca un caz aparte i distinct. În primul rând individualitatea se exprim  
prin faptul c  era practic unica forma iune politic  „serioas ” ce reprezenta 
interesele popula iei b tina e. În al doilea rând – specificul partidului a con-
stat în faptul c  în interiorul acestuia se ducea o lupt  aprig i deseori irecon-
ciliabil  între dou  curente politice: cel na ional (O.Ghibu) i cel social 
(P.Halippa). Liderii primului curent, i a i accentua în mod aparte meritul lui 
O.Ghibu – eminent pedagog i iluminist ardelean, insistau asupra problemati-
cii na ionale în mesajul partidului. Aripa na ional  era de p rere c  programul 
forma iunii trebuie s  con in  revendic ri ce ar privi ca int  primordial  re-
na terea na ional  a basarabenilor. O.Ghibu, fiind din Transilvania, utiliza 
exemplul Partidului Na ional Român de acolo. Se insista asupra edit rii zia-
relor de limb  român  cu caractere latine, se dorea alfabetizarea popula iei 
rurale i crearea oastei na ionale. 

Situa ia din Basarabia era îns  de alt  natur . Aici revendic rile na ionale 
cedau în fa a celor sociale. P.Halippa era marcat profund de ideile socialiste 
cu privire la împropriet rirea ranilor, ca de altfel i majoritatea basarabeni-
lor. Lupta continu  între aceste dou  curente politice din interiorul PNM nu 
ne permite s -i g sim acestuia un plasament ideologic sigur în cadrul spectru-
lui politic autohton al timpului. 

De altfel, rolul Partidului Na ional Moldovenesc în desf urarea eveni-
mentelor premerg toare unirii nu a fost unul decisiv, dup  cum al dori s  ara-
te unii istorici.9 Însu i cursul politic al Partidului a fost influen at de eveni-
mente, i nu invers. Toate cele expuse îns  nu tirbesc nimic din valoarea i 
rolul jucat de PNM, ca modalitate de reflectare institu ionalizat  a aspira iilor 
i preten iilor românilor basarabeni anterioare actului unirii. 

Înc  un moment asupra c ruia dorim s  insist m i f  de care ar fi im-
posibil studiul pluripartidismului din 1917-1918 este activitatea Sfatului -

                                                
8 Ibidem, p.132. 
9 Vezi: Nistor I. Istoria Basarabiei. / Cartea Moldoveneasc . – Chi in u, 1991. 
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rii. Procesul de constituire i legitimizare a respectivei institu ii parlamentare 
a determinat în numeroase opinii i trat ri, deseori opuse. Pentru studiul nost-
ru este important , îns , problema corela iei dintre partidele politice i aduna-
rea reprezentativ  vizat . Utilizând criterii contemporane caracteristice regi-
mului democratic, deducem practic lipsa oric rei leg turi directe între partide 
i Sfatul rii. Aceasta din cauz  c  alegerile parlamentare nu au fost directe 
i cu participarea nemijlocit  a partidelor. Informa ie veridic  despre aceste 

evenimente g sim la I.Nistor. Autorul consemneaz  c  „… În lipsa unei orga-
niza iuni administrative solide alegerile pentru adunarea legislativ  nu se pu-
tur  face direct. De altfel popula iunea b rb teasc  între 19 i 48 de ani nici 
nu se întorseser  de pe diversele fronturi ruse ti... Din pricina aceasta sa re-
curs la alegeri indirecte prin comitetele ost ti, ne ti i muncitore ti, 
precum i prin corpora iunile profesionale constituite.”10  

Ree ind din specificul politic al vremii putem califica Sfatul rii drept 
un organ legitim. Neimplicarea direct  a partidelor nu tirbesc nici într-un fel 
din legitimitatea forului legislativ, din momentul în care însu i forma iunile 
social-politice sufereau o porfund  criz  de legitimitate politic .  

Dup  evenimentele din octombrie 1917 via a politic  din Rusia i în mod 
firesc cea din Basarabia a cunoscut schimb ri de propor ii. For e politice inf-
luente pân  nu de mult au început s  dispar  treptat atât la figurat cât i la 
propriu. Calea monarhi tilor a fost urmat  de constitu ionali tii democra i i 
de eseri. În prim planul vie ii politice apar bol evicii, fiind secunda i pentru 
moment de men evici i anarhi ti. Deoarece Sfatul rii avea o componen  
prerevolu ionar , în mare parte ostil  bol evicilor, ace tea i-au desf urat ac-
tivitatea în calitate de for  politic  extraparlamentar i antisistem. 

În ceea ce prive te „partidele parlamentare”, atunci c tre finele activit ii 
sale Sfatul rii cuprindea: 

 Blocul Moldovenesc, care a jucat un rol decisiv în procesul de votare a 
autonomiei, independen ei i ulterior a Unirii. Miezul blocului era format din 
intelectualitatea i ost imea na ional ; 

 Frac iunea neasc , ce revendica chestiuni de ordin social i în pri-
mul rând – problema p mântului. „ ranii de i marca i de o anumit  coeziu-
ne etnic  în limitele restrânse, definite în sens geografic-rudimentar (satul, 
comuna), erau refractari în raport cu programul na ionali tilor, care transcen-
dea, bineîn eles, localismul.”11; 

 Minoritarii etnici. Din start minorit ile etnice au fost asigurate cu 30% 
din locurile din Sfatul rii. Majoritatea numeric  printre minoritarii etnici o 

                                                
10 Ibidem, p.278. 
11 Frunta u I. O istorie etnopolitic  a Basarabiei. Cartier. – Chi in u, 2002, p.119. 
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de ineau ucrainenii i ru ii. Erau prezen i de asemenea polonezi, evrei i ger-
mani. De multe ori opiniile acestora nu coincideau cu cele ale reprezentan i-
lor celorlalte blocuri. Disensiunile s-au acutizat din momentul în care ucraI-
nenii revendicau includerea Basarabiei în componen a statului lor. 

Încercând o generalizare a informa iei prezentate la acest capitol, sublini-
em: 

 În perioada analizat  (1917-1918) nu avem de afacere cu un sistem de 
partide în sensul actual al conceptului. Sistemul presupune organizare i or-
donare, elemente ce practic lipseau în structura organizatoric  a partidelor, 
precum i în rela iile dintre acestea. Exista o via  politic  tumultoas , dezor-
donat i instabil ; 

 Partidele politice din perioada dat  au fost ni te structuri organizatori-
ce slabe, care nu au reu it s  controleze procesul politic, s -l direc ioneze. 
Aceasta, în mare parte, din cauza factorilor de ordin extern, care au fost deci-
sivi în arhitectura vie ii politice din Basarabia; 

 Nu putem insista asupra unui grad anumit al institu ionaliz rii partide-
lor politice. Nu a existat nici o baz  juridic  relevant , precum i a lipsit un 
proces electoral care ar oferi legimitate forma iunilor politice vizate; 

 Popula ia Basarabiei, în mod aparte – cea din mediul rural pu in s-a 
implicat în activitatea politic . Activismul partidelor se reducea la str zile 
Chi in ului. În consecin  nu putem vorbi despre o cultur  participativ  ob-
servat  în comportamentul basarabenilor. 

 Per ansamblu, anii 1905-1907, dar în primul rând 1917-1918 au mar-
cat debutul pluripartidismului în spa iul pruto-nistrean. În pofida caracterului 

u rudimentar fenomenul merit  un studiu profund i o apreciere pe potriv . 
 

III. Evolu ia fenomenului partizan basarabean în condi iile 
 sistemului pluripartidist românesc interbelic (1918-1938). 

Din momentul realiz rii Unirii p im într-o nou  faz  a tradi iei pluripar-
tidiste basarabene. Este o etap  calitativ nou  prima ce cât de cât se integrea-

 în rigorile democratice actuale. În termeni cronologici suntem martorii 
unei perioade de dou  decenii (1918-1938). Perioada pe parcursul c reia po-
pula ia Basarabiei a avut posibilitate în premier  s  participe la alegeri parla-
mentare în baz  pluripartidist . Din punct de vedere a culturii politice a fost o 
experien  inedit , unic  în felul s u pentru electoratul din regiune. Experien-

 ce va pute a fi retr it  abia la începutul anilor `90 ai sec. XX. Îns  dup  
cum afirma Tocqueville „Nu exist  nimic mai fecund în minuni ca arta de a fi 
liber, dar nimic nu e mai greu decât ucenicia libert ii”. 

O prim  problem  analizat  este cea a continuit ii. Ne referim la cea le-
tur  ce ar urma s  existe între pluripartidismul basarabean revolu ionar 
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(1917-1918) i cel interbelic. Despre continuitatea am putea vorbi în termeni 
doctrinari, precum i la nivel de reprezentan i. Facem referin  la faptul c  o 
parte din liderii autohtoni de partide i de opinie care au dominat via a poli-
tic  revolu ionar  au suprave uit politic i s-au bucurat de o anumit  priz  la 
electorat i în perioada interbelic . Este cazul lui C.Stere, P.Halippa, I.Buz-
dugan, I.Incule  etc. În linii mari îns  „elita politic  basarabean  nu a fost inc-
lus  în cea româneasc ”.12  

Deasemenea putem vorbi de continuitate la nivel de idei i stipul ri de 
program. Liderii politici basarabeni continuau s  se orienteze spre nime. 
Primatul revendic rilor sociale confereau acestora o puternic  nuan  socia-
list . Nu în z dar mul i dintre ei erau eticheta i drept bol evici. 

În plan organiza ional îns  suntem martorii unei discontinuit i. Forma i-
unile politice ce au existat pân  la Unire acolo au i r mas. În mod firesc, nu 
fiind bine închegate i legitime aceste partide au fost înghi ite de sistemul 
pluripartidist na ional. Au existat tentative de a crea partide regionale, dar f -

 de succes.13 Colapsul ideii i fenomenului de partid regional î i poate g si 
explica ie în cel pu in trei ipoteze: a) for a partidelor na ionale; b) nedorin a 
liderilor locali de a lansa o mi care regional ; c) slaba poten  a liderilor lo-
cali. 

O a doua chestiune asupra c reia vom insista este calitatea sistemului 
pluripartidist român în perioada interbelic . În pofida numeroaselor succese 
ob inute în cadrul procesului de democratizare, situa ia nu poate fi privit  
doar în roz. Constitu ia din 1923 i Legea electoral  au g sit societatea româ-
neasc  nepreg tit  pentru a înfrunta provoc rile regimului democratic. În 
mod aparte situa ia se refer  la Basarabia, lipsit  complet de practica partici-
pativ i ce a ajuns s  se decep ioneze profund în procesul electoral româ-
nesc. Pluripartidismul excesiv, muta iile (dezbin rile, alieri) dese i instabili-
tatea guvernamental  sunt un rezultat al acestor acte normative fundamentale, 
sau mai bine zis a aplic rii lor în lipsa unor condi ii favorabile. „Multipartidi-
smul interbelic se mai caracteriza prin instabilitate guvernamental i politi-

, f râmi area partizan , apari ia partidelor extremiste, politicianismul...”14  
Toate aceste elemente negative care au ie it la suprafa  pe parcursul 

anilor `20 - `30 au determinat absenteismul politic în Basarabia. Mecanisme 

                                                
12 Ibidem, p.130 
13 De exemplu: Partidul nesc din Basarabia, condus de C.Stere (1918-1919); Li-

ga Democratic  a Ordinii i Dreptului în Basarabia, conduc  de Oranov (1922-
1928). 

14 Voicu G. op. cit., p.33. 
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democratice existau, dar democra ia lipsea. Electoratului nu i se cultivase 
„mitul cet eanului puternic”.15 

Cele mai populare în Basarabia erau forma iunile politice care aveau în 
program stipula ii despre ameliorarea situa iei ranilor. Ideologia nist  se 
bucura de cel mai mare succes în regiune. O prim  dovad  l-a constituit suc-
cesul repurtat de Partidul nesc din Basarabia, condus de C.Stere.16  

Partidul a delegat în Parlament i în Senat, în rezultatul alegerilor din 
1919, 70 i respectiv 30 de deputa i. Ulterior acesta se une te cu Partidul -

nesc din vechiul regat, dup  care activeaz  ca parte component  a Parti-
dului Na ional nesc, condus de I.Maniu. Mai apoi filiala basarabean  a 
partidului este condus  de P.Halippa. 

Cealat  forma iune important  a momentului – Partidul Na ional Libe-
ral, nu se bucura de prea mare popularitate în Basarabia, „având o influen  
neânsemnat ”.17 Istoricul A.Moraru men iona în continuare „(PNL) ...nu avea 
baz  social . Iar politica lor se asocia cu s cia, arogan a i v rs ri de sânge. 
Politica „prin noi în ine” nu era potrivit  pentru Basarabia”.18  

Specific pentru Basarabia era activismul for elor de extrem : atât stânga 
cât i dreapta. For ele de extrem  stâng  erau coagulate în jurul organiza iei 
comuniste basarabene. Conform datelor prezentate de acela i istoric dinamica 
cantitativ  a organiza iei se prezint  în felul urm tor: anul 1919 – 800 
membri, anul 1931 – 321 membri, anul 1940 – 370 membri. Un fenomen in-
teresant: dac  în perioada anilor 1919-1929 majoritatea o reprezentau ru ii i 
ucrainenii, atunci în anul 1940 – 90% evrei.19  

Din datele prezentate deducem pu in  implicare a moldovenilor în activi-
tatea comunist  subversiv . În pofida acestui fapt „când cineva vorbe te de 
provincia r ritean , de obicei, fie în glum , fie în serios, neap rat întrebuin-
eaz  cuvântul „bol evic”.”20 Caracterul bol evic al Basarabiei era alimentat 

atât de comportamentul localnicilor (alogenilor în special), cât i de atitudi-
nea sau mai bine zis steriotipurile românilor de peste Prut. Se pot face parale-
le cu realit ile actuale.  

                                                
15 Cr iu u A. Elogiul libert ii. / Polirom. – Ia i, 1998, p.181-182. 
16 Moraru A. Istoria Românilor: Basarabia i Transnistria (1812-1993). – Chi in u, 

1995, p.188. 
17 Ibidem, p.189. 
18 Idem.  
19 Ibidem, p.197-204. 
20 Bogos D. La r spântie, Moldova de la Nistru, 1917-1918. / tiin a. – Chi in u 

p.183. 
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For ele de extrem  dreapt  sunt cunoscute sub denumirea „mi carea legi-
onar ”21. Aceast  mi care se bucura de o anumit  popularitate i în Basara-
bia. În activitatea lor legionarii se bazau pe trei piloni: a) anticomunism, b) 
antisemitism, c) nism. Printre realiz rile organiza iei, care le-a creat o 
imagine public  pozitiv  în regiune se num : organizarea concertelor, a 
meciurilor de fotbal, a unor mar uri de munc  în ajutorul ranilor, edificarea 
unei biserici. Dac  ini ial activitatea legionarilor mai putea fi justificat , 
atunci ulterior ei au deraiat complet de pe „calea cea bun ”. Îndeosebi dac  
privim prin prisma normelor i valorilor democratice actuale. 

Încercând o recapitulare a situa iei din perioada interbelic , subliniem: 
 Pentru prima dat  popula ia dintre Prut i Nistru a avut posibilitatea s  

participe la alegeri libere. Au avut posibilitatea s  cunoasc  pluralismul ofer-
tei politice. 

 În regiune nu au existat forma iuni politice independente puternice. 
Elita politic  autohton  nu dispunea de o experien  în acest domeniu. 

 Ceea ce ine de cultura politic  a popula iei, atunci majoritatea indivi-
zilor au fost ancora i în limitele unei culturi politice parohiale, ei neavând cel 
pu in o viziune minimal  asupra orizontului public i politic. Unei bune p i 
a basarbenilor i se poate atribui formula “familism apolitic”. Când familia era 
unicul mediu de afirmare a calit ilor i virtu ilor individuale. 

 
IV. Specificul sistemului politic moldovenesc în perioada sovietic   

(1944-1988). 
Revenirea în prim plan a partidelor, sau mai bine fiind spus – a partidu-

lui, a avut loc în 1944, când teritoriul Basarabiei intr  sub jurisdic ia i cont-
rolul politic al Uniunii Sovietice. Via a politic i nu doar ea, este reprezenta-

 de autoritatea unei singure forma iuni politice – Partidul Comunist al Uniu-
nii Sovietice (PCUS). Procesul de legitimizare a puterii demareaz  prin ale-
gerile din 10 februarie 1946 în Sovietul Suprem al URSS de legislatura a 
doua. Au participat 99,8% (!) din aleg tori i 99,6% (!) au votat pentru “blo-
cul comuni tilor i a celor f  de partid”.22 Un urm tor pas în legitimizarea 
puterii Partidului Comunist (b) al Moldovei (PCM) a fost convocarea la 13 

                                                
21 Vezi: Moraru A. op. cit., p.192-194; Mi carea legionar  a cunoscut dou  curente: 

a) În martie 1923 este constituit  Liga Na ional neasc  de Ap rare, condus  
de profesorul ie ean A.Cuza (de aici i denumirea de “cuzi ti”). În 1935 fuzioneaz  
cu Partidul Na ional Agrar (O.Goga) i formeaz  Partidul Na ional Cre tin; i b) 
În 1922 este constituit  Asocia ia Studen ilor Cre tini, în frunte cu C.Zelea-Codre-
anu. În 1927 – Legiunea Arhanghelului Mihail, iar în 1931 – Garda de Fier. 

22 Ibidem, p.370. 
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mai 1947 a Sovietului Suprem al RSSM de legislatura a doua (prima a fost în 
1941). 

Opozi ie politic  nu exista. Unele încerc ri au fost înf ptuite în primii 
ani de regim stalinist, când i-au desf urat activitatea asemenea grupuri ile-
gale anticomuniste ca “Arca ii lui tefan”, “Sabia Drept ii”, “Armata Neag-

”, “Uniunea Democrat  a Libert ii”. Acestea îns  erau ni te cazuri singula-
re care n-au trecut în particular sau general. Orice posibilitate de opozi ie or-
ganizat  a fost exclus  din start prin deport rile masive a intelectualit ii, rep-
rezentan ilor administra iei publice, ranilor considera i înst ri i etc.  

Totu i, c tre anii `60 ai sec. XX-lea asist m la o înviorare a sentimen-
telor i predispozi iilor de nemul umire fa  de politica de dezna ionalizare 
promovat  de conducerea comunist . Fenomenul se explic  prin apari ia unui 
nou val de intelectuali basarabeni, care încercau s  se opun  cât de cât ideolo-
giei oficiale. Soarta acestora n-a fost îns  una de invidiat. N.Testimi eanu, 
N.Corl teanu, S.R an au fost persecuta i pe motivul propag rii na iona-
lismului. Cazul lui Gh.Ghimpu, M.Moro an, A. oltoianu a fost i mai grav, 
ei fiind condamna i pentru organizarea de demonstra ii anticomuniste. 

În acest sens, este cazul de amintit de fenomenul disiden ei, ce era unica 
manifestare a opozi iei în perioada comunist . De multe ori, când se face re-
ferin  la disiden  în Moldova Sovietic  este vehiculat cazul lui I.Dru . 
Scriitorul a fost “exilat” la Moscova unde devenise un lider spiritual al acelor 
intelectuali moldoveni, care era “nemul umi i u or” de politica na ional  pro-
movat  de PCM. Studiind exemplul lui Dru  pe de o parte i cel al lui Ghim-
pu sau oltoianu, pe de alta, volens-nolens deducem existen a a dou  tipuri 
de disiden : autorizat i neautorizat .23  

Adev rata opozi ie întotdeauna a fost persecutat  într-un regim de tip di-
ctatorial, cum a fost i cazul Uniunii Sovietice. În cazul lui Dru  îns  suntem 
martorii unui fenomen autorizat, aprobat i chiar sprijinit de regim. 

Problema istoriei neamului i cea lingvistic  au fost practic singurele ca-
re au determinat opozi ie fa  de politica partidului comunist din partea unui 
grup mic de intelectuali. Per ansamblu, îns , popula ia Republicii Sovietice 
Moldovene ti accepta tacit politica guvern rii comuniste. Pe de asupra lipsea 
orice solidaritate i coeziune social  între cet eni i personalit ile men iona-
te mai sus. Explica ia poate fi g sit  în lipsa societ ii civile, în reu ita politi-
cii de sovietizare i dezna ionalizare. Pentru etapa respectiv  este caracteristic 
conformismul i iner ia politic  a cet enilor sovietici. 

În perioada sovietic  sistemul politic era caracterizat prin existen a unui 
singur partid, care dirija toate sferele vie ii sociale. Popula ia statului sovietic 

                                                
23 Vezi: Frunta u Iu. op. cit., p.222. 
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participa în mod ordonat la alegeri (99,9%), dar diversitatea ofertei politice 
lipsea. Cet enii nu con tientizau c  de votul lor va depinde ceva, c  el va fi 
unul util. În studiile de filosofie politic  situa ia dat  este denumit  „cliente-
lism politic”. „Regimul comunist a adus i impus raporturi de tip clientelar, în 
care rela iile au fost puternic personalizate, înlocuind astfel mecanismele i 
legile impersonale neutre proprii regimurilor democratice. Astfel, raporturile 
sociale, pe fondul inegalit ii politice au c tat treptat natura unei leg ri ili-
cite patron-client, cu toate coniven ele negative n scute de aici. În fapt clien-
telismul este expresia unor rela ii de domina ii bazate pe subordonare condi i-
onat  în schimbul unor avantaje materiale.”24 

Faza monopatridist  a procesului de evolu ie partizan  în Moldova dintre 
Prut i Nistru a durat pân  la finele anilor `80 ai secolului XX, când pr bu i-
rea puterii sovetice a provocat o situa ie noua, inedit pentru spa iul nostru mi-
oritic: independen a statal .25 

 
Concluzii 

Din momentul apari iei primelor forma iuni sociale de alternativ  (Fron-
tul Popular din Moldova, Mi carea Interna ionalist  „Unitate - Edinsvo”, for-
ma iunea „Gagauz–Halcî” i societatea cultural  a bulgarilor „Vozrojdenie”) 
i îndeosebi dup  lichidarea de jure a rolului conduc tor a Partidului Comu-

nist26 asist m la procesul de constituire a sistemului pluripartidist moldove-
nesc contemporan. 

Sistemul pluripartidist actual din Republica Moldova din start a fost unul 
imperfect. Evolu ia sa de peste un deceniu a generat numeroase critici la ad-
resa partidelor i liderilor acestora. În mare parte aceste critici sunt fundame-
ntate. Îns  pe lâng  aceste cauze de ordin subiectiv (calitatea liderilor de exe-
mplu) o parte considerabil  din responsabilitatea pentru situa ia creat  apa-

ine cauzelor de ordin obiectiv. Facem referin , în mod aparte, la tumultosul 
parcurs istoric, ce a influen at în opinia noastr  cultura politic  a societ ii 
moldovene ti (atât de nivel de elit  cât i la nivel de electorat). Nu avem in-
ten ia de ai elibera de r spundere pe majoritatea liderilor politici moldoveni, 
dorim îns  s  atragem aten ia asupra unor momente care ar explica într-o 
anumit  m sur  situa ia.  

                                                
24 Cr iu u A. op. cit., p.174. 
25 Facem abstrac ie de la cazul Republicii Democratice Moldovene ti (decembrie 

1917 - martie1918). 
26 Legea R.S.S.M. cu privire la introducerea unor modific ri în articolele 6, 7, 49 din 

Constitu ia (Legea Fundamental ) a R.S.S.M., nr.10-XII, 10 mai 1990. // Ve tile 
Sovietului Suprem i ale Guvernului R.S.S.M. – Chi in u, 1990, nr.5, art.86. 
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În primul rând asist m la o premier  în ceea ce prive te independen a du-
rabil  a acestui teritoriu. În consecin  clasa politic  pentru prima dat  urma 

 fie recrutat  exclusiv din cadre na ionale. Cea ce ine de pluripartidism 
atunci la fel asist m la o premier  în domeniu. Toate aceste constat ri implic  
recunoa terea fireasc  a lipsei de experien  în domeniul pluralismului poli-
tic. Fapt ce a determinat numeroase impedimente în procesul de consolidare a 
pluripartidismului moldovenesc. Vorbind despre absen a unui minim de ex-
perien , avem în vedere atât cazul liderilor politici – în majoritate de forma-
ie comunist-comsomolist , obi nui i s  conduc  conform indica iilor, cât i 

cazul electoratului – care nu s-a obi nuit nici pân  la moment cu pluralismul 
ofertei. El este chiar reticent acestuia, insistând asupra monismului. 

În al doilea rând, sus inem ideea c  din momentul în care teritoriul Repu-
blicii Moldova s-a aflat practic întotdeauna în componen a altor state sau sub 
domina ia acestora, popula ia s-a obi nuit s  vad  în institu iile statului i a 
puterii, în general, for e incontrolabile în fa a c rora singura atitudine ar pu-
tea fi cea de t cut  docilitate i resemnare. Prin aceasta se poate de explicat 
patriarhalismul electoratului moldovenesc. 

În fine la baza majorit ii problemelor se afl  cultura politic  insuficient  
a popula iei. Aceasta fiind o mo tenire atât a vremurilor de odinioar  (r scru-
cea secolelor XIX-XX) cât i a celor de adineaori (perioada sovietic ).27 

La moment pentru cazul Republicii Moldova putem utiliza a a modele 
de cultur  politic  ca cele „pasiv  ” i „parohial ”, în care valorile civic parti-
cipative sunt înc  minoritare. Majoritatea popula iei nu este con tient  de 
drepturile, libert ile i obliga iile politice personale. Cet enii înc  sunt în a -
teptarea liderului salvator. Societatea moldoveneasc  p streaz  înc  un tipar 
puternic centralizat, pe fondul c ruia ini iativele ce vin din partea elementelor 
i structurilor asociative r mân insuficiente i nesemnificative. 

Toate aceste elemente explic i caracterizeaz  calitatea pluripartidismu-
lui moldovenesc în primul s u deceniu de dezvoltare. Suntem convin i în fap-
tul c  cea mai mare parte a acestor probleme vor fi dep ite. În special ca ur-
mare a procesului firesc de schimb de genera ii atât la nivel de clas  politic  
cât i la nivel de electorat. 
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Maintenance and development of the post-totalitarian society cannot be 

achieved without implication of the political elite. Undoubtedly, the society 
survives due to politics, thus the role of the elites should not be underestima-
ted. The article examines phases of evolution of the political elites of the Re-
public of Moldova and processes occurred in our country during last twenty-
year period.  

 
Examinând confuza stare de la sfâr itul anilor 80 s-a depistat o v dit  ne-

cesitate de a efectua schimb ri în sistemul social. Clivajul crescând dintre 
conduc torii de vârsta a treia care ocupau posturile practic pe via i cei re-
lativ tineri care aspirau la cre tere ierarhic , lipsa inova iilor, progresul lent a 
revolu iei tehnico- tiin ifice, necorespunderea cerin elor înaintate de societa-
tea informa ional  destabiliza sistemul. Contextul în care au loc toate aceste 
procese cereau schimb ri. În aspectul s u politic aceste schimb ri inevitabile 
se caracterizau prin faptul c  ele urmau s  fie ini iate de c tre elita politic , s  
semnifice schimbarea a îns i sistemului de organizare a puterii. Putem evi-
den ia patru etape ai dezvolt rii posttotalitare a societ ii moldovene ti: 

Perioada restructur rii – 1984-1989 - prima etap  de reformare a siste-
mului politic se caracterizeaz  prin schimb ri din interiorul sistemului, printr-
o tendin  general  de a p stra orânduirea social  existent . Îns  nu a fost po-
sibil de a men ine procesul în limitele acestei strategii. Ideologia restructu-

rii menit  s  serveasc  drept rol a noii formule de conducere, nu era cur it  
de retorica comunist i de aceea nu putea pretinde la statutul de ideologie a 
legitimit ii atât în societate, cît i în cadrul elitei conduc toare32.  

                                                
31 Recenzent – doctor, conferen iar Vasile CUJB . 
32 .  

 « ». // , 1994,  6, .50 
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Contextul în care are loc transformarea social  din aceast  perioad  nu 
ne permite s  detect m toate procesele putem doar s  observ m cum se cris-
talizeaz  elementele unei noi construc ii sociale. Din acest punct de vedere 
vom analiza schimb rile caracteristicilor principale a grupelor elitare. 

În anii 1988-1989 în fosta Uniune Sovietic  sub devizele „accelerare”, 
„publicitate”, „democra ie”, „mentalitate nou ” etc. se desf ura restructura-
rea. Dar un sistem bazat pe monopolul unui partid la putere este, în principiu 
ireformabil i restructurarea nu avea sor  de izbând . S-au impus cu necesita-
te modific ri ale ideologiei politice a restructur rii, deoarece critica general  
a „stalinismului”, „brejnevismului” i a altor nereguli ale trecutului nu mai 
prezenta deja interes pentru mase33.  

Despre natura ireformabil  a sistemului politic sovietic vorbe te i elito-
logul rus G.A in, îns  potrivit lui restructurarea a fost o încercare de a salva 
elita. „Elita restructur rii dup  componen a sa era neuniform  cu toate c  din 
punct de vedere politic în ea predominau reformatorii în frunte cu M.Gorba-
ciov, care dorea s  modernizeze sistemul social politic stagnant, s  construia-
sc  „socialismul cu chip de om” trasând cursul politic al regimului c tre tran-
sparen i democratizare. Tragedia acestei elite consta în faptul c  avea limi-
te determinate ale reformismului s u legat de regimul partocratic sovietic. Si-
stemul social politic condus de ei era în fond ireformabil, el nu avea nevoie 
de modernizare ci de transformare într-un alt sistem social-politic. i o atare 
func ie nu putea fi realizat  de aceast  elit  (atunci ea nu ar fi fost elit  sovie-
tic ), ea a fost realizat  de elita post sovietic ”34.  

Perestroika era necesar  elitei, pentru autop strarea sa; în realitate Gor-
baciov nu a fost tr torul elitei sovietice, el a încercat s  o salveze ... obiec-
tiv perestroica independent de inten iile ini iatorilor ei, de la bun început erau 
îndrepta i nu la lichidarea puterii elitei conduc toare, dar la transformarea 
„înnobilirea ei”35. 

Procesul de ini iere a reformelor pune în gard  elita nomenclaturist , ea 
sim ind c  pierde controlul asupra situa iei, devenind nesigur  pe pozi iile sa-
le opune o rezisten  dur  schimb rilor. O alt  parte a elitei a sesizat emer-
gen a i în 1987 creeaz  Mi carea Democratic  de Sus inere a Restructur rii. 
Era o forma iune neformal  creat  de inteligen ie i o parte din comuni ti cu 
idei liberale. Aceast  mi care de la început avea ca scop s  sus in  politica 

                                                
33 Solomon C. Aspecte ale vie ii politice în Republica Moldova (1989-2002). – Chi i-

u: USM, 2002, p.178 
34 ., ., . . -

. – , 
2001, .378 

35 idem p.392 
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dus  de M.Gorbaciov mai târziu scizioneaz  din cauza dispozi iilor na ional-
lingvistice diferite. „Mi carea Democratic  pentru Sus inerea Restructur rii a 
debutat cu cererea de a proclama limba român  limb  de stat i de a reveni la 
grafia latin ”36.  

De fapt real putem spune c  la aceast  etap  cel mai esen ial lucru era to-
tu i lupta pentru aparat „Pe m sur  ce politica se profesionalizeaz i partide-
le se birocratizeaz , lupta pentru puterea politic  mobilizatorie, tot mai mult 
se transform  într-o competi ie în dou  trepte: de la rezultatul luptei de con-
curen  asupra puterii pentru aparat, care se desf oar  în interiorul aparatului 
exclusiv între profesionali, depinde alegerea celor, care va putea intra în lupt  
pentru simpli muritori”37, în aceast  ordine de idei pentru elita birocratic , 
controlul asupra c reia în condi iile sistemului nomenclaturist i în perioada 
descompunerii i transform rii, devine mecanismul cheie al domin rii politi-
ce. Ini ial aceast  lupt  avea loc dintre diferi i reprezentan i al elitei conduc -
toare, dar treptat, în condi iile cristaliz rii i form rii organiza ionale a cont-
raelitei, ea începe s  se dezvolte i dintre elita conduc toare i contraelit 38.  

Schimb rile care au loc creeaz  condi ii favorabile nomenclaturii de a se 
încadra în noi tipuri de activitate. Nomenclatura ini iaz  activit i care aduc 
venit: crearea întreprinderilor mixte; convertirea liber  banilor în numerar; 
credite în condi ii avantajoase; vinderea imobilului la un pre  simbolic; privi-
legii în opera iuni de export import; privatizarea întreprinderilor rentabile, 
privatizarea sistemului bancar, crearea zonelor economice libere etc. 

Perioada dezintegr rii - 1989-1991 aceast  etap  în mare m sur  se ca-
racterizeaz  prin demolarea elitei vechi, pe primul plan se plaseaz  refuzul 
fa  de ideologia precedent . Este etapa spectaculoaselor deziceri de trecut 
comunist, perioad  romantic  plin  de iluzii cu privire edificarea statului 
moldav, libertate, dreptate etc., în cadrul acestor tendin e deruleaz  procese 
greu de st pânit. Republicile unionale sesizeaz  sl biciunea centrului, cu 
acest prilej porne te procesul de dezintegrare din URSS „Procesele de rena -
tere na ional i de cucerire a independen ei politice, conduse de elitele po-
litice na ionale, au reluat acel amestec de ambi ii na ionale care au existat în 
trecutul istoric, înc  înaintea perioadei totalitariste”39.  

                                                
36 Solomon C. Aspecte ale vie ii politice în Republica Moldova (1989-2002). – Chi i-

u: USM, 2002, p.180 
37 . . - , 1993, .215 
38 .  

 « ». // , 1994, 6, .50 
39 Mo neaga V., Rusnac Gh., Republica Moldova. Alegerile parlamentare (1994) i 

geografia politic  a electoratului. - Chi in u: USM, 1997, p.8 
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Elitele politice republicane exploatau ideea independen ei i suveranit ii 
na ionale, g sind în ea, pentru sine, o nou  formul  de conducere i ideologie 
a legitimit ii. În 1989 dup  adoptarea Legii cu privire la func ionarea limbi-
lor oamenii devin îngrijora i, vorbitorii de limb  rus  c  vor fi strâmtora i în 
drepturi, iar cei care se identific  români sau moldoveni indigna i pe ru i c  
ei nu vor s  accepte afirmarea identit ii na ionale i rena terea culturii i lim-
bii române. Acest fapt repede a fost perceput de reprezentan ii contraelitei ca-
re speculând cu ideile na ionale au organizat la 20 mai 1989 Frontul Popular 
din Moldova proclamând ideea rena terii na ionale, speculând cu emo iile ce 
bântuiau în rândurile popula iei liderii acestei mi ri repede au înaintat în 
pozi ii importante, în calitate de contrabalan  se creeaz  Interfrontul numit  
apoi Mi carea pentru egalitate în drepturi „Unitate-Edinstvo”, liderii acestei 
forma iuni opunându-se încerc rilor de a schimba statutul limbii ruse respec-
tiv câ tigându- i pozi iile pe baza minorit ilor etnice i a celor care erau spe-
ria i de schimb rile survenite i mai aveau încredere i dorin  de a p stra sis-
temul comunist. „Revenirea la r cinile etnice i la limba român , rena te-
rea spiritului na ional derula pe fondul destr rii sistemului sovietic, gene-
rând tensiuni într-o societate divizat  brusc în b tina i i vorbitori de limb  
rus ”40. Interesele elitelor na ionale i republicane tot mai mult se localizeaz  
i se concentreaz  în cadrul republicii, aceste elite deja nu mai leag  proble-

ma autop str rii i rezist rii politice cu nivelul unional. 
Apare perioada stabilirii noilor reguli de joc. Se formeaz  diverse tabere 

politice. În componen a elitei politice au loc regrup ri în cadrul c rora demo-
cra ii, liberalii, na ionali tii etc., dibace se adapteaz  la noile idei i situa ii, 
iar comuni tii încearc  s i p streze identitatea, al ii se afl  în c utarea ideii 
sale politice. Elita birocratic  s-a descompus, iar diferite grupe din cadrul ei 
au mizat pe diferi i lideri politici, respectiv nu putem s  vorbim despre câ ti-
gul unei p i în lupta pentru aparat.  

În aceast  faz  se isc  noi actori politici, poten ialul c rora era ascuns 
dup  paravanul sistemului sovietic, în anumite privin e are loc legalizarea 
elementelor noi a elitelor. Denatur rile acumulate sunt consecin ele necores-
punderii între pozi iile cheie din sistemul puterii i oamenilor real capabili s  
realizeze func ii de putere, de lider i s  genereze distrugerea nivelelor supe-
rioare ale puterii i respectiv schimbul elitei politice. Dar în virtutea faptului 

 procesul poart  un caracter social spontan spre institu iile puterii se îndrea-
pt  oameni întâmpl tori ridica i din apele tulbure ale evenimentelor democ-
ratice de miting.  

                                                
40 Solomon C. Aspecte ale vie ii politice în Republica Moldova (1989-2002). – Chi i-

u: USM, 2002, p.182 
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Cedând par ial conservatorilor conducerii de partid, par ial contraelitei, 
Gorbaciov a încercat s  introduc  unele schimb ri în structura i sistemul or-
ganiz rii puterii. Ini ierea form rii unui nou organ al puterii legislative – 
Congresul deputa ilor populari al URSS - urm rea, din punctul de vedere a 
luptei în cadrul clasei conduc toare, câteva scopuri. Era necesar de a crea o 
nou  baz  legitim  pentru trasarea reformelor, de a încerca s  consolideze pe 
aceast  baz , atât elita, cît i societatea, s  anticipeze cre terea proceselor de-
zintegr rii din URSS. În afar  de aceasta alegerile trebuiau s  serveasc  în 
calitate de func ie al mecanismului recrut rii elitei, în scopul de a înnoi Olim-
pul politic preg tind în prealabil etapa reform rii al aparatului conduc tor, 
sistemei puterii executive, formarea unei noi verticale ale ei. Urm torul pas ai 
aceea i strategii a fost introducerea postului de pre edinte al URSS.  

Structurile PCUS trebuiau lipsite atât de func ia infrastructurii politice, 
cît i de func iile infrastructurii conduc toare (prin formarea verticalei prezi-
den iale al puterii executive). Mai departe ratificarea unui nou acord Unional 
trebuia s  devin  actul de recunoa tere al proceselor regionaliz rii în cadrul 
URSS, conferirea republicilor în primul rând a independen ei politice - proce-
se, care erau imposibil de ignorat dup  declararea suveranit ii statale al Fe-
dera iei Ruse. Acordul Unional trebuia s  formeze o nou  baz  pentru unita-
tea unional , pân  recent fundamentat pe dominarea PCUS, astfel, privind 
partidul de statutul lui de formator al sistemei, “separând-o” de stat. 

O astfel de “reformare” însemna sfâr itul fostei orânduiri sociale, îns  re-
alizarea acestui proiect a fost întrerupt de puciul din august 1991, apoi de 
acordul de la Brani te Belovejie i formarea CSI prin care s-a finisat a doua 
etap  a transform rii societ ii sovietice i totodat  existen a URSS41. 

Independen a - 1991-1994 perioada când „for ele politice continu  s  
formuleze acele valori în baza c rora aveau de gând s  câ tige încrederea ce-

enilor. În aceast  perioad  for ele politice de dreapta pledau pentru democ-
ratizarea societ ii, „rena terea na ional ”, privatizarea propriet ii de stat, 
orientarea la unirea cu România. Mai târziu ei anun  apartenen a la valorile 
cre tin-democrate. Liderii lor erau, în mare m sur , din mediul scriitorilor i 
jurnali tilor i au avansat datorit  elocven ei ei în timpurile înfloririi „democ-
ra iei de miting”42.  

                                                
41 .  

 « ». // , 1994,  6, .51 
42 .  Status Quo:  

 ( ). //  
. – : FES, 

2001, .9. De fapt I. Bo an condi ionat nume te perioad  romantic  de la începutul 
restructur rii pân  la 1994. 
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Trasarea reformelor economice în Republica Moldova a însemnat o nou  
ideologie a legitimit ii, o alt  form  de guvernare. „dar condi iile politice în 
care se desf oar  reformele economice i sociale joac  un rol determinant. 
Politicul este chiar mai important decât economicul în primii ani de schim-

ri, deoarece conducerea politic  macrosocial  este cea care gestioneaz  înt-
regul proces de reforme. Descentralizarea i democratizarea, reorganizarea 
institu iilor statului sunt procese fundamentale, care depind, în primul rând, 
de conduita noilor actori politici”43. Con inutul de baz  a reformelor sociale 
în Moldova este legat de procesul distribuirii i privatiz rii propriet ii  

În aceast  perioad  se intensific  fragmentarea politic . Îns  consolida-
rea elitei conduc toare nu a precedat trasarea reformelor ceea ce i a determi-
nat con inutul de baz  al etapei a treia a transform rii sistemului. Asigurându-
i victoria în 1991 noua elit  politic  moldoveneasc , format i unit  pe baza 

neg rii fostei conduceri, începe s  se dezintegreze o dat  ce dispare cauza ce-
i unea i apare întrebarea edific rii societ ii i a statului. 

Contextul în care are loc dezvoltarea elitei politice este consolidarea po-
zi iei sale. Plecând de la aceste considerente se formeaz  principalele ramuri 
ale sistemului elitar: administra ia pre edintelui, guvernul, parlamentul, elita–
business. În aceast  perioad  conflictul derula în limitele contradic iilor dint-
re puterea legislativ i executiv . În condi iile unei noi reîmp iri, când pu-
terea continu  s  genereze proprietatea, trecerea în opozi ie deseori înseamn  
doar aceea c  anumite grupuri elitare sau sociale sau un reprezentant concret 
al elitei politice ori nu a primit posibilitatea s  participe la procesele distribui-
rii, ori de interesele lor nu s-a inut cont.  

Structurile puterii executive, administra ia pre edintelui, guvernul devine 
locul consolid rii al unei p i ai elitei pe când o parte din elita parlamentar  
devine centrul cristaliz rii i form rii organizate al opozi iei. Strategia opozi-
iei a fost bazat  pe tendin a de a transforma sistemul de organizare a puterii 

de stat în Moldova astfel încât centrele de luare a deciziilor s-ar transfera în 
Parlament; în final s-a produs o sl bire a structurilor preziden iale i ale insti-
tu iei Pre edintelui, instalarea controlului parlamentar asupra guvernului. Are 
loc o polarizare a puterilor, se compune o nou  configurare a grupurilor elita-
re. 

Alegerile parlamentare din 1994 i adaptarea noii Constitu ii la 29 iulie 
1994 au finisat i aceast  etap  a transform rilor ob te ti în limitele dezvolt -
rii posttotalitare, fixând un anumit sistem de organizare a puterii de stat, tran-

                                                
43 Tibil G. Conflictul elitelor i instabilitatea politic  în evolu ia modern i contem-

poran  a României. // Polis, 1995, nr.4, p.101. 
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sformând Republica Moldova în republic  semipreziden ial , determinând re-
gulile de joc pentru to i participan ii procesului politic din Moldova. 

Perioada consolid rii sau institu ionaliz rii (1994–2004) - noua etap  a 
dezvolt rii i transform rilor sociale se caracterizeaz  prin procese prelungite 
de redistribuire i privatizare a propriet ii în condi iile lipsei consensului în-
tre elitele politice. „La alegerile din 1994 Partidul Democrat Agrar a acumu-
lat 43% din voturi i datorit  sistemului electoral propor ional – majoritatea 
absolut  în parlament. De la început toat  conducerea de stat s-a unit în jurul 
PDAM, îns  peste un an partidul s-a scindat din cauza ambi iilor acestor li-
deri, probabil din dorin  de a controla individual, în primul rând, procesul de 
privatizare”44.  

Tendin ele de baz  în procesul consolid rii noii elite conduc toare sunt: 
stabilirea de c tre elita birocratic  a propriei conduceri de aparat; integrarea 
grup rilor elitare i economice; formarea clanurilor politico-economice. Are 
loc o succesiune de alegeri republicane i locale, care legalizeaz  liderii îna-
inta i la pozi ii de putere din perioadele precedente, înt rindu-i în calitate de o 
nou  elit  politic . Cohorta politicienilor 1994-2001 esen ial se deosebe te de 
activi tii publici ai anilor 1989–1991. i primesc legitimitatea sa i p tura 
politicienilor, care i-au demonstrat dreptul s u de a fi lider prin munc  coti-
dian i nu în coliziile de miting sau intrigi de cabinet. „ ara i reprezentan ii 
elitelor conduc toare i popula ia a acumulat experien , stereotipuri de con-
duit  (toleran , stima „regulilor de joc” etc.) în condi iile alegerilor democra-
tice bazate pe concuren ”45. În con tiin a de mas  a popula iei Moldovei s-a 
petrecut procesul de institu ionalizare a forma iunilor politice46. 

Din punct de vedere a cercet rii grupelor elitare componen a perioadei 
de tranzi ie const  în schimbul fa etei politice a sistemului social tradi ional 
în scopul de ai conferi un chip mai adecvat noii societ i social-economice. 
Astfel a avut loc schimbarea rela iilor de proprietate, precum i schimbarea 
statutului social, a structurii grupelor elitare. S-a petrecut legalizarea elitelor. 
Elitele s-au transformat în subiectul de baz  al activit ii social-politice ce are 
loc în sfera politicii publice. Au ap rut noi participan i (tipul politicului pub-
lic, “actorul politic”), rela iile intraelitare devin mai complicate, mai comple-

                                                
44 .  Status Quo:  
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46 ibidem, p.64 
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xe (grupele elitare, grupele de presiune, grupele de interese, grupele politico-
financiare). Demonstrativ elitele au ocupat rolul principal în procesul distri-
buirii resurselor, propriet ii i controlului asupra lor. 

Dup  perioada inevitabil i necesar  a dezintegr rii începe procesul na-
tural al consolid rii grupelor elitare în baza apartenen ei la putere i resurse, 
prin reintegrarea grupelor politico-financiare locale, legitimate printr-o serie 
de alegeri parlamentare  pre edin iale din anii 1994–2001. Are loc un proces 
activ de concentrare ale grupurilor politico-financiare, care restabilesc mono-
litatea puterii prin formarea unui sistem ierarhic din oligarhii noi. Pentru fini-
sarea transform rii elitelor este nevoie de reînnoirea comandan ilor politici ai 
societ ii, adic  a grupurilor elitare, care realizeaz  puterea politic  în Repub-
lica Moldova. 

În considera iile de mai sus este vizibil faptul c  istoria de peste 70 de 
ani a elitei sovietice a înregistrat dou  transform ri generale – represiile stali-
niste i restructurarea. Ambele aceste transform ri au fost doar remanieri în 
rândurile unui i aceluia i grup. E ecul restructur rii a desemnat e ecul siste-
mului, sistemul nou cere o elit  nou . Anii 1989-1990 au schimbat cursul po-
litic al rii, au avut loc modific ri serioase în componen a elitei, dar, totu i, 
aceasta nu a fost schimbul ei, a fost o transformare a aceleia i elit .  

„Atâta vreme cât revolu ia democratic  era în toi, oamenii ocupa i de di-
strugerea vecilor puteri aristocratice care luptau împotriva acestei revolu ii, se 
dovedeau însufle i de un mare spirit de independen i, pe m sur  ce victo-
ria egalit ii devenea mai total , se l sau pu in câte pu in în voia tendin elor 
naturale c rora le de na tere aceast  egalitate i înt reau sau centralizau pute-
rea social . Doriser  se fie liberi pentru a putea deveni egali i, pe m sur  ce 
egalitatea se instituia tot mai mult cu ajutorul libert ii, ea f cea ca libertatea 

 devin  mai dificil  ... v d bine c  na iunile din zilele noastre sunt turbulen-
te; dar nu v d în mod explicit c  ele sânt i liberale i m  tem c  la sfâr itul 
acestor agita ii care fac s  se clatine tronurile, suveranii s  nu s  se g seasc  
mai puternici decât au fost [m  tem, în fine, c  acest timp de permisivitate s  
nu se preg teasc  totul pentru aservirea genera iilor viitoare]”47.  

Aceste observa ii ai lui Alexis de Tocqueville putem s  le racord m i la 
Republica Moldova c ci sistemul elitar în curs de formare în caracteristicile 
de baz  devine tot mai asem toare cu acel sistem elitar, de la care de fapt a 
i pornit transformarea grupelor elitare din RSSM, iar unele caracteristice 

practic se restituie în forma precedent , noua elit  a mo tenit tr turile elitei 
vechi precum sunt corup ia, necompeten a, abuzul de putere, rela iile perso-

                                                
47 Tocqueville A. Despre democra ie în America. vol.II. – Bucure ti: Humanitas, 

1995, p.341 
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nale, dreptul de telefon etc. Componen a sa i unele tr turi a rela iilor intra-
elitare înc  mai poart  amprenta trecutului nomenclaturist. 

Îns  dincolo de astfel de aprecieri noua elit  moldoveneasc  se deosebe -
te de cea sovietic  prin structura sa, mecanismele recrut rii i legitim rii într-
un grad mai înalt de concuren . Este evident c  procesul de formare a elitei 
politice a statului independent Republica Moldova este un proces îndelungat, 
complicat i contradictoriu. El nu trebuie dramatizat sau din contra romanti-
zat. Nucleul elitei politice a Moldovei practic s-a format. Problema r mâne 
alegerea metodei optime de reproducere care ar permite s  dep easc  sau cel 
pu in s  anihileze contradic iile, s  asigure stabilitatea politic  a societ ii 
moldovene ti. În acest sens dinamica tendin elor în dezvoltarea politic  a rii 
în mare m sur  va depinde de modelul de formare i reproducere a elitei poli-
tice care va domina în societatea noastr . 
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The article examines the role of political elites in the last years for the 

Republic of Moldova. The article has looked for answers to a series of major 
questions regarding the role they have in the political process, and the extent 
they gather in their hands political power, the complex relationship among 
elites. 

 
În orice sistem politic caracterul i rela iile dintre conduc tori i condu i 

determin  esen a i perspectiva lui. În lucrarea de fa  aceast  problem  este 
examinat  prin prisma leg turii reciproce a elitei politice i a societ ii. Pro-
cesul de formare a elitei politice noi, func ion rii lui i metodelor noi de co-
laborare cu masele este important pentru în elegerea evenimentelor care au 
loc în ar . Elita politic  ap rând ca subiectul central i definitoriu al vie i po-
litice joac  un rol important în formularea i realizarea în practic  a obiecti-
vului de suprave uire a Moldovei. 

În ceea ce prive te elita politic  ea este produsul structurii politice a soci-
et ii. Membri ai elitei sunt cei care particip  în procesul de elaborare i ado-
ptare a deciziilor de stat. Din perspectiva organiza ional  elita este reprezen-
tat  de vârful piramidei de etajele unde se stocheaz  informa ia vital i se 
elaboreaz  deciziile. Elita se origineaz  în istoricitatea societ ii i în diviziu-
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nea social  a muncii, care conjug  evolu iile spre complexitate ale realit ii 
sociale cu separarea deciziei de execu ie48.  

Puterea lor se bazeaz  ori pe posibilitatea de a influen a pe cei care nemi-
jlocit adopt  decizia, sau prin participarea proprie la adoptarea acestor deci-
zii. Diferen ierea dintre influen a asupra procesului de adoptare a deciziei i 
participare nemijlocit  este necesar  din considerentul c  în statele contem-
porane diferite structuri politice i diferi i oameni se specializeaz  pe îndepli-
nirea acestor dou  func ii. Deciziile se adopt  la trei nivele: legislativ, execu-
tiv i judiciar. Astfel elita politic  include în sfera executiv  elita guvername-
ntal : pre edintele i aparatul pre edin ial, mini trii, vice-mini trii; elita par-
lamentar : deputa ii din parlament, liderii de partide cu pondere în societate; 
în sfera judiciar : judec torii Cur ii Constitu ionale; plus pre edintele Comi-
siei Electorale Centrale, ambasadorii i consulii Republicii Moldova. Toate 
aceste nivele constituie elita politic .  

Din afar  asupra acestor decizii influen eaz  diferite structuri formale 
precum sunt partidele politice i grupurile de interese. Dar nu numai ei. Influ-
en eaz i structurile neformale: grupuri de oameni lega i între ei, care au ac-
ces la acei oameni care adopt  decizii i pot s -i influen eze. Deci putem spu-
ne c  elita politic  este produsul atât structurii formale cât i neformale a 
structurii politice a societ ii. Structuri neformale, sunt acele grupuri i cer-
curi, care nu au un statut politic formal, dar posed  mijloace de influen i le 
utilizeaz  atunci când consider  c  este necesar.  

De regul , aceste grup ri sunt strâns legate cu structurile formale, cu toa-
te c  nu se suprapun completamente. În societatea moldoveneasc  contempo-
ran  ei sunt, în primul rând, businessmanii companiilor / corpora iilor mari, 
conduc torii de b nci cointeresa i într-o anumit  politic  de stat, unit ile co-
merciale interne i externe etc. Structurile neformale sunt strâns legate de 
grupurile de interese formale care institu ionalizat prezint  pozi ia oficial  a 
antreprenorilor.  

Elita politic  cuprinde vârful piramidei ierarhiei puterii din ar . Ea de i-
ne puterea politic  care îi confer  posibilitatea de a utiliza în folosul sau toate 
resursele statului – de la cele materiale pân  la cele cultural informa ionale. 
Elitele afecteaz  finalit ile politice “în mod regulat”, în sensul c  punctele de 
vedere i posibilele lor ac iuni sunt v zute de alte persoane influente drept fa-
ctori importan i la cânt rirea probabilit ilor de continuitate sau de schimbare 
a regimului sau a politicii ei, mai degrab  c  el/ea sunt capabili s  ini ieze ac-
iuni cu influen  asupra acelor aspecte care au relevan  pentru interesele sau 

                                                
48 Florian A. Elitele i revolu ia. // Societate i cultur . Noua alternativ . nr.1 (44), 

1998. p.3-4 
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pozi ia lor. Elitele afecteaz  evolu ia politicii într-un mod substan ial în sen-
sul c  f  suportul lor, sau în condi iile opozi iilor, o evolu ie relevant  pent-
ru interesele i pozi ia lor ar fi semnificativ diferit . Al turi de faptul c  de in 
pozi ii strategice în organiza ii puternice, aceast  abilitate a elitelor de a afec-
ta evolu iile politice într-un mod regulat i substan ial le distinge de alte per-
soane sau sectoare ale societ ii. Un asasin politic poate influen a evolu ia po-
litic  de o manier  substan ial , dar nu regulat , iar un cet ean f când uz de 
votul s u în alegeri democratice le poate afecta regulat, dar nu substan ial49. 

În prezent în Republica Moldova elita politic  este compus  din dou  ca-
tegorii de actori. Prima este alc tuit  din oameni care s-au mai aflat la putere 
i au activat în cadrul regimului sovietic (nomenclatura). A doua categorie 

sunt oamenii care au fost ridica i pe creasta de val al democra iei. Mul i din ei 
nu erau preg ti i de a fi conduc tori, doar erau simpli cet eni care credeau în 
democra ie.  

O vreme, astfel de oameni au nutrit iluzia c  evolu ia evenimentelor va 
face imposibil  reîntoarcerea pe scena politic  a celor din prima categorie 
men ionat . Dar nici teama celor dintâi, nici iluziile celorlal i nu au inut prea 
mult, c ci legile politicului sunt ceva mai complicate decât hârjoana între tea-

i iluzii50.  
Mul i din ei parlamentari ai Parlamentului de Legislatura a XII-a nu s-au 

putut acomoda sau men ine pe pozi ii de putere, astfel dup  expirarea man-
datului se reîntorc la vechile posturi de munc  275 de persoane (num rul total 
de deputa i fiind de 371) sau pleac  peste hotare 1 - în Rusia (Le cinschi V.) 
i 2 - în România (Dobrea V., Druc M.). Soarta primului parlament democra-

tic este interesant  o parte din elita actual  a fost recrutat  din rândurile lui 10 
oameni pleac  la guvern, 2 pre edin i - M.Snegur i P.Lucinschi - tot au apar-
inut parlamentului de legislatur  a XII (dar i nomenclaturii ocupând locuri 

de frunte în nomenclatura comunist ), deputa i în urm toarele foruri legislati-
ve - 33 persoane, 1 - la Curtea Constitu ional , 2 - în avocatur , 2 - ambasad  
i ONU, 1 - devine primar general de Chi in u i î i exercit  func ia i la mo-

ment, restul se aranjeaz  la diferite posturi de munc , tot în Chi in u spre 
exemplu în sfera înv mântului, ziaristic , departamente etc.51. 

Suprave uirea politic  a unei p i a nomenclaturii i influen a ei asupra 
deciziilor politice, confer  raportului de for  din interiorul elitei politice tr -

                                                
49 Burton M., Gunther R., Higlei J., Transformarea elitelor i regimurile democratice. 

// Polis, 1995, nr.4, p.60 
50 Todson A. Cine se teme de sondaje? // Vocea Civic , vol.I, nr.2, aprilie-iunie 1995, 

p.2 
51 Arhiva Parlamentului Republicii Moldova. Lista Deputa ilor poporului ai Republi-

cii Moldova de legislatura a XII-a. 
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turi specifice. Elita politic  moldoveneasc  este în mare m sur  prizoniera 
lipsei unii ideologii unificatoare. Pe când în rândurile popula iei nostalgiile 
egalitariste i mai ales cele legate de URSS sunt destul de puternice. Aceste 
vestigii pun amprenta asupra deciziilor politice, evenimentelor i dezbaterilor 
publice.  

Grupul celor selec iona i dup  principiul competen ei a sim it c  momen-
tul schimb rilor anilor ’90-91 le poate aduce satisfac ia tendin elor lor de de-
zvoltare a propriilor capacit i. Acest lucru a f cut ca ruptura dintre acest 
grup i cel al promova ilor pe baza obiedinen ei fa  de sistem s  devin  la-
tent ; conflictul fiind bazat pe faptul c  cei din urm  tind s  nu mai recunoas-

 rolul social al celor care i l-au dobândit pe seama strict  a obiedinen ei fa-
 de sistemul comunist. Aceast  situa ie face ca între cele dou  categorii s  

se adânceasc  conflictul, ruptura între ele c tând conota ii politice. Astfel 
grupul promovat prin obiedinen  se va ralia grupului provenit din elita poli-
tic  totalitar , iar cel promovat prin competen  fie s  se ata eze vechii clase 
politice, fie s i creeze propriul grup de agregare politic . 

Timp de ultimul deceniu elita politic , partidele i mi rile politice care 
conduc cu ara pu in i-au b tut capul de ob inerea balan ei reale de interese a 

turilor i grupurilor sociale. Accedând la putere aceast  grupare politic  a 
impus societ ii un curs de reformare cu un con inut capabil pe mult timp s  
destabilizeze o societate deja aflat  în criz .  

Au fost ratate toate posibilit ile pentru o dezvoltare optim , nu au fost 
utate variante de reformare mai simple pentru popor care ar permite mobi-

lizarea societ ii s  realizeze împreun  cu conducerea sa un salt i s  ocupe 
un loc onorabil între rile lumii. De aici i neîn elegerea reciproc , imposi-
bilitatea de comunicare, h ul de netrecut care se casc  între cei mul i de jos, 
gloata r bd torilor m cina i de buc ile zilnice de pâine, i „elita” politic , 
mereu în tran a jocului de putere, întotdeauna agitat  în cercul ei strâmt cu fi-
gurine posedate de una i aceea i pasiune egoist i orgolioas  a suprema i-
ei52.  

În loc de aceasta politica de reformare promovat  care nu a inut cont de 
psihologia poporului a dus la acutizarea situa ii economice care era deja foar-
te grea, sc derii nivelului de trai a popula iei, instabilitate în toate domeniile 
vie ii societ ii inclusiv i politice. Potrivit lui V.Saca instabilitatea social-po-
litic i economic  a societ ii de tip moldav este rodul unui deficit de conce-

ie integral  a tranzi iei, deficit de model optim (adaptat adecvat la condi iile 
concrete ale rii) de func ionare i dezvoltare a structurilor democratice, fapt 
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ce ne vorbe te despre o ruptur  evident  nu numai între teorie i practic  tan-
demului tranzi ie reform , ci i între acesta din urm , ca proces evolutiv, i 
contextul general al continuit ii transforma iei sociale53. 

Noua elit  politic  format  la sfâr itul anilor 80 începutul anilor 90 are 
tr turi caracteristice comune pentru elitele întregii lumi i particularit i 
specifice condi ionate de fostul regim i perioada actual , specifice numai eli-
tei politice moldovene ti.  

În timpul de fa  caracteristici deosebite a elitei conduc toare sunt: con-
centrarea puterii de stat în mâinile unui grup; indiferen a fa  de influen a fac-
torilor negativi din interiorul rii; un nivel de trai net superior întregii popu-
la ii; selectarea cadrelor în func ii cheie din principiul fidelit ii personale, re-
la ii prietene ti; un statut aparte (nu se supun legilor, nu sunt pedepsite perso-
anele corupte)54. 

Elita politic  conduc toare mai mult activeaz  pentru asigurarea interese-
lor sale corporative care nu se identific  cu interesele altor p turi sociale ci 
chiar sunt contrare intereselor societ ii moldovene ti. Ea nu este determinat  
în cursul s u politic, î i schimb  opinia ajungând s  se contrazic  pe sine în-

i fapt care genereaz  cre terea instabilit ii i divergen elor în sfera politi-
 a vie ii societ ii. În cadrul elitei moldovene ti exist  rivalit i, adversit i, 

opozi ii n scute din caracterul ireconciabil al intereselor i pozi iilor sociale 
pentru care militeaz . Se constituie practica cer ii politice orientat  la solu io-
narea de for  a conflictelor politice. În ultimii ani situa ia dat  doar s-a înt -
rit, a devenit mai determinat , dar nici schimbul parlamentului i a formei de 
guvern mânt (din republic  semipre edin ial  în parlamentar ) nu a generat 
îmbun irea calit ilor elitei politice.  

Dup  patru scrutine electorale în mare parte grupul social al suprave ui-
torilor vechiului regim de ine puterea politic . Sunt disciplina i cu experien  
administrativ , o mentalitate de clan consolidat i-au identificat rapid intere-
sele i liderii capabili s  le reprezinte. Prezint  o coeziune superioar  altor se-
gmente ale elitei politice, coeziune dat  de experien a conve uirii în comun 
(anii pân  la 1990) de leg turi personale multiple i mai ales de interese eco-
nomice. Dup  ceva timp de ezitare s-au instalat tot mai sigur la pârghiile pu-
terii politice i mas-media; Reu ind apoi s i asigure i domina ia economi-

.  

                                                
53 Saca V. Tranzi ia democratic i reforma social politic  în contextul dihotomiei 

continuitate – discontinuitate. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). 
Partea XXIII. / USM. – Chi in u, 2003, p.115 

54 Margarint A. Elita politic  între real i ideal. // Conferin a corpului didactico- tiin-
ific „Bilan ul activit ii tiin ifice a USM în anii 2000-2002”. vol. II. / USM. - 

Chi in u, 2003, p.227 
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Transformarea elitei politice comuniste în elit  economic  este fenome-
nul cel mai r spândit în cadrul acestui grup social. Am putea spune c  ritmu-
rile tranzi iei sunt în direct  leg tur  cu trecerea treptat  a acestora din zona 
politicului i administra iei în aceea a afacerilor55.  

Deja s-a vorbit despre conversia puterii în proprietate astfel partidele în 
care este v dit  prezen a nomenclaturii sunt i cele mai consolidate din punct 
de vedere financiar-economic la moment am putea vorbi despre fenomenul 
invers conversia propriet ii în putere. 

Sarcina elitei politice este de a asigura guvernarea statului. Elita devine 
conduc toare atunci când societatea îi confer  încredere, dac  ea convinge 
acea societate c  legile i deciziile adoptate sunt legitime. Îns  de la 1991 eli-
ta politic  aflat  la guvernare nu este v zut  legitim  de societate. Mai bine 
zis o parte a societ ii o recunoa te pe când cealalt  nu. Din aceast  cauz  su-
fer  autoritatea întregii elitei politice guvernante i chiar a însu i conceptului 
de elit  politic  ca grup referent al societ ii.  

Astfel problema devine vidul de legitimitate politic  actual . Toate cate-
goriile – elita politic , inteligen ia i resturile elitei politice precedente au 
sim it c  sunt legitimate de a constitui elita politic , deci c  poart  în mod le-
gitim proiectul de viitor al societ ii civile. Pân  recent elita politic  din Re-
publica Moldova – o democra ie neconsolidat  - întrunea toate elementele 
proprii unei elite politice dezbinate, politica fiind conceput  de elite în terme-
nii neaccept rii compromisului i elimin rii reciproce a frac iunilor rivale56. 
For ele populare au reu it s  r stoarne regimul comunist, dar nu au putut s  
întemeieze o democra ie stabil .  

inând cont de societatea noastr  plurietnic  trebuiau întreprinse negoci-
eri pentru a stabili un acord dintre elitele care reprezentau diferite segmente 
ale popula iei, dar acest fapt nu a fost un prilej de compromis între grupurile 
politice aflate în centrul evolu iilor politice. Orgoliul unora a prevalat în fa a 
oportunit ilor destr rii URSS i edific rii statului independent Republica 
Moldova. Elitele aflate în vâltoarea evenimentelor, nefiind preg tite pentru a 
st pâni complexitatea de probleme ap rute au optat pentru aria învr jbirii în 
speran  de a- i consolida pozi iile. 

Evident c  elitele moldovene ti sunt sl bite de nepopularitatea sa, nepo-
pularitate meritat , gra ie faptului c  r spunderea lor civic  este sc zut . Elita 
politic  devine responsabil  în fa a cet enilor de politicile promovate c ci 
prin votul lor cet enii aprob  sau nu conducerea lor. Dar conferind drepturile 
sale elitei politice popula ia nu ar trebui s i finalizeze participarea la putere. 
                                                
55 T nase S. Simple note. // Sfera politicii, nr.11, noiembrie 1993, p.4 
56 Cojocaru G. O tranzac ie între elite: remodelarea conduitei politice. // Arena Poli-

ticii, an.II, nr.6 (18), mai 1998, p.16 
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Ea trebuie s  poarte r spundere pentru activitatea minorit ii c ci prin partici-
pare la alegeri se formeaz  elita, prin sus inerea sau refuzul de a sus ine prog-
ramul politic a unor sau altor partide, candida i independen i. i aici este im-
portant ce oameni sunt selecta i în calitate de elit  politic .  

Membrii elitei politice sunt ale i pentru a reprezenta interesele popula i-
ei. Aceasta include lupta pentru solu ionarea problemelor majore cu care se 
confrunt  societatea la momentul dat. Capacitatea lor de a oferi aleg torilor 
un mesaj clar privind problemele cu care acestea se confrunt , de a ti foarte 
bine ce vor oamenii i cei nelini te te cel mai mult, precum i manifestarea 
unei atitudini respectuoase fa  de cet eni asigur  succesul guvern rii unei 
astfel de elite. Elita nu numai c  de ine dreptul de a conduce, ci chiar i este 
obligat  s  o fac . F  ea popula ia niciodat  nu va fi în stare s  se mobilize-
ze i s i realizeze scopurile de una singur .  

Totodat , elita asumându- i responsabilitatea pentru conducerea rii va 
fi tras  mai lesne la r spundere pentru eventualele gre eli sau erori de condu-
cere. Nici ramura executiv , nici cea legislativ , nici cea judec toreasc  nu 
func ioneaz  perfect. Desigur e pu in probabil ca ele s  func ioneze în mod 
ideal. De acea modul de guvernare necesit  o re ea complex  de verific ri, 
controale i balan e.  

Elita politic  trebuie s  contribuie la buna func ionare a acestui sistem, 
compensând imperfec iunile i e ecurile celor trei ramuri ale puterii. Elita po-
litic  este figura cheie în procesul de func ionare a sistemului politic. Îns  ... 
aparatul de stat, în loc s  slujeasc ara, se divizeaz  într-o multitudine de 
grupuri i grupule e conform unor interese de grup. Fiecare func ionar, având 
„indulgen a” unui sau altui înalt demnitar, se simte în drept s  fac , nepedep-
sit, ce-i pofte te inima ori ce îi comand  seniorul ocrotitor, f  team  de legi 
i f  a gândi la interesele na ionale, de stat57. 

În anumite privin e, nu ne mai pare straniu c  în pofida declara iilor par-
lamentare i asigur rile permanente a reprezentan ilor puterii executive refe-
ritor la lupta cu criminalul, iar discursul pre edintelui cu privire la faptul c  
„Corup ia deformeaz  calitatea i eficien a guvern rii, discrediteaz  organele 
statale i în ultima instan  poate conduce la colapsul economic, politic i so-
cial al statului ... Pre edintele a precizat c  fenomenul corup iei în Republica 
Moldova a c tat asemenea propor ii, încât prejudiciile aduse statului se es-
timeaz  anual la câteva bugete consolidate... Strategia i Planul de ac iuni tre-
buie s  includ  mecanisme i pârghii bine chibzuite i clar definite de comba-
tere i prevenire a corup iei, în realizarea c rora ar fi antrenat  întreaga socie-
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tate”58 cu toate acestea m surile de coerci ie asupra grupelor organizate nu au 
nici un efect, în rezultat mafia “à la Moldav” nu numai c  particip  activ în 
distribuirea resurselor statale, dar i regleaz  p ile importante a sferelor 
economice de baz . Toleran a fa  de criminali apare nu numai în sfera eco-
nomic , dar se înt re te i prin mecanisme sociale culturale i chiar politice.  

Lesne de în eles serviciile securit ii de stat sunt bine informate de toate 
sumele i conturile care trec hotarul i atunci pentru lupta cu func ionarii de-
lapidatori este nevoie doar de o voin  politic  a conducerii supreme. Iat  ra-
iunea pentru care ne vom feri s  spunem c  anume voin  de a extermina co-

rup ia în ciuda declara iei c  este un reper principal pentru partidul de guver-
mânt, nu se realizeaz  în practic .  

În context putem spune c  anumite succese s-au înregistrat, dar succesele 
in de palierele inferioare ale piramidei puterii, ei au devenit mai aten i i mai 

frico i, cele superioare cum se îmbog eau pe contul poporului în timpul de-
mocra ilor a a i continu  pe timpul comuni tilor. (Relevant  ar fi interpela-
rea deputatului Iu.Ro ca i blocarea tribunei parlamentare din 17 aprilie 2004 
pân  când Partidul Comunist nu va face public  informa ia despre apartamen-
tele i loturile de p mânt, ajutoarele materiale primite de deputa i din perioa-
da guvern rii comuniste i cauza de ce aceast  informa ie a fost ridicat  la 
rang de secret de stat). 

Cu toate acestea, trebuie s  ne d m seama c  societatea moldoveneasc , 
în starea ei actual , pur i simplu nu este competent  s  se opun  unei astfel 
de orânduiri. Nu numai activitatea sc zut  a asocia iilor civile permite s  se 
men in  acest fenomen în propor ia actual , în esen , societatea moldovene-
asc  justific i sus ine formele criminale i stilurile ei de folosire a puterii. 
Cet eanul Repunlicii Moldova nu condamn , ci invidiaz  corup ia, gândin-
du-se nu la curmarea acestor fenomene, cât la faptul cum ar putea s  ocupe i 
el un oarecare locu or “c ldu ”. Desigur, acest pasaj nu-l pot atribui la fiecare 
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cet ean în parte, dar pu ini din noi sunt care pe parcursul vie ii au dat dovad  
de altruism.  

În cadrul institu iilor politice moldovene ti a avut loc transferul de pute-
re, ini iativ i decizii din sfera legislativ  în cea executiv . Exponen ii pute-
rii executive i-au l rgit împuternicirile i func iile i centralizeaz  puterea 
partidului de guvern mânt. Astfel arena politic  nu mai este deschis , iar lup-
ta pentru putere este cea mai tensionat  anume în organele executive i în de-
partamentele de resort.  

Aceste schimb ri structurale au generat faptul c  o alt  cale de recrutare 
devine numirea în func ie în baza unor rela ii sau merite personale astfel evi-
tând apartenen a de partid ( i respectiv activitate în partid din cadrul c ruia în 
mare parte sunt recruta i membrii elitei) i lucrul în organele locale de putere. 
Dac  în perioada sovietic  accederea la putere era strict reglementat , trebuia 

 treci toate treptele din ierarhia piramidei puterii la moment rata celor care 
au început cariera sa evitând arena local  a vie ii politice a crescut la 76,5% 
pentru executiv i 49,0% pentru legislativ.  

Reflectând la pozi ia executivului prezent putem eviden ia remanierile 
permanente. Guvernul Tarlev este cel mai stabil i de lung  durat  dintre gu-
vernele precedente (M.Druc, mai 1990 - mai 1991; V.Muravschi, mai 1991 -
iulie 1992; A.Sangheli, august 1992 - martie 1994; A.Sangheli, martie 1994 -
ianuarie 1997; I.Ciubuc, mai 1998 - februarie 1999; I.Sturza, martie 1999 -
decembrie 1999; D.Braghi , decembrie 1999-aprilie 2001. Din aprilie 2001 

i începe activitatea Guvernul în frunte cu Vasile Tarlev) dar deja au fost su-
bstitui i atâ ia mini tri (G.Sima - ministrul Educa iei, I.Vancea - ministrul 
Educa iei, N.Dud u - Ministrul Afacerilor Externe, I.Morei - Ministrul Justi-
iei, .Odajiu - viceprim ministru, G.Duca – ministrul Ecologiei) c  se pune 

la îndoial  eficien a lui. În plus nu sunt clare cauzele destituirilor din func ie 
precum i meritele de numire. 

Deoarece executivul devine tot mai important în luarea deciziilor respec-
tiv, nu mai pu in valoroas , devine problema factorilor ce influen eaz  asupra 
avans rii în elita executiv-administrativ . Cariera unui func ionar, de regul , 
este determinat  de fidelitatea personal i de protec ia ce o are, influen a 
acestor factori fiind mai puternic  decât caracteristicile personale (profesio-
nalism, calificare, intelect). Îns  nu totdeauna se ine cont de aceste caracteri-
stici de c tre selectoratul care nume te în func ie. În context ei nu realizeaz  

tept rile din care cauz  are loc fluctua ia cadrelor. 
Plecând de la aceste considerente putem spune c  în conformitate cu pri-

ncipiile democra iei, elit  politic  a Moldovei, trebuie s  lucreze deschis, f  
jocuri politice pe la spatele societ ii. Îns  libertatea cuvântului nu se refer i 
la ei, fiind supus  intereselor celor mai de sus, astfel, “politica mare” a r mas 
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tenebr . i dup  cum men ioneaz  politicianul V.Until  în aceast  perioad  
au ie it la iveal  în toat  amploarea a a fenomene cum sunt corup ia i econo-
mia tenebr i s-au comis pe diferite c i delapid ri i furturi masive, inerente 
acumul rii primare de capital, iar institu iile judiciare nu întotdeauna s-au do-
vedit a fi la în ime59. Ca de obicei lozincile politice sunt folosite în calitate 
de instrument pentru a ascunde hot rârile adoptate. În mare m sur , aceasta 
se atribuie i la politica economic , cu toate c  ea este mai transparent .  

Desigur, politica nu poate fi absolut deschis , unele chestiuni trebuie co-
nciliate pe ascuns, dar numai cele ce in de secretul de stat. Deseori ea necesi-

 mi ri abile, care ar trebui inute în secret. Astfel întrebarea principal  r -
mâne în interesul cui se efectueaz  jocul politic: în interesul societ ii sau în 
interesul celor ce joac . În Moldova contemporan  comportamentul elitei este 
orientat mai mult spre a doua op iune.  

Unul din indici, care demonstreaz  acest lucru, este preocuparea elitei fa-
 de situa ia sa economic : m rirea salariului, apartamente în Chi in u, auto-

mobile, palate, oficii, computere, sanatorii, spitale etc., adic  tot ceea ce le 
confer  sentimentul de m re ie, influen , putere asupra oamenilor desigur, 
privilegii existau i pe timpul PCUS, îns  pe atunci ele erau strict reglate: 
aparatul tia ce anume i cui se repartizeaz i în general ei se mul umeau cu 
ceea ce se cuvenea lor. Ast zi situa ia este alta, pe de o parte cheltuielile pen-
tru între inerea noului aparat au crescut i continue s  creasc  (chiar i extre-
mele reformelor administrative de la raioane la jude e pentru a minimiza che-
ltuielile pentru între inerea armatei de func ionari, reform  care a generat glu-
ma în rândul func ionarilor „cât de pu ini am fost i cât de mul i am r mas”, 
apoi de la jude e la raioane pentru a m ri i mai mult num rul de func ionari), 
pe de alt  parte pia a a devenit un mecanism, care a deschis multe c i rapide 
pentru îmbog irea personal  a func ionarilor de stat, folosind în acest scop 
locul s u de munc . 

În ceea ce-l prive te partidul de guvern mânt, atunci ideologia lui este 
foarte vag . Pe de o parte partid comunist venind cu ideile federaliz rii, inte-
gr rii în Europa, frazeologia “democra iei” i a contractului social pe de alt  
parte încercarea de a impune un regim autoritar. „Comuni tii încearc  s  de-
monstreze c  spre deosebire de predecesorii puterii sunt un partid de ac iuni 
reale i voin  politic . Îns  ac iunile lor nu sunt pe deplin gândite i sunt 
exemple nu atât a realismului politic cât a deciziei de voin ”60.  
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Plus nu se formuleaz  nici un scop comun pentru dezvoltarea rii. Cet -
enilor nu le sunt clare modelele societ ii sociale i economice, care, dup  

rerea conduc torilor actuali ar fi dezirabile pentru Moldova. Ideea contrac-
tului social a fost primit  pasiv de c tre societate.  

De aceea i nu-i efectuat dialogul cu poporul referitor la acest model i la 
ile atingerii lui. Anume lipsa acestora majoreaz  sentimentul de neîncrede-

re, dezintegrare, lipsa sensului, distrugerea leg turilor sociale care domin  în 
ar . Pentru elit , în principiu, este de dorit s  formeze în con tiin a de mas  

un concept de loialitate fa  de putere fundamentat pe ipotetica posibilitate de 
a influen a decizia politic , dar pân  când un concept unificator nu exist . 

Pentru o conducere efectiv  cu ara elita politic  trebuie s  fie unificat , 
integrat  în jurul modelelor de conducere. În Moldova aceast  regul  este în-

lcat , elita politic  este cea mai conflictual  grup  din societate, percepe re-
zultatele politicii în termenii jocului de sum  nul , iar partidul de guvern -
mânt î i promoveaz  propriile interese utilizând în acest scop resursul admi-
nistrativ, în consecin  exist  o profund  neîncredere reciproc .  

În particular elita politic  moldoveneasc  prezint  prin sine o mul ime de 
grup ri mici cu diferite programe i linii de conduit . Lupta, ce o putem ur-

ri în Moldova, a diferitor grupe elitare amplific  înstr inarea celor “de jos” 
cu cei “de sus” i desigur destabilizeaz  societatea. Practic fiecare politician 
mare “joac ” o partid  anumit , lupt  pentru interesele sale ceea ce amplific  
conflictualitatea la toate nivelele statului i societ ii. 

Elita politic  moldoveneasc  nu a sus inut testarea cu puterea. i vorbim 
nu numai de lips  de profesionalism în conducerea statului. Criza social eco-
nomic  a Moldovei a devenit un factor în deformarea moralei sociale. Nepo-
tismul, corup ia, clientelismul, jonc iunea structurilor de stat cu cele crimina-
le caracterizeaz  puterea i politica în Moldova contemporan . Cum men io-
neaz  O.Serebrean Moldova mai este i ara marelui spectacol al corup iei, al 
interp trunderii i concre terii lumii criminale i elitei politice61.  

Dezvoltarea acestor fenomene se bazeaz  pe un sistem ramificat al coru-
iei politice i economice care permite grupurilor de persoane sus puse ilegal 
 foloseasc  împuternicirile de serviciu pentru autoîmbog ire i înt rire a 

pozi iei sale sociale. În conduita politic  a elitei conduc toare solidaritatea 
corporativ  se îmbin  cu o concuren  dur  a diferitor grupuri pentru locurile 
cele mai „fertile” în organele administrative i economice. „Morala” structu-
rilor administrative de putere contribuie la dispari ia atitudinii de stim  fa  
de putere la toate nivelele sale.  
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Apari ia sistemului pluripartidist în anii 90 nu a schimbat natura i rolul 
elitei conduc toare. Atitudinea ei fa  de trasarea reformelor politice s-a de-
monstrat a fi foarte contradictorie. Declarând fidelitate reformelor politice, 
personificând în ochii societ ii lupta pentru democratizare liderii majorit ii 
partidelor politice o percep nu ca bun stare general  dar ca mijloc de atingere 
a scopurilor sale.  

La moment procesele democratice pu in ce au schimbat în cultura politi-
 a rii în conformitate cu care statul este privit în primul rând ca un teren 

de lupt  în cadrul c ruia diferite partide, prezentând grup ri concurente, se 
ceart  pentru de inerea resurselor pentru ca ele s  fie utilizate de p rta ii sau 
membrii s i. Lupta între partide, lupta frac ionar  în multe partide reflec-t  
tendin a elitelor politice de a veni în fruntea structurilor de putere, iar proble-
mele reale ale politicii social-economice vin pe planul doi.  

Vorbind despre rolul noii elite în procesul politic a Moldovei în ultimul 
deceniu, trebuie de men ionat c  lupta pentru puterea politic  înc  are loc 
preponderent în limitele unui i acela i grup de pretenden i, care tind în pri-
mul rând la autop strare politic . Este evident c  ast zi i în viitorul apropiat 
societatea i în acela i rând societatea moldoveneasc  nu poate func iona f  
elit .  

Noua elit  în Moldova pân  când nu are r cini adânci i tradi ii. În 
statul nostru tân r practic este elita primei genera ii. Dar cu timpul va deveni 
elita familiilor selecte. Elit  moldoveneasc  posed  o calitate pre ioas : ea 

or percepe noul, venit din afar  care dup  p rerea sa poate aduce folos. 
Percep ia de c tre elit  a conceptelor ideologice contemporane este un factor 
hot râtor în procesul alegerii c ii de dezvoltare a Republicii Moldova. 

Elitele politice sunt ni te entit i distincte. Ele pot servi atât ca instrume-
nte cât i ca elemente constitutive ale statului. Elita politic  reprezint  princi-
palul mijloc prin care statul realizeaz  scopurile sale colective i au un impact 
asupra regimului de guvernare, statului i modelului în care acesta se dezvol-

. Elitele politice preced caracterul statului, îl creeaz  treptat se afirm  apoi 
modific  caracterul na ional al statului formând gândirea na ional i scopul 
na ional – idealurile na ionale.  

Elita politic  contribuie la identificarea, crearea i reformularea scopuri-
lor societ ii, ea este implicat  activ în formarea preferin elor oamenilor, pre-
cum i în organizarea unui vast domeniu de rela ii dintre societate i conduce-
re. Prin procesele interioare care au loc în elit  precum i cele exterioare elita 
politic  ajut  s  stabileasc  scopurile prin care o comunitate trebuie s  le ur-

reasc i ce valori trebuie men inute sau înl turate.  
Elita politic  contribuie la formarea caracterului distinct al regimului. 

Imaginile r spândite ale elitei politice actuale deseori o descriu ca un monolit 
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înstr inat i indiferent fa  de problemele societ ii. Cu toate acestea ca enti-
tate identificabil  elita politic  moldoveneasc  este foarte diferen iat , în mu-
lte privin e legat  prin fire invizibile de societate. Pentru a deveni o elit  poli-
tic  veritabil  care ar fi capabil  s i asume responsabilitatea guvern rii one-
ste elita moldoveneasc  ar fi trebuit s i stabileasc  ni te standarde profesio-
nale de recrutare i func ionare. Ea trebuie instruit i preg tit  pentru a fi ca-
pabil  s  se angajeze plenar în procesul de luare a deciziei politice care vizea-

 întreaga na iune cât i s  g seasc  c i optime pentru a implementa aceste 
decizii, s  identifice din timp unde pot ap rea tensiuni i conflicte i s  le pre-
întâmpine. Operând în acest fel elita politic  din Republica Moldova va reu i 

i exercite atribu iile de conducere spre binele întregii societ i. 
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The couses, tendencies and effects of labor migrations are examined in 

this article.The are characterised the flowes and directions of labour migra-
tion, also there are traken doun positive and negative effects of this phenome-
non in the economic, social and political spheres. The authors ephasises also, 
the transferurile b ne ti into Moldova. The study was accoplished on the ba-
sis of socilogical researches. 

 
I. Cauzele migra iei for ei de munc . 

  Migra iunea for ei de munc  din Moldova a devenit posibil  odat  cu 
derea ‘Cortinei de Fier’ i liberalizarea politicelor de intrare i ie ire, înl -

turarea restric iilor cu privire la ie irea cet enilor moldoveni din ar . 
  Destr marea unui stat mare cu economie centralizat i militarizat , 

bazat  pe un sistem administrativ de comand i tranzi ia la economia de pia-
 au generat omajul structural.  

  Ineficien a reformelor economice i sociale, realizate pe parcursul a 
ultimilor 10 ani, a înr ut it starea material  a oamenilor. A sc zut nivelul de 
trai a popula iei, a crescut omajul.  

  Un alt factor, care a impus popula ia sa caute posibilit i de angajare 
peste hotarele rii, a fost salariile mici i veniturile reduse. PIB-ul Moldovei 
a c zut cu 33 procente din volumul înregistrat în 1990; protec ia social i 
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sprijinul popula iei s-a redus considerabil, ajungînd la zero (19% a nivelului 
de trai a popula iei, înregistrat în 1990) i oamenii s-au pomenit în condi iile 
de trai de tipul „salveaz -te pe tine însu i”. Situa ia general  a economiei a 
favorizat refluxul masiv al for ei de munc  din Moldova. 

  S  nu uit m nici de aceea c  procesele de interna ionalizare i integra-
re economic  care stimuleaz  oamenii s  migreze în ri mai dezvoltate în c -
utarea unor condi ii de via  mai bune.  

  Democratizarea rii, liberalizarea regimului de ie ire / intrare a con-
solidat spiritul integr rii europene. Inten iile puternice de a deveni parte a 
acestei integr ri i alte schimb ri dramatice în comportamentul public au lan-
sat ideea de a l sa ara la îndemîna aproape a fiec rui individ. Chiar dac  
emigrarea permanent  nu atrage fiecare persoan , angajarea temporar  peste 
hotare este un scop pentru aproape întreaga popula ie.  

  Democratizarea i transform rile structurale ale economiei au influen-
at asupra mobilit ii popula iei. 

  În afara factorilor, care stimuleaz  emigra ia din Moldova, asemenea 
factori de încurajare a imigra iei în rile de destina ie (precum cererea for ei 
de munc  ieftin i, nu în ultimul rînd, cererea în industria sexului de femei 
tinere), constituie la fel cauze foarte importante, care stau la baza migra iunii 
for ei de munc  din Moldova.  

 
II. Fluxurile migra iunii for ei de munc . 

Informa ia privind num rul muncitorilor migran i din Moldova este de-
stul de sarac  din cauza lipsei unui sistem viabil i eficient de înregistrare a 
proceselor migra ioniste. Lipsa controlului na ional asupra frontierii estice 
transnistrene influen eaz  negativ asupra informa iei adecvate cu privire la 
numarul de migran i de munc  din Moldova. 

Statistica ne vorbe te despre cca 10 mii de persoane angajate legal peste 
hotarele Moldovei (anul 2001)62. Potrivit cercet rilor sociologice efectuate de 
Departamentul Analize Statistice i Sociologie peste hotare muncesc, legal i 
ilegal, nu mai mult de 234.000 cet eni ai Moldovei. Aceast  cifr  cuprinde 
11.4 procente din popula ia inactiv  a Moldovei, b rba ii constituind 68.3 
procente, iar locuitorii rurali 69.6 procente din num rul total63.  

Conform estim rilor exper ilor num rul migran ilor de munc  din Mol-
dova variaz  între 600.000 i 1.000.000. Suntem de p rere c  num rul migra-

ilor de munc  este de la 450 pîn  la 600 de mii de persoane. Rezultatele 

                                                
62 Anuar statistic privind fluxurile migra ionale în Republica Moldova. Anul 2002. – 

Chi in u, SSM, 2003, p.27-28 
63 tirile economice BASA-press, 2003, 19 februarie. 
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sondajelor sociologice efectuate de Institutul de Politici Publice în aprilie i 
noiembrie 2003 ne demonstreaz  c  în ultimii 2-3 ani au muncit peste hotare-
le rii de la 25 pîn  la 29 procente din popula ia moldoveneasc 64.  

Aceasta înseamn  c  peste hotarele rii este angajat  o treime din popu-
la ie apt  de munc . Rezultatele aceastea se coreleaz  cu informa iile statisti-
ce. Departamentul de gr niceri al Republicii Moldova informeaz  c  în 2003 
Moldova a avut sporul migra ional negativ de 94 mii de persoane65. 

Aceste informa ii sunt confirmate de diferite surse din ar i peste hota-
re, de estim rile exper ilor privind fluxurile migra ionale a for ei de munc  
moldovene ti în diferite ri. Prezen a moldovenilor este mai accentuat  în 
urm toarele ri: Rusia – 240-270 mii (220 mii - Moscova i regiunea Mosco-
va), Italia – cca 150 mii, Portugalia – 80 mii, Grecia – între 30 i 50 mii, Ce-
hia – 40 mii, Turcia – între 20 i 50 mii, Spania – cca 20 mii, Israel – 15-20 
mii, Fran a – 15 mii, Germania – 10-15 mii, Cipru – 5-7 mii, Irlanda – cca 5 
mii, România – cca 5 mii. În alte ri europene – sub 1.00066. 

 
III. Tendin ele actuale ale migra iunii for ei de munc  

1. Forma ini ial  a migra iunii economice a popula iei rii era migra iu-
nea comercial . Migra iunea for ei de munc  juca un rol secundar. Conform 
sondajelor realizate67 în anii 1998-1999 în migra iunea economic  au fost im-
plicate cca 500 de mii de persoane68. Ins  în ultimii ani migra iunea comerci-
al  („turismul comercial de tip „suveic ”, „shattle”, « ») a disp rut. Pe 
parcursul ultimilor 5-6 ani are loc o cre tere brusc  a migra iunii for ei de 
munc  moldovene ti spre pie ele de munc  str ine. 

2. Geografic, migra iunea for ei de munc  din Moldova inte te îndeo-
sebi spre Europa Occidental i Rusia, celelalte ri primind un num r neim-
portant de moldoveni.  

                                                
64 Aprilie 2003. Barometrul de opinie public . Republica Moldova. – Chi in u, IPP, 

2003, p.78-79; Noiembrie 2003. Barometrul de opinie public . Republica Moldova. 
– Chi in u, IPP, 2003, p.77-78.  

65 Moldova.azi din 28 ianuarie 2004. http://www.azi.md 
66 Mo neaga V., Zavat L. Migra ia de munc  a moldovenilor în Rusia în contextual 

migra iilor interna ionale. // Tu i migra ia. Buletin informativ, 3, octombrie 
2003, p.4  

67 . . – , Perspectiva, 1999; 
. – , CAPTES, 2000; Moldo-

va, România, Ucraina: integrarea european i migra iunea for ei de munc : - 
Chi in u, CAPTES, 2000, ., ., ., ., -

. : . – , CAPTES, 2000. 
68 . . – , Perspectiva, 1999. 
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Se observ  o modificare a vectorului de migra iune de munc . Direc iile 
vestic i sud-vestic  europene devin predominante din a doua jum tate ani-
lor ‘90. Ponderea vectorului estic (Rusia) treptat se reduce.  

Consolidarea vectorilor vestic i sud-estic al migra iunii for ei de munc  
este favorizat de amplasarea geografic  a Moldovei, aflat  aproape la egal  
distan  atît de rile mediteraniene, cît i de Moscova (Rusia), principal con-
sumator al for ei de munc  moldovene ti în Rusia i CSI. Similitudinea limbii 
vorbite de moldoveni etnici cu cele din grupul de limbi romanice, cu grupul 
turc de limbi în cazul g uzilor i grupul slavon pentru popula ia rusofon , 
ru ii, ucrainenii i bulgarii etnici, cît i re eaua creat  de persoane cunoscute 
din diaspora moldo-evreieasc i rusolingv  în Germania, Israel i alte ri. 
Se formeaz  re elele românolingve i diaspora moldoveneasc  în rile Euro-
pei Occidentale.  

Ar trebui s  lu m în considera ie i faptul, c  remunerarea muncii în vest 
este cu mult mai mare decît în Rusia. Analiza empiric , interviurile aprofun-
date realizate de noi în ultimii ani, ne dovedesc c  în rile occidentale cî ti-
gul mediu lunar constituie 800-850 euro, în Rusia – 300-350 euro. (Aceasta 
este confirmat i de al i cercet tori69).  

În acest ir de circumstan e se înscrie i faptul, c  criminalitatea, icanele 
poli iste i cele ale func ionarilor din Europa sunt incomparabile cu ceea ce 
exist  în Federa ia Rus . Migra iunea for ei de munc  a popula iei moldove-
ne ti prevede i capacitatea acestei de a se adapta la condi iile acestor ri. 

3. Totodat  se extinde i geografia migra iei for ei de munc . Aidoma 
„petei de ulei”, migran ii moldoveni se adapteaz  atît în rile vecine, apropi-
ate, europene, precum i în cele, care se afl  la mari dep rt ri, în care nu exis-

 diaspora moldoveneasc , comunitate a rela iilor de producere, înrudire, li-
mb  etc. Conform cercet rilor noastre, cre te ponderea cet enilor Republicii 
Moldova care muncesc în ri „exotice”, cum sunt Corea de Sud, Africa de 
Sud, Columbia, rile din Oriientul Apropiat, Malayezia, s.a.   

4. Majoritatea muncitorilor din Moldova sunt angaja i la munci grele i 
prost pl tite în domeniile care necesit  for  de munc  necalificat . Lucr torii 
migran i îndeplinesc aproape 40 tipuri de activit i, în timp ce doar 27,3 pro-
cente lucreaz  conform calific rii lor. Aproape 70 procente sus in c  angaja-

                                                
69 Sondajul sociologic, efectuat de Alian a de Microfinan are Moldova, a demonstrat 

 cel mai bine au fost remunera i migran ii moldoveni care au un serviciu în Fra-
a, Germania, Benelux (1209 dolari în medie pe luna), Israel (1065 $), mai pu in 

plati i fiind moldovenii care muncesc în Rusia (circa 425$), Grecia, Turcia, în Cip-
ru (597$). Sondajul a fost realizat pe un e antion de 4500 de familii din diverse lo-
calit i i 750 de persoane care au muncit în str in tate. (“Basa-pres”, 2004, 4 
mai). 
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rea lor peste hotare nu are nimic în comun cu profesia lor. Principalele dome-
nii de angajare sunt construc ia, lucr rile agricole, transportul, mineritul, ser-
viciile casnice i sexuale. Sunt remarcabile tendin ele sezoniere, când volu-
mul migra iunii cre te cu 30-40 procente în perioada plant rii i colect rii re-
coltei în agricultur 70.  

5. În migra ia de munc  se eviden eaz  reprezentan ii a tuturor etnii, care 
locuiesc în Moldova, de vîrst  diferit . Majoritatea migran ilor sunt tineri sau 
într-o vârst  reproductiv  cuprins  între 20 i 30 ani. A doua categorie vîrst-
nic  dup  num r sunt persoane între 45-55 de ani, care au nevoie de bani 
pentru a asigura studiile cu plat  copiilor, studen ilor la universit ile din 
Moldova71.  

Sondajele demonstreaz  c  în est, în mai mare m sur , sunt prezente per-
soanele din localit ile rurale i barba ii, cînd în occident – or enii i femei-
le. Acesta se explic  prin oferta, caracterul i domeniul de munc , activismul 
i mobilitatea mai sporit  a popula iei urbane72. 

6. Majoritatea migran ilor de munc  intr  în ara de destina ie legal, folo-
sind mecanismul de vize turistice. Îns  se afl i muncesc acolo ilegal, aflîn-
du-se în afara spa iului legal, constitu ional, f  protec ie juridic i social . 
Ilegalitatea re edin ei i muncii influen eaz  negativ asupra tuturor formelor 
de existen  în ara-recipient. Statutul social i profesional redus, lipsa garan-
iilor, mecanismelor de protejare a muncii, salariului, s ii, condi iilor de 

trai i, în general, înc lcarea drepturilor omului, diferite riscuri i pericole pe-
ntru via , s tate îl înso esc pe migrantul ilegal. Num rul oamenilor dece-
da i constituie o statistic  îngrozitoare. Pe parcursul anilor 1997-2003, cca 
700 moldoveni au decedat ca urmare a diferite tipuri de accidente în ri str i-
ne.  

                                                
70 . ,  ... . // -

: . – , CAPTES, 2000  
71 A se vedea: : -

. – , CAPTES, 2000; Moldova, România, Ucraina: migra iu-
nea for ei de munc i integrarea european . – Chi in u, CAPTES, 2000; -

., ., ., ., . -
:   .  – , CAPTES, 2000. 

72 .  « » ( -
). // MOL-

DOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVIII. – Chi in u, USM, 2002, 
p.61-84; .  ( -

 –  - ). // -
:  

. – , , 2003, .46-56. 
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Sondajele demonstreaz  c  migran ii de munc  foarte rar se adreseaz  
dup  ajutor la structurile diplomatice sau consulare a Republicii Moldova. 
Este evident c  aceasta se explic  prin faptul c ara noastr  nu are consulate 
sau ambasade în toate rile unde lucreaz  cet enii no tri. Îns  s  nu uit m 
de ambiguitatea mentalit ii migrantului ilegal, în care se lupt  dorin a de aju-
tor în situa ii dificile i neîncrederea în ajutorul statului moldovenesc, frica de 
a fi expulzat din ara-recipient  datorit serviciilor diplomatice sau consulare a 
Republicii Moldova.  

Muncitorul migrant ilegal caut  ajutor la rude, prieteni, compatrio i, la 
structurile criminale, biserica, mai rar la sindicate. Structurile migra ioniste 
sau poli iste a rii de destina ie nu sunt solicitate. „Po i fi ajutat de dînsele, 
îns  vei fi deportat din ar , datele din pa aport vor fi introduse în compiuter. 
Nu face s  te adresezi”. 

Diaspora moldoveneasc  în rile Europei Occidentale se afl  pe calea 
apari iei. Legalizarea migran ilor ilegali (procesul care are loc în primul rînd 
în Italia i Portugalia) va aduce, cum a demonstrat experien a altor state (Tur-
cia, Iugoslavia, China, etc.) la formarea diasporei i sporirea rolului ei ca ac-
tor social principal în protejarea compatrio ilor în str in tate73.  

Majoritatea cet enilor Moldovei pleac  peste hotare în occident folosin-
du-se de serviciile intermediarilor, diferitor firme. Aceste firme în majoritatea 
cazurilor sunt firme turistice, care ajut  la perfectarea vizelor i nu garanteaz  
angajarea în cîmpul muncii în rile de destina ie. Mai rar se întîlnesc firme 
care au licen  pentru angajarea în cîmpul muncii peste hotare i acord  
migrantului un salariu cît-decît atractiv. Men ion m c  ob inerea licen ei este 
un lucru destul de complicat. Este mult mai u or pentru ei s  activeze în ca-
litate de agen ie de turism i s  colecteze banii pentru vizele eliberate ilegal.  

Plecarea în CSI, Rusia se efectueaz  f  vize, în baza pa aportului sau 
buletinului de identitate. Acesta influen eaz  deseori asupra num rului de c -

torii de munc , întreprinse de migrantul de munc  în Rusia pe parcursul 
anului. Intrarea în rile Uniunii Europene în baza vizei de 1500-2000 de do-
lari influen eaz  asupra strategiilor migra ionale a muncitorului ilegal. El se 
str duie s  se afle o perioad  ilegal  cît mai îndelungat  în ara de destina ie, 
fiindc  con tien izeaz  faptul c  expulzarea din ar -recipient  va avea conse-
cin e negative asupra vizei, pa aportului, cî tigului, împrumutului, etc. 

7. Examinînd tendin ele actuale, ar trebui s  men ion m c  migra iunea 
for ei de munc  din Moldova înc  nu a atins apogeul. Datele statistice cu pri-
                                                
73 A se vedea: ., . : -

 ( ). // MOLDOS-
COPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXII. – Chi in u, USM, 2003, p.43-
84. 
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vire la intrarea / ie irea din ar  ne vorbesc despre asta destul de elocvent. In-
forma ia, parvenit  de la Departamentul de trupe de gr niceri, eviden ieaz  c  
numai în anul 2003 din Moldova au ie it cu 94 de mii de persoane mai mult 
decît au intrat în ar . Aceste persoane sunt migran i de munc , care au plecat 
cu scopul de a se angaja în cîmpul muncii peste hotarele Moldovei74. 
 

IV. Efectele  migra iunii for ei de munc . 
Impactul procesului de migra iune a for ei de munc  este complex i se 

cunosc consecin e atît pozitive, cît i negative. Efectele sunt de ordin politic, 
economic i social75.  

 
A. Pozitive 

Economice. În viitorul apropiat, refluxul for ei de munc  este destul de 
favorabil pentru economia rii. Debarasarea de excesul for ei de munc  neu-
tilizate în ar , u ureaz  povara omajului intern. Oamenii care au p sit 
Moldova î i între in familiile, diminuând astfel presiunea asupra cheltuielilor 
bugetare. Îns  cea mai important  consecin  pozitiv , i în acest caz pentru 
toate rile-donor, sunt contribu iile i transferurile b ne ti ale muncitorilor, 
atât sub form  de bani ghea , cât i bunuri materiale.  

Aceste resurse sunt în majoritate folosite pentru consum76, îns  investi ii-
le sunt i ele stimulate într-o anumit  m sur , fapt care contribuie inevitabil 
la dezvoltarea economiei77.  

Analiza efectuat  de Banca Na ional  a Moldovei a demonstrat c  treptat 
atitudinele popula iei s  schimb . În anul 2002 pe conturile popula iei au r -

                                                
74 Moldova.azi din 28 ianuarie 2004. http://www.azi.md 
75 Mo neaga V., E anu C., Krauze A. Securitatea na ional i migra ia. // MOLDOS-

COPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XII. – Chi in u, USM, 1999, p.57-
82; . : . // 
MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. – Chi in u, USM, 
2001, p.108-112. 

76 . . // Munca neprotejat . Strategia i tac-
tica sindicatelor. – Chi in u, Institutul Muncii, 2002, p.145-156. Sondajul sociolo-
gic, efectuat de Alian a de Microfinan are Moldova, a demonstrat c  6,5% din vo-
lumul total al remiten elor au fost investite în afaceri, 22% au fost alocate pentru 
procurarea sau construc ia locuin elor sau achizi ionarea autoturismelor, alte 22% 
- pentru alimenta ie, îmbr minte, consum curent, 20% - pentru achitarea studii-
lor, tratament, procurare de mobilier, 8% - pentru rambursarea unor datorii (“Ba-
sa-pres”, 2004, 4 mai). 

77 . . // -
: -

. – , , 2003, .40-46 
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mas mai mult de 50 milioane de dolari americani, transfera i din str in tate 
de migran i de munc . Aceasta înseamna c  oamenii se gîndesc i la investi-
ii, nu numai la consum curent78. 

Potrivit unor estim ri recente ale B ncii Na ionale, muncitorii migran i 
expedieaz  în patrie sume enorme de valut  forte. Aceaste sume sunt compa-
rabile cu veniturile na ionale anuale.  

 
Tabelul 1. Dinamica transferurilor b ne ti ai migran ilor de munc  în 

Moldova 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Transferurile b ne ti ai 
migran ilor de munc : 

      

 dolari americani 
(mln.) 

109,8 159,0 223,0 275,0 360,0 41579 

  În % PIB 9,3 12,3 15,1 16,5 19,1 ... 
Sursa: Banca Na ional  a Moldovei 

 
Influxul actual de valut  liber convertibil  în Moldova trebuie s  fie i 

mai înalt. Conform sondajelor realizate de cercetatori ru i majoritatea absolu-
 a migran ilor din Rusia nu folosesc serviciile b ncilor de a transfera ba-

nii80.  
Migran ii de munc  afla i în occident se folosesc mai des de serviciile si-

stemelor „Western Union”, „Anelik”, „Migom” i alte. Îns  sunt foarte mul i 
oameni care aduc banii în ar  singuri; transmit prin ofer, înso itor de vagon, 

                                                
78 C . :  2003 .  

, . // «  
», 2003, 18 . 

79 Conform estim rilor ministrului de economie dlui Marian Lupu în anul 2004 se a -
teapt  venituri de la migra iunea for ei de munc  moldoveneasc  la 1 mlrd. de do-
lari americani. ( tiri. // Pro TV – Chi in u, 2004, 1 martie). Rezultatele sondajelor 
sociologice confirm  aceste estim ri. Sondajul sociologic, efectuat de Alian a de 
Microfinan are Moldova, a demonstrat, c  peste 650 mln. dolari au fost transfera i 
in Republica Moldova de c tre cet enii care muncesc peste hotarele rii, în peri-
oada ianuarie-septembrie 2003 (“Basa-pres”, 2004, 4 mai). Dac  facem o mic  
proiec ie pentru trimestrul IV (octombrie-decembrie) suma real  va fi la 900-950 
mln. dolari. 

80 .  ( -
). // -

: . – -
, , 2003, .46-56. 
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prieteni, colegi, care se intorc în patrie; ascund banii în coletele po tale, etc81. 
Cauzele acestor strategii financiare sunt diferite: taxe înalte pentru transfera-
rea banilor, neîncrederea în sistemul bancar na ional, frica de posibile impo-
zit ri la banii transfera i, etc. 

În sensul politicii monetare, aprovizionarea sporit  cu valut  str in  a 
pie ei interne ajut  la protejarea valutei na ionale. Iat  de ce Banca Na ional  
a Moldovei conduce o politic  de favorizare în acest sens, f  a impune rest-
ric ii pentru importul valutei liber convertibile în ar .  

Sociale. Migra iunea for ei de munc  nu este doar o consecin  a s -
ciei, ci i rezultatul democratiz rii fostelor republici sovietice, a interna iona-
liz rii i integr rii în Europa. Dup  dobîndirea independen ei, transparen a 

rii nu a fost garantat , - dezvoltarea treptat  a comer ului interna ional i 
migra iunea au constituit principalele pârghii pentru aceasta. Odat  cu întoar-
cerea în Moldova, chiar i pentru o edere de scurt  durat , migran ii aduc cu 
cu sine tendin e, practici interna ionale, cunoa terea limbilor, culturilor, tradi-
iilor, tehnologii i idei noi, contribuie la dezvoltarea societ ii.  

Migra iunea for ei de munc  (prin plecarea peste hotare în c utarea sur-
selor de existen  a segmentului activ a popula iei moldave i sosirea (trans-
ferul) banilor, valutei forte, acumulate de migran i în str in tate, utilizarea lor 
pentru hran , achitarea serviciilor comunale, între inerea familiilor migran i-
lor, etc.) minimizeaz  conflictul social în ar , formele acute ale nesupunerii 
civile a popula iei. 

  
B. Negative 

Economice. Un reflux al for ei de munc , care prevaleaz  asupra afluxu-
lui, s ce te for a de munc  local , în special în regiuni, stimulând în conti-
nuare emigrarea unui num r crescând de oameni. În Moldova deja sunt loca-
lit i unde n-au r mas femei. Ele au plecat la munc  peste hotarele rii. i 
barba ii, cît de amuzant sau trist nu sun  aceasta, sunt nevoi i s  danseze la 
nun i cu barba i. 

                                                
81 Sondajul sociologic, efectuat de Alian a de Microfinan are Moldova, a demonstrat 

 circa 56 la sut  din volumul total al banilor cîstiga i peste hotare de moldoveni 
au intrat în ar  prin canale neformale, adica nemonitorizabile. În realitate suma 
banilor, veni i prin canalele nemonitorizate, e mai mare. În trimestrul IV, înainte 
de s rb torile de Cr ciun, migran ii de munc  aduc mai mul i bani în numerar. 
Conform sondajelor, realizate de Centrul “CAPTES” în 1999-2000, suma banilor 
intra i în Moldova prin canalele neformale ajunge la 60 procente (a se vedea: 

.  :    
. // Moldova, România, Ucraina: integrarea european i migra iunea 

for ei de munc . / “CAPTES”. – Chi in u, 2000). 
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Efectele economice pot fi pozitive pe termen scurt, îns , ele sunt, în ace-
la i timp, i negative în viitorul îndep rtat. În timp ce migran ii de o calificare 
joas  fac de obicei parte din migra iunea de scurt  durat i cea sezonier , 
muncitorii înalt califica i sunt predispu i spre migra ia pe termen lung sau 
permanent , acest proces fiind cunoscut ca „exodul de creieri.” Programatori, 
oameni de tiin , medici, muzicieni i mul i al ii sunt deseori înalt califica i 
în compara ie cu calificarea medie a cet enilor din str in tate. Iat  de ce 
multe ri lanseaz  chiar ini iative de angajare pentru a atrage lucr torii înalt 
califica i, îmbog ind astfel capacitatea profesional  a rii. Pentru Moldova, 
în calitate de ar -donor, totu i, acesta rezult  într-o devastare major  a pie ei 
de munc i descalificarea general  a for ei de munc , care, la rândul s u, nu 
favorizeaz  deloc dezvoltarea economic  pe termen lung. Exodul for ei de 
munc  calificate împiedic , deci, într-o mare m sur , dezvoltarea economiei 
i a tiin ei na ionale82. 

Aducînd banii în ar i cumparînd locuin e migran ii de munc  majorea-
 indirect pre urile la imobil. În consecin , persoanele care n-au venituri din 

str in tate deseori se afl  în situa ie defavorabil  pe pia a de imobil. Astfel 
aceste persoane sunt nevoite s  urmeze calea muncitorilor migran i pentru a 
fi asigura i mai bine economic. Migra iunea for ei de munc  devine un proces 
- „pat  de ulei” cît în interiorul rii, atît i în afar . 

Sociale. Consecin ele sociale a migra iunii for ei de munc  sunt vaste. 
Familiile sunt separate pentru o perioad  lung  de timp. Absen a îndelungat  
a so ilor are un efect negativ asupra rela iilor i a comportamentului sexual i 
creeaz  deseori conflicte în sînul familiei.  

Deoarece familiile sunt deseori destr mate, viziunile i valorile copiilor 
sunt deasemenea afectate. Traficul de femei, domeniu în care Moldova de ine 
întîietatea printre rile CSI, i care devine o tragedie na ional , agraveaz  
situa ia83.  

Pe termen lung, un asemenea mediu complicat are multiple consecin e 
negative: schimbarea principiilor morale în societate, sc derea natalit ii, ge-

                                                
82 Se vedea Slep ova E. Migra iunea for ei de munc  în Europa: importan a pentru 

Republica Moldova. // Republica Moldova. Elemente de strategie. – Chi in u: IPP, 
2003, p.405-406. 

83 ., .  « »:   -
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de 

analiz  politic ). Partea XX. – Chi in u: USM, 2002, p.54-74; Mo neaga V., Ec-
him T. Counteraction Towards the Trafficking of “Human Beings”: the Experience 
of the Republic of Moldova. // Migracijske i etnicke teme. – Zagreb (Croa ia). – 
2003, 2-3, p.14-37; Bloch A. Victims of Trafficking or Narratives of Post-Soviet. 
// Canadian Woman Studies, 2003, 33(3-4), p.152-158, etc. 
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notipuri afectate i modificarea general  a structurii demografice, cre terea 
maladiilor infec ioase i sexual transmisibile, etc.  

 nu uit m i de a a consecin  cum este distrugerea sistemului de pen-
sionare, fiindc  migran ii de munc  nu fac vars ri în Fondul Social.  

Politice. Riscurile politice externe. Migra iunea for ei de munc  afectea-
 negativ rela iile între rile-donor i rile-recipient ale migran ilor de mu-

nc . Majoritatea lucr torilor migran i din Moldova se afl  în ara de destina ie 
ilegal, încalc  legisla ia în vigoare, fie dep ind viza, fie f  permis de lucru. 
Luând în considera ie num rul destul de mare a moldovenilor în anumite ri, 
precum Italia, Portugalia, Cehia, Grecia, etc., se poate presupune c  exist  
pu ine anse pentru ca moldovenii s  fie bineveni i i respecta i de localnici, 
în special de cei omeri. În afara perturb rilor grave pe care le creeaz  lucr -
torii migran i pe pia a de munc  a rii-gazd , apar probleme de ordin penal, 
inclusiv ho ia, cre terea criminalit ii, traficul de droguri i femei. Totodat , 
barierele lingvistice i situa ia ilegal  fac foarte dificil  integrarea lucr torilor 
migran i în mediul str in. Totalitatea acestor factori submineaz  imaginea 
Moldovei i a cet enilor s i. 

Riscuri politice interne. Dup  ce au petrecut peste hotare o perioad  în-
delungat  de timp, lucr torii migran i î i schimb  diametral p rerile, valorile 
i pozi ia social . Ei devin mai activi, independen i i gata s i asume ris-

curi. În acela i timp, ei devin înstr ina i în rile de ba tin i nu particip  la 
procesele politice locale, neavând interes s  voteze sau s  ia decizii. Ca rezul-
tat, ponderea popula iei nemigratoare, persoanelor de vîrsta a treia, care, fiind 
nostalgici dup  trecutul lor comunist, devine mai influent  în luarea decizii-
lor, în procesul politic devin mai influen iîn luarea deciziilor, în procesul po-
litic. Acesta amenin  procesul democratiz rii i împiedic  înl turarea barie-
relor ideologice între Moldova i vecinii s i din vest. 

 
V. Concluzii 

1. Migra iunea for ei de munc  a luat amploare, a devenit un fenomen 
social, de mas , care este imposibil de ignorat.  

2. Tentativele de a combate migra iunea for ei de munc  a popula iei 
prin interzicere, metode restrictive na ionale i interna ionale (în cadrul Uniu-
nii Europene, etc.) nu vor avea succes. Mai mult ca atît migran ii no tri în 
mare m sur  sunt preg ti i pentru aceste restric ii. S  nu uit m c  conform 
estim rilor exper ilor, aproape 300 de mii de moldoveni au pa aport româ-
nesc, mai mult de 50 de mii – pa aport bulgar. Majoritatea acestor persoane 
sunt persoane apte de munc , doresc s  p trund  pe pia a muncii din comuni-
tatea european , folosindu-se de avantajele pa apoartelor rilor-membri a 
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Uniunii Europene. O bun  parte din muncitori-migran i deja s-au legiferat în 
ra de destina ie, au viza de re edin , statut legal. 

3. Credem, c  metodele eficace de rezolvare acestei probleme trebuie s  
fie: 

- crearea climatului investi ional favorabil în Moldova, atrajerea i sti-
mularea investi iilor cît din partea Uniunii Europene, atît i din partea Repub-
licii Moldova84; 

- promovarea politicilor ocupa ionale în ar . Accentul s  fie pus nu nu-
mai pe crearea noilor locuri de munc , ci i pe majorarea salariilor la un nivel 
decent de via . Aceasta trebuie s  fie punctul-cheie a politicilor ocupa ionale 
practice. Altfel locurile de munc  noi-create nu vor fi solicitate85. 

- Promovarea politicilor migra ioniste flexibile de rile-recipiente de 
migran i de munc . Legiferarea migran ilor86, acceptarea pentru Moldova 
posibilit ilor, oferite ast zi rilor-candida i în Uniunea European , va inclu-
de migra iunea de munc  moldoveneasc  în spa iul legal de comportament, 
valori i atitudini87.    

                                                
84 Analiz  empiric i datele B ncii Na ionale din Moldova ne eviden ieaz  c  etapa 

ini ial  de utilizare a banilor (transferurilor b ne ti) pentru rezolvarea probleme-
lor personale (cump rarea apartamentelor, autoturismelor, m rfurilor de uz cas-
nic, etc.) are loc i ast zi, îns  se consolideaz  premizele pentru etapa a doua – in-
vesti iile în economie na ional , i nu numai în sectorul trei.  

85 Crearea 100 mii de locuri în ultimii trei ani nu a influen at pozitiv asupra migra iu-
nii for ei de munc  a popula iei moldave. Cercet rile noastre din anii 1999-2000 
au demonstrat c  90 la sut  din migran i chestiona i nu vor realiza strategiile mi-
gra ionale (sunt gata s  se dezic  de aceste strategii) în caz de salariu minim va fi 
mai mare de 200 dolari americani. Evident c  ast zi suma necesar  dorit , în con-
textual realit ilor din prima jum tatea anilor 2000, e mai mare. 

86 Legiferarea migran ilor va spori consolidarea diasporei moldave, care va fi un ac-
tor esen ial în protejarea migran ilor de munc , compatrio i în rile-recipiente. In-

 s  nu uit m ca formarea diasporei moldave nu este un proces simplu. Deseori 
diaspora moldoveneasc  se formeaz  în cadrul diasporei post-sovietice sau româ-
ne ti.  

87 Analiza empiric  demonstreaz  c  cet enii Republicii Moldova, care au pa aport 
românesc sau bulgar, se folosesc de oportunit ile afl rii de 3 luni i prest rii ser-
viciilor în ara-recipient. Ei sunt foarte stric i în respectarea regimului de 3 luni i 
se str duie se p seasc ara de destina ie pîn  nu a expirat termenul i se nu fie 
introdu i în compiuter ca persoane care au înc lcat „regulile de joc”.  
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ANEXE. 
Tabelul 1. Dinamica investi iilor în capitalul de baz  în anii 2000-2002.  

 2000 2001 2002 2002 în % 
la 1999 

Investi iile în capitalul de baz :     
în % fa  de anul precedent 85 111 104 98 
în % la PIB 11,0 12,2 9,4 - 

Sursa: Departamentul statistic i sociologie a Republicii Moldova 
 

Tabelul 2. Investi iile str ine directe în economia Moldovei 
 2000 2001 2002 2003 

Aflux a invedti iilor directe: mln. $. 129,1 155,9 110,8 43 
În % la PIB 10,0 10,5 6,8 2,3 
La un cap de locuitor, $. 35 43 31 12.0 

Sursa: Banca Na ional  a Moldovei 
 
Tabelul 3. Investi iile str ine în capitalul de baz  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Investi iile str ine în capitalul 
de baz : mln. $ 

52,8 56,2 35,8 35,0 20,0  

în % la PIB 3,1 4,8 2,8 2,4 1,2  
Sursa: Banca Na ional  a Moldovei 
 

Tabelul 4. Evolu ia indicilor principali conomici ale Moldovei pentru anii 
1994-2003 

1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
2 323 401 471 528 465 321 354 407 448 542 
3 18 73 23 71 86 34 128 120 100 43 
4 636 840 1.031 1293 1447 1487 1562 1548 1534 174888 
5 104,6 23,8 15,1 11,2 18,3 43,7 18,4 6,3 4,4 15,7 
6 26,6 31,8 40,7 47,6 46,5 28,8 32,7 40,3 49,07 64 
7 ... 67,6 67,6 67,7 67,8 67,5 67,8 66,6 66,6 66,5 

Note: 1 – PIB per capeta ($), 2 – investi iile str ine directe (mln. $), 3 – 
datorii externe (mln. $), 4 - infla ia (%), 5 – salariu mediu lunar ($), 6– durata 
vie ii pronostic (ani). Date f  Transnistria. 

Sursa: Programul ONU pentru dezvoltare – raportul despre dezvoltare 
durabil  (1994-2002), Departamentul statistic i sociologie i Ministerul 
economiei (2003).89 

                                                
88 incluzind datoriile pentru resursele energetice 
89 vezi: «Capital Market», 2004, 17  
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Tabelul 5. 



 77

Bibliografia 
Aprilie 2003. Barometrul de opinie public . Republica Moldova. – Chi-

in u, IPP, 2003  
. . 

// : -
. – , , 2003 

.  ( -
). // -

: -
. – , , 2003 

Moldova, România, Ucraina: integrarea european i migra iunea for ei 
de munc : - Chi in u, CAPTES, 2000 

.  « -
» ( -

). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVIII. – 
Chi in u, USM, 2002 

. . – , Perspec-
tiva, 1999 

. . // Munca neprotejat . Stra-
tegia i tactica sindicatelor. – Chi in u, Institutul Muncii, 2002 

.  :  -
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. – 

Chi in u, USM, 2001 
Mo neaga V., E anu C., Krauze A. Securitatea na ional i migra ia. // 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XII. – Chi in u, 
USM, 1999  

., . : -
 ( ). // MOLDO-

SCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXII. – Chi in u, USM, 2003 
., ., ., ., . -

: . – , CAPTES, 2000 
Mo neaga V., Zavat L. Migra ia de munc  a moldovenilor în Rusia în 

contextual migra iilor interna ionale. // Tu i migra ia. Buletin informativ, 
3, octombrie 2003 

., .  « »:   
. // MOLDOSCO-

PIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XX. – Chi in u: USM, 2002 
. – , CAPTES, 

2000 



 78

Noiembrie 2003. Barometrul de opinie public . Republica Moldova. – 
Chi in u, IPP, 2003 

Slep ova E. Migra iunea for ei de munc  în Europa: importan a pentru 
Republica Moldova. // Republica Moldova. Elemente de strategie. – Chi i-

u: IPP, 2003 
 
 

SISTEMUL ELECTORAL ÎN ISRAEL: 
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In the article is examined the electoral system of Israel. The outhor desc-
ribes the main stagesin teh elecvtoral system evolution, analyses rhe couses, 
internal and external factorrs that influenced the development of this system. 
There is exmined the inpactul of the political factor on the electoral system in 
Israel. 

 
Studiul Israelului în contextul reformei electorale este bine venit din mai 

multe motive. Primul ar fi faptul c  astfel îi acord m o importan  deosebit  
Israelului în Orientul Mijlociu i în lume, deasemenea i pentru a în elege 
structura guvernului din Israel i prin extensie procesul de luare a deciziilor. 
Multe din deciziile ce au fost luate în Israel pot fi mai bine în elese dac  fa-
cem referire la sistemul de guvern mînt din trecut i prezent.  

Dup  cum ne men ioneaz  Gitelman91, Israelul ne furnizeaz i ne pune 
la dispozi ie un laborator foarte important pentru studiu comparat al sis-
temelor politice. El atrage aten ia asupra faptului c  Israelul este unic în lume 
cu sistemul s u de reprezentare propor ional i necesitatea perpetu  de for-
mare a coali iilor. Israelul prezint  un exemplu interesant al func iilor democ-
ra iei cu ale ei numeroase diviziuni - religioase, etnice i ideologice. Compre-

                                                
90 Recenzent – doctor-habilitat, professor Valeriu MO NEAGA  
91 Gitelman Z. Comparative Politics and The Jewish Political Experience. – New 

York: Armonk ,1992, p.154. 
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hensivitatea acestor probleme este vital  pentru studiul func ion rii democra-
iei. 

Cazul Israelului nu poate fi luat aparte ca ceva izolat, dar trebuie privit ca 
un caz extrem i foarte complicat. În 1992, Israelul a experimentat o reform  
electoral  profund  ce a fost implementat  în 1996. Aceast  reform  are cîte-
va elemente. Cea mai semnificativ , este aceea c  acum Israelitenii voteaz  
direct prim-ministrul. Noul sistem combin  elemente a ambelor sisteme pre-
ziden ial i parlamentar, în ciuda faptului c  ele sunt foarte diferite i a lor fu-
ziune poate crea probleme mari. Inten ia reformei - de a l rgi prerogativele 
ramurii executive – nu a fost transpus  în via . Este interesant de a în elege 
de ce. 

Exist  o leg tur  între regulile electorale, institu iile politice i procesul 
de luare a deciziilor. Legile electorale au un impact semnificativ a a cum i 
regulile i structurile. Orice schimbare în configura ia deciziilor sau regulilor 
poate avea o influent  decisiv  asupra rezultatelor colective. 

Chiar înainte de sfîr itul luptelor în R zboiul de Independen , Israelienii 
au fost chema i s  voteze pentru reprezentan ii lor politici. Alegerile au avut 
loc în Noiembrie 1949, mai mult de 415.000 de alegatori au sus inut 21 de 
partide concurente. Numai 12 dintre ele au trecut pragul electoral de 1% au 
ob inut mandate pentru Knesset. Dar aceste alegeri numite i alegeri pentru 
Primul Knesset au fost de fapt destinate pentru altceva. Poporul a venit s  vo-
teze pentru reprezentan ii lor în Asambleea Constitu ional , aceasta trebuia s  
fie un organ format din 120 de membri care ar formula i ar adopta o consti-
tu ie democratic . Odat  aleas  totu i i dup  mai multe dezbateri între mem-
brii frac iunilor seculare i religioase s-a hot rit c  Israelul are deja o foarte 
bun  constitu ie – Biblia i adoptarea constitu iei a fost amînat , iar Asamb-
leea transformat  în Parlament. 

Knessetul odat  format în 1950 a trebuit s  adopte cîteva legi. Cîteva din 
legile fundamentale au fost promulgate de Knesset în capacitatea lui. Aceste 
legi sunt numite Legi Fundamentale. 

Cincizeci de ani mai tîrziu totu i Israelul nu are o constitu ie scris . Via a 
politic i alte aspecte a vie ii sociale sunt ghidate de aceste legi fundamen-
tale, legi regulare, dispozi ii i ordonan e. Totu i nu demult au fost adoptate 
zece legi fundamentale. Ele includ legi ce cuprind urm toarele sfere: Knes-
setul, guvernul, pre edintele, armata, economia, p mînturile Israelului, liber-
tatea individual i demnitatea i libertatea de ocupa ie.Primele ase Legi 
Fundamentale definesc aranjamentele institu ionale i politice de stat92. Legea 
privind Ierusalimul are o importan i o valoare simbolic i stipuleaz  c  

                                                
92 Bechor G. Constitution for Israel. – Tel-Aviv: Maariv, 1996, p.87. 
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acest ora  este "unificat i complet i este capitala Israelului". Legea privind  
pamînturile din Israel declar  c  doar cinci procente din aceste pamînturi sunt 
private iar toate celelalte sunt arendate de cet enii Israelieni de la stat pentru 
o perioad  anumit  de timp. Ultimele dou  legi au fost adoptate în 1992 i 
sunt în esen a lor liberale, ele se concentreaz  mai mult la drepturile individu-
ale.  

Decizii importante i de natur  variat  au fost luate de-a lungul deschide-
rii Asambleii i în timpul func ion rii ei. De exemplu, înc  nu este clar care 
sunt hotarele interna ionale a Israelului. Problema r mîne actual  atîta timp 
cît exist  conflictul între Israel i vecinii lui Arabi, în mod particular cu Pa-
lestinienii. Doar în 1979 au fost definite hotarele  de sud dintre Israel i Egipt 
i doar în 1994 cele de est cu Iordania iar în 1999 hotarele de nord cu Leba-

non în ceea ce prive te cele de nord-est (Siria) i cele cu Palestina înc  nu 
sunt determinate. 

Natura non-liberal  a democra iei din Israel este bine exemplificat  prin 
abordarea problemei cet eniei. Deoarece statul apar ine poporului Evreiesc 
care este o etnie neclar , acesta nu apar ine cet enilor s i. Aceasta înseamn  

 Evreii care se afl  în afara rii au de fapt mai multe drepturi ca ceta enii 
arabi ne-Evrei ceta enii ai Israelului (care constituiau c tre 1999 mai mult de 
5% din popula ie). Legea Intoarcerii, care a fost adoptat  de Kneset în 1950, 
asigur i ofer  cet enie la oricare din Evreii care se întorc în ar . Emigra ia 
Evreilor din diaspor  în Israel este credo principal al mi rii Sioniste – mi -
care ce promoveaz  na ionalismul Evreiesc. 

Israelul este deci o ar  a imigran ilor care au venit din peste 100 de ri. 
Acest fapt este crucial pentru a în elege natura complex  social , politic , 
economic i cultural  a societ ii din Israel. Membrii acestor multe grupe 
sunt reprezentan i în sistemul pluripartidist din Israel. 

În timp ce unele alegeri au înregistrat peste 30 de partide concurente, nu-
marul partidelor ce au fost capabile s  acumuleze cel pu in un mandat pentru 
Knessetul bicameral, ele variaz  de la 9 (1951) pîn  la 17 (1981). Aceste par-
tide variaz  în num r de la partid ce este reprezentat de o persoan i partid 
ce au ob inut 56 de mandate cum ar fi acei din partidul Laburist (formal Ma-
pai i apoi Ma'arach) în 1969. Deoarece nici unul dintre partide n-a fost capa-
bil s  ob in  majoritatea de mandate în Knesset, guvernul a fost format de co-
ali iile de partide. De dou  ori Israelul a fost condus de c tre guverne de mi-
noritate fenomen bine cunoscut în Europa (1974 i 1993)93.  De  dou  ori  
(1967 i 1969) guverne formate de coali ii apropiate (wall-to-wall) a mem-
brilor Knessetului i de dou  ori (1984 i 1988) de c tre un guvern unitar. În 

                                                
93 Fein J.L. Politics in Israel. - Boston: Mass., 1967, p.24. 
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perioada anilor 1950 i 1960 structura tipic  a luat forma unei coali ii hiper-
numeroase (peste 70 de membri) i din 1977 a fost redus  la una minim . 

Din 1949 pîn  în 1977, partidul dominant a fost Laburist. Partidul domi-
nant fiind acel care nu numai este cel mai mare, dar i controleaz  guvernul i 
define te agenda public i dimensiunea politic  relevant .  

Într-adev r pîn  la alegerile din 1977 cînd partidul Laburist a pierdut fi-
ind învins de Likud activit ile politice i de partid au fost percepute de mul i 
ca nefavorabile. De la alegerile din 1981 totu i competi ia este inut  între 
dou  blocuri politice principale aproape egale numeric. Blocul Laburist care 
include aripa de stinga i partidele Arabe. i pe de alt  parte blocul Likud ca-
re include aripa de dreapta cu partidele na ionaliste, religioase i ultraortodo-
xe. Trebuie de men ionat c  în Israel aripa de dreapta / stînga se refer  la ori-
enta ia politic  privind securitatea i conflictul Arabo-Israelitean94. În esen  
cei din aripa de stînga sunt de acord s  ajung  la un compromis cu Palestinie-
nii i s  împart  p minturile cu ei, în timp ce cei din aripa dreapt  nu sunt 
dispu i s  cedeze. Deoarece în 1984 cele dou  blocuri s-au unit liderii lor, au 
format un guvern unitar i ei au continuat cu o structur  similar  iar i în 
1988. 

Excep ie fac partidele Arabe i ultraortodoxe i cele formate înainte de 
alegerile din 1996 (imigran ii Ru i) aproape toate partidele i-au pus începu-
turile în timpul mi rii Sioniste sau fac parte din frac iunile acestei mi ri. 
De fapt din 1988 este ilegal ca în Israel un partid s  nu împ rt easc  ideea 
fond rii Sioniste a statului (Israelul este un stat Evreiesc) sau s  promoveze o 
platform  rasist . Intreaga ar  constituie o zon  unic  de votare. Pîn  în 1996 
aleg torii au votat i a lor voturi au fost calculate de schema Reprezent rii 
Propor ionale95.  

tre anul 1974 schema cunoscut  ca Largest Remainder, Formula a fost 
înlocuit  de catre D'houndt's Highest Average Formula. Consecutiv, partidele 
mari beneficiau de dou  sau trei mandate fa  de partidele mici. Procentajul 
de blocare a fost crescut în 1992 de la unul, la unul jum tate procente i 
partidele mici puteau s  fie reprezentate de doi membri. Din 1996 aleg torii 
au fost ruga i s  fac  dou  voturi, unul pentru partidul lor de preferin i alt 
vot pentru prim-ministru. Aceste sciziuni au contribuit la m rirea influen ei 
partidelor mici sectariene. Aceast  tendin  sectarian  a devenit i mai puter-
nic  ducînd la sciziuni i mai mari în perioada ce a precedat alegerile din 
1999. Aceasta i explic  faptul de ce sistemul generos de reprezentare pro-

                                                
94 Goldberg G. The Parties in Israel. - Tel Aviv: Ramot., 1992, p.123. 
95 Arian A., Shamir M. The Elections in Israel. - Boulder: Westview Press, 1990, p.86 
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por ional  a fost adoptat în Israel i de ce este atît de dificil schimbul lui cu 
altul complet diferit. 

Schema reprezent rii propor ionale este inclusive în timp ce celelalte 
scheme sunt exclusive. Din 1949 Israelul a promulgat aceast  schem  gene-
roas  a reprezent rii propor ionale care face capabil  reprezentarea larg  a 
grupelor mari i mici. Acest sistem electoral a fost adoptat de c tre Congresul 
Sionist timpuriu. Una din explica iile adopt rii acestui sistem este foarte si-
mpl i anume faptul c  schemele reprezent rii propor ionale au fost produ-
sele i rezultatul gîndirii Europene a secolului nouasprezece i dat fiiind fap-
tul c  mi carea Sionist  a fost stabilit  în aceast  perioad  este evident de ce 
liderii ei au adoptat o astfel de schem .  

Dar o explica ie mai substan ial  ar fi i natura mi rii Sioniste. Unul 
din scopurile mi rilor na ionale este recrutarea cît mai mult posibil  a sus i-

torilor ideilor lor. Sioni tii care promovau ideea na ional  a stabilirii Ho-
meland pentru poporul Evreiesc au fost pîn  la mijlocul secolului dou zeci 
un grup minoritar printre Evreii din Europa. Solu ia lor pentru rezolvarea pro-
blemei anti-semitiste nu a fost foarte atractiv  pentru mul i dintre Evrei deo-
arece aceasta implic  incertitudini mari i costuri înalte. Alte op iuni care în 
acea perioad  p reau s  fie mai efective erau: imigra ia spre Vest, asimilarea 
Cre tinismului, adaptarea simbolurilor religioase, ritualurilor i doctrinelor la 
mediul ce prevala, Comunism, Socialismul Evreiesc, autonomii sau interna i-
onalii i ortodoc ii tradi ionali care continu  s  cread  c  credin a Evreilor 
este în mîinile lui Dumnezeu.  

Contrar acestei opozi ii Sioni tii au încercat s  se extind  prin atragerea 
de partea lor mai multe grupe mici i indivizi din ora e i state din toat  
Europa. Cu toate acestea nu to i liderii lor au aprobat acest mod indiscrimina-
tor de recrutare, în elegînd c  vorbind în numele întregului popor Evreiesc 
mi carea ar putea doar dispunînd de cea mai larg  baz  posibil . Schema rep-
rezent rii propor ionale (PR) ce a fost adoptat  a creat un astfel de efect. Re-
sursele ce erau distribuite între reprezentan i erau efectiv simbolice, în timp 
ce afacerile mi rii erau în mîinile liderilor grupei mici. 

În 1948 Consiliul de Stat Provizoriu a decis s  foloseasc  schema RP do-
ar o singur  dat  pentru alegerile din 1949 a Asambleii Constitu ionale. Ea fi-
ind propus  deoarece a fost anterior folosit  în cazul alegerilor institu iiilor 
Sioniste fiind capabil  s  produc  alegeri efective i u oare. Rezultatele ale-
gerilor din 1949 au fost destul de impresionante pentru participan ii majori. 
Mapai a prevalat ca unul din cel mai mare partid acumulînd 35% din voturi. 
Alte trei partide au fost de m rime mijlocie. Mapam un alt partid socialist de 
stînga i un candidat pentru coali ia de guvern mînt a ob inut 14,7%, Frontul 
Religios Unit un alt partener poten ial al coali iei -12,3%, Herut - oponentul 
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ideologic principal a ob inut 11,5%. Cele 26,5% ce au ramas au fost împ ite 
între celelalte partide96.  

Succesul partidului Mapai de-a lungul celui dintîi Knesset au fost destul 
de impresionante: transformarea Asambleii Constitu ionale în parlament, 
amînarea deciziei privind adoptarea Constitu iei pentru urm torii ani .a. Cu 
un astfel de success i în absen a unei for e politice majore de opozi ie, inten-
ia de a schimba i a reforma schema electoral  a fost redus . Pentru a- i înt -

ri pozi iile Mapai a ini iat trei decizii majore pentru politica din Israel. Prima 
din  ele  a  fost  s  fie  utilizat  în  continuare  schema RP pentru  alegerile  în  al  
doilea Knesset. A doua, pragul electoral s  constituie un procent i a treia s  
fie schimbat  formula pentru distribuirea mandatelor de deputa i de la Hegen-
bach-Bishop la Largest Remainder Formula. Astfel sistema RP a r mas i a 
fost utilizat  cu mici schimb ri pentru urm torii cincizeci de ani. 

Necesitatea i dorin a de a schimba sistemul electoral a fost pentru prima 
dat  expus  de Ben Gurion la începutul anilor 1950. El privea Knessetul frag-
mentat ca pe o relicv  mo tenit  de la Diaspora. Ben Gurion argumenta c  si-
stemul reprezent rii propor ionale produce dezordine în democra ie i a sus i-
nut necesitatea schimb rii ca un mod de a oferi aleg torilor s  spun  mai 
mult în alegerile candida ilor. El spera s  construiasc  un sistem nou bazat pe 
cel Britanic i anume pe alegerile regionale. Mai mult ca atît el dorea împar i-
rea rii în 120 de districte diferite. Fiecare din ele s  dispun  de un num r 
anumit de aleg tori i fiecare district s  aleag  reprezentantul lui în Knesset.  

Sistemul regional ar fi minimalizat puterea diferitor blocuri politice cum 
ar fi cele religioase sau Arabe. Deasemenea ar fi limitat sau ar fi avut un efect 
negativ asupra partidelor mici, de dreapta i stînga esichierului politic, care ar 
fi putut chiar s  dispar  de pe arena politic . Cu toate afirm rile f cute de 
Ben Gurion, Knessetul în 1953 a adoptat legea care p stra sistemul reprezen-

rii propor ionale ce fusese promulgat în 1949. 
În 1954 Ben Gurion i Ministrul Afacerilor Externe Moshe Sharet au 

propus în cadrul adun rii partidului lor s  adopte un nou sistem electoral deo-
arece sistemul RP nu asigura o reflectare complet i precis  a opiniei publi-
ce. Astfel i partidul Mapai a sus inut propunerea prim-ministrului de a 
schimba sistemul electoral pe unul bazat pe împ irea rii în 120 de distric-
te. Aceast  propunere a ap rut i pe platforma electoral  a partidului Mapai 
în 1955. De-lungul guvern rii lui Ben Gurion97 partidul Mapai a ob inut între 
40 i 47 mandate de deputa i. Cu toate acestea în 1958 cele dou  propuneri de 
                                                
96 Akzin B. The Role of Parties in Israeli Democracy. // Journal of Politics, 1955, N4, 

p.507-545. 
97 Ben Gurion D. Eretz Yisrael Hamitchadeshet (The Renewed Israel). – Tel-Aviv, 

1969. 
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a schimba sistemul electoral prezentate Knessetului de c tre Mapai i Sioni-
tii Generali nu au fost acceptate. 

Ben Gurion a fost demis din postul de prim-ministru în 1963 dar cî iva 
dintre adep ii lui au continuat eforturile pentru a ob ine o schimbare electora-

. În acela i timp sus in torii principali ai schimb rii erau membrii partidelor 
Mapai i Liberal care pierduse din putere de-a lungul deceniului. Din aceast  
cauz  ele au fost nevoite s  formeze un bloc cu alte partide mici care nu erau 
la rîndul lor cointeresate în schimbarea sistemului electoral. Conducerea Ach-
dut Ha'avoda a format un bloc cu Mapai în 1965, împreun  formînd Maarach 
care s-a opus schimb rii electorale.  

Acordul Gahal din 1965 între Liberali i Herut a permis Liberalilor s  
continuie a lor sus inere a schimb rii electorale chiar de i partidul Herut i în 
special Menachem Begin a lor lider s-a opus acestei idei. Au mai fost f cute 
încerc ri de a schimba sistemul electoral în 1973 i apoi în 1976 de Mi carea 
Democratic . Ei propuneau schimbarea prin divizarea rii conform sistemu-
lui regional sau districtual. Pentru prima dat  la alegerile din 1977 partidul 
Likud a învins astfel înlocuind partidul Laburist. Ei i-au invitat pe membrii 
Mi rii Democratice s  participe la formarea coali iei de guvern mînt iar 
ace tia  la  rîndul  lor  au  fost  de  acord  doar  cu  condi ia  c  va  fi  instituit  
schema regional  de alegeri. Ceea ce nu s-a întîmplat niciodat . Prim-minist-
ru nu a avut inten ia s  pun  în pericol influen a partidului mai ales c  Mi -
carea Democratic  a început s  se f rîmi eze i destr marea complet  s-a pro-
dus în 1981. 

Problema privind schimbarea sistemului electoral a mai fost abordat i 
în timpul campaniei electorale pentru Knessetul al 11 în 1984 i al 12 în 
198898. Un grup de profesori de la Universitatea din Tel-Aviv au publicat 
propunerea pentru reforma electoral . Ei erau pentru dou  scheme concomi-
tente: alegerea a 60 de membri în Knesset din 60 de districte i mai mult de 
60 în alegerile na ionale. Ei propuneau un sistem propor ional cu pragul ele-
ctoral de 2.5%. Gad Yaacobi ministrul Muncii a propus un plan alternativ ca-
re prevedea alegerea a 80 de membri din 20 de districte i a 40 pentru alege-
rile na ionale.  

Toate aceste propuneri combinau elemente ale sistemului regional / dist-
rictual cu reprezentarea propor ional  na ional . Ele pareau s  mobilizeze 
partidele mici în sus inerea noului sistem. Elementul sistemului care facilita 
alegerea a mai mult decît un reprezentant din fiecare district ar avea s  duc  
la confruntarea dintre candida ii aceluia i partid care ar fi unul împotriva al-
tuia din acela i district. Aceasta ar fi deschis u ile pentru partidele mici. Una 
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din propuneri era bazat  pe sistemul german care prevedea c  reprezentarea 
fiecarui partid în Knesset s  fie bazat  pe puterea ob inut  în alegerile na io-
nale. 

i în anul 1988 au fost analizate mai multe propuneri de schimbare elec-
toral  în Knesset dar fiind divergen e prea mari a a i nu s-a ajuns la nici un 
compromis. Membrii Knessetului erau ale i de un sistem ce garanta majorita-
tea pentru acele partide care s-au opus schimb rii i astfel ele nu puteau vota 
împotriva lor. Deaceea, în 1988 a fost propus ca trei dintre judec torii Cur ii 
Supreme s  determine hotarele celor trei districte dar i aceast  ini iativ  a 
suferit e ec.  

De la alegerile din 1977, regulile jocului politic au fost schimbate. Likud 
înflorea pe cînd partidul Laburist a suferit schimb ri privind num rul de 
membri pîn  ce au fost formate dou  tabere politice egale la num r care inc-
ludeau dou  partide mari i cîteva mai mici. Partidele mici ocupau pozi ia 
cheie determinau în esen , care dintre partidele mari va forma guvernul. Pro-
blema era i mai acut  cînd nici unul din partidele mari nu puteau s  formeze 
o coali ie. Fiecare din partidele mari credeau c  al turarea la cele mici i for-
marea coali iilor va bloca schimbarea electoral .  

Doar dup  alegerile din 1988 a devenit clar c  schimbarea electoral  este 
inevitabil . Laburi tii au pierdut din nou alegerile pentru a patra oar i poli-
ticienii lor de vaz  considerau c  doar o schimbare a sistemului electoral va 
îmbun i ansele lor pentru cîstigarea puterii. Doar în 1995 reforma electo-
ral  a fost adoptat . Dar c tre acea perioad  interesele politice conflictuale a 
acelor dou  mari partide au dus la un compromis care a piermis formarea 
unui sistem mixt: o reprezentare propor ional  înalt  inclusiv pentru Knesset 
i Regula a doua stadie a majorit ii exclusive pentru alegerea prim-ministru-

lui.  
De-a lungul anilor cîteva schimb ri au fost f cute în formula prin care Is-

raelienii î i aleg reprezentan ii lor în Knesset. Astfel de la alegerile în Knes-
set în 1951 i pîn  la alegerile din 1973 formula de votare folosit  pentru a 
desemna i a repartiza locurile a fost bazat  pe a a numita Largest Remainder 
Formula. Aceasta este o schem  destul de simpl : toate voturile sunt calculate 
(V)99, excep ie f cînd doar partidele care n-au ob inut num rul necesar de vo-
turi pentru a trece pragul electoral. Apoi V este împ it la cele 120 de locuri. 
Rezultatul împ irii este numit un indicator (I) pentru un loc. Repartizarea 
mandatelor se face în dependen  de num rul indicatorului I care partidele l-
au ob inut. Deoarece este pu in probabil ca num rul I s  corespund  exact cu 
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num rul de locuri (L), atunci restul voturilor sunt distribuite în concordan  
cu num rul vacant de locuri r mase. Astfel partidele cu cele mai largi r i-
e vor ob ine aceste locuri vacante în dependen  de m rimea restului. 

Trebuie de men ionat c  probabilitatea partidelor atît mari cît i mici în 
ob inerea restului cî mai mare pentru a fi calificate pentru un loc extra este 
aceea i, deoarece este independent  de num rul lui L ob inut prin evaluarea 
deplin  a lui I. Deaceea cînd un partid mic ob ine un loc extra acest fapt îi 
cre te puterea pîn  la 100%, iar cînd un partid mare ob ine acest loc contri-
bu ia la puterea lui este marginal .  

Totu i aceste margine pot fi cruciale în construirea coali iilor de putere. 
În 1969, doi ani mai tîrziu dup  victoria remarcabil  a Israelului în R zboiul 
de ase Zile împotriva for elor aliate a Egiptului, Siriei i Iordaniei sub con-
ducerea lui Golda Meir partidul Laburist (social-democra ii din Mapai i Ha-
chdut Ha'avoda i Rafi) au ob inut 56 de locuri în Knesset. Formînd coali ie 
i cu sectorul Arab care a ob inut 4 locuri mai aveau nevoie doar de un singur 

loc pentru a ob ine minimum i a forma coali ia de guvernare. Aceast  situa-
ie i a servit ca stimulent pentru partidul de conducere de a face careva schi-

mb ri în sistemul de votare. 
Cu toate acestea ei n-au putut schimba prea multe i în 1977 cînd parti-

dul Likud l-a înlocuit pe cel Laburist pentru prima dat  ca partid de conduce-
re,  cauza  fiind  coali ia  format  de  ei  nu  dep ea  61  de  membri.  Procentajul  
pragului electoral este determinat de m rimea parlamentului i în Israel aces-
ta este 120 iar în Statele Unite 535 (o combina ie între membrii Camerei Re-
prezentan ilor i Senatului. De-a lungul perioadei planific rii Asambleii Con-
stitu ionale 1948, au fost înaintate cîteva propuneri pentru m rimea dorit  a 
Asambleii. Ele includeau propuneri de 71, 85, 101, 120 i 171 de membri ai 
camerei. Reprezentan ii partidelor mici erau desigur pentru m rimea mare a 
pragului pe cînd  partidele mari sus ineau ideea unui prag mic. 

Astfel a fost g sit compromisul i a fost adoptat pragul de 120 de memb-
ri i 12 partide au fost alese în Asambleie. Procentajul pragului de obicei este 
adoptat de organul de votare i este destinat s  limiteze reprezentarea grupe-
lor mici de a m ri probabilitatea ca acele alese s  fie capabile s  formeze un 
guvern bazat pe for e centrale din societate. Cînd reprezentarea este principa-
la valoare atunci pragurile nu sunt impuse, cum ar fi în cazul alegerilor Fede-
ra iei Sioniste sau a Federa iei Uniunii Muncitorilor din Israel (Histadrut), a 
fost stabilit la un nivel minim. Nivelul pragului stabilit în 1948100 a fost doar 
de un procent care era cu 17 procente mai mare decît pragul natural determi-
nat de m rimea Asambleii (Knesset) (120:100-183).  
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Mapai partidul care se afla la moment la putere i putea s  influen eze 
asupra stabilirii pragului în loc s  accepte propunerea partidelor mari a sus i-
nut ideea partidelor mici i a determinat pragul de un procent. Mapai a renun-
at la ansa de a ob ine mai multe mandate, iar pozi ia partidelor mari i mici 

ne este clar  fiind dictat  doar de interese ra ionale. 
Pragurile joase creeaz  stimulente pentru multe grupe care încearc  s  

concureze pentru cel pu in un mandat în parlament. Aceasta atrage aleg tori 
din toat ara, dar pericolul cel mai mare este pentru partidele medii. Pragul 
mic face dificil  posibilitatea partidelor medii de a se l rgi. Aceasta limiteaz  
mi carea lor în zonele de votare a partidelor mari. 

În 1992 cînd pragul electoral a fost crescut pîn  la 1.5% ca rezultat au 
fost formate dou  blocuri tehnice Meretz i Yadut Hatorha101. Primul a fost o 
coali ie a trei partide, Ratz, Mapam i Shinui a c ror platform  sus inea ideea 
de pace cu Palestina. Yaddut Hatorha care consista din dou  partide ultra reli-
gioase, Agudat Israel i Degel Hatorha, ar fi avut destul de mari dificult i 
protejînd reprezentarea celui de al doilea grup f  o ciocnire preelectoral . 

tre anul 1992 schimb ri esen iale în m rimea pragului nu au fost ado-
ptate i aceasta se datoreaz  faptului c  puterea a trecut în mîinile partidului 
Laburist de la Likud. Iar cei care erau pentru schimbare i anume partidul de 
trei persoane Techia care considerau ca sa se protejeze de la alte grupe mici 
de dreapta na ionaliste era nevoie de o barier  a pragului au pierdut multe vo-
turi. Astfel partidul Laburist condus de Rabin, au învins i au început imediat 

 duc  tratative de pace cu Palestinienii ceea ce era diametral opus cu pozi i-
ile Techia i a altor partide mici. 

Sistemele electorale au mai multe componen e pe lîng  pragurile i for-
mula specific . Cinci dintre ele cu specificul lor în Israel le vom analiza: dre-
ptul la vot, dreptul de a candida, accesibilitatea indivizilor la procesul de vo-
tare, finansarea partidelor, publicitatea prin intermediul mass-mediei. 

Toate sistemele politice democratice stabilesc limite pentru dreptul la 
vot. Vîrsta este cea mai tipica din aceste limite, dar exist i alte limite cum 
ar fi genul sau institu ionalizarea. În Israel, Legea Fundamental : Knessetul 
furnizeaz  dreptul la vot pentru fiecare cet ean Israelean care a atins vîrsta 
de 18 ani dac  justi ia nu-i interzice acest drept. Deasemenea numai cet enii 
Israelieni care se afl  la momentul alegerilor pe teritoriul rii pot vota. Ex-
cep ie doar se face pentru diploma i i marinarii care se afl  pe cor biile Is-
raelului care sunt considerate de dreptul interna ional ce se afl  pe teritoriul 

rii. Ben Gurion a fost acel care a ini iat aceast  limit  astfel el a încercat s  
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evite criticismul interna ional împotriva Israelului pentru refuzul de a lua par-
te la vot sutelor de Arabi reziden i care au p sit ara ca urmare a R zboiului 
de Independen .  

Trebuie totu i de notat c  aceasta contrazice declara iei Mi rii Sioniste 
privind baza legal  a rii care acorda suveranitate statului ce apar ine Evrei-
lor  i  nu  cet enilor  s i.  Aceasta  a  fost  discu ia  principal  în  1990 între  cei  
mai mul i Israelieni care acceptau ca Israelul apar ine Evreilor i a celor care 
promovau ideea  c  Israelul apar ine cet enilor s i. 

Aceast  lege are un efect politic interesant. Ziua legal  de alegeri a fost 
stabilit  ca fiind Joia din prima s ptamîn  din luna Noiembrie dup  patru ani 
de la ultimile alegeri. Dar aceasta s-a întîmplat doar de trei ori (1959, 1965 si 
1988). Votul de non-confiden  guvernului, crize politice sau decizia prim-
ministrului de a desf ura alegeri sunt motivele principale pentru nerespecta-
rea datei stabilite legal. Deaceea lunile Mai, Iunie i Iulie au devenit cele mai 
populare pentru a desf ura alegerile. Dar totu i o dat  specific  a fost deter-
minat  dup  mai multe dezbateri i negocieri ce au avut loc între reprezentan-
ii partidelor majore. Likudul se pare are mai mult de cî tigat de la alegerile 

ce se desf oar  vara i anume datorit  faptului c  majoritatea reprezentan i-
lor partidului Laburist sunt pleca i în vacan a de var  în afara rii. Compro-
misul stabilit a fost perioada ce cuprinde prim vara i vara devreme. 

Dreptul de a candida în Israel ca i în multe democra ii impune stipul ri 
a dreptului persoanei sau partidului s  prezinte candidaturile pentru alegeri. 
În Israel limite au fost ad ugate de-alungul anilor pentru a preveni i a împie-
dica unele partide de la participarea la alegeri. De exemplu, dou  partide nu 
au putut participa deoarece platformele lor violau valorile de baz  a Israelu-
lui. În primul caz este vorba de partidul Arab (1969) pe lista membrilor figu-
rau persoane care f ceau parte din organiza ia Araba El Ard, care a fost dec-
larat  de Ministerul de Ap rare ca fiind ilegal . De asemenea în 1987 un alt 
partid Khach, condus de Rabbi Meir Khana, i-a fost interzis  prezen a la 
competi ia electoral  deoarece platforma lui con inea politici rasiale împotri-
va popula iei Arabe. Interzicerea impus  partidului Khach a fost legal i se 
baza pe amendamentul din 1985 emis de Knesset pentru Legea Fundamenta-

102 care declara c  nici un partid nu poate lua parte la alegeri dac  mesajele 
lor neag  existen a statului Israel ca apar inînd poporului Evreiesc, neag  na-
tura democratic  a statului i cheam  la discrimin ri rasiale. 

Accesibilitatea indivizilor la procesul de votare în Israel este maximal  
aceasta se datoreaz  costurilor personale minimale. Deaceea, ratele de votare 

                                                
102 Reichman U. A Proposal for a Constitution for the State of Israel. - Tel-Aviv: Maa-

riv, 1992, p.47. 
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sunt în continuare printre cele mai înalte comparativ cu alte democra ii. Fie-
care persoan  dispune de o scrisoare sau o combina ie de scrisori prezentate 
pe lista de votare i care semnific  alegerea ei sau a lui pentru un anume par-
tid. Scrisorile sunt prezentate în Evrit  sau în Arab . Exist  mai multe cir-
cumscrip ii de votare ce sunt amplasate în fiecare localitate. Data alegerilor 
este de obicei Shabbat (Sîmb ta). Solda ii au dreptul de a p si taberele lor 
militare i de a vota precum i prizonierii (1988) au dreptul de a vota. Solda ii 
voteaz  în plicuri duble care sunt de obicei deschise dup  ce toate voturile ci-
vililor sunt calculate i prizonierii voteaz  în închisori. 

Finan area partidelor are loc în conformitate cu legea ce a fost adoptat  
în 1973. Ea define te unit i financiare care sunt ajustate odat  la o perioad  
anumit  de timp. Aceste unit i sunt multiplicate de num rul de mandate de 
care partidul dispune. Astfel cu cît partidul este mai mare cu atît îi revine lui 
mai mul i bani publici pentru activitatea lui. Legea deasemenea interzice ac-
ceptarea contribu iilor directe sau indirecte de la cet enii Israelieni sau de la 
corpora iile str ine. Înc  r mîne destul de dificil  detectarea cine doneaz i a 
cui contribu ii sunt transferate de la surse str ine cel mai mult (Evrei) partide-
lor concurente, practica care este foarte r pîndit  printre politicienii Israeli-
eni. 

Legea privind Alegerile (1959), la care au fost f cute cîteva amendamen-
te, stipuleaz  faptul c  fiecare partid concurent prime te 25 minute de efir la 
radio i 10 minute pentru translarea la TV. Din 1996, propaganda politic  es-
te transmis  atît de televiziunea public  cît i de cea comercial . 

În luna Mai 1999, Israelitenii au venit la urnele de votare i l-au ales în 
calitate de prim ministru pe Ehud Barak. Alegerile din 1999 au fost desf u-
rate în conformitate cu reforma fundamental  a sistemului electoral f cut  în 
1992. Alegerile din 1996 au fost primele alegeri ce au permis Israeltenilor s  
voteze direct prim- ministru. Toate mandatele pentru Knesset au fost acordate 
direct propor ional la voturile ob inute în alegerile na ionale, deaceea ara a 
fost în esen  un district unic electoral ce au ales 120 de reprezentan i. 

Una din problemele principale a sistemului politic din Israel este dificul-
tatea în formarea i sus inerea coali iilor de guvern mînt. Israelul are i întot-
deauna a avut doi factori ce au stimulat multipartidismul:  

(1) un sistem extrem de reprezentare propor ional  care acorda mandate 
partidelor ce dispun doar de cîteva voturi  

(2) clevaje distincte etnice, ideologice i religioase. Cînd o societate fra-
gmentat  are un sistem electoral ce încurajeaz  mai multe partide este i evi-
dent faptul form rii dificile a majorit ii de guvernare. Un astfel de caz este 
cel al Israelului. Reforma electorala din Israel nu numai c  n-a izbutit s  atace 
aceast  problem  fundamental , dar a f cut-o i mai rea. 
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Sistemul electoral din Israel este destinat în origine pentru a reprezenta 
interesele diferitor aleg tori îns  aceasta este problematic din cauza dispro-
por ionalit ii care le este acordat  minorit ilor. Pentru a ameliora aceste di-
ficult i, au fost ini iate reforme pentru alegerile din 1996. Prin alegerea dire-
ct  a prim ministrului reformatorii sperau s  amplifice puterea oficiului prim-
ministrului i astfel s  atenuieze dispropor ionalitatea influen ei partidelor 
mici. Astfel ei sperau c  va spori abilitatea prim-ministrului de a guverna i 
astfel va contribui la stabilitatea Democra iei Israelului. Cu toate acestea re-
zultatele alegerilor din 1996 i 1999 nu au adeverit aceste a tept ri. 

Reformele electorale din Israel au ie uat deoarece reformatorii nu au luat 
în considera ie un moment crucial pentru procesul în cauz . Reformele au 
fost f cute pentru a-i oferi prim-ministrului necesitatea minim  de a depinde 
de partidele mici astfel de-ai înt ri puterea. În baza noului sistem aleg torii 
erau pu i în fa a faptului nu doar de a vota pentru un prim-ministru individu-
al, dar i de a alege un partid diferit pentru Knesset. Aleg torii au început s  
voteze mai mult pentru partidele mici, continuind astfel s  limiteze abilitatea 
prim-ministrului de a guverna. Înainte de alegerile din 1996, Pre edintele de 
obicei era acela care numea liderul partidului cel mai mare care s  formeze 
guvernul. Deaceea aleg torii erau încuraja i s  voteze pentru partidul al c rui 
lider ei doreau s  fie prim ministru. Noul sistem le-a permis s  voteze direct 
atît pentru prim ministru cît i pentru un partid diferit care considerau ei le va 
reprezenta interesele i necesit ile specifice. Trebuie de men ionat c  perioa-
da dup  reforma electoral  nu exista dovezi ca guvernele din Israel s  fie mai 
puternice decît erau anterior.  

Sistemele electorale i regulile create de ele furnizeaz  cadrul de operare 
a guvernului i astfel îi ofer i legitimitate de a face procese. Mai mult ca 
atît, ele ofer  leg tura principal  între mandate i voturi103. Sistemul din 
Israel are un nivel înalt de incluziune; aceasta ofer  la multe persoane i 
grupuri s  fie reprezentate i s  concureze pentru resurse. Cu atîtea partide 
mici reprezentate în Knesset reforma sistemului electoral devine foarte 
dificil . Înainte de efectuarea reformei electorale actuale, sistemul Israelitean 
a fost o democra ie parlamentar  cu un singur district de votare de 120 de 
membri ale i la fiecare patru ani. Fiecare partid va dispune de lista lui de 
candidate, creeaz  platforma i caut  suport din partea electoratului. Toate 
partidele care au ob inut minimum necesar de voturi va primi o propor ie de 
mandate egal  cu propor ia total  a lor de voturi. Mandatele erau acordate 
conform sistemului Largest Remainder Formula (folosit în Israel din 1951-

                                                
103 Taagepera R., Shugart M.S. Seats and Votes: Determinants of Electoral Systems. – 

New-Haven, Conn., 1991, p.45. 
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1973) sau Highest Average (D'houndt) System, care a fost întrebuin at în 
1949 i apoi din 1973 pîn  în prezent.  

Acest sistem este cunoscut în Israel ca sistemul Bader-Ofer, dup  numele 
a doi politicieni care l-au introdus.Aceast  întrebuin are a doar unui singur 
district în combina ie cu un prag mic pentru ob inerea mandatelor, cauzeaz  
publicul i indivizii s  cread  c  este mai u or s  ob ii cel pu in un loc în 
Knesset. Mai mult ca atît nici un partid n-a ob inut vreodat  o majoritate de 
voturi. Deaceea este clar c  toate guvernele au trebuit s  fie formate de coa-
li ii, de fapt îns i cele mai multe din politicile Israeltene sunt construc ii de 
coali ie. Pentru a în elege sistemul politic din Israel trebuie de atras aten ia 
asupra procesului i regulilor de formare a coali iilor care încep de îndat  ce 
s-au terminat alegerile. Pre edintele se consulta cu liderii fiec rui partid i de-
termina cui ar trebui sa-i încredin eze formarea guvernului.  

Liderul partidului ales i se pune la dispozi ie 21 de zile pentru a forma un 
guvern i a prezenta lista acestuia Knessetului. Dac  acesta este incapabil s  
formeze guvernul lui i  se acord  înc  21 de zile sau se nume te un alt lider 
pentru a urmari realizarea scopului dat. Cînd noul guvern este aprobat de 
Knesset procesul de formare a coali iei este finisat. În timpul sistemului vechi 
guvernul putea s  nu fie aprobat de Knesset timp de 4-5 ani i chiar în acest 
timp putea s  primeasc  votul de non-confiden . 

Gideon Doron men ioneaz  c  sistemul politic din Israel din anii 1948-
1992 a fost bazat pe structura de guvernare ce îi servea pe Yishuv (Comunita-
tea Evreiasc  din Palestina înainte de independen )104. R cinile acestui cu-
rent vin din secolul XIX, perioada timpurie a mi rii Sioniste. Pentru a avea 
sus in tori i a forma o imagine puternic  pe arena interna ional , Mi carea 
Sionist  trebuia s  recruteze cît mai mul i adep i. Un mod de a atinge acest 
scop era adoptarea unui sistem relativ generos de reprezentare care permite 
incluziunea mai multor grupe de la cele mici la cele mari a comunit ilor Ev-
reie ti r spîndite în toat  Europa i lumea. Nu a existat niciodat  o dezbatere 
sistematic  asupra faptului ce sistem politic ar trebui s  fie105. De la R zboiul 
de Independen  începînd cu prima zi dupa ce na iunea i-a declarat statalita-
tea, a existat doar a a numitul timp academic pentru dezbaterile referitoare la 
cel mai bun sistem de guvernare. 

De asemenea ar trebui s  lu m în considera ie c  o influen  puternic  a 
fost exercitat  de sistemul Marii Britanii asupra sistemului din Israel imple-
mentat în 1948. Israelul de acum, numit înainte Palestina a fost guvernat de 

tre autorit ile britanice între 1917 i 1948. Prin cooperare i lupt  puterni-
                                                
104 Rael J.I. Party and Politics in Israel: Three Visions of a Jewish State. - New York, 

1981, p.56. 
105 Fein L.J. Politics and Israel. - Boston, Mass., 1967, p.58. 
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, poporul Evreiesc a început s  studieze s  în eleag i s  adopte un sistem 
similar cu sistemul Britanic de guvernare106. Sistemul Britanic s-a potrivit 
bine cu tendin ele socialiste a multor sioni ti timpurii. Totu i o dificultate a 
ap rut cu acest aranjament faptul c  Israelul nu-i Marea Britanie. Bagehot 
argumenteaz  "caracteristicile Constitu iei Britanice sunt inaplicabile în rile 
unde nu exist  materiale pentru monarhie sau aristocra ie"107. Deci era nevoie 
de un sistem ce se potrivea perfect circumstan elor unice din Israel, deaceea 
nici nu-i de mirare c  acest sistem s-a dovedit imperfect. 

Propunerea de a alege prim ministrul direct a fost adoptat  ca lege (Le-
gea Fundamental  a Guvernului) în 1992 în ultimele zile ale celui de-al 12 
Knesset. Aceast  idée a fost discutatî în perioada Martie-Iunie 1990. Atunci 
Likudul i Laburi tii se luptau s  formeze coali ii minime de conducere pent-
ru a dizolva al doilea Guvern Na ional Unit. Ei au venit cu ini iative de a pro-
duce schimb ri în alegerea prim ministrului. Aceasta trebuia s  diminuieze 
dependen a prim ministrului de Knesset. Prim-ministrul Shamir i mul i rep-
rezentan i ai partidului Likud s-au opus acestei propuneri fiind preocupa i de 
faptul c  Ytzhak Rabin ar putea fi ales în alegerile directe. Totu i dup  dez-
bateri aprinse în ultima zi a celui de-al 12 Knesset reforma a trecut i men i-
nea nu numai ideea alegerilor directe a prim ministrului, dar i propunerea c  
votul de Non Confiden  va însemna demisionarea Knessetului. 

Reformele f cute în 1992 aveau ca scop cre terea legitimit ii i puterii 
prim-ministrului. i nu se propunea deloc limitarea puterii partidelor mici 
ceea ce se credea de fapt c  se va ob ine. 

Dac  examin m rezultatele alegerilor din 1996 vom observa transferul 
dramatic al puterii de la partidele mari (Laburist i Likud) la cele mai mici. 
Cele dou  partide care au ob inut în 1992, 84 de manadate pentru Knesset în 
alegerile din 1996 ele au reu it s  primeasc  doar 66 i doar 45 în 1999. În 
1996 alte partide cum ar fi Shas, partidul religios National i Hadash i-au 

rit considerabil procentajul de ob inere a mandatelor pentru Knesset la 67, 
50 i 67 procente, respectiv aceast  tendin  a urmat i la alegerile din 1999 
cînd Shas i-a crescut procentajul pîn  la 70. Totu i noul sistem implementat 
în 1996 a avut rezultate nu numai în transferul puterii de la partidele mari la 
cele mici existente deja, dar i a facut ca multe noi partide s  ob in  repre-
zentare în Knesset. Recordul de 35 partide ce au participat la alegerile din 
1999 i 15 care au ob inut mandate în Knesset demonstreaz  faptul c  ele au 
trecut pragul electoral de 1.5%. De i Natanyahu în 1996 i Barak în 1999 au 
fost ale i direct ca prim mini tri ei au fost nevoi i s  formeze coali ii ca lideri 

                                                
106 Harris M. Democracy in Israel. - Typescript, 1990, p.125. 
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a partidelor ce au ob inut doar 32 de mandate în cazul lui Netanyahu i 36 în 
cazul lui Barak. Aceasta fiind cauzat de pragul mic care a permis multor 
partide mici s  fie reprezentate în Knesset i astfel prim ministrul ales era pus 
în fa a faptului de a forma coali ii de guvern mînt. Reforma avea ca scop l r-
girea prerogativelor prim ministrului i minimalizarea dependen ei lui fa  de 
Knesset îns  aceasta nu s-a realizat. 

În alegerile din 1996 i 1999, Israelitenii aleg tori s-au dovedit a fi mai 
sofistica i decît se a teptau reformatorii. M rimea celor dou  partide mari a 
sc zut la 55 procente în Knesset (1996) i 37 procente în 1999. Cu toate aces-
tea au mai fost f cute încerc ri de a schimba reforma electoral i anume de a 
elimina alegerile directe108. Uzi Landau (Likud) i Yossi Beilin (Labor), care 
au cooperat pentru reforma nou , au propus o parte din legisla ie, în timp ce 
Moshe Shahal de la Laburi ti a propus o alt  parte. Landau-Beilin a propus c  
Israelul ori se întoarce la sistemul vechi ori prim ministru va fi ales de Knes-
set, fiecare partid prezentîndu- i candidatul pentru vot. Beilin a argumentat c  
noua lege sl be te partidele mari, iar Shahal a observat c  partidele mici au 
crescut cu mult în ac iunea pîrghiei. Totu i politicienii sunt preocupa i de fap-
tul c  reformele pe de o parte duc la rezolvarea problemelor iar pe de alt  
parte creaz  noi probleme. O dat  cu noul sistem electoral adoptat în Iulie 
1999 Israelul a anun at c  dore te i este în perspectiva de a cre te pragul ele-
ctoral de la 1.5% la 2.5%. Aceast  propunere este sus inut  de cî iva membri 
ai partidului Likud. 

Procesul de formare a coali iilor este inerent legat de abilitatea guvernu-
lui de a lua decizii i de a guverna. Problemele legate de formarea coali iilor 

ceau parte din realitatea politic  a Israelului din 1948 i au fost intensificate 
pe la sfîr itul anului 1970. Implementarea reformei electorale din 1992 demo-
nstreaz  c  crearea coali iilor este o problem  constu ional  serioas  care ne-
cesit  o solu ie; e uarea reformelor timpurii, de a rezolva problema în cauz  
ne indic  faptul c  solu ia pa nic  este imposibil . Incapacitatea sistemului 
politic din Israel de a solu iona sau cel pu in de a se adresa serios acestei pro-
bleme în timp de cinci deceniii poate s  fie indicatorul a aceea ca problema 
este imposibil  de a fi rezolvat . Totusi, recunoa terea faptului c  problema 
are serioase implica ii asupra guvern rii, procesului politic i fond rii democ-
ratice a statului poate s -i fac  pe deputa ii Knessetului s  caute o reform  
mai efectiva109. 
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This article examines the dimensions of party system in the Republic of 
Moldova, particularly the criteria of analysis of the party system – quantitati-
ve criteria, electoral, criteria of relevance, and of polarization. According to 
these criteria are examined the specific features of consolidation and forma-
tion of  moldovan party system. A special stress is put on the defining of sys-
tem as a system of extreme 

Pluralism, as well as on the instability of party sphere which is polarized 
according to ideological format and its electoral impact, the stress is also put 
on the relations of multipolarized assymetry etc. 

 
Ast zi, la mai bine de un deceniu de c ut ri intense a modalit ilor opti-

me de democratizare a societ ii posttotalitare, inclusiv moldovene ti, i nu în 
ultimul rând de r ciri prin labirinturile tranzi iei, de factori deficitari în va-
lorificarea paradigmei tranzitologice, considerat  de unii cercet tori insufici-
ent întemeiat , ba chiar izvor al insucceselor111, s-a acumulat deja o oarecare 
experien  în devenirea i func ionarea sistemului pluripartidist. Pornind de 
aici consider m actual i oportun  generalizarea i totodat , particularizarea 
diversit ii dimensionale a sistemului în cauz , elucidarea aspectelor sale cri-
teriale, morfologice, tipologice, stadiale etc. de ordin tranzitoriu112. Anume 

                                                
110 Recenzent – doctor-habilitat, professor Valeriu MO NEAGA 
111 A se vedea: .  « »? -

. // , 2001, 4, 
p.6. 

112 Tema i con inutul acestui articol vine s  completeze abordarea conceptual , ge-
nealogic i func ional  a fenomenului de partid din societatea moldoveneasc , 
efectuat  de c tre autor în culegerea MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politi-

). Partea XXI.  /  USM. – Chi in u, 2003, p.82-99. 
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aceast  oportunitate i-a determinat pe unii savan i moldoveni s  studieze mai 
intens în ultimii ani particularit ile sistemului pluripartidist din Republica 
Moldova, mai cu seam , problema constituirii, consolid rii i fragment rii 
acestuia, a evolu iei sale contradictorii în raport cu influen ele sistemului i 
procesului electoral, a contextului transform rii partinice113 etc. 

În pofida unor publica ii la tem , a cercet rilor stasiologice ce se desf -
oar  în prezent la nivel de teze de doctorat, de masterat, factorul sistemic de 

partid r mâne pentru moment slab fundamentat ca variabil  transforma iona-
, fie la capitolul direc ie - continuitate, tranzien  – consolidare, schimbare 

– efect sau modernizare – conflict, modernizare – consens. Publica iile de pâ-
 acum, consacrate sistemului partidist în constituire, nu au un caracter bine 

definit, sintetic, mai mult, nu se bazeaz  pe criterii generalizate de investigare 
a interac iunilor partinice, a interdependen elor politico-sociale, politico-eco-
nomice, politico-culturale etc., care ar determina clar substan a obiectului stu-
diului de partid. În acest sens sistemul este interpretat preponderent în baza 
unor modele vestice care nu acoper  îndeajuns practica politico-partinic , fie 
dup  criteriul numeric (num rul de partide din societate), elaborat de M.Du-
verger înc  în studiul s u ini ial114 sau dup  tandemul “num r de partide – 
concuren  electoral ”115. Acesta din urm  a devenit în prezent cel mai utili-
zat la analiza sistemului  partidist din Moldova. 

Desigur, criteriul numeric i criteriul electoral, luate aparte i chiar împ-
reun , nu pot asigura o caracteristica deplin  a transform rilor din cadrul si-
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stemului de partide. A pune accentul doar pe num rul de partide, fie i relativ 
impun tor sau, dimpotriv , i relativ mic, neînsemnat, este insuficient pentru 
a percepe la justa valoare bog ia i complexitatea de con inut a dinamicii fu-
nc ionale a sistemului în cauz 116. Mai mult ca atît, criteriul numeric nu per-
mite de a individualiza i a evalua în mod adecvat partidele mai influente, 
mai importante, rolul lor în interac iunile sistemice. Poate c  atare criteriu 
ajut  a în elege mai bine formatul sistemului partidist, adic  ansamblul di-
mensiunilor ce vizeaz  forma i m rimea acestuia, însu irile sale metrice în 
spa iu i timp. 

Or, geocronometria sistemului dat, ca i a oric rui sistem de nuan  so-
cial , are, de rând cu aspectele sale metrice i însu iri topologice, întruchipate 
în factorii omogenit ii, ritmicit ii, izotropit ii, consisten ii, stabilit ii etc. 
Aceste însu iri i respectiv, ace ti factori nu mai pot fi identificate (identifi-
ca i) la modul cuvenit în baza criteriului numeric, întrucât ele (ei) constituie 
segmentul calitativ al sistemului de partide ce- i afl  prioritar expresie ca co-

inut prin alte criterii, legate nemijlocit de natura i caracterul componente-
lor sistemice. La astfel de criterii raport m mai întâi criteriul electoral, care 
poate fi considerat drept punct de reper în descoperirea interac iunilor inter-
partinice, factor-cheie de identificare a evolu iei sistemului partidist. 

În cazul Moldovei acest criteriu se profileaz  real doar din timpul pri-
melor alegeri parlamentare (1994) în baz  de pluripartidism, care a-u pus în-
ceputul concuren ii electorale în ar . La ele a-u participat 33 concuren i ele-
ctorali – 13 partide politice i blocuri electorale i 20 candida i independen i. 
Pentru compara ie men ion m c  în 1998 num rul concuren ilor la alegerile 
parlamentare deja a crescut mai bine de dou  ori, pân  la 75: - 15 partide po-
litice i 60 candida i independen i – fenomen ce demonstreaz  viabilitatea 
criteriului electoral, valorificarea acestuia ca norm  a procesului electoral. Iar 
în 2001 urm rim o descre tere numeric  a concuren ilor electorali pân  la 27, 
fapt condi ionat de reducerea num rului de candida i independen i pân  la 10. 
În schimb la alegerile din 2001 s-a majorat pân  la 12 num rul partidelor co-
ncurente de unul singur în raport cu câte 9 partide în 1994 i 1998. S-a modi-
ficat de asemenea corela ia de form i con inut a blocurilor electorale: respe-
ctiv, de la 4 blocuri cu câte 2, 3, 4 i 5 partide fiecare în 1994 la 6 blocuri (3 
bl. - 3 partide, 2 bl. – 4 partide i 1 bl. – 5 partide) în 1998, i la 5 blocuri (4 
bl. – bipartinice i 1 bl. – 6 partide) în 2001. 

                                                
116 De exemplu, mic orarea brusc  a num rului de partide din Republica Moldova, de 

la 60 la 29, în rezultatul reînregistr rii partidelor din 1998, nu cred c  a avut o se-
mnifica ie transforma ional  de valoare, deoaresce aceast  schimbare cantitativ  
n-a fost înso it  de o cre tere adecvat  a indicilor partinici calitativi. 
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Bineîn eles, aceste cifre au sensul i rolul lor concret la capitolul trans-
form rilor sistemice de partid, reflect  întrucâtva intensificarea interac iunilor 
partinice, cre terea activismului electoral, a concuren ei electorale, or, atare 
transform ri sunt mai degrab  de natur  metric  cantitativ ) decât topologic  
(calitativ ). Trei scrutine de pân  acum demonstreaz  c  reprezentativitatea 
partidelor politice în Parlament (1994 – 11, 1998 – 12, 2001 – 8), de i difer  
de la o electoral  la alta i chiar a crescut fa  de num rul total al concuren i-
lor electorali de la 16,0% 

În 1998 pân  la 29,6% în 2001, nu corespunde cu indicele eficien ei nu-
merice de partid. Acesta din urm  a devenit de 2 – 2,5 ori mai mic, alc tuind 
corespunz tor 3,96 în 1994, 5,7 în 1998 i 3,45 în 2001117. 

Men ion m de asemenea c  criteriul electoral în condi iile Moldovei 
atest  o evolu ie divergent  a diferitor clivaje sociale (“centru – periferie” în 
1994, “patroni-muncitori” în 1998 i 2001), axate pe problemele consolid rii 
statalit ii na ionale, colabor rii puterilor ca condi ie de dep ire a crizei soci-
al-economice, protej rii sociale a p turilor s race etc. Totodat , din acela i 
criteriu deducem o instabilitate partinic  legat  de schimbarea radical  a co-
mportamentului electoral i influen ei electorale a unor partide politice. Ast-
fel, de la alegeri la alegeri urm rim fenomenul involu iei electorale, adic  o 
trecere paradoxal  de la un succes total i de la o dominare în Parlament la un 

ec total, la ne-dep irea pragului electoral, fapt confirmat de Partidul De-
mocrat Agrar din Moldova i de “Unitatea Socialist ” (Partidul Socialist) pe 
parcursul celor trei electorale.  

Alte criterii ce vin s -l completeze pe cel electoral i s  permit  a perce-
pe substan a transform rilor sistemului de partid sunt criteriile de relevan , 
lansate i analizate de G.Sartori118. Acesta relev  dou  criterii de relevan  
fundamentale:  

a) rolul partidelor în formarea coali iilor de guvernare, adic  a poseda 
poten ial de coali ie; 

b) rolul partidelor de a influen a manifest activitatea coali iei guverna-
mentale, adic  a poseda poten ial de intimidare. 

Aplicând aceste criterii la practica sistemului partidist din Moldova ur-
rim o real  pondere a lor dup  alegerile parlamentare din 1998 când s-a 

creat coali ia de guvern mânt de centru-dreapta “Alian a pentru Democra ie 
i Reforme”. Acest act a condus la apari ia în Moldova a primelor posibilit i 

                                                
117 A se vedea: . -

: . // MOLDOSCOPIE (Probleme 
de analiz  politic ). Partea XXIII. – Chi in u, 2003, p.26. 

118 Sartori G. Parties and Party Systems. – New York, Cambridge University Press, 
1976, p.119-130. 
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reale de conlucrare între ramurile puterii i diversele grup ri politice. Prin se-
mnarea acordului de formare a Coali iei frac iunile ei – Conven ia Democra-
tic  (CDM), Mi carea pentru o Moldov  Democratic i Prosper  (MpMDP) 
i Partidul For elor Democratice (PFD) – a-u con tientizat necesitatea respon-

sabilit ii comune pentru guvernare.  
Îns i ADR-ul, ca factor coali ional, a fost un fenomen important al tra-

nsform rii sistemice de partid din Moldova, chiar unicul în felul s u în spa i-
ul postsovietic. Cei doi ani de guvernare a Alian ei a-u demonstrat un poten i-
al de coali ie foarte contradictoriu, instabil, de la concordan e în opinii i ac-
iuni vis-à-vis de unele reforme (administrativ-teritorial  etc.) pân  la discor-

dan e, dezacorduri, uneori chiar principiale în realizarea a conducerii, a trans-
form rilor sociale. Sub presiunea crescând  a unor interese înguste din interi-
orul Alian ei, precum i din afara ei, interesul comun de guvernare a fost în 
mare m sur tirbit, nesocotit, fapt ce a condus la destr marea ADR-ului 
(odat  cu ie irea din el i din Conven ia Democratic  a Frontului Popular 
Cre tin Democrat) i respectiv, la demiterea guvernului Sturza de orientare 
pro-european .  

Cât prive te criteriul de relevan , ce denot  gradul de influen  asupra 
activit ii coali iei guvernamentale – Alian ei pentru Democra ie i Reforme, 
- el s-a manifestat din plin prin activitatea opozi iei parlamentare – frac iunii 
Partidului Comuni tilor din Moldova. În pofida victoriei repurtate de PCM la 
alegerile din 1998 (30,01% de voturi i respectiv, 40 mandate parlamentare 
din 101) acesta, din motive principiale, nu a putut realiza o coali ie cu oricare 
din celelalte trei forma iuni parlamentare, ceea ce la i determinat s  se situe-
ze în opozi ie. Politica sa de opozi ie a fost una preponderent activ  (doar cu 
unele elemente re-active), realizat  printr-un înalt poten ial de intimidare a 
ini iativelor i deciziilor Coali iei de guvernare. Din cauza num rului înalt de 
mandate, i nu în ultimul rând a tangen elor cu frac iunea FPCD i cu grupul 
independen ilor ce-l sus inea pe Pre edintele rii P.Lucinschi, opozi ia co-
munist  a împiedicat substan ial realizarea liniei politice a coali iei. 

Cu toat  importan a criteriilor de relevan  acestea, dup  G.Sartori, nu 
acoper  definitiv caracteristicile sistemelor de partide, func ionalitatea lor, în-
deosebi a celor pluripartidiste. De aceea el propune i criteriul polariz rii, 
axat pe distan a ideologic  între partide. Rolul unui astfel de criteriu, ponde-
rea lui epistemic  rezid  în posibilit ile pe care el le ofer  în analiza plura-
lismului polarizat, inclusiv a mecanicii pluripartidismului extrem. Ne referim 
mai cu seam  la diversele situa ii generate i dominate de partidele extreme 
din punct de vedere ideologic - partidele comuniste, na ionaliste, fasciste etc. 
Dup  cum remarc  Gianfranco Pasquino, în democra iile occidentale aceste 
partide chiar dac i sunt excluse de la formarea coali iilor de guvernare ele 
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conving i atrag o parte a electoratului, ob in locuri în parlament, influen eaz  
func ionarea guvernului119. 

O pozi ie avantajoas i respectiv, puternic  în sistemul partinic de in 
partidele de extrem  din rile de tipul Moldovei. Aici atare partide au izvoa-
re stabile de existen i func ionare, în special izvoare sociale – segmentele 
majoritare ale popula iei s race i foarte s race - care le acord  sus inere la 
alegeri. Sistemele pluripartidiste din astfel de ri de obicei sunt dominate de 
o logic  polarizat , centrifug  de func ionare pentru c  partidele aflate la cele 
dou  poluri extreme a sistemului, numite de Sartori anti-sistem, caut  s  se 
consolideze, s  conduc  la erodarea for elor politice de centru. Ambele extre-
me utilizeaz  în mare parte acelea i metode radicale de comportament una fa-

 de alta, modificîndu-le doar neesen ial în rela iile cu alte partide, inclusiv 
centriste.  

Marele paradox const  în faptul c  extremele sunt cointeresate în rapor-
turile tensionate existente între ele. Cea de opozi ie formuleaz  programe ire-
alizabile, manifest  un comportament iresponsabil, pentru care nu d  socote-
al  în fa a electoratului. Iar extrema aflat  la guvernare apeleaz  fie la politi-
ca debaras rii, canalizat  spre transferarea responsabilit ii pentru ac iunile 
sale dure i pentru lipsurile crescînde pe seama opozi iei, fie la politica supra-
licit rii, axat  pe promisiuni ce dep esc posibilitatea de realizare sau promi-
siuni strict realizate în vederea acumul rii capitalului politic.  

Criteriul polariz rii, care credem c  este unul de baz  în identificarea re-
la iilor interpartinice din Moldova, atest  c  sistemele pluripartidiste extreme 
func ioneaz  cu un randament sc zut. Ele sunt un focar permanent de supra-
tensiune pentru întregul sistem politic, pot duce la colapsul acestuia. Or, logi-
ca pluralismului polarizat, dup  cum urm rim i din practica pluripartidismu-
lui Republicii Moldova, nu este de o expresie pur , ci se implete te cu unele 
elemente moderate, uneori formale, alteori reale. Acestea mereu sunt instabi-
le, vibreaz  între extreme, aflîndu-se pe o curb  pozi ional  defcitar  în cad-
rul sistemului de partide.  

Luate laolalt  criteriile enun ate – numeric, electoral, de relevan , de 
distan  ideologic  – alc tuiesc un mecanism complex cuadrivalent de anali-

i apreciere a procesului de transformare sistemico-partinic . Privite ca to-
talitate instrumentele acestui mecanism sunt centrate asupra formatului i di-
namicii de partid, logicii func ion rii partinice, configura iei ideologico-parti-
nice i desigur, pot fi utilizate pentru generalizarea tr turilor definitorii ale 

                                                
119 A se vedea: Pasquino G. Curs de tiin  politic . – Ia i: Institutul European, 2002, 

p.164. 
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transform rilor sistemului partidist din societatea moldoveneasc . Dintre ace-
stea consemn m:  

- Definirea opera ional  a sistemului de partid din Republica Moldova 
drept sistem al pluralismului extrem i respectiv, al unor transform ri de par-
tid de o manier  mai mult (în condi iile domin rii extremelor de stînga i de 
dreapta) sau mai pu in (în cazul influen elor partidelor de centru-dreapta i de 
centru-stînga) traumatizant . Aceasta nu este o simpl  constatare, ci un fapt 
care se produce de la începutul anilor 90 (f  a deriva din careva situa ii de 
polarizare anterioar , care în regimul comunist practic nici nu exist ) odat  
cu renun area de la unipartidism i trecerea continu  la fenomenul multiparti-
dismului polarizat, cu interac iuni orizontale în mare parte ira ionale, expri-
mate în diverse forme (concuren iale i neconcuren iale) i manifest ri (de 
evolu ie numeric , de bum partinic, de stabilizare numeric ). De i în parame-
trii geocronologici de pîn  acum ai acestui fenomen s-au manifestat partide 
cu orient ri dintre cele mai variate – comunist , socialist , radical-unionist , 
radical-separatist , social-democrat , liberal , social-liberal , cre tin , conse-
rvatoare, etc. ce condi iona vibra ii între pluralismul extrem i cel moderat, 
tendin a general  dominant  în continuumul transform rilor partinice a fost 
una prioritar de extrem . 

Transform rile de partid, de la bun început, se desf urau în Moldova, 
ca i în alte state postsovietice, într-o leg tur  organic  cu procesele rena terii 
na ionale, fiind o condi ie i totodat , un aspect al rena terii. În pofida faptu-
lui c  astfel de transform ri aveau oficial un anumit suport normativ, în parti-
cular, Legea privind partidele i alte organiza ii social-politice din 17 septem-
brie 1991, ele au fost într-atît de dure i anevoioase, afectate de intoleran a i 
du nia dintre for ele de extrem  dreapta i stînga încât se împleteau cu fe-
nomenul antitransformare, antirena tere i în cele din urm  sau soldat cu în-

lcarea integrit ii teritoriale a Moldovei (apari ia enclavei Transnistria) i 
respectiv, cu tirbirea i deformarea procesului de constituire a sistemului de 
partide; 

- Drept urmare a începutului extrem de configurare a sistemului parti-
dist vine a fi evolu ia instabil  a acestuia în diferitele sale ipostaze: exponen-
ial-numeric , exponen ial-calitativ , de rol, exponen ial-ponderat . Pîn  în 

prezent actorii sistemului (uneori mai mul i, alteori mai pu ini la num r), prin 
rolurile interpretate nu au demonstrat careva capacit ii i voin  de a dep i 
instabilit ile i fluctua iile politice, de a ajunge la o oarecare balan  de for e 
în continuumul politic de “stânga-dreapta”. 

Fiind cuprins de diferite interac iuni, îndeosebi nes toase pe orizonta-
 (rela ii interpartinice tensionate), sistemul în cauz  se caracterizeaz i 

printr-un deficit de constructivism în interdependen ele verticale, pe diferite 
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planuri – electoral (aleg tori-candida i), guvernamental, parlamentar (guver-
nan i-opozi ie). Deoarece aceste planuri diferite interac ioneaz , respectivele 
interdependen e definesc i natura instabil i calitatea sc zut  a sistemului 
de partid. Configura ia ideologic i ponderea electoral  a partidelor politice 
în perioada alegerilor parlamentare din anii 1994, 1998 i 2001 ne dovede te 

 matricea acestui sistem are trei dimensiuni de câmp partinic, care pornesc 
de la (se compar  cu) consisten a medie a substan ei politice de partid:  

a) câmp stabil, constant, când capacitatea de influen  a fenomenului de 
partid, energia lui sunt stricte, r mân timp îndelungat neschimbate, într-un fel 
se anchilozeaz , se osific . Acestea sunt partidele, care de la alegeri la alegeri 
ob in acela i rezultat, de exemplu, de 2,5% de voturi (Partidul Social-Democ-
rat) f  a trece pragul electoral. Sau partidele care dep esc pragul electoral 
dar mereu se afl  în opozi ie. Pornind de la practica politico-partinic  a Mol-
dovei astfel de partide nu manifest  o mare dorin  de a face alian  cu alte 
partide (exep ie PPCD în ajunul alegerilor din 1998 i în prezent în preajma 
alegerilor din 2005);  

b) câmp deficitar de partid, cu o dimensiune i o capacitate de influen  
mai mic  decît cea fix . Aceste partide dispun de resurse reduse de func iona-
re, activitatea lor are o curb  negativ , corespunde activit ii subiec ilor poli-
tici dependen i, cu putere mic , nemul umi i de pozi ia lor social . Ele perma-
nent se afl  în c utarea modalit ilor de existen , de compensare a incapaci-

ilor de a avansa de unul singur, aspir  se participe în blocuri partinice pen-
tru a se afirma. Asemenea partide, indiferent de temperamentul lor (de stân-
ga, de centru, de dreapta) constituie majoritatea în sistemul partidist moldo-
venesc. Energia lor modest  deseori fac sistemul în general s  fie în deficien-

; 
c) dimensiune i capacitate de câmp mai mare decât cea fix , cu o curb  

pozitiv  în evolu ia partidului, în care î i afl  expresie o energie socio-politi-
 sporit , iar de aici dispun de un spirit de ini iativ  înalt. Acestea sunt cele 

mai influente partide la o etap  sau alta a constituirii i consolid rii sistemu-
lui partidist moldovenesc – Frontul Popular Cre tin-Democrat la începutul 
anilor 90, Partidul Democrat Agrar din Moldova la mijlocul anilor 90, Parti-
dul Comuni tilor din Moldova de la alegerile din 1998 pân  în prezent. Une-
ori curba de manifestare a partidelor mari, influente, este determinat  de un 
exces de energie, întruchipeaz  mi rile lor accelerate, tendin a lor de a mo-
nopoliza ini iativa în câmpul sistemului de partid în general (cazuri frecvent 
întâlnite din partea partidelor nominalizate din Republica Moldova), de a-l 
domina pe acesta în mod necondi ionat, de a- i extinde aria de influen  asup-
ra întregului sistem politic.  
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În linii mari corela ia dintre câmpurile de partid men ionate este foarte 
contradictorie, legat  de comportamente politice opuse: inerte (varianta A), 
depresive, ab tute, frînate (varianta B), accelerate, cu o frecven  mai mare 
decât cea normal  (varianta C). Acestea din urm  deseori provoac  tensiuni i 
deform ri ale rela iilor social-politice, ceea ce i confirm  practica partinic  a 
Moldovei la toate etapele transform rilor democratice; 

- Configurarea divergen elor comportamentale de partid în cazul Repu-
blicii Moldova se întretaie înrtucâtva cu clasificarea continuumului ideologic 
i cu distinc ia cantitativ  de semnifica ie relativ  a partidelor politice, aduse 

de J.Blondel120 i utilizate de savan ii moldoveni121 la analiza sistemului de 
partid moldovenesc. Potrivit acestei analize partidul politic care a acumulat 
mai bine de 40% de voturi se consider  puternic; cel care ob ine mai bine de 
20% este respectiv, partid de mijloc; cel care ajunge aproximativ la 15,0% es-
te partid intermediar intre partidul de mijloc i partidul mic; cel care dispune 
mai pu in de 10% este partid mic; iar partidul care cap  minimul de voturi 
se nume te un alt partid mic. 

În conformitate cu aceast  schem , în perioada 1994-2001 distingem în 
Parlamentul Moldovei doar dou  partide puternice – Partidul Democrat Agrar 
în urma electoralei 1994 i Partidul Comuni tilor la i dup  alegerile parla-
mentare din 2001. Cât prive te partidele de mijloc, acestea a-u fost Partidul 
Socialist în 1994 i Partidul Comuni tilor în 1998. La partidele intermediare 
raport m pe sociali tii din 1998 i 2001. Iar din rîndul partidelor cu mai pu in 
de 10% de voturi fac parte liberalii i radicalii în anii 1994 i 1998, precum i 
cre tinii în 2001. 

Configura ia ideologic i ponderea electoral  diferit  a partidelor poli-
tice din Parlamentul moldovenesc în urma alegerilor din 1994-2001 ne vor-
besc despre trei factori dihotomici principali ce caracterizeaz  for a acestor 
partide i respectiv, capacit ile lor de efectuare a transform rilor democrati-
ce. 

În primul rând, exist  o puternic  diferen  de partid în ceea ce prive te 
gradul de institu ionalizare a sprijinului de mas , fiindc  for a fiec ruia din 
ele întruchipeaz  nu doar amploarea acestui sprijin, ci i oficializarea lui. 

În al doilea rând, for a i capacit ile transforma ionale a partidelor poli-
tice sunt mult diferite dup  complexitatea i profunzimea lor organiza ional . 

                                                
120 Blondel J. Party Systems and Pattern of Government în Western Democracies. // 

Revue canadienne de science politique, 1968, 1-2 juin, p.183-190. 
121 A se vedea: . -

 … p.25-26. 
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În al treilea rând, for a partidelor politice moldovene ti difer  substan i-
al dup  gradul în care activi tii de partid, cei care caut  puterea sunt loiali pâ-

 la identificare cu partidul respectiv; 
- Experien a de pîn  acum a multipartidismului din Moldova pune în 

eviden , cu o anumit  doz  de relativitate, raporturi de simetrie (în unele 
blocuri) i de asimetrie. Acestea din urm  a-u devinit destul de frecvente de 
la mijlocul anilor 90, când în rela iile interpartinice începe se domine multi-
polarul nu numai la nivel de sistem de partid în general (stânga, dreapta, 
centru-stânga, centru-dreapta, centru), ci i de orientare politic  în parte. 
Anume de atunci, i în special din 1998, asimetria multipolarizat  demonst-
reaz ,  c  unui  partid  cu  voca ie  majoritar  (PCM) i  se  opun partide  mici  i  
mijlocii, care se ceart  între ele, acestea din urm  fiind capabile doar s  for-
meze coali ii instabile (ADR). 

Desigur, prin structura i func ionarea sa, multipartidismul nu generea-
, neap rat, instabilitate i incoeren a, el face posibile alternan ele între cent-

ru-dreapta i centru-stânga, ducând îns i la situa ii de imobilism. Astfel de 
situa ii deja caracterizeaz  pluralismul extrem, cu coali ii de guvernare hete-
rogene, cu alternan e dificile i destul de rare, cu randament de guvernare ne-
satisf tor. Pentru moment, acestea sunt caracteristicile fundamentale ale 
sistemelor de partide din rile de tipul Moldovei; 

- O dat  cu instaurarea în 2001 a guvern rii comuniste, procesul de tran-
sformare a sistemului de partid din Moldova cunoa te noi nuan e, noi tendin-
e. Drept rezultat al complet rilor i modific rilor aduse în legisla ia electora-

i în legisla ia despre partide i alte organiza ii social-politice, problema 
dezvolt rii acestui sistem a devenit nu numai actual , ci i acut . Se fac tenta-
tive de a schimba îns i imaginea i substan a sistemului extrem cu elemente 
moderate de partid prin direc ioanarea transform rilor acestuia spre un sistem 
unipartidist. În aceast  ordine de idei urm rim nu doar o politic  dur  fa  de 
oponentul tradi ional – extrema dreapt  - ci i o politic  activ  r zbun toare 
de minimizare a rolului for elor politice de stânga-centru din Parlament, la fel 
ca i o politic  de def imare a partidelor extraparlamentare. Principalul obi-
ectiv al PCM este de a demonstra în rela iile interpartinice cum c  el este uni-
ca, în compara ie cu alte partide ce s-au perindat la putere, for  real  capabi-

 de a scoate ara din impas i de a duce la bun sfâr it transform rile democ-
ratice. 

Totu i, guvernarea de pân  acum a PCM este nu atât un exemplu de rea-
lism politic, cât de voluntarism, de ac iuni ad libitum. Tendin a de a schimba 
situa ia existent  în sfera na ional-lingvistic , de a întroduce cenzura la tele-
viziunea na ional , jocul de culise cu factorul extern în vederea federaliz rii 

rii, a-u stîrnit nemul umiri în rândurile tineretului studios, jurnali tilor i al-
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tor categori sociale, soldate cu ac iuni îndelungate de protest, cu greve, demo-
nstra ii. În anii 2002-2003 criza social-politic  din ar  a devenit tot mai evi-
dent , iar în sistemul de partid, în urma tension rilor provocate de PCRM, 
practic nu exista for  conciliatoare.  

În astfel de condi ii rolul de factor conciliator în dep irea crizei politice 
din Moldova î i asum  Asambleea Parlamentar  a Consiliului Europei, care a 
propus liderilor frac iunilor parlamentare, de rând cu alte m suri, organizarea 
i desf urarea “Mesei rotunde” cu statut permanent. Pentru sistemul politic, 

în general, i sistemul de partid, în particular, fenomenul “Mesei rotunde” cu 
statut permanent are o semnifica ie deosebit . El a fost convocat întru realiza-
rea a dou  scopuri principale: suspendarea opozi iei de strad i stabilirea 
unui dialog durabil între for ele  social-politice ale Moldovei122.  

Dac  primul obiectiv i-a atins inta, atunci cel de al doilea, în pofida 
celor mai bine de 20 edin e în 2002 (la ele a-u participat reprezentan i a mai 
mult de 20 partide i organiza ii nonguvernamentale, în afar  de comuni ti) i 
7 edin e a “Mesei rotunde” reformate în 2003 (cu participarea liderilor a 5 
partide: de guvernamânt i de opozi ie parlamentar i extraparlamentar ), nu 
s-a soldat cu un dialog eficient între putere i opozi ie. Cu toate acestea “ma-
sa rotund ” a contribuit în primul rând, la ini ierea i realizarea dezbaterilor 
unor probleme actuale între putere i opozi ie; în al doilea rând, la consolida-
rea partidelor de opozi ie; în al treilea rând, la opunerea unei pozi ii active fa-
a de tendin ele autoritare a guvern rii comuniste; în al patrulea rând, la spo-

rirea posibilit ilor Consiliului Europei de monitorizare a proceselor social-
politice din Moldova. 

Grosso modo, “Masa rotund ” cu statut permanent este un factor real de 
acumulare a unei experien e, fie i încep toare, insuficiente, în c utarea com-
promisului politic, a elementului de pact ca izvor al unor transform ri sociale 
constructive. Totodat , edin ele acestui forum a-u demonstrat necesitatea 
unei culturi politice înalte de a dialoga, de a dezghe a i a solu iona conflicte-
le social-politice, de a asigura concilierea social , na ional , civic  în societa-
te; 

- Caracterul transform rilor sistemico-partinice din Republica Moldova 
depinde în mare m sur  de specificul constituirii i activit ii blocurilor, ali-
an elor politice. Dac  pornim de la faptul c  acestea sunt o condi ie necesar  
a coeziunii i stabilit ii politice, o în elegere în vederea realiz rii unui obiec-
tiv comun, atunci observ m c  factorul-cheie în apari ia unor astfel de forma-
iuni în Moldova sunt campaniile electorale. În cadrul alegerilor parlamentare 

                                                
122 A se vedea: .  « » . // “ -

», 2003, 12 . 



 106 

din 1994, 1998 i 2001 s-au constituit 14 alian e politice în baz  doctrinar : 
de dreapta, de stânga, de centru (cu unele excep ii – de centru-dreapta i cent-
ru-stânga). Dup  durata lor ele a-u fost în marea majoritate a cazurilor tempo-
rare – func ionale pe timpul campaniilor electorale i a mandatului parlamen-
tar.  

În linii generale alian ele politice din Republica Moldova au tr turi 
atât pozitive, cât i negative. Din primele remarc m, o mai bun  reprezentare 
a diversit ii preferin elor politice, mai mult  elasticitate. Astfel, ponderea 
alian elor în legislativele 1994 i 1998 constituie respectiv 47,5% i 49,5%, 
cauza principala fiind crearea lor în baza unor partide relativ puternice i bine 
cunoscute electoratului. Din tr turile negative men ion m: durata scurt  de 
func ionare (de exemplu, alian e de moment), destr marea lor rapid  odat  cu 
schimbarea conjuncturii politice; nepromovarea a ceea ce s-a promis în cam-
pania electoral ; ineficien a form rii alian elor spontane (în deosebi la alege-
rile din 2001); pulverizarea opiniilor electorale.  

Astfel, în rezultatul scrutinului din 2001 ponderea alian elor în legislativ 
a fost doar de 18,8%. Patru din cinci alian e nu au trecut pragul electoral de 
6%. Din totalul de aproximativ 28,0% de voturi ale tuturor concuren ilor ele-
ctorali ce nu au trecut acest prag, 4,0% le revine alian elor politice. Unica ali-
an  care a ob inut succes în campania electoral  2001, cu un procentaj de 
13,36%, este Alian a Braghi , ob inînd 19 mandate parlamentare. Acest bloc 
de centru a ap rut ca un bloc pro-preziden ial, care a avut un suport administ-
rativ din partea organelor centrale i locale. 

Succesul alian elor în alegeri este determinat de strategiile politice în 
condi iile pluralismului polarizat, de selectarea coerent  a partenerilor de ali-
an , de competen a profesional  a acestora prin activitatea lor precedent , de 
coraportul între promisiuni i realiz ri, de capacitatea de influen a a liderului 
alian ei asupra electoratului, de prezentarea dezbaterilor etc. Totodat , în con-
di iile pluralismului politic alian ele politice au anse de a se afirma doar i-
nând cont de concuren a dur  din partea partidelor politice. 

Actualmente, în preajma electoralei 2005 alian ele politice ce apar i vor 
ap rea în Moldova, au a se confrunta cu oponen i foarte puternici. E vorba 
mai întîi de Partidul Comuni tilor, care, conform Barometrului Opiniei Publi-
ce din mai 2004, ar ob ine ast zi 68,0%123 din totalul op iunilor exprimate. 

Noua campanie electoral , desigur, va fi polarizat . În afar  de polul co-
munist o importan  real  va avea i noul bloc electoral “Moldova Democra-
tic ”, care une te în rândurile sale trei partide: Alian a Moldova noastr , Par-

                                                
123 Barometrul de Opinie Public . Republica Moldova. Aprilie-mai, 2004. – Chisinau, 

IPP, 2004, p.118. 
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tidul Democrat i Partidul Social-Liberal. Astfel, pentru prima data la alegeri 
vor concura dou  for e efective, fapt ce va influen a benefic evolu ia de mai 
departe a sistemului partidist. 
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This article examines the role of interest in the appearance and evolution 

of a political party, connection between interests and party relationsin condi-
tions of post communist transition. Also are analysed the paradoxes of inte-
rest in the interparty relations in the Republic of Moldova, the specific featu-
res of political interests in the framework of coalitions, blocs of parties. A 
special stress is put on the instability and contradictions of aliances which 
come into being / appear in the framework of electoral campaigns. 

 
Pe parcursul ultimului deceniu al sec. al XX-lea în statele postcomuniste 

se contureaz  din plin procesul de constituire a unei elite partinice i, respec-
tiv, a unor interese politice neobi nuite, extrem de contradictorii. Deocamdat  
ea nu poate fi considerat  elit  democratic  ca atare nici dup  con inut, nici 
dup  orient ri, nici dup  rela ii fie intra – sau extra-partinice. În acest sens, 
exist  o mare distan  între statutul oficial al elitei partinice i locul i rolul ei 
real în sistemul social, fapt ce conduce în ultima instan  la autonega ia misi-
unii sale. Discordan a dintre oficial si real rezult  din deficitul de factori sau 
de indici concre i care ar exterioriza statutul prin ocupa ie, prin rela ie, prin 
nivel de cultur  politic  etc., adic  pozi ia oficial  nu- i are deocamdat  pl -
                                                
124 Recenzent – doctor, profesor Ion SANDU. 
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dit  o es tur  social , spiritual-cultural , adecvat  a actorului elitar, i de 
aici nu influen eaz  real ansele lui de devenire i promovare. Capacit ile 
elitei partinice moldovene ti – dup  gradul de profesionalism, dup  compete-

, responsabilitate i voin  politic , dup  gradul de însu ire a valorilor de-
mocratice nu corespund noilor imperative ale tranzi iei, r mînînd a fi domi-
nate de un amestec de elemente dispocrate: democratice, autoritare, totalitare. 

Interesele i rela iile majorit ii actorilor partinici din societ ile postco-
muniste, de i sunt oficializate, ca i cele din rile dezvoltate, prin aparen ele 
partinice, prin func ionalitatea organismelor statale, se supun normelor neofi-
ciale de clan. Elitele de partid de aici se împart în diferite clanuri (camuflate 
fa  de opinia public ), alc tuite din patroni, clien i, rude, persoane fidele, 
prieteni, cons teni etc., între care se stabilesc rela ii clientelare125. Acestea 
sunt nemijlocite, neformale, relativ libere de orice limite, impunîndu-se ca re-
la ii prioritare care pot trece u or în contacte personale dintre conduc tori 
(patroni) i membrii grupului (clien i). 

În Moldova aceste rela ii se desf oar  mai mult în forma n ismului, 
cum trismului, fie la nivel de grup, de partid, sau de stat, constituind în mod 
concentrat configura ia de clan moldovenesc126. Rela iile în cauz  sunt per-
manente, cotidiene, dar se intensific , de obicei, în condi iile luptei politice, 
desf ur rii campaniilor electorale, cînd patronii, în scopul venirii la putere 
sau men inerii ei, mobilizeaz  la maximum sprijinul clien ilor. 

În Republica Moldova, pe parcursul celor treisprezece ani de tranzi ie de-
mocratic , selectarea elitei se f cea mai mult în baza interesului de rudenie, 
de fidelitate, de slug rnicie, de corupere, prin cump rarea posturilor adminis-
trative i elective, decît în baza criteriului intelectual sau profesional. Goana 
dup  posturi era i r mîne dictat  nu atît de factorul moral, de prestigiu, cît de 
atributele vechi mo tenite de la regimul comunist ce in de interese mercan-
tile, de avantaje unilaterale, privilegii, de distan area de societate, de tendin a 
de r zbunare pe cineva etc. 

Interesul ca fenomen social poate fi considerat elementul-cheie în apari ia 
i evolu ia partidului, este vectorul determinant de functionare a acestuia in 

anumite dimensiuni geocronometrice. Manifestindu-se prin interes ca actor 
institutional si actor grupal, partidul este „cheia de bolta a politicii moder-
ne”127. Cu alte cuvinte fenomenul interesului social in ansamblu alcatuieste 
substratul pe care se inalta partidul politic si totodata, factorul sine qua non 
                                                
125 A se vedea: Saca V. Interese politice i rela ii politice: dimensiuni tranzitorii.- Chi-

in u, 2001, p.235. 
126 Ibidem, p.235-236 
127 Neumann S. Why Study Parties. / The Press of Chicago University. - Chicago, 

1965, p.1 
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de manifestare a lui. In aceast  ordine de idei interesul politic de partid vine a 
fi o expresie sintetica a tuturor celorlalte interese de partid, reflect  o atitudi-
ne aleas  a institu iei partidiste fa  de social in sens larg. Doar inînd cont de 
acest interes devine posibil  perceperea gradului de maturitate social i ide-
ologic  a partidului, de orientare a acestuia spre factorul de putere i respe-
ctiv, comportamentul lui în rela iile de putere. 

La rîndul sau, maturizarea doctrinar , teleologic , structural  de partid are 
o influien  aciv  invers  asupra devenirii interesului politic.Cu cît partidul 
acumuleaz  insu irile de institu ie politic  cu atît el devine „un reper major, 
un adev rat vîrf social de interes”128. Mai mult ca atît, partidul devine purt -
torul, atît al interesului, cît i al rela iei, deoarece formulîndu- i, sub influen a 
necesit ii, sau a avantajului a teptat, interesul, el deja î i proiecteaz  în cad-
rul acestuia, i rela ia, în special de putere, fie între membrii de partid sau cu 
alte institu ii sau grupuri. În func ie de caracterul procesului i finalit ii core-
lative dintre interes i rela ie, evolueaz , se modific  ca form i con inut pur-

torul lor – partidul politic. 
In cazul societatii in tranzi ie raportul de tip „interes politic-partid”are 

specificul sau, determinat în particular de o mentalitate ce favorizeaz  repro-
ducerea tradi iilor autoritare (în familie, partid, societate, stat) i aprinde „lu-
mina verde” pentru ierarhia paternalist . O astfel de societate este predispus  
fa  de autoritarism i nu e de mirare c -n condi iile unei perioade de tranzi ie 
dificile democratizarea i asimilarea mentalit ii democratice au capatat un 
caracter spontan, i-n rezultat s-a primit muta ia numit  democra ie autorita-

. 
În calea democratizarii relatiilor interpartiinice a ap rut o problem  serio-

as : problema însu irii democra iei, dar f  a modifica mentalitatea. Unii po-
liticieni, lideri de partid s-au adaptat destul de repede la aceast  situa ie i au 

sit o paradigm  de comportare original ; ei apelau la mentalitate în acele 
cazuri, cînd democra ia nu r spundea intereselor sale personale i se al turau 
în rîndurile democra ilor, cînd era necesar de-a se retrage de la prescrip iile 
mentalit ii. 

Aceast  situa ie a favorizat apari ia politicienilor mutan i, a partidelor mu-
tante i-n sfîr it, aceasta a creat germenii form rii unui regim politic mutant. 
Paradoxul „mutan ilor” moldoveni const  în aceea c  ei au împ rt it un timp 
îndelungat o concep ie despre lume, pentru ca în perioada de cotitur  s  se 
declare adep ii unor idei i convingeri diametral opuse. Mul i din ei, nu pur i 
simplu au renun at la concep ia în care au crezut i  au propagat-o, ci au su-
pus-o unei critici aspre desp indu-se demonstrativ de biletul de partid etc.  

                                                
128 Lep datu D. Procese si fenomene politice. - Bucure ti: ACTAMI,1988  
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Muta ia de acest gen vorbe te nu de-o schimbare a con tiin ei i compor-
tamentului, i respectiv, a interesului, ci de-o degenerare a tuturor principiilor 
umane. În aceast  sintez  a pseudodemocra iei i pseudomentalit ii se ascun-
de cheia de concepere a muta iilor din societ ile postsovietice. Acele institu-
ii care- i tr iesc existen a artificial nu pot fi decît purt tori de interese i re-

la ii artificiale129. 
În majoritatea statelor cu regimuri mutante politicienii i respectiv, parti-

dele politice, vin la putere nu cu interesele i ideile transform rii pozitive a 
societ ii, dar cu dorin a de-a asigura o via  destoinic  sine i clanului s u. 
Ast zi, scopul lor e specularea cu democra ia i mentalitatea, deoarece asta le 
asigur  respectabilitatea imaginii lor, i le aduc dividendele atît de dorite. 

Anume pe fundamentul acestor muta ii ale regimului au ap rut partidele 
mutante, numite în literatura de specialitate „pseudopartide”, „cuazipartide”, 
„erza partide” – partide pentru satisfacerea intereselor personale, care nu rep-
rezint  pe nimeni, în afar  de liderul s u ambi ios i a grupului s u de sus i-

tori, al c rui scop unic este împingerea liderului vojdist în Parlament. În 
majoritatea statelor ex-sovietice tendin ele nedemocratice au dus la aceea c  
partidele de tip vojdist au devenit o realitate. Interesele i rela iile intra- i ex-
trapartinice devin influen ate de fenomenul personaliz rii partidelor. În acest 
caz via a de partid se centreaz i se coaguleaz  nu în jurul interesului social 
colectiv de partid, ci în jurul interesului personal al liderului de partid.  

Unul dintre cele mai elocvente exemple în acest sens ne poate servi Par-
tidul Liberal-Democrat din Rusia. El se caracterizeaz  prin concentrarea ma-
ximal  a puterii în mîinile fondatorului s u – Vladimir Jirinovski. Anume 
acestui om îi apar ine afirma ia c : „Liderul i partidul este una i aceea i, nu 
se poate de înl turat liderul de partid i partidul de lider”. În 1994 la Sesiunea 
partidului el a ob inut prelungirea împuternicirilor sale de Pre edinte al parti-
dului pe 10 ani, avînd drepturi nelimitate în ceea ce prive te controlul deplin 
asupra finan elor, numirea vice-pre edin ilor i membrilor Sovietului Suprem 
al Partidului .a. 

Eficacitatea tendin elor de-a democratiza via a intern  a partidelor i a 
procesului electoral se confrunt  cu interesele conjunctural-politicianiste a li-
derilor partinici. Politicienii deseori ne vorbesc despre democratizarea socie-

ii, dar aceasta este imposibil de realizat f  a democratiza, mai întîi rela ii-
le intra partinice. În majoritatea partidelor din statele ex-sovietice aceste rela-
ii sunt construite pe vertical i se bazeaz  pe principiile paternaliste. Ace ti 

factori duc la aceea c  unul sau cî iva oameni controleaz  activitatea partidu-

                                                
129 A se vedea: Saca V. Interese i rela ii politice: dimensiuni tranzitorii. - Chi in u, 

2001, p.241. 
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lui politic f  a ine cont de opiniile membrilor s i. Nemul umirile in partid 
creaza premizele unor abandon ri i excluderi ale persoanelor decizionale ce 
nu împ rt esc politica intrapartinic  de dictat, fapt confirmat i de practica 
politico-partinic  din Republica Moldova (de exemplu în cadrul Partidului 
Popular Cre tin-Democrat). 

Un activist de partid î i punea întrebarea „Putem oare s  vorbim despre li-
mitarea continuit ii afl rii la putere în stat, dac  ea nu se limiteaz  în interio-
rul partidului?” R spunsul nu poate fi afirmativ. În opinia noastr , datoria 
partidelor politice, atît a celor care se afl  la putere, cit i a celor din opozi ie 
este de-a men ine i a ap ra valorile democratice i drepturile omului în struc-
tura organiza iilor proprii ceea ce va fi un argument conving tor pentru res-
pectarea acestor drepturi i valori cînd vor ajunge la putere, fiindc  în ultimul 
timp se observ  tendin a folosirii de c tre liderii partinici a metodelor i teh-
nicilor autoritare de comportament nu numai în via a intern  a partidelor, dar 
i-n cea extern , în rela iile cu alte partide, cu societatea.  

Interesele liderilor nu odat  impun partidele politice în timpul campaniilor 
electorale s  foloseasc  metode murdare de lupt , în locul expunerii propriu-
lui program, ele pun accentul pe critica adversarilor s i, deseori prin folosirea 
compromatului.  

Ast zi, practica partidismului moldovenesc nu ne permite s  consider m 
interesele fundamentale de grup, drept criteriu real de apari ie i func ionare a 
partidelor. Deocamdat  aceste interese sînt estompate de incertitudinea rapor-
tului partid-grup social, în sens c  nu sint formulate i exprimate în conformi-
tate cu nevoile noilor segmente sociale în devenire. Asocierea partinic  în 
condi iile cînd grupurile sociale nu sunt suficient de bine conturate (material, 
comportamental, rela ional) are un caracter nenatural, se produce în afara lo-
gicii partidiste, f  o baz  social  real .  

O astfel de asociere este în felul s u invers : începe cu conduc torul i 
conducerea de partid, apoi cu c utarea bazei sociale, a aleg torilor, proces în-
so it nu o dat  de destr ri, dizolv ri, falimente de partid, disocieri, înso ite 
de p sirea rîndurilor acestuia de c tre unii membri, pentru a crea un nou pa-
rtid sau a trece în altul. Cauzele disocierilor de interese i de partid sunt dife-
rite: în unele cazuri se impune necesitatea clarific rii doctrinare, în alte cazuri 
devin dominante noi orient ri tactice, în cele de al treilea devin preponderen-
te interesele politicianiste, orgoliile m runte.  

De obicei, disocierile politice de partid nu produc mari deosebiri doctrina-
re. Aceasta o dovedesc programele politice ale partidelor de diferite orient ri. 
Chemate a fi în fapt ideologii coerente, reprezentative pentru anumite intere-
se, grupuri sociale, majoritatea programelor politice nu confer  invidualitate 
partidelor existente, deoarece multe din ele sunt asem toare, nu numai du-
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 scopurile strategice, ci i tactice. Pornind de aici r mîn evidente scopurile 
adev rate ale disocierii politice – regruparea pozi iilor de putere, ob inerea 
unor avantaje unilaterale în exercitarea puterii etc.”130 

În cazul Moldovei, asocierile i disocierile de interese sunt dictate de con-
juncturi interne sau externe. Cît prive te asocierile, de regul  o cointeresare 
sporit  de-a se asocia în coali ii manifest  partidele mici, slab influen ate, ca-
re n-au anse de-a trece pragul electoral stabilit prin lege, dar care tind s  su-
pravie uiasc  politic. În acest sens partidele politice mici, slab influiente din 
Republica Moldova sunt mai degrab  grupuri de interese (accentul fiind pus 
pe autoritatea liderului de partid) i nu partide autentice, care ar promova op-
iuni sociale. 

Coali iile i alian ele politice de tip postcomunist, inclusiv moldovene ti 
dup  gradul maturiz rii con tiin ei, a instaur rii mentalit ii democratice, sunt 
forma iuni pe cît de importante, pe atît de contradictorii. Ele deseori nu mani-
fest  iscusin i voin  politic  de-a p stra i dezvolta punctele de tangen , 
valorile general-nationale, de-a îmbina interesele opuse sau a le dep i pe ce-
le înguste în favoarea interesului fundamental al rii. În acest context rela i-
ile politice intracoali ioniste din Moldova post-sovietic  au ceva comun cu 
realit ile politice de partid din spa iul românesc de acum aptezeci de ani, 
evaluate de N.Iorga drept o politic  de interese înguste, egoiste – interesul 
priorit ii de partid, interesul popularit ii, interesul banilor – ce contravin in-
teresului suprem al rii, ruinîndu-l i necinstindu-l. „În lupta pentru glorie, 
pentru cî tig, – men ioneaz  savantul, - stegule ele de partid se pun în locul 
marelui steag al tarii”131. 

Coali iile actuale moldovene ti, ca i cele istorice, sunt un instrument al 
falsific rii vie ii politice cuprinse de confrunt ri interne pentru domina ie i 
liderism, pentru ob inerea dividendelor politice, ele repede se destram , con-
firmînd tendin a cre terii multipolarului distructiv cu anumite malforma ii la 
nivel de e ichier politic în ansamblu i la nivel de orientare politic  în parte. 

Deci, institu ia partidist  a societ ii în tranzi ie î i are specificul s u de 
form i con inut, determinat preponderent de starea contradictorie, divergen-

 a intereselor i rela iilor politice, de contradictoriul actorilor politici, ceea 
ce nu-i permite Moldovei s  p easc  calea spre adev rata democra ie. 
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In this article is analysed the activity of political parties in tranzitional 
society and their role on the evolution of social situation in these societies. 
The author characterize the activity the political party, the dificulties of their 
activity in this period end enphasize the conseguenses of the activity of po-
litical parties on the society in general and on the citizens in particular. 
There are analysed their programs, the content of this programs, there imp-
lementation and the result of the program imlementation of the political par-
ties. There are, also, examened the factors that brought to loss of confidence 
of the citizens in political parties. 

 
Ca fenomen politic, partidismul reprezint  o component  dinamic  a vie-

ii democratice active, în sensul c  democra ia începe s  se manifeste eficient 
social o dat  cu apari ia i dezvoltarea partidelor ca institu ii politice.   
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Partidele politice sînt unele din elemente de baz  a sistemului politic 
contemporan, f  care nu poate fi nu poate func iona democra ia reprezen-
tativ . Formîndu-se ca instrumente a realiz rii intereselor de grup a diferitor 
for e conflictuale pe calea ob inerii, p str rii i realiz rii puterii politice, par-
tidele politice au devenit un factor puternic a democratiz rii sistemului poli-
tic. Partidele politice creeaz  într-o oarecare m sur  pentru cet eni posibili-
tatea de a influen a asupra elitei, de a o impune s  ac ioneze în interesele înt-
regii societ i. În activitatea partidelor politice se realizeaz  principiile funda-
mentale a democra iei. Apari ia i dezvoltarea partidelor politice demonstrea-

 despre eficien a sistemului politic, este un factor important a consolid rii 
statului democratic, a asigur rii drepturilor politice a cet enilor. Partidele 
politice se manifest i ca mediatori, între elitele politice i societatea pe ver-
tical, i între diferite segmente a societ ii pe orizontal. În acest fel, în siste-
mul democra iei contemporane, partidele politice sînt chemate s  fie un mij-
loc de transmitere a intereselor societ ii civile, s  fie un mediator între socie-
tatea civil i stat.         

În societ ile în tranzi ie rolul partidelor politice este în cre tere, cuprin-
zînd în activitatea sa multe domenii, printre care: stimularea activit ii cet e-
nilor în politic ; influen area form rii opiniei publice; a culturii politice a ce-

enilor; constatarea i promovarea intereselor p turilor sociale largi, asigu-
rînd o leg tur  permanent  între societatea civil i stat; înaintarea candida i-
lor în organele puterii la toate nivelurile; devin un fel de catalizatori a tuturor 
proceselor sociale din societate133.   

În leg tur  cu aceea c  partidele politice tind s  ob in  puterea politic , 
elaboreaz  programe social-economice proprii de dezvoltare, particip  la for-
marea guvernului i la realizarea politicii de stat, ele sînt responsabile fa  de 
societate pentru activitatea sa politic , tind spre un consens politic cu alte for-
e politice, adopt  decizii politice nu numai în interesele elitei, dar în primul 

rînd în interesele întregii societ i.  
Principalul mijloc prin care partidele politice, aflate la guvernare, influ-

en eaz  stratificarea social  este institu ia legislativului, unde se aprob  prog-
ramele social-economice i culturale de dezvoltare, se adopt  bugetul de stat, 
se fixeaz  impozite i înlesniri. Printre alte metode de influen are a partidelor 
asupra sferei sociale pot fi men ionate, organizarea ac iunilor de protest în le-

tur  cu cerin ele social-economice a cet enilor, participarea la ac iuni fi-
lan-tropice etc.         

Îns , în societ ile în tranzi ie, activitatea slab  a societ ii civile, dezvol-
tarea slab  a propriet ii private, care este fundamentul individului indepen-
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dent fa  de stat, au dus la aceea c  partidele politice în sînt ni te institu ii 
amorfe. În aceste societ i, majoritatea partidelor existente sînt protopartide, 
care se afl  în procesul de formare. Aceasta este demonstrat prin activitatea 
lor, care este în mare parte nerealist . Majoritatea func iilor tipice pentru par-
tidele politice nu sînt realizate sau sînt realizate par ial. Aceste partide care 
pretind c  exprim  interesele întregii societ i, în majoritatea cazurilor sub-
estimeaz  interesele reale a aleg torilor, folosindu-le doar ca o ramp  de lan-
sare la putere. Continue s  aib  pondere stilul vechi de gîndire i comporta-
ment iar lupta între partide politice se desf oar  în condi iile lipsei de meca-
nisme eficiente în stare s  asigure o concuren  cu adev rat democratic .  

Rezultatele sondajelor opiniei publice arat  c  nivelul încrederii popula-
iei fa  de partidele politice este joas . Una din cauzele devalorizarea institu-
iei partidului în con tiin a popula iei, este convingerea c  partidele politice i 

liderii lor se preocup  de interesele personale, dar nu de cele generale. De 
exemplu, conform datelor Institutului Independent în Probleme Sociale i Na-
ionale din Rusia, în perioada 1997-2000 num rul celor care considerau pluri-

partidismul un element important al democra iei s-a redus de la 39% la 
26%134.         

Rezultatele unui studiu în România, reflect  faptul c  gradul de încredere 
în partidele politice în 1998 fa  de 1990 înregistreaz  a sc dere manifestat  
în principal prin: etichetarea partidelor ca instrumente ale elitei, ce elucideaz  
astfel una dintre ideile fundamentale ale democra iei, i anume principiul gu-
vern rii prin consim mîntul celor guverna i; reducerea performan ei partide-
lor de a oferi posibilitatea de participare la activitatea politic . Dac  pentru 
1990 percep ia apartinen ei la un partid este un tip participatoriu cu accent pe 
recrutarea membrilor i pe contribu ia lor la activit i interne a partidului i la 

spîndirea ideologiei acestuia, în 1998 apartinen a apare perceput  ca fiind 
de tip clientelistic, partidul oferind posibilitatea de participare politic , dar 
accentuînd interesele elitei. Elitele politice sînt percepute ca fiind caracteriza-
te de un comportament instrumental, manifestat prin dorin a de ob inere a 
unor drepturi, uitînd c  în realitate sînt ele însele un instrument al reprezen-

rii intereselor unei colectivit i care la acord   încrederea prin vot135.  
În Republica Moldova, atitudinea fa  de partidele politice este de ase-

menea negativ . Aceasta este condi ionat de pierderea încrederii fa  de parti-
de, de climatul psihologic autoritar sau excesiv ce domin  în unele partide, de 
stilul rela iilor tensionate între membrii lor, de tendin a unora din ei de a c -
                                                
134 . : . // , 2003, 

5, .45.   
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ta avantaje unilaterale. Dac  la începutul anilor '90 mi rile social-politice 
erau sus inute de enorme segmente ale popula iei, în baza interesului rena -
terii na ionale (Frontul Popular, Gagauz-Halcî, Vozrojdenie etc.), atunci de la 
mijlocul anilor '90 partidele politice, pretind s  reprezinte nevoile i interese-
le sociale impuse pe prim-plan, îns  f  a le face fa . Actualmente reprezen-
tativitatea intereselor socialului este infim 136.   

Un factor care influen eaz  activitatea partidelor politice, i respectiv inf-
luen a lor asupra sferei sociale, este determinat de aceea c  în majoritatea ca-
zurilor ele se formeaz  în jurul liderilor politici sau a frac iunilor parlamen-
tare, neavînd o baz  social  real . Formîndu-se preponderent "de sus în jos", 
partidele politice sînt în primul rînd instrumente politice a liderului i nu este 
un reprezentant a intereselor unui segment a societ ii civile. O astfel de aso-
ciere este în felul s u invers : începe cu conduc torul i conducerea de partid, 
apoi cu c utarea bazei sociale, a aleg torilor, proces înso it nu o dat  de dest-

ri, dizolv ri, falimente de partid. Activitatea partidelor politice se limite-
az  la promovarea intereselor de grup, organizarea reclamei politice, adopta-
rea unor decizii populiste, ceea ce genereaz  iresponsabilitatea lor fa  de so-
cietate. În spa iul postsovietic, majoritatea partidelor politice exprim  interese 
de clan.  

În lipsa unei identit i ideologice clare, a unui program eficient de leg -
tur  cu socialul, interesele i rela iile partidiste devin puternic influen ate de 
fenomenul personaliz rii partidelor. În acest caz via a de partid se centreaz  
nu în jurul interesului social colectiv de partid, ci în jurul liderului de partid. 
Rela ia nuan at personalizat  devine factorul principal ce determin  întregul 
cîmp politic al partidului. Aceast  rela ie poate duce chiar la dispari ia parti-
dului politic odat  ce liderul ei abandoneaz  partidul.  

În societ ile în tranzi ie, partidele politice de regul  particip  mai activ 
în via  politic  în perioada campaniilor electorale, îns  mai apoi majoritatea 
lor manifest  în via a politic  a societ ii o modestie i dau semne de existen-

 doar cu apropierea unei noi campanii electorale sau în leg tur  cu unele 
evenimente politice deosebite. În rezultat unele partide politice se manifest  
în calitate de decor a politicii, fapt dovedit de incapacitatea frecvent  a lor de 
a oferi o concep ie autentic  de guvernare. Partidele politice, rareori sînt în 
stare s  propun  propriile variante de solu ionare a problemelor social-econo-
mice i politice.  

Deoarece este complicat de a controla activitatea real  a partidelor politi-
ce, ele sînt libere de r spundere pentru realizarea programelor i a promisiu-
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nilor sale. Pe de o parte, aceasta practic încurajeaz  partidele politice s  lan-
seze promisiuni populiste, nerealizabile, iar pe de alt  parte formeaz  în soci-
etate un stereotip despre partide ca subiecte politicianiste a politicii. Unele 
partide politice comunic  cu aleg torii numai în perioada alegerilor electora-
le, iar în perioada dintre alegeri nu exist  un sistem eficient de leg tur  a par-
tidului cu electoratul, cea ce duce la îndep rtarea lor fa  de cet eni. Majori-
tatea partidelor politice pentru formarea bazei sale sociale de sus inere, folo-
sesc mecanisme manipulative prin mijloacelor publice de informare în mas .  

Toate acestea au dus la înstr inarea popula iei de activitatea partidelor 
politice. Popula ia nu vede rezultate pozitive în activitatea partidelor politice 
i se îndep rteaz  de ele. Îns , experien a demonstreaz  c  pentru p strarea i 

consolidarea bazei sociale de sus inere, partidele politice trebuie s  contacte-
ze cu aleg torii permanent, în special în teritoriu. 

Unii autori137, sînt de p rere c  în majoritatea statelor postsovietice, rela-
iile partidelor politice cu cet enii sînt slabe. În aceste societ i, în con tiin a 

cet enilor este r spîndit  convingerea c  partidele î i ap  propriile interese, 
dar nu interesele cet enilor. Aceasta este firesc, dac  lu m în vedere faptul 

 partidele politice nu depind de societate. Partidele politice manipuleaz  cu 
con tiin  maselor în timpul alegerilor, pentru a fi legitimizate prin proceduri 
democratice. În statele postsovietice, noile partide politice nu sînt partide de 
integrarea a maselor largi.  

De aceea i p rere este i alt autor138, pentru care partidele politice în so-
ciet ile în tranzi iei, nu au devenit în m sur  necesar  reprezentan i a intere-
selor maselor largi a societ ii, dar servesc intereselor elitelor. Partidele nu au 
devenit deocamdat  agen i a segmentelor largi a societ ii, nu realizeaz  în 

sur  necesar  leg tura cet enilor cu institu iile de stat. Un mijloc impor-
tant de stabilire a unei leg turi mai strînse a partidelor cu societatea civil  es-
te democratizarea partidelor îns i, prin includerea în structura lor a mecanis-
melor i procedurilor, care ar permite permanent s  fixeze cerin ele popula-
iei.        

Programele partidelor politice care reflect i exprim  interesele întregii 
societ i, în special partea social-economic , joac  un rol hot rîtor în elabora-
rea strategiei de dezvoltare social-economic  a societ ii. Analiza programe-
lor partidelor arat  c  ele sînt mai mult uniforme i declarative. Multe progra-
me duc o lips  de o argumentare teoretic tiin ific , a unei abord ri comple-
xe asupra problemelor i scopurile strategice a societ ii. În programele parti-
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delor politice nu sînt reflectate mecanismele de solu ionare a problemelor so-
ciet ii. Cu mici excep ii, programele partidelor politice numai constat  faptul 
existen ei problemelor în societate, dar nu con in metodele de solu ionare a 
lor. Mai mult ca atît în programele partidelor politice nu sînt reflectate solu ii 
opuse între partide a unor i acelea i probleme. Chemate a fi în fapt ideologii 
coerente, reprezentative pentru interesele, activit ile i rela iile anumitor gru-
puri, majoritatea programelor politice dup  con inut nu confer  individualita-
te partidelor existente (multe din ele sînt asem toare).  

În programele partidelor în general sînt reflectate interesele corporative, 
în special ob inerea puterii politice, pentru care societ ii sînt propuse ni te 
teze a transform rilor social-economice, dar nu este creat un proiect de solu i-
onare a problemelor societ ii. Programele partidelor subestimeaz  factorul 
obiectiv, tiin ific, valoric, op ional, ceea ce conduce la situa ii confuze în 
practica politic . De exemplu, politicile de stînga promovate de c tre cei de 
dreapta i invers, politicele de dreapta în arsenalul celor de stînga sau vibra i-
ile permanente ale centri tilor spre dreapta sau spre stînga. În felul acesta 
programele de partid devin o masc  sub care se ascund interesele conjunctu-
ral-politicianiste.  

Partidele politice au o relativ  autonomie fa  de baza lor de clas , ceea 
ce face s  apar  diferen e între "politica de partid" i "politica de guvernare", 
respectiv între suportul de clas  a unui partid politic i capacitatea acestuia de 
a satisface aspira iile bazei sale sociale în exerci iul guvern rii. În societ ile 
în tranzi ie unele partide politice încep guvernarea de stînga i o termin  la 
dreapta. Aceste devieri explic , în parte, de ce unele partidele politice în soci-
et ile în tranzi ie î i pierd suportul electoral dup  ce au ajuns la guvernare.      

În Republica Moldova, starea actual  divergent  a partidelor politice 
produce o influen  activ  invers  asupra transform rilor sociale, fie în dir-
ec ia acceler rii sau stop rii lor. Majoritatea partidelor politice func ioneaz  
prin devieri de la principiile doctrinale, de la platformele i declara ii. Func i-
onarea partidelor politice are loc prin frecvente disfunc ii, crize structurale, 
frac ion rii, sciziunii sau reorganiz rii, care erodeaz  procesul transform rii 
de partid, îi atribuie un caracter amalgan, lipsit de claritate139.  

În mare parte partidele sînt înc  slabe în aspect cantitativ i calitativ. 
Unele partide politice nu dispun de o baz  social  puternic i bine determi-
nat , din cauza c  structura social  este în formare i mizeaz  pe sus inerea 
popula iei numai în perioada campaniei electorale. Mai mult decît atît, nucle-
ul multor partide politice se constituie sub influen a unui sau a unor lideri i 
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nu în jurul unei concep ii bine definite, eficien a activit ii noilor partide de-
pinzînd de autoritatea acestora.    

În Republica Moldova, unele partide politice se confrunt  cu o criz  de 
idei performante, ele se limiteaz  doar la lu ri de atitudini i declara ii, iar 
cînd lanseaz  vreo idee dau dovad  în majoritatea cazurilor de incapacit i 
manageriale, promo ionale. Partidele politice nu au devenit deocamdat  cent-
re de investiga ii strategice, activeaz  prin metoda încerc rilor i a gre elilor 

rginindu-se la organizarea neregulat  a conferin elor de pres  la care o-
cheaz  opinia public  prin luare de atitudini i propuneri de idei, îns  f  a 
se str dui s  defineasc  mecanismele de realizare a lor. Unele partide politice 
continue s  dea dovad  de romantism i lips  de profesionalism140.  

În Republica Moldova elita politic , identificat  de cele mai multe ori cu 
liderii partidelor politice, a fost extrem de eterogen , de i a provenit în exclu-
sivitate dintr-un mediu social in care erau vehiculate acelea i principii unifi-
catoare de percepere a fenomenelor social-economice si politice. Pe de o par-
te, partidele politice reformiste s-au ar tat incapabile s  articuleze pe în elesul 
cet enilor op iunile în favoarea reform rii societ ii, iar, pe de alta parte, par-
tidele politice care au contestat necesitatea reformelor în general au tiut s  
exploateze la cote maxime atitudinile nostalgice a cet enilor pentru stabili-
tatea relativ  din cadrul unui sistem social-economic care sa pr bu it sub po-
vara problemelor interne. Aceasta ne-o demonstreaz  conflictele care au ap -
rut i s-au dezvoltat, precum i mesajele incoerente, rupte de realit ile exis-
tente, iar ulterior i de promisiunile electorale ini iale ale partidelor politice 
care s-au perindat la guvernare, fapt ce a condus ulterior la destr marea si co-
lapsul acestora141.      
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The article „The democratization process in the framework of post-to-
talitarian transistion: general consideration” is presenting some similiarities 
and differences between democratization and post-totalitarian transition. The 
article make an overwiew of the concepts, definitions and theories in the fi-
eld, the author arguing some of them and presenting its own conclusions. 

 
Utilizarea conceptului de „democratizare” în tin a politic  contempora-

143 pentru a caracteriza tranzi ia democratic  din Europa Central i de Sud 
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Est i din Noile State Independente (din fosta Uniune Sovietic ) ridic  unele 
semne de întrebare în ceea ce prive te oportunitatea acestuia în denumirea 
unor procese diferite, iar deseori chiar contradictorii, ale tranzi iei politice din 
cele dou  areale geografice. Totalitatea evenimentelor ce se precipit  zilnic în 
cele 10 noi membre ale Uniunii Europene i mai ales în celelate state din 
Europa de Sud Est i din fostul bloc sovietic sînt de regul  caracterizate prin 
prisma i criteriile democratiz rii. Cercet torul este în drept s  se întrebe cît  
similiaritate exist  între regimurile democratice din Bulgaria, România i Ge-
orgia, de exemplu, i guvernarea neocomunist  din Republica Moldova, auto-
cra ia din Rusia i regimurile despotice din Asia Mijlocie?  

Cu unele excep ii144, în toate aceste cazuri se are în vedere procesul de 
democratizare145 a societ ilor aflate în tranzi ie de la sistemul autoritar-cent-
ralizat de comand  la cel democratic. Or, procesul democratiz rii Noilor Sta-
te Independente în condi iile globaliz rii lumii relev  din plin provoc rile in-
terne i externe, inerente acestui spa iu geocronopolitic, care îi confer  unici-
tate politic i îl deosebe te de multe altele. Îns i în cadrul acestui spa iu ge-
opolitic (dac  mai poate fi numit astfel) exist  o mare discrepan  între ceea 
ce pare a fi procesul de tranzi ie democratic  în Turkmenia, Uzbekistan, Aze-
rbaidjan, Ucraina, Moldova, Georgia i rile Baltice, de exemplu. Tranzi ia 
                                                                                                     

mocratizarea i Globalizarea: semnifica ii i interdependen e. // Procesul de Glo-
balizare: Provoc ri i Solu ii. - Chi in u, 2004 

144 Exist  mai multe teorii (ce pornesc de la viziunile maximaliste i minimaliste asup-
ra statului), care consider  c  în prezent procesul de democratizare a Europei Oc-
cidentale se manifest  prin apari ia unui nou tip de institu ii „hibride” ca rezultat a 
dilu rii frontierelor dintre stat i societatea civil  (Melucci A. Social Movements 
and the Democratization of Everyday Life. // Kane J. (ed.) Civil Society and the 
state. - London and New York, 1993) sau a cooper rii tot mai strînse dintre acestea 
pentru o guvernare mai democratic  (în Nordul Italiei), sau în luarea unor m suri 
de c tre state pentru a preveni anarhia societ ii civile sau, dimpotriv , pentru a 
sus ine dezvoltarea societ ii civile în rile scandinave i în Europa Central i de 
Sud-Est. (vezi: Korkut M.U. The Relationship between Democratisation and the In-
vigoration of Civil Society in Hungary, Poland and Romania. Ph.D. Thesis. – Cent-
ral European University, Department of Political Science, May 2003, www.ceu.hu 
/crc ) 

145 A se vedea în continuare alte varia ii ale acestui termen. Distinc ia dintre democ-
ratizare, tranzi ie i consolidare democratic  este f cut i de: Ágh A. Early Conso-
lidation and Performance Crisis: The Majoritarian-Consensus Democracy Debate 
in Hungary. // West European Politics, vol. 24, 2001, #3, July, p.89-112; Mainwa-
ring S. Transitions to Democracy and Democratic Consolidation. // Mainwaring S., 
O’Donnell G., Valenzuela J.S. (eds.) Issues in Democratic Consolidation: The New 
South American Democracies in Comparative Perspective. - Notre Dame, Indiana: 
University of Notre Dame Press, 1992.  
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democratic  din  cele  din  urm  practic  a  luat  sfîr it  odat  cu  aderarea  lor  la  
NATO i Uniunea European , în timp ce toate celelalte state ex-sovietice se 
afl  într-un proces complex i contradictoriu de tranzi ie de la totalitarism la 
un regim autoritar, cu elemente ale democra iei de „fasad ”.  

În acest context, orice similitudine între procesele specifice statelor în 
tranzi ie i celor aflate deja pe traiectria final  a democratiz rii pare inadec-
vat . Dincolo de analiza similitudinilor i diferen elor dintre terminologia tra-
nzitologiei i teoria democratiz rii, obiectul acestei investiga ii îl constituie 
problematica tranzi iei democratice în contextul transform rilor social-politi-
ce i economice din ultimii ani, ceea au condus la apari ia unor discrepan e 
majore între formele i fondul proceselor politice din Sud-Estul Europei i, în 
special, din Noile State Independente. În pofida caracterului eterogen i calei-
doscopic al Sud-Estului Europei, ce ridic  numeroase obstacole în aprecierea 
sa ca un tot întreg, evolu ia procesului de democratizare din Sud-Estul Euro-
pei i, inclusiv, din Republica Moldova, este de regul  perceput  prin prisma 
conceptului de democratizare.  

cînd îns  o compara ie cu evenimente similare din fostele republici 
sovietice, inclusiv Republica Moldova post-2001 (cu excep ia rilor Balti-
ce), se poate remarca faptul c  situa ia din Bulgaria i România este oarecum 
similar  celei din Europa Central , dar total diferit  de cea existent  în UcraI-
na, Rusia sau Armenia i Azerbaidjan. Totodat  procesele social-politice i 
economice din Republica Moldova se înscriu în contextul general al Noilor 
State Independente, astfel fiind justificat  nedorin a Occidentului de a include 
Republica Moldova în arealul sud-est european.  

În ciuda apartenen ei istorice i culturale la spa iul carpato-danubiano-
pontic, procesele care constituie obiectului cîmpului nostru de analiz  ne cer 

 eviden iem atît similitudinile, cît i diferen ele speicfice procesului tranzi-
iei din cele dou  areale geopolitice. Altfel spus, analiza comparativ  a speci-

ficit ii tranzi iei post-comuniste din astfel de state, precum: Bulgaria, Româ-
nia, Georgia, Republica Moldova, Rusia, Azerbadjan sau Turkmenistan relie-
feaz  mai multe tr turi distinctive ale procesului democratiz rii din Europa 
Central i de Sud-Est fa  de procesul tranzi iei (sic!) din Noile State Inde-
pendente (cu excep ia celei din rile Baltice). 

În fiecare din aceste regiuni / state fa etele i modelele de dezvoltare au 
propria lor substan  politic , ce le deosebe te i le situiaz  într-o rela ie spe-
cific , individual , opus  chiar în raport cu celelalte. Tocmai de aceea, consi-
der m oportun  deosebirea între procesul de democratizare, cu toate modele-
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le sale cunoscute în Europa Central i de Sud-Est146 i cel al tranzi iei post-
comuniste (f  calificativul „democratic ”), specific, cu unele excep ii, regi-
murilor autoritare din Noile State Independente147.  

Dac  literatura occidental  despre democratizare este aproape unanim  
în aprecierea condi iilor necesare a fi întrunite de state pentru includerea lor 
pe traiectoria consolid rii democratice, atunci cercet torii tranzi iei sau tran-
zitologii sînt preocupa i mai ales de importan a factorilor interni i externi, 
structurali (func ionali) i/sau genetici (elitele) în dep irea autoritarismului. 

 Astfel, teoreticienii tranzi iei postcomuniste consider  c  democra ia 
rezult  ca urmare a unor momente specifice perioadei de tranzi ie, cînd apare 
o anumit  balan  de for e i o incertitudine în rîndul sus in torii i oponen ii 
regimului autoritar148. În opinia lor, de i exist  numeroase c i de schimbare a 
regimului (totalitar – R.G.), numai unele conduc spre democra ie. Agun i la 
aceast  concluzie, tema central  a tranzitologilor este analiza c ilor, meca-
nismelor i etapelor realiz rii tranzi iei democratice, precum i a factorii i 
actorilor implica i în acest proces. 

 a ne aprofunda în studiul tranzi iei,149 este necesar totu i s  identi-
fic m deosebirile principale dintre tranzi ie i democratizare i s  men ion m 
corela ia dintre cele dou  procese de dezvoltare a societ ilor contemporane. 
Orice analiz  comparativ  serioas  a diferen elor dintre tranzi ie postcomuni-
st i democratizare trebuie s  atrag  aten ie la aspectele urm toare: durabili-

                                                
146 De exemplu: termenii de “tranzi ie democratic ”, „democra ie de tranzi ie”, 

“transform ri democratice”, “tranzi ie la economia de pia ”, “dezvoltare democ-
ratic ”, “consolidare democratic ” (democratic consolidation), “cel de-al treilea 
val democratic”, sau, mai ales, terminologia clasici : „noile democra ii”, „state în 
curs de dezvoltare / democratizare” sau democra ia liberal , sau democra ia repre-
zentativ , (delegative democracy) i democra ia direct , democra ia elitist , democ-
ra ia realist  (realist democracy), democra ia participativ , democra ia electoral , 
etc. 

147 Cu fa etele sale: semidemocra ia, pseudodemocra ia, kakistocra ia, democra ia de 
fa ad , democra ia defect , etc. 

148 A se vedea: Korkut M.U. The Relationship between Democratisation and the Invi-
goration of Civil Society in Hungary, Poland and Romania. PhD. Thesis, Central 
European University, Department of Political Science, May 2003, www.ceu.hu/crc, 
p.61 

149 Pentru o analiz  mai ampl  asupra tranzi iei a se vedea: Przeworski A. The Demo-
cracy and Market. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992; O'Donnell G., 
Schmitter Ph. (eds.) Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions 
about Uncertain Democracies. - Baltimore and London: Johns Hopkins University 
Press, 1986; Saca V. Interese politice i rela ii politice: dimensiuni tranzitorii. – 
Chi in u: USM, 2001. 
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tatea sau fragilitatea statalit ii, legitimitatea i capacitatea politic i econo-
mic  de coerci ie, i, în fine, rolul factorilor externi sau interna ionali150.  

Referindu-ne la prima variabil , aceasta poate fi examinat  din dou  
perspective: a rolului statului în procesul de tranzi ie - democratizare i a im-
pactului tranzi iei-democratiz rii asupra statului. 

În ceea ce prive te rolul statalit ii în promovarea transform rilor inter-
ne, acesta nu poate fi pus la îndoial . În acest sens, putem afirma c  în soci-
et ile moderne nu e posibil  nici o form  a democratiz rii în afara statului. 
Cît prive te procesul tranzi iei în contextul form rii statalit ii, p rerile sînt 
diferite. Pornind de la interpretarea weberian  a statului-na iune, putem exa-
mina tranzi ia ca un proces de formare a statelor na ionale în rezultatul afir-

rii mi rilor de emancipare na ional . De asemenea se poate vorbi despre 
o consolidare sau o diminuare a statalit ii în rezultatul tranzi iei de la un re-
gim, sistem de guvernare la altul sau de la o form  de stat la alta.   

Referitor la cea de-a doua perspectiv , trebuie spus c  un stat este cu atît 
mai democratic cu cît nivelul de participare a cet enilor s i la procesele soci-
al-politice este mai mare i, am putea ad uga, mai responsabil. Cu toate aces-
tea, se poate observa c  dincolo de nivelul particip rii cet ene ti, în cadrul 
democratiz rii un rol la fel de important revine institu iilor societ ii civile i 
responsabilit ii societ ii politice.  

În cadrul tranzi iei rolul acestora este insignifiant, iar participarea mase-
lor ia forme dintre cele mai paradoxale: de la sus inerea unanim  a „liderului 
na ional” (a se face deosebire de „p rintele” i „conduc torul unic” specific 
totalitarismului) la blamarea cvasitotal  a clasei politice. În astfel de societ i, 
existen a unei societ i civile în stare embrionar , decorativ i a unei socie-

i politice ineficiente, iresponsabile reprezint  acele tr turi care deosebesc 
democratizarea de tranzi ia propriu-zis . Aceast  delimitare este îns  destul 
de conven ional , a a cum realitatea ne prezint  numeroase cazuri de coabi-
tare a celor dou  tipuri de elementele pe parcursul unor perioade de timp. 

În alt context, trebuie amintit faptul c  cercet torii nu sînt unanimi nici 
în elaborarea criteriilor dup  care statele ar putea fi clasificate drept autoritare 
sau aflate în perioada de tranzi ie. Pornind de la clasificarea tripartit  a state-
lor în totalitare, autoritare i democratice, tranzi ia de la totalitarism la demo-
cra ie poate lua forme autoritare de guvernare pentru o durat  mai scurt  sau 
mai îndelungat  de timp. În acest sens, savantul R.D.Gastil a enumerat 116 
state cu regimuri autoritare pe glob151.  

                                                
150 Linz J.J., Stepan A. op.cit, p.235 
151 Ibidem, p.39 
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Pentru mai mult  claritate în analiza tranizi iei de la totalitarism la de-
mocra ie, poate fi luat  considera ie tipologia celor cinci regimuri,152 prin cla-
sificarea lor în state cu regim: democratic, autoritar, totalitar, post-totalitar i 
„sultanistic”. În cadrul acestei tipologii, este evident c  unele regumuri din 
Europa Central i de Sud-Est, considerate mai înainte (în tipologia tripartit ) 
ca fiind totalitare, pot fi trecute în rîndul celor autoriare, tot a a cum unele din 
fostele regimuri autoritare pot fi trecute în lista celor post-totalitare i/sau sul-
tanistice.  

De aici rezult  c  regimul în care am putea încadra majoritatea statelor 
din Centrul i Sud-Estul Europei este cel autoritar i, pe alocuri, post-totalitar, 
spre deosebire de cele din fosta Uniune Sovietic , care prezint  tr turi spe-
cifice totalitarismului. Din momentul destr rii sale, majoritatea statelor ce-
ntral i sud-est europene au p it pe calea tranzi iei democratice sau a democ-
ratiz rii, în timp ce toate cele cu regim totalitar au luat calea tranzi iei post-
totalitare. La rîndul s u, post-totalitarismul este, de regul , segmentat în trei 
varia iuni: post-totalitarismul incipient, post-totalitarismul înghe at i post-to-
talitarismul tîrziu153.  

Unele din sttaele membre ale Pactului de la Varshovia au cunoscut ace-
ste forme deja pîn  la 1989, luînd deja la începutul sau, cel tîrziu, la mijlocul 
anilor 90 (România) calea democratiz rii, în timp ce fostele republici sovieti-
ce (cu mici excep ii) înc  nu au dep it nici aceast  etap , sau, a a cum vom 
vedea în continuare, au reu it s  dep easc  numeroasele probleme cu care se 
confruntau doar pentru scurte perioade de timp. Putem pune oare astfel de 
state împreun  sub sintagma încet enit : „state aflate în proces de democra-
tizare” sau „în tranzi ie democratic ”? 

Totodat , luînd ca referin  cele cinci principii de baz  ale democra i-
ei154: 1) existen a unei societ i civile func ionale, 2) a unei societ i politice 
competitive, 3) a statului de drept, 4) a unui aparat de stat omogen i 5) a unei 
societ i economice independnete – se poate localiza atît gradul de democra-
tizare în fiecare din statele/regiunile de referin , cît i amplasarea celorlalte 
pe traiectoria tranzi iei post-totalitare. Dac  de la începutul celui de-al treilea 
val al democratiz rii (1974) acest proces a fost parcurs de c tre 89 de regi-
muri autoritare i totalitare din întreaga lume, în prezent num rul acestora a 
crescut155. Îns  odat  cu pr bu irea regimurilor totalitare din Estul Europei, i 
mai ales a colapsului fostei Uniuni Sovietice, încardrarea a circa dou  duzine 
                                                
152 Ibidem, p.40 
153 Ibidem, p.42 
154 Ibidem, p.14 
155 ., . -

. // , 2002, 1, .6-7 
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de noi state pe calea democratiz rii a condus la apari ia unor noi necunoscute 
în cadrul tranzitologiei i teoriei democratiz rii.  

Condi iile men ionate mai sus pot servi drept criteriu de clasificare a no-
ilor regimuri / guverne din puct de vedere a apartenen ei lor la valorile demo-
cratice. Dac e s  pornim de la ace ti indicatori, putem identifica trei forme ale 
tranzi iei de la post-totalitarism la democra ie156: 1) transform rile democrati-
ce sau reforma, ce sînt realizate atunci cînd elita guvernant  devine promoto-
area valorilor democratice; 2) schimbarea democratic  sau ruptura,  au  loc  
atunci cînd opozi ia ia locul elitei guvernante în promovarea valorilor demo-
cratice; 3) coabitarea sau ruptforma, are loc în cazul unor ac iuni comune ale 
opozi iei i guvernului în realizarea reformelor democratice.  

Toate aceste forme pot fi identificate în cadrul tranzi iei post-comuniste, 
în unele ri într-o succesiune linear , iar în altele într-un amalgam complex. 
Cu toate c  fiecare din cele trei forme se m rgine te la prezentarea unei anu-
mite st ri a tranzi iei într-o perioad  temporal  distinct , tuturor acestora le 
este caracteristic  o abordare elitist  a tranzi iei157. În tranzitologie elitele au, 
în general, un rol principal, acesta fiind justificat prin importan a asum rii re-
sponsabilit ii în negocierea unor decizii în termeni restrîn i158.   

Consider m c  acesta reprezint i unul din aspectele esen iale în dife-
ren ierea tranzi iei i democratiz rii. Dac  procesul tranzi iei (postcomuniste) 
poate fi conceput ca „o succesiune de etape diferite sau chiar instabile care 
ofer  elitelor un orizont larg de ac iune i influen are a maselor”159, democra-
tiz rii îi este specific  interac iunea deopotriv  a actorilor, elementelor i 
institu iilor democratice în promovarea reformelor i a valorilor democratice. 

Cel de-al doilea aspect definitoriu în delimitarea diferen elor dintre tran-
zi ia din rile Europei de Sud-Est i din fosta Uniune Sovietic  remarcat de 
mai mul i cercet tori se axeaz  pe „simultaneitatea problemelor” ce urmeaz  
a fi solu ionate160. Astfel, dac  în Europa Central i de Sud-Est guvernele de 

                                                
156 Korkut M.U. Op. cit., p.65 
157 Ibidem, p.65 
158 O'Donnell G., Schmitter Ph. Op. cit., 1986, p.53-96; Rustow D.A. Transitions to 

Democracy. Toward a Dynamic Model. // Comparative Politics, vol. 2, 1970, issue 
3, p.337-363. 

159 Pridham G. Democratic Transitions in Theory and Practice: Southern European 
Lessons for Eastern Europe. // Pridham G., Vanhanen T. (eds.), Democratization in 
Eastern Europe. Domestic and International Perspectives. – London - New-York: 
Routledge, 1994. 

160 Linz J.J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Sout-
hern Europe, South America, and Post-Communist Europe. - John Hopkins Uni-
versity Press, 1996, p.244 
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dup  1989 urmau s  efectueze tranzi ia la democra ie în condi iile existen ei 
unui minimum de ini iativ  privat  înc  din regimul socialist (uni autori con-
siderînd c  aceste state nu au fost totalitare nici chiar în perioada lag rului so-
cialist), atunci în fostele republici sovietice concomitent cu lansarea reforme-
lor democratice era absolut necesar  implementarea celor mai elementare re-
forme economice.  

De aceea, putem considera pe bun  dreptate c  în rezultatul lans rii cu 
succes a celor dou  tipuri de reforme, primele societ i au luat calea democ-
ratiz rii, iar cele din urm  au p it pe f ga ul tranzi iei post-totalitare. Unele 
din ele (cum ar fi rile Baltice, de exemplu) au cunoscut îns  o evolu ie im-
presionant , ajungînd din urm  sau chiar dep ind multe state central i sud-
est europene. i atunci care ar fi explica ia? 

Promovarea consecvent  a reformelor politice i economice reprezint  o 
alt  perspectiv  în aprecierea similitudinilor i diferen elor intrinsece celor 
dou  tipuri ale tranzi iei. Referindu-ne la legitimitatea i capacitatea politic  
i economic  de coerci ie (cea de-a doua variabil ), este important a eviden ia 

în ce mod afecteaz  economia procesele tranzitorii i cele ale democratiz rii. 
Sînt oare acestea afectate în egal  m sur i cum ele, la rîndul lor, influen e-
az  dezvoltarea economic  a statului? Se pare c  tranzitologii au fost mai pu-
in preocupa i de teoretizarea aspectelor economice ale tranzi iei, ei punînd 

accent pe percep ia c ilor de dezvoltare economice de c tre popula ie i men-
inerea legitimit ii elitelor prin promovarea reformelor populiste în defavoa-

rea reformelor reale161.  
 îndoial  c  o politic  economic  robust i consecvent  va conduce 

curînd la o cre tere economic , men inînd astfel stabilitatea sistemului i vi-
ceversa. Cu toate acestea, credem c  nu se poate afirma în mod univoc c  sta-
tele prospere sînt democratice, iar cele s race sînt nedemocratice. Nivelul de 
prosperitate a unui stat depinde i de mul i al i factori care nu fac obiectul 
cercet rii noastre. 

Pornind de la afirma ia unui autor de referin  în studiul tranzi iei162: „în 
toate situa iile de pace (...) factorii interni au avut un rol primordial în de-
terminarea direc iei i finalit ii st rilor de tranzi ie, pe cînd cei externi au ju-
cat un rol secundar i viceversa”, este necesar a examina rolul influien ei ex-
terne asupra tranzi iei democratice. În dependen  de impactul unor astfel de 
factori, cum ar fi: a ezarea geografic , apartenen a la un spa iu geopolitic, 
tradi iile istorice, vecin tatea cu o Mare Putere, rolul organiza iilor interna io-
                                                
161 Ibidem, p.77 
162 Whitehead L. International aspects of democratization. // O'Donnell G., Schmitter 

Ph., Whitehead L. (eds.). Transitions from Authoritarian Rule. Southern Europe. - 
Baltimore-London: Johns Hopkins University Press, 1994. 
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nale, etc. asupra transform rilor interne din cadrul acestor state distingem o 
alt  deosebire între statele aflate în tranzi ie i cele situate pe traiectoria de-
mocratiz rii.  

Drept urmare, putem afirma c  sînt mai predispuse spre democratizare 
acele state, care suport  o ac iune positiv  sau cea a factorilor democratici163, 
iar spre tranzi ie – cele în care predomin  o influen  negativ  sau a factorilor 
nedemocratici-autoritari. Astfel, am putea afirma c rile Baltice s-au încad-
rat mai u or în procesul democratiz rii i datorit  a ez rii lor geopolitice fa-
vorabile, dar i a impactului positiv a Uniunii Europene, NATO i unor de-
mocra ii din regiune. O situa ie opus  exist  în majoriatea statelor din Asia 
Mijlocie, în care datorit  patriarhalismului societ ilor respective i a influen-
ei tradi ionale a Rusiei în regiune, acestea au dezvoltat mai curînd ni te regi-

muri despotice. Astfel, încît în cazul lor putem vorbi de o tranzi ie de la tota-
litarism la autoritarism.  

În cazul Republicii Moldova, consider m c  procesele de democratizare 
ce s-au succedat tranzi iei postotalitare s-au împotmolit i datorit  impactului 
puternic negativ al Rusiei în regiune, precum i a apartenen ei Moldovei la 
spa iul CSI. Aceasta din urm  are un impact considerabil mai ales asupra sta-
telor mici (datorit  lipsei de autosuficien  a resurselor proprii, a obedien ei 
lor la imixtiunile externe i a perturb rii rela iilor interetnice în favoarea et-
niei ruse), dar i a unor puteri mijlocii (de la destr marea colosului sovietic 
Ucraina i, mai pu in, Kazahstanul s-au confruntat cu numeroase tensiuni in-
terne datorate presiunii factorilor externi)164.  

În tumultul evenimentelor legate de rede teptarea na ional , teama sau 
oportunismul noilor elite din multe din fostele republici sovietice au determi-
nat lansarea discursului na ionalist i, respectiv, antina ional în detrimentul 
politicilor de democratizare, liberalizare i promovare a imaginii acestor state 
pe arena interna ional . Putem deci observa c  în astfel de state, politicile in-
consecvente în promovarea reformelor economice, discontinuitatea procese-
lor de consolidare a institu iilor statale i a securit ii popula iei, pe fondul 
confrunt rilor interne privind statalitatea i identitatea na ional , au condus la 

                                                
163 Democra iile occidentale i în special SUA au avut cu siguran  un rol important 

în realizarea unor subversiuni sau a înl tur rii de la putere a conduc torilor unor 
regimuri democratice din Brazilia (1964), Chile (1973) în numele instaur rii acele-
Ia i democra ii în Chile prin sus inerea lui Pinochet i a unor hunte militare în Bra-
zilia. (vezi Linz J.J., Stepan A. Op. cit., p.237)  

164 A se vedea conceptul de „imperiu extern” (outer empire) în Pravda A. The end of 
the outer empire: Soviet-East European relations in transition, 1985-90. - London, 
Royal Institute of International Affairs and Sage Publications, 1992. 
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încetinirea i / sau chiar deraierea proceselor tranzitorii în direc ie opus  de-
mocratiz rii. 
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Dac  pîn  la momentul actual diver i cercet tori i-au axat studiul, în 
special, asupra conflictului etnic g uz, atunci noi ne propunem spre analiz  
un aspect întru totul deosebit – rolul factorului etnic în determinarea compor-
tamentului electoral. De i, Unitatea Teritorial Administrativ  (U.T.A.) G -
uzia r mîne s  fie o parte component  a Republicii Moldova, totu i, segmen-
tul ei de popula ie reprezint  o categorie deosebit  de electorat, luînd în con-
sidera ie de interesele ei etnice, politice, culturale. În acest articol, vom anali-
za aspectele generale de delimitare a electoratului g uz, precum i unele te-
orii tiin ifice privind comportamentul electoral în ansamplu i nivelul de ap-
licare a lor la realitatea i practica politic  a statului nostru. Deasemenea, 
vom face unele încerc ri de a propune cîteva remedii care ar putea contribui 
la diminuarea influen ei etnicit ii asupra manifest rii aleg torilor în timpul 
alegerilor. inînd cont de faptul c  pentru edificarea, men inerea i dezvolta-
rea durabil  a unei democra ii, rolul alegerilor este indiscutabil, am dorit s  
cercet m anume aceste probleme. 

 
I.Aspecte generale privind delimitarea popula iei G uziei  
ca  segment electoral specific în cadrul Republicii Moldova 

tim c  autonomia g uz  s-a format ca urmare a adopt rii “Legii Re-
publicii Moldova cu privire la statutul juridic special al G uziei”. Astfel, 
odat  cu acordarea autonomiei teritoriale s-a încheiat conflictul din 1989, ca-
                                                
165 Recenzent – doctor-habilitat, profesor Valeriu MO NEAGA 
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re de dou  ori, în octombrie 1990 i în august 1991, era cît pe ce s  se trans-
forme într-un r zboi civil. Solu ionarea problemei g uze a depins de conf-
lictul etnopolitic din Transnistria, care în vara anului 1992 a ie it de sub cont-
rol i s-a transformat într-un r zboi în jurul ora ului Bender / Tiraspol. 

Unirea lingvistic  (în baza limbii ruse), dar i politic  (fragmentarea po-
litic i constitu ional  a Moldovei) a minorit ilor na ionale împotriva mol-
dovenilor (probabil, cu excep ia iganilor) este relevat  de faptul c  în locali-

ile cu popula ie preponderent alolingv , cum ar fi G uzia, Jude ul Tarac-
lia, majoritatea colilor de toate gradele i organele administrative continu  
dup  iner ie de a func iona în limba rus , de i se pretinde c  regiunile men io-
nate reprezint  un fel de autonomii, cel pu in culturale, ale acestora. 

În opinia cercet torului Frunta u, în contextul ced rilor unilaterale deli-
berate sau / i din lipsa de profesionalism, este deja, incorect  insisten a gu-
vernan ilor Republicii Moldova asupra caracterului unitar al statului, deoare-
ce aceasta nu mai este valabil odat  cu stipularea dreptului de autodetermina-
re a UTA G uzia i situa iei prezente a regiunii transnistrene.166 

În pofida tuturor exprim rilor negative, din partea unor cercet tori totu i, 
Legea de autonomie a G uziei, unii autori str ini ( .Troebst, Germania) 
apare, pe fundalul situa iei extreme de încordare din Republica Moldova, 
apare ca o victorie spectaculoas  a ra iunii asupra tendin elor de acaparare a 
puterii de c tre vechile elite, o victorie rar  în spa iul postsovietic, care a con-
tribuit i la atenuarea conflictului transnistrean.167 

Astfel, pe teritorul Republicii Moldova s-a admis crearea unei unit i te-
ritoriale autonome, care dispune ast zi de constitu ia sa proprie (Regulamen-
tul G uziei), de parlament (Adunarea Popular ) i de un Guvernator (Ba -
can). Toate aceste in s  reprezinte i s  apere interesele g uzilor în Moldo-
va i alte state. G uzia cuprinde 1.831,5 km2, ce constituie 5,4% din terito-
riul Republicii Moldova. Pe acest teritoriu locuiesc 171.500 de oameni, dintre 
care 78,7% g uzi, 5,5% bulgari, 5,4% moldoveni, 5,0% ru i, 4,0% ucrai-
neni i 1,3% reprezentan i ai altor etnii.  

Relat rile f cute pîn  acum ne determin  s  conchidem, c  popula ia G -
uziei, în compara ie cu cea a Republicii Moldova, reprezint  un segment de 

electorat cu totul special, deaceea i manifest  o atitudine politic  mai deose-
bit . 

 
                                                
166 Frunta u Iu. O istorie etnopolitic  a Basarabiei (1812-2002. / Cartier. – Chi in u, 

2002, p.343. 
167 Troebst . Autonomia G uziei Republicii Moldova, un exemplu de solu ionare a 

conflictelor etnopolitice. // Republica Moldova între Vest i Est: identitatea na io-
nal i orientarea european . – Chi in u, 2002, p.244. 
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II.Abord rile comportamentului electoral i racordarea 
lor la specificul democra iilor postcomuniste. 

Comporamentul electoratului, adic  participarea / neparticiparea la ale-
geri, cît i op iunea politic  individului, motivele care la-u determinat s   fac  
alegerea respectiv , poate fi caracterizat prin intermediul urm toarelor abor-

ri: 
1) Abordarea sociologic . Ea explic  c , op iunea politic  a cet eanului 

în cadrul alegerilor este determinat  nu de preferin ele i simpatiile lui fa  de 
un oarecare candidat, ci de apartenen a lui la un anumit grup social. Astfel, 
fiecare grup social asigur  partidului politic, care-i reprezint  interesele, o ba-

 stabil  de sus inere electoral . Un a a model de comportament mai poart  
denumirea de „expresiv”. Cel mai bine „teoria sociologic ” caracterizeaz  
comportamentul electoratului în statele cu democra ie liberal .168  

Cercet torii occidentali Rokkan i Lipset au dezvoltat “teoria sociologi-
” a comportamentului electoral i anume punînd bazele “modelului gene-

tic” de formare a sistemelor de partid i a structurilor de preferin e electora-
le.169 Tot ei au eviden iat cîteva tipuri de clivaje care pot influen a direct poli-
tica electoral  dintr-o societate, i anume: a) între centru i periferie, b) între 
stat i biseric , c) între sat i urb i d) între proprietari i muncitori. Îns , ce-
le mai r spîndite i accentuate clivaje ale societ ilor contemporane sînt cele 
de ordin economic, confesional i etnic.  

2) Abordarea socio-psihologic . Ceea ce serve te drept obiect al solida-
rit ii aleg torilor este partdul i nu grupul social, ca în cazul “teoriei sociolo-
gice”. Predispunerea de a alege un anumit partid se formeaz  în perioada so-
cializ rii timpurii a individului. Iat  de ce foarte des se întîmpl  ca aleg torii 

 opteze pentru candidatul care a fost simpatizat i ales de p rin ii i chiar de 
bunicii s i. Uneori aleg torii nu refuz  la “identificarea sa partiinic ” chiar i 
în cazul cînd aceasta contravine intereselor sale reale. Ba chiar mai mult, in-
divizii pot atribui partidelor simpatizate unele calit i care în mod v dit nu le 
corespund. 

3) Abordarea ra ional-instrumental . Fundamental pentru acest  conce-
ie este c  fiecare cet ean voteaz  acel partid, care în opinia lui îi ofer  mai 

multe avantaje, perspective, beneficii etc.  
În acest context, un rol impotan îl are atît factorul ideologic, cît i cel 

economic (dac  ai tr it bine voteaz  partidul de guvern mînt, dac  nu - 
                                                
168 . :  

. // , 2002, 4, .29. 
169 Lipset S., Rokkan S. Party Systems and Voter Alignments. – New-York, 1967, citat 

dup : . : -
. // , 2002, 4, .31. 
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opozi ia). Teoria dat  nu este lipsit  de unele neajunsuri i neclarit i. Spre 
exemplu, nu se cunoa te cu precizie suportul motiva ional al individului în 
op iunea sa: a) situa ia material  proprie (vot “egocentric”) sau b) starea 
economic  general  a societ ii (vot “socio-tropic”).170 

Polemica se continu  în jurul urm toarei probleme: ce este mai impotant 
pentru aleg tor – evaluarea rezultatelor activit ii anterioare a guvern rii (vo-
tare “retrospectiv ”) sau a ept rile privind activitatea partidului politic în ca-
zul realegerii lui (votare “perspectiv ”). 

Toate aceste abord ri pot fi cu prisosin  utilizate de speciali tii în dome-
niu pentru analiza, cît i pentru pronosticarea comportamentului electoratului 
în perioada alegerilor din statele Europei Occidentale i S.U.A. Cît despre 
statele postcomuniste nu ne gr bim s  spunem acela i lucru.  

Referindu-ne la “teoria sociologic ” putem relata c   instabilitatea i im-
pevizibilitatea statutului social al aleg torilor, cît i a  simpatiilor lor electo-
rale ne determin  s  facem concluzia c  în statele cu democra ie neconsolida-

, cum ar fi i Republica Moldova, alegerea politic  a cet enilor se face i-
nînd cont de factorii ideologici, de calit ile personale ale candidatului i nu 
în ultimul rînd de factorul etnic. Cea de-a doua teorie, deasemenea, nu poate 
avea o valoare praxiologic  pentru societatea moldoveneac , deoarece feno-
menul “identific rii de partid” nu o caracterizeaz .  

Cauza ar fi absen a tradi iilor democratice, în special, referindu-ne la sis-
temul multipartidist. Comportamentul electoral în spa iul postcomunist s-ar 
racorda cel mai bine la “abordarea ra ionalist ”, avînd ca suport de baz  aspe-
ctul economic, dar într-o oarecare m sur  îmbinat cu cel ideologic. 

În continuare, ne vom axa pe studiul direct  al comportamentului electo-
ral al popula iei G uziei, inînd cont, în special, de dimensiunile lui “parti-
cipare” / “neparticipare”. 

De obicei, alegerile i, în special, cele ale autorit ilor centrale ale statu-
lui (Pre edinte, Parlament) stimuleaz i mobilizeaz  destul de puternic ma-
sele, deoarece cet enii pot s  se raporteze în mod direct la puterea politic i 

i exprime propria opinie în acest context. Îns , analiza rezultatelor alege-
rilor na ionale din Republica Moldova ne aduce la cuno tin  c  G uzia ti-
nde s  constituie o excep ie de la aceast  regul . Dat fiind faptul c  gradul de 
participare a electoratului g uz la alegeri, pe an ce trece devine tot mai 
mic. De i acest moment nu este present permanent i participarea pasiv  a 

uzilor este doar o tendin i nu o regul .  

                                                
170 . :  

. // , 2002, 4, .34. 
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Cercet torii autohtoni consider  c  un rol important în rata prezent rii la 
urnele de vot a locuitorilor G uziei în alegerile institu iilor centrale a pute-
rii de stat este pozi ia autorit ilor de la Comrat fa  de aceste alegeri i starea 
rela iilor dintre Chi in u i Gagauz-Yeri. Dac  indicele prezent rii aleg tori-
lor g uzi la alegeri este sc zut i destul de variat, nivelul de responsabilita-
te în timpul complet rii buletinelor de vot este l udabil.171 

Analizînd comportamentul aleg torilor de pe teritoriul G uziei putem 
conchide c  acest segment de electorat se caracterizeaz  printr-o avansare a 
înl tur rii popula iei de la procesul politic republican. Se resimt consecin ele 
factorului etnic în atitudinea fa  de forma iunile politice unioniste i na iona-
liste i sprijinirea for elor politice “proceseiste”. Din punct de vedere etnopo-
litic g uzii au o subordonare dubl : veriga cea mai puternic  este între Co-
mrat i Moscova, a doua, mai slab , Comrat - Ankara.172 

În continuare, pentru un studiu mai amplu al comportamentului aleg to-
rilor din Gagauz-Yeri, propunem s  cercet m manifestarea acestuia în cadrul 
alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova dup  formarea 
autonomiei. 

- Alegerile parlamentare din 1994. La alegerile parlamentare din 1994 
popula ia autoproclamatei republici G uze a participat în ultimul moment 
la scrutin. Autorit ile din Chi in u i din Comrat au g sit un limbaj comun i 
au convenit în a deschide oficial puncte pentru alegeri în localit ile din G -

uzia, iar popula ia g uz  fiind timp îndelungat îndep rtat  de procesul 
politic din Republica Moldova, i-a expus pozi ia participînd i la alegerile 
parlamentare i la sondajul republican.173  

Popula ia Republicii Moldova a participat la scrutin în num r de 79,31%, 
iar în G uzia la urnele de vot au venit circa 73,62% din num rul aleg tori-
lor înscri i în liste. Comparînd rezultatele acestui scrutin cu cele ale alegerilor 
parlamentare de mai tîrziu, putem afirma c  gradul de activism electoral a 
fost cel mai înalt. Faptul c  acestea au fost primele alegeri parlamentare în 
condi iile edific rii unui stat democratic, explic  net acest fapt.174 

                                                
171  Mo neaga V., Rusnac Gh., T nas  R. Activismul electoratului Republicii Moldova 

(analiza politologic ). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea 
XVIII. / USM. - Chi in u, 2002. 

172 Frunta u Iu. O istorie etnopolitic  a Basarabiei (1812-2002). / Cartier. – Chi i-
u, 2002, p.343. 

173 Vezi: Mo neaga V., Rusnac Gh. Republica Moldova. Alegerile parlamentare 
(1994) i geografia politic  a electoratului. / USM. – Chi in u, 1997.  

174 Vezi: Electorala’94. Documente i cifre. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. / 
TISH. – Chi in u, 1994. 



 136 

- Alegerile parlamentare din 1998. La alegerile din 1998 au participat 15 
forma iuni politice i 59 candida i independen i. În Parlament au intrat patru 
forma iuni politice: Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, Blocul 
Electoral “Conven ia Democrat  din Moldova”, Blocul Electoral “Pentru o 
Moldov  Democratic i Prosper ” i Partidul For elor Democratice, care au 
acumulat respectiv cîte 30,02%, 19,42%, 18,16%, 8,84%.  

De aceast  dat  se constat  un regres al activismului cet enilor repub-
licii, prezen a la urnele de vot fiind de 69,12%. Pe cînd în cazul G uziei 
observ m un fenomen curios. Locuitorii autonomiei au participat în num r de 
70,59%, practic, de unica dat  întrecînd prin gradul de participare media pe 
ar . i mai curios este faptul c  70,20% din electoratul g uz i-au dat vo-

tul pentru Partidul Comuni tilor din Republica Moldova.175   
- Alegerile parlamentare din 2001. În G uzia popula ia a participat la 

alegerile din 2001 în num r de 58,06% din num rul total al aleg torilor cu 
drept de vot, ceea ce reprezint  cu 9,44% mai pu in decît media particip rii 
electoratului pe ar . F cînd analiza rezultatelor generale ale alegerilor în toa-
te jude ele Republicii Moldova, observ m c  gradul de participare a popula-
iei G uziei la alegeri este cel mai sc zut, neincluzînd municipiul Chi in u, 

locuitorii c ruia au participat la vot în m sur  de 57,77%, ceea ce reprezint  
cu 0,29% mai pu in decît în U.T.A. G uzia. 

Studiind, îns , datele alegerilor antecedente, am observat c  electoratul 
capitalei dintotdeauna a manifestat dezinteres fa  de alegeri, pe cînd G u-
zia a cunoscut aceast  ascenden  de participare, în special la alegerile din 
acest an. Acest lucru îl putem explica prin aceea c  popula ia G uziei, se 
distan eaz  pe timp ce trece de la via a politic  a Republicii Moldova, fiind 
dezinteresat  de faptul cine va ajunge s  guveneze ara. 

La aceea i concluzie ajungem comparînd rezultatele ob inute în toate ju-
de ele republicii, astfel municipiul Chi in u i U.T.A. G uzia, în ceea ce 
prive te cel mai mic indice al particip rii, de jude ul B i (66,61%), adic  cu 
8,55% mai mult decît în G uzia i cu 0,91% decît media pe ar . Decalajul 
indicelor de participare în tre aceste dou  jude e este destul de mare. 

Cel mai activ au participat la votare locuitorii jude ului Taraclia, num -
rînd 77,11% din num rul total al aleg torilor cu drept de vot ai jude ului, 
ceea ce reprezint  cu 9,59% mai mult decît media pe republic i cu 19,05% 
mai mult decît în G uzia. 

Aceste date sînt destul de comunicative, în sensul c  pe teritoriul Jude u-
lui Taraclia locuiesc preponderent bulgari. La rîndul lor bulgarii au avut i ei 

                                                
175 Vezi: Electorala’98. Documente i cifre. Edii e a Comisiei Elctorale Centrale. / 

TISH. – Chi in u, 1998 
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tendin e de a ob ine o autonomie, dar observ m acum în baza rezultatelor 
alegerilor din 2001, c  ei dau un exemplu elocvent de participare politic  ac-
tiv i interes fa  de via a politic  a republicii.176 

Pentru a face o analiz  mai complet  facem o mic  retorsiune în timp i 
aducem la cuno tin  c  la alegerile preziden iale din 1996, turul II, popula ia 

uz  a participat în num r de 70,45%, iar la cele parlamentare din 1998 în 
num r de 70,59%. Deci în decurs a trei ani de zile indicele particip rii electo-
ratului g uz la vot a sc zut cu circa 12%.177 

Aceste date ne vorbesc despre unicul fapt, crearea autonomiei g uze, a 
determinat înstr inarea popula iei acesteia de treburile publice ale rii, con-
centrîndu- i interesul asupra activit ii autorit ilor proprii. 

De i acest  afirma ie poate fi comb tut , dac  aducem în exemplu situa-
ia de creat  la alegerile Guvernatorului (Ba canului) i Adun rii Populare 

(Gagauz Toplu u) a G uziei din anul 1999. Astfel, nici o forma iune politi-
 nu a fost înregistrat  din U.T.A. G uzia, în special avînd în vedere sti-

pularea de 5000 de membri i reprezentativitate în 2/3 din jude e, pe cînd co-
muni tii s-au bucurt de o popularitate indiscutabil . Pe de alt  parte, faptul c  
popula ia a fost pasiv  în timpul desemn rii, în 1999, a Guvernatorului gene-
ral (ba canului) i a celor 35 de deputa i în Adunarea Popular , prezentîndu-
se 53% de aleg tori i fiind necesar turul doi de scrutin pentru a alege guver-
natorul i peste jum tate din deputa i, demonstreaz  gradul sc zut al unui na-
ionalism g uz coerent i sus inut de mase. 

Na ionalismul existent este mai degrab  al elitelor, alimentat de ru i i 
vehiculat în mediul popula iei atunci cînd este necesar de asigurat sus inerea 
popular  pentru pozi iile privilegiate de clan i de grup. 

Dar prin exersarea propriului na ionalism, minorit ile na ionale prefer  
 “na ionalizeze” agenda politic  moldoveneasc , decît democratizarea aces-

teia, aten ia fiind concentrat  în alt  parte decît transform rile democratice. 
Aceast  practic , cu regret, a devenit un element instituit în tradi ia politic  a 

rii i contribuie la procesul de fragmentare a statalit ii Republicii Moldova, 
fapt care, în ultim  instan , frîneaz  tranzi ia democratic  a rii.178  

 
III. Interdependen a “sistem electoral - element etnic”. 

În urma relat rilor efectuate, observ m c  elementul etnic, totu i, are o 
conota ie semnificativ  în manifestarea comportamentului politic al electora-
                                                
176 Vezi: Electorala’2001. Documente i cifre cu privire la alegerile Parlamentului 

Republicii Moldova. / Comisia Electoral  Central . – Chi in u, 2002. 
177 Vezi: Electorala’96. Documente i cifre. Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. / 

TISH. – Chi in u, 1997. 
178 Ibidem, p.344.  
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tului, iar modul în care se petrec alegerile poate s  minimizeze importan a 
politic  a etnicit ii i viceversa. De aceea, se recomand  ca alegerile na iona-
le s  anticipeze pe cele locale i regionale, în rezultat influen a factorului et-
nic se va reduce considerabil.179 

Un alt remediu în acest sens este oferit de politologul Horowitz. În opi-
nia lui societ ile ce se caracterizeaz  printr-o sciziune accentuat  a etnicit ii 
sînt capabile s  creeze sisteme de partid, care ar contribui i mai mult la in-
tensificarea conflictelor etnice. În statele unde ata amentul etnic este puter-
nic, partidele politice, deseori, sînt organizate la fel dup  principii etnice. Ba 
chiar mai mult, este suficient ca un partid politic s i acseze activitatea i-
nînd cont de factorul respectiv, c ci celelalte îi urmeaz  exemplul. În aceast  
ordine de idei, problema-cheie const  în faptul c , în cazul înregistr rii unei 
astfel de situa ii, distribuirea voturilor la alegeri, în mare m sur , se coreleaz  
cu componen a etnic  a popula iei.180 

Iat  de ce un rol important în diminuarea riscului de apari ie i dezvolta-
re a unei probleme de acest ordin, îl are selectarea corect  a tipului de sistem 
electoral. Sistemul propor ional, de regul , diminueaz  num rul mare de ma-
ndate în organul legislativ, pe care îl poate ob ine partidul cî tig tor, decît în 
sistemele care func ioneaz  în conformitate cu principiul: postul îl ob ine pri-
mul (first-past-the-post electoral rules). Incotestabil devine faptul c  sistemul 
electoral propor ional este mai democratic i mai tolerant decît cel majoritar 
i este binevenit pentru Rapublica Moldova, inînd cont de  spectrul etnic va-

riat. 
În acela i timp, sistemul propor ional nu este lipsit de unele neajunsuri. 

Spre exemplu, el predispune la fragmentarea sistemului de partid i poate du-
ce la situa ia ca fiecare grup etnic s  fie reprezentat de partidul propriu, i in-
vers, fiecare partid politic s  fie sus inut de membrii unui singur grup etnic. 
Astfel, una dintre cele mai importante func ii a partidelor politice, cea de in-
tegrare a intereselor membrilor societ ii, nu se realizeaz . Totodat , aleg to-
rii au tendin a de a- i oferi votul acelui partid politic cu care se identific i 
nu are importan  ce candidat ar înainta acest partid. 

Sistemul majoritar stimuleaz  formarea coali iilor ce se bazeaz  mai 
mult pe sus inerea maselor largi în deosebi în perioada premerg toare alegeri-
lor, formîndu-se din mai multe partide politice care au o baz  polietnic  vari-
at . 
                                                
179 . . 

// , 2002, 2. 
180 Horowitz D.L. Ethnic Groups in Conflict. - Berkley, 1985, citat dup : . 
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Îns , în cazul, cînd o majoritate simpl  ob inut  la alegeri ofer  partidu-
lui cî tig tor posibilitatea form rii unei majorit i absolute i, respectiv cont-
rolul asupra form rii i func ion rii structurilor executive i administrative 
din stat, exist  pericolul real ca minorit ile s  fie totalmente excluse din pro-
cesul decizional. Iat  de ce, pentru a evita o asemenea desf urare a evenime-
ntelor este oportun s  se stabileasc  la nivel de lege componen a etnic  a legi-
slaturii i deasemenea repartizarea func iilor organelor executive în conformi-
tate cu criteriul reprezentativit ii tuturor grupurilor etnice din statul respec-
tiv. Desigur, principiile concuren ialit ii i meritocra iei, atît de necesare 
unei veritabile democra ii, vor fi respectare, dar selectarea se va face între 
membrii unui grup etnic concret. 

adar, observ m c  intensitatea influien ei factorului etnic depinde în 
mare m sur  de selectarea corect  a tipului de system electoral. i dac  Re-
publica Moldova s-a determinat corect în acest sens, faptul dat nu  înseamn  

 problema a fost dep it . Manifestarea electoratului g uz în cadrul ale-
gerilor na ionale din ar  r mîne s  fie de natur  specific . 
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This article describes the aspects of the political socialization of stu-
dents’ youth in conditions of transition from totalitarism to democracy, the 
conditions for the political formation of the young generation, which differs 
from the older generation with its identities and distinguishing features. The 
role of political socialization for the formation of democratic political culture 
of students is analyzed and the importance of political socialization of stu-
dents, its problems and perspectives are pointed out.  

 

Pentru func ionarea real  a democra iei este necesar  existen a culturii 
politice civice i deci, se impun schimb ri majore în cultura politic  a cet e-
nilor din Republica Moldova. Unul dintre factorii considerabili ai form rii 
culturii politice este socializarea politic , a c rei importan  este incontestabi-

 la etapa actual , când societatea trebuie s  înf ptuiasc  procese de sociali-
zare politic  activ  „pentru a oferi suporturi psihologice i atitudinale  regi-
mului democratic”207. Însu i ritmul procesului de democratizare din Republi-
ca Moldova depinde în mare m sur  de natura procesului socializ rii politice, 
care îl poate favoriza, sau din contra, încetini.  

Socializarea politic  este procesul de asimilare de c tre cet eni a unui 
anumit volum de cuno tin e despre domeniul politic, a unui ansamblu de ati-
tudini politice i civice, necesare pentru dezvoltarea i func ionarea unui re-
gim politic. Prin procesul de socializare politic  se formeaz i se dezvolt  
personalitatea politic , prin el „indivizii i grupurile sociale preiau selectiv i 
asimileaz  cultura politic , accept i interiorizeaz  normele i valorile poli-

                                                
206 Recenzent – doctor, profesor Ion SANDU 
207 Fulga G. Schimbare social i cultur  politic . –  Bucure ti, 2000, p.221.                   
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tice, rolurile i modelele de comportament politic”208. Principalele sarcini ale 
socializ rii politice sunt: acumularea i transmiterea de elemente ale culturii 
i con tiin ei politice; crearea condi iilor favorabile pentru acumularea expe-

rien ei politice necesare; schimbarea unor elemente ale culturii politice ca fa-
ctor al dezvolt rii sistemului politic. O socializare politic  reu it  satisface 
necesit ile persoanei de a fi cet ean. 

Termenul de „socializare politic ” este puternic corelat i cu cel de „edu-
ca ie politic ”. Îns  procesul de socializare politic  este mai larg decât cel de 
educa ie politic , deoarece în procesul educa iei se încearc  implementarea 
doar a acelor valori, norme i tradi ii, pe care  dore te s  le implementeze fie 
un individ, fie un grup social, fie societatea în întregime. Iar în procesul soci-
aliz rii politice individul asimileaz i comportamente, pe care societatea nu 
ar dori ca el s  le asimileze, deoarece socializarea este relativ spontan , iar 
influen a mediului înconjur tor nu este tot timpul cea prev zut . Individul 
poate s  deprind i modele negative de comportament. La fel, pe m sur  ce 
persoana se maturizeaz , ea devine tot mai independent  în vederea alegerii 
valorilor politice.  

Unul dintre obiectivele majore ale socializ rii politice îl constituie reali-
zarea continuit ii, transmiterea unui set stabil de valori politice de la o gene-
ra ie la alta. Dar în perioada de trecere de la regimul totalitar la cel democra-
tic, care reprezint  o schimbare destul de brusc i radical , are loc restructu-
rarea sistemului de valori, schimbarea i înlocuirea multor valori i aceast  
continuitate este în mare parte întrerupt . Respectiv, tinerii trebuie s  însu ea-
sc  valori democratice, care nu sunt înc  bine înr cinate în societate. Iar 
pentru persoanele adulte i cele de vârsta a treia se impune în primul rând  re-
socializarea politic , deprinderea unor norme i valori noi i suprimarea mul-
tor dintre cele vechi. Este destul de dificil pentru maturi s  se reorienteze, de-
oarece cu cât este mai bogat  experien a social  a personalit ii, cu atât mai 
greu se adapteaz  ea la condi ii socio-politice noi.  

Anume de aceea, speran a de transformare democratic  a societ ii este 
în mare m sur  legat  de tineret, a c rui experien  social  este înc  mic . Ti-
neretul nu este marcat de valorile societ ii totalitare i poate s  le asimileze 
mai u or pe cele ale culturii politice democratice. Acest grup demografic con-
stituie o poten ial  putere socio-politic , care poate s  devin  pilonul trans-
form rilor democratice din societate, s  se manifeste ca o for  progresiv . În 
acela i timp, tinerilor le este propriu radicalismul i receptivitatea ridicat  fa-

 de ideologii utopiste i lozinci dogmatice, deci, ei pot s  devin i o for  
problematic , regresiv . Aceasta depinde în mare m sur  de caracterul for e-

                                                
208 Radu R. Cultura politic . – Bucure ti, 1994, p.157. 
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lor care încearc  s  atrag  dup  ele tineretul. Astfel, din perspectiva maleabi-
lit ii politice sporite a tineretului, procesul de socializare politic , prin care 
se asimileaz  cuno tin e, norme i valori politice poate s  reprezinte o barier  
în calea manipul rii politice a tinerilor de c tre partide i politicieni dema-
gogi.  

Procesul de socializare politic  a tineretului din Republica Moldova are 
loc într-o perioad  destul de complicat , în cadrul c reia se produc schimb ri 
majore în sistemul politic, se realizeaz  trecerea la economia de pia , iar cri-
za se face resim it  în toate sferele vie ii sociale. Relativ la condi ia tinerilor 
în aceast  perioad , unii autori consider  c  ei „sunt tot mai confuzi, deruta i 
i debusola i, primind semnale i comenzi contradictorii din partea societ ii, 

a instan elor de socializare i formatoare de opinie, spre exemplu ceea ce era 
considerat înainte „bine” i „dezirabil”, ast zi a devenit „r u” sau cel pu in 
„neadecvat”, „neindicat”, „nepotrivit”, „neprofitabil” etc.”209. Astfel, de exe-
mplu, unele institu ii de socializare i de control social promoveaz  ordinea, 
conformismul, obligativitatea, iar realitatea economiei de pia  cere indepen-
den , risc, avantaj. De aici decurge „ambivalen a atitudinal i comportame-
ntal  a tinerilor, confrunta i s  opteze între sisteme valorice i normative am-
bigue i chiar contradictorii între ele”210.   

Cu acelea i probleme se confrunt i unul dintre mai importante i inst-
ruite subgrupe de tineret – studen imea. Studen imea de azi va constitui gru-
pul intelectual, profesional i social-politic cel mai activ al societ ii de mâi-
ne. Studen ii constituie viitoarea elit  a societ ii i de aceea  cultura politic  
i condi iile de socializare a studen ilor trebuie s  constituie un obiectiv ma-

jor al cercet rilor tiin ifice. Poten ialul intelectual pe care îl posed  studen ii 
i rolul pe care îl vor avea pe viitor în societate, trebuie s  transforme proble-

ma socializ rii lor politice într-o problem  major , de ordin statal. 
Problema socializ rii politice, inclusiv a socializ rii politice a studen ilor 

i problema form rii culturii politice civice prezint  interes atât pentru cerce-
torii din alte foste republici sovietice211, cât i pentru cei din Republica 

                                                
209 Petre I., Balica E., Banciu D. Tineret, norme i valori. Repere pentru o sociologie 

a tineretului. – Bucure ti, 2002, p.9-10. 
210 ibidem, p.224. 
211 A se vedea: . . - , 2001; -

., . : . - -
, 1999; . -

. - , 2000; 
., ., . :  

. – , 1997.  
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Moldova212. Totu i, problema socializ rii politice a studen ilor este deocam-
dat  slab reflectat  în literatura de specialitate. 

Socializarea politic  a unei persoane începe în copil rie i continu  pe 
parcursul întregii vie i. De scopurile socializ rii politice i de gradul de reali-
zare a lor depinde faptul, dac  o persoan  va deveni un cet ean activ al rii 
sale, sau va fi pasiv  din punct de vedere politic. În dependen  de statusurile 
i rolurile pe care le au indivizii în cadrul sistemului social, socializarea poli-

tic  parcurge etape i forme diferite. Iar c ile de socializare politic  ale unei 
persoane depind de mediul de formare intelectual  a ei, de mediul moral i 
religios în care este elevat  persoana. Evident, natura procesului de socializa-
re politic  în anumite ri i în anumite perioade este influen at  de specificul 
dezvolt rii sociale, de particularit ile sistemului politic, de tipul regimului 
politic.  

Pân  a se înscrie la o facultate, studen ii deja au parcurs unele etape ale 
procesului de socializare politic , în primul rând în familie. Iar perioada de 
instruire într-o institu ie superioar  de înv mânt poate fi vizat  ca o etap  
specific  a socializ rii, inclusiv a socializ rii politice. În aceast  perioad  tâ-

rul este influen at de mai mul i agen i ai socializ rii politice. Evident, print-
re cei mai influen i sunt grupurile neformale din care fac parte; mijloacele de 
informare în mas , mai pu in – familia. Dar se adaug  înc  un puternic factor 
socializator – studierea tiin elor politice.   

Procesul de socializare politic  a studen imii în perioada de democratiza-
re a societ ii se confrunt  cu mai multe probleme. În primul rând, socializa-
rea politic  se efectueaz  în condi iile în care sistemul precedent de valori a 
fost discreditat, iar valorile noi, democratice nu au devenit înc  dominante în 
con tiin a cet enilor. Deci, pentru a eficientiza procesul de socializare politi-

, societatea trebuie s  depun  un efort deosebit de mare prin diferite institu-
ii statale i nonstatale pentru constituirea unui sistem nou de valori democra-

tice, care poate constitui un fundament pentru realizarea consensului dintre 
diferite grupuri ale societ ii. Doar existen a valorilor comune, general accep-
tate în societate, poate contribui la identificarea din partea cet enilor cu un 

                                                
212 A se vedea: Sandu I., Cola chi A. Cultura politic : abord ri conceptuale i specifi-

cul ei în Republica Moldova. // Analele USM, seria: tiin e socioumanistice, vol. II, 
Chi in u, 2002, p.103-107; Stan V. C ile, formele i metodele socializ rii politice 
a individului în familie. // Analele USM, seria: tiin e socio-umane, Chi in u, 1998, 
p.213-216; urcan V., Rusnac Gh. Studentul în sistemul culturii politice. // MOL-
DOSCOPIE (probleme de anliz  politic ), partea XXI. - Chi in u, 2003, p.9-47; 

.  
. // Analele USM, seria: tiin e socio-

umanistice, vol. II, Chi in u, 2002, p.169-174. 
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anumit sistem politic, la apari ia  încrederii în procedurile i rezultatele aces-
tui sistem. Printre aceste valori se num  pluralismul politic, egalitatea tutu-
ror cet enilor în fa a legii, ap rarea libert ilor i intereselor indivizilor, ceea 
ce este stipulat în Constitu ia Republicii Moldova. 

Vizibilul decalaj dintre declara ii i realitate poate cauza pierderea încre-
derii fa  de institu iile politice i ce este i mai r u, pierderea interesului fa  
de politic  din partea studen ilor. Iar incertitudinea adul ilor, inclusiv a profe-
sorilor în ceea ce prive te valorile i normele se pot face resim ite de c tre 
studen i i influen a negativ gradul de respect al studen ilor fa  de ei. Pentru 
succesul socializ rii politice a studen ilor este foarte important c  aceste per-
soane adulte cu care se întâlnesc studen ii în procesul socializ rii s  fi însu it 
deja valorile i normele culturii politice civice, s  fie de acord cu ale, pentru a 
le putea transmite mai departe. Desigur, socializarea politic  nu se realizeaz  
doar prin acordul obiectului socializ rii cu subiectul, dar i prin dezacord, 
prin discu ii. Totu i, ar fi extrem de dificil de a adera la un anumit tip de cul-
tur  politic  în cazul unui dezacord total cu cei din jur, cu agen ii socializ ri 
politice. 

Socializarea politic  a studen imii în perioada de democratizare a socie-
ii este marcat i de un grad înalt de lips  de continuitate în transmiterea 

experien ei în vederea particip rii i a comportamentului politic. Modelele 
vechi de comportament i participare politic  nu corespund noii realit i, iar 
modelele noi se constituie i se asimileaz  destul de încet. Din aceste consi-
derente devine actual  problema instruirii politice. Este necesar  studierea i 
însu irea experien ei politice a rilor democratice, studierea func ion rii sis-
temelor politice i a posibilit ii de a le influen a, de a realiza interesele per-
sonale i de grup, de a rezolva conflictele sociale.  

Aici intervine o alt  problem  a socializ rii politice a studen ilor – nece-
sitatea schimb rii modelul socializ rii. Acest lucru necesar este dificil de rea-
lizat, mai ales, c  de multe ori profesorii i studen ii sunt purt tori a dou  mo-
dele de socializare diferite. În aceast  perioad  de via  tinerii se manifest i 
doresc s  se manifeste nu doar ca obiect, ci i ca subiect al socializ rii, ceea 
ce este condi ionat de reproducerea de c tre ei a rela iilor sociale, alegerea de 
sine st toare a valorilor i normelor, a mediului de comunicare, a tipurilor 
de activitate. Tot la aceast  etap  se dezvolt  capacitatea de autoapreciere re-
al , de autocritic . De aceea trebuie evitat  atitudinea fa  de studen ii doar ca 
fa  de un obiect al educa iei, al socializ rii politice. Aplicarea metodelor 
autoritare de educa ie, ce permite de obicei doar ob inerea înclina iilor con-
formiste, de interpretare din partea studen ilor sunt dep ite. Societatea con-
temporan  înainteaz  cerin e ce difer  mult de cele pe care societatea le înaI-
nta mai înainte. Actualmente un specialist trebuie s  fie independent, s  pose-
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de spirit creativ, s  fie capabil s  genereze idei noi, s  adopte decizii nestan-
dartizate. Pe când în perioada sovietic  una din calit ile cele mai apreciate 
era conformismul. Respectiv, trebuie s  se schimbe i esen a socializ rii poli-
tice, precum i c ile i modelele ei.  

Astfel, printre condi iile care ar putea ameliora desf urarea procesului 
de socializare politic  a studen imii se num  democratizarea mecanismelor 
socializ rii, înl turarea stilului autoritar din rela iile dintre studen i i profe-
sori, înl turarea practicilor de reprimare a ini iativelor studen ilor, a indepen-
den ei i a liberei exprim ri, care se mai întâlnesc câte odat  în auditoriile 
studen ti. Din contra, modelul actual de socializare presupune atragerea 
studen ilor la procesul de adoptare a deciziilor în leg tur  cu procesul de în-

mânt, presupune stimularea ini iativei. Unul dintre obiectivele socializ rii 
politice a studen ilor fiind formarea unui cet ean activ din punct de vedere 
politic. Iar un înalt grad de activism politic poate fi realizat doar prin încura-
jarea creativit ii i a spiritului de ini iativ  în c utarea metodelor optimale de 
studiere i de ob inere de sine st toare a cuno tin elor.  

Pentru a constitui o cultur  politic  democratic , pentru a r spândi aceas-
 cultur  în rândurile studen ilor este nevoie ca ei s  fie bine informa i în di-

verse domenii. În mod special inem s  men ion m necesitatea socializ rii 
economice, constituirea culturii economice a studen ilor. Deoarece principa-
lele decizii luate de c tre elita politic in de economie, de gospod rirea efi-
cient  a rii, cet enii trebuie s  fie în stare s  aprecieze aceste decizii, i s  
se implice când este cazul. Formarea unei culturi politice democratice presu-
pune studierea drepturilor omului, a mecanismelor de func ionare a sistemu-
lui democratic, acumularea de cuno tin e necesare pentru exercitarea dreptu-
rilor i a obliga iilor cet ene ti. 

Procesul de socializare a studen ilor nu se realizeaz  doar în limitele ins-
titu iei superioare de înv mânt, deoarece studentul mai poate fi membru al 
organiza iilor i grupurilor din afara ei. La rândul ei, institu ia superioar  de 
înv mânt este influen at  de schimb rile, care se produc în toate sferele so-
ciet ii. Faptul c  unii studen i sunt încadra i în activitatea mai multor grupuri 
din afara colii superioare poate s  influen eze în mod diferit procesul de so-
cializare politic . De exemplu, apartenen a la anumite organiza ii religioase, 
ce propag  pentru membrii s u absenteismul politic, poate influen a negativ 
procesul de socializare politic  al studen ilor respectivi. Din contra, aparte-
nen a la organiza ii progresive de tineret poate doar s  favorizeze procesul 
socializ rii politice. Datorit  faptului c  unii studen i fac parte concomitent 
din mai multe grupuri, pot s  apar  anumite confuzii i conflicte în cadrul 
procesului de socializare politic .  
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Procesul de socializare politic  a studen ilor poate fi favorizat de existen-
a în institu iile de înv mânt a auto-conducerii studen ilor, care constituie o 

experien  specific  a procesului de democratizare. Participând activ la auto-
conducere, studen ii se preg tesc pentru via a politic , se preg tesc s  devin  
membri activi ai societ ii civile. În cadrul auto-conducerii studen ti stu-
den ii pot s  participe la administrarea c minelor studen ti i la organizarea 
conferin elor studen ti, s  solicite informa ii i explica ii de la reprezentan-
ii structurilor de conducere din institu iile superioare, s  reprezinte studen ii 

în senat. Dezvoltarea de mai departe a auto-conducerii  studen ti ar putea 
contribui la eficientizarea socializ rii politice, la adaptarea la cerin ele demo-
cratice ale societ ii. Discutând i rezolvând problemele sale, studen imea 
preg te te pentru o viitoare participare politic  democratic  activ .   

Este evident  importan a mijloacelor de informare în mas  pentru proce-
sul de socializare politic  a studen ilor. Dar în acela i timp, unii autori previn 
despre pericolul adus de c tre mijloacele de informare în mas , în special, de 

tre televiziune, care creeaz  un „cet ean-spectator”, un somnambul dirijat 
de mitologii, f  con tiin  critic , ce are impresia c  particip  la marile eve-
nimente ale lumii pentru c  figurile oamenilor politici sunt prezente zilnic în 
casa sa prin imaginile televizate”213. Aceasta confer  cet enilor iluzia parti-
cip rii la via a politic , pentru c  în loc de o participare activ  la via a politi-

, are loc doar o contemplare pasiv  a ei. O alt  primejdie, care pânde te ce-
eanul neinformat, sau pu in informat, este dezinformarea din partea mijloa-

celor de informare în mas . Pe lâng  faptul, c  ofer  informa ie necesar , 
„presa i sistemul mediatic au oferit în perioada tranzi iei i cel mai eficient 
instrument al dezinform rii i al manipul rii opiniilor”214. Doar cultivarea 
con tiin ei civice critice a studen ilor prin socializarea politic  poate s  condi-
ioneze selec ia critic  a tirilor i a opiniilor, poate s  neutralizeze masiv efe-

ctele negative ale mijloacelor de informare în mas .  
Eficien a socializ rii politice a studen ilor poate fi apreciat  în func ie de: 
 gradul de informare politic , care este, în esen , setul de cuno tin e de-
spre sfera politic ; 

 nivelul competen ei politice, care se manifest  în ansamblul de cuno -
tin e, pe care le posed  persoana despre drepturile sale inalienabile i 
obliga iile ce îi sunt impuse; 

  capacitatea studen ilor de a selecta i analiza informa ia despre dome-
niul politic; 

                                                
213 Fulga G. Schimbare social i cultur  politic . –  Bucure ti, 2000, p.334. 
214 Ibidem, p.328. 
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 gradul de activism politic, prin care se în elege antrenarea studen ilor 
în sfera politicii.  

Este necesar ca în procesul socializ rii politice studen ii s  nu se limiteze 
la însu irea cuno tin elor despre caracterul rela iilor politice din societate, de-
spre experien a politic  acumulat  în societate. Dar pentru ca procesul de so-
cializare a studen ilor într-o societate democratic  s  constituie o reu it , el 
trebuie s  îi asigure, în afar  de cuno tin e, norme i valori politice i cu abili-

i de participare politic . Astfel se realizeaz  un nivel înalt de maturitate po-
litic . Rezultatul final al socializ rii politice este formarea la studen i a unui 
anumit nivel de cultur  politic , ca o caracteristic  calitativ  a adapt rii lor la 
rela iile i activitatea politic  existent . 

Printre barierele care apar în fa a socializ rii politice a studen ilor la eta-
pa actual  se num  cre terea dispozi iilor individualiste, evaluarea joas  de 

tre tineret a func ion rii institu iilor statale, neeficien a politicii de stat pen-
tru tineret, lipsa de organiza ii de tineret atractive i demne de încredere. To i 
ace ti factori influen eaz  negativ socializarea politic  a studen ilor, condi io-
neaz  un nivel sc zut de eficacitate a ei. 

Vedem astfel, c  procesul de socializare politic  a studen imii în perioa-
da de democratizare a societ ii se confrunt  cu mai multe probleme. Cunoa -
terea acestor probleme i a cauzelor lor poate s  contribuie la stabilirea direc-
iilor i mecanismelor de realizare a politicii pentru tineret, care, de rând cu 

alte obiective, trebuie s  înl ture contradic iile dintre interesele societ ii în 
întregime i ale tineretului, s  determine modurile de rezolvare a problemelor 
sociale ale tineretului. În condi iile actuale, se cer eforturi organizate din par-
tea tuturor agen ilor socializ rii pentru realizarea eficient  a socializ rii poli-
tice a tineretului în general i a studen imii, în particular. Trebuie realizat fap-
tul, c   statul i societatea civil  trebuie s  se implice con tient în procesul de 
socializare politic  a studen ilor, a constituirii culturii civice a lor. 
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This article is an attempt to approach the problem of political science 

apparition a European level. It reflects the main directions in studying and 
research of political science. Another aspect refers to its institutionalisation 
within the European Union and on the whole European level.    

 
Este bine tiut c  în Europa, tiin a politic  s-a dezvoltat în dou  faze: 

prima dateaz  cu a doua jum tate a secolului XIX i se caracterizeaz  prin 
deschiderea unor centre de instruire, cum ar fi London Scool of Economics 
sau Departamentul de tiin  politic  din Floren a; cea de-a doua începe dup  
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al doilea r zboi mondial i datoreaz  în mare parte apari iei unei pleiade de 
cercet tori. Se constituie câteva coli na ionale de tiin  politic : englez , 
francez , german i italian , fiecare având specificul s u în aspect proble-
matic i metodologic.223 Sunt cunoscute multiplele dificult i în sensul denu-
mirii tiin ei i cercet torului, obiectului de investigare, corela iei cu alte ti-
in e.  

Scopul acestui articol este de a stabili dac  putem afirma despre existen-
a unei tiin e politice europene i a unui obiect de studiu, reie ind din tradi i-

Ile diferite, ca cea “anglo-saxon ”  i  “continental ”. Un al doilea aspect se 
refer  la problema studierii fenomenului integr rii europene de tiin a politi-

, cu alte cuvinte dac  am putea examina integrarea european  ca parte com-
ponent  a tiin ei politice.  

În ceea ce prive te primul aspect, au fost înregistrate succese considera-
bile în ob inerea unei unit i, prin institu ionalizarea tiin ei politice (fondarea 
Asocia iei Interna ionale de tiin  Politic i deschiderea centrelor de cerce-
tare i studiere). Mai mult ca atât, au fost deschise câteva asocia ii europene 
ce studiaz  politicul. Principala reprezentan  a viziunii anglo-saxone este  
The European Consortium for Political Research (ECPR), cu sediul la 
Londra i care regrupeaz  peste 300 de institu ii din Europa i din afara ei. 
Consor iumul organizeaz  activitatea grupurilor de lucru, meselor rotunde, 
colilor de var . Public  diferite reviste tiin ifice i promoveaz tiin a poli-

tic  prin intermediul website.224 
Direc ia “continental ” este reprezentat  de TEPSA (Trans-European 

policy Studies Association), fondat  în 1974 din institu ii na ionale de cer-
cetare în domeniul studiilor europene i rela iilor interna ionale, ce reprezint  
statele membre ale Uniunii Europene. Cu sediul la Bruxelles, TEPSA organi-
zeaz  sistematic dezbateri i lanseaz  proiecte de cercetare ce vizeaz  viitorul 
Uniunii, procesul de l rgire, constitu ia, etc.225 

 O alt  organiza ie, mai recent  este European Political Science Net-
work, epsNet, cu sediul la Paris, ce are drept scop promovarea discu iilor, 
schimburilor i cooper rii în domeniul studierii tiin ei politice în Europa i 
stabilirea unei colabor ri mai strânse cu institu iile care reprezint tiin a po-
litic . Un alt obiectiv important se refer  la dezvoltarea tiin ei politice în ca-
drul noului spa iu european a înv mântului superior.226  

                                                
223 Andrie  V. colile na ionale de tiin  politic . // MOLDOSCOPIE (Probleme de 

analiza politica). Partea XXI. – Chisinau: USM, 2003, p.144-147.  
224 http://www.essex.ac.uk/ECPR/about/index.asp 
225 Anexa 1. 
226 http://www.epsnet.org/default.htm 
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În acela i timp exist  un num r impun tor de institu ii i asocia ii na io-
nale care se preocup  de studierea fenomenului integr rii europene prin pris-
ma rela iilor interna ionale i tiin ei politice.227 

Totodat , Uniunea European  a dezvoltat la nivel comunitar o serie de 
programe tiin ifice i educa ionale de cercetare i mobilitate pentru cercet -
tori i studen i. Deoarece programele na ionale de cercetare sunt prea inde-
pendente i pentru evitarea izol rii, se inten ioneaz  constituirea unui spa iu 
european de cercetare. În acest context, au fost deja create câteva organiza ii, 
ca FES (Funda ia European  de tiin ), ESA (Agen ia Spa ial  European ), 
COST (Cooperarea european  în domeniul cercet rii tiin ifice) i EUREKA 
(Programul extra-comunitar de cercetare).228  

Pe lâng  încerc rile de unificare a spa iului de cercetare, au fost întrep-
rinse ac iuni eficiente în vederea unific rii spa iului european instructiv-edu-
ca ional. Astfel în 1999 a fost adoptat  Declara ia de la Bologne, care are un 
caracter extra-comunitar i a fost semnat  de dou zeci i nou  de state parti-
cipante. Declara ia i-a propus urm toarele obiective: mic orarea termenilor 
de studiu, apropierea i standardizarea programelor na ionale de studiere, uni-
ficarea structurilor i organizarea programelor doctorale. Ca rezultat al proce-
sului de la Bologne, în 2001 la Salamanka s-a decis constituirea Asocia iei 
europene a universit ilor, ce regrupeaz  peste 700 de institu ii superioare de 
înv mânt.229 

În domeniul cercet rii i instruirii, Uniunea European  a lansat câteva 
programe finan ate din bugetul comunitar destinate rilor membre i altor 
state europene. Este vorba de programele Socrates, Erasmus i Tempus. O 
contribu ie substan ial  la dezvoltarea tiin ei politice europene i-a adus-o 
programul Socrates, lansat în 1997 la ini iativa pre edintelui Asocia iei fran-
ceze de tiin  Politic , J-L.Quermon, o realizare semnificativ  a c ruia a fost 
înfiin area Re elei europene de tiin  politic  (epsNet)230. 

Un prim set de probleme ce determin  direc iile de baz  ale tiin ei poli-
tice europene, sunt cele provocate de globalizare. coala politic  european  
se opune modelului american de globalizare, promovat de tradi ia anglo-sa-
xon , propunând o alternativ  european-continental . Varianta european  a 
globaliz rii, unul din principalii s i exponen i fiind J.Habermas, presupune 

                                                
227 Anexa 2. 
228 Vers un espace européen de la recherche. // europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/ 

i23010.htm 
229 . . -

. // , 2004, 2. 
230 .  - ?, http://www. 

kpsa.kz/view.php?cat=4&num=16 
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un caracter local de integrare i p strarea identit ilor statelor na ionale. Ha-
bermas contrapune modelului integr rii mondiale, caracterizat prin sl biciu-
nea ONU i dreptul celui puternic de a decide soarta altor popoare (SUA), 
modelul integr rii europene caracterizat prin democra ie i respectarea drep-
turilor i intereselor tuturor subiec ilor231. 

Studiile asupra Europei s-au axat o perioad  îndelungat  pe procesul 
construc iei europene. Treptat apare o serie de întreb ri de ordin metodologic 
i conceptual, impuse de problematica integr rii europene. Dou  viziuni ge-

nerice continue s  domine studiul de integrare european : prima accentueaz  
rela ia dintre Statele-na iuni, cea de-a doua – apari ia unui spa iu de ac iune 
public , actorii c ruia se situeaz  în afara limitelor statale. În prezent, cerce-

torii preocupa i de integrarea european  au reformulat obiectivul central al 
programului de cercetare, încercând s  identifice nu evolu ia procesului inte-
gr rii europene, dar caracteristicile spa iului i ac iunii publice europene. 

Unul din scopurile tiin ei politice europene const  în dep irea opozi i-
ei dintre interguvernamentali ti i transna ionali ti, alimentat  în mare parte 
de literatura anglo-american . C.Lequesne i A.Smith, consider  c  studierea 
ac iunii publice în cadrul Uniunii Europene nu poate fi limitat  doar la presc-
rip ii manageriale asupra eficacit ii institu iilor comunitare, ea trebuie s  
conduc  la în elegerea legitimit ii sistemului politic în constituire, inînd 
cont de corela ia dintre ac iunea public i simbolurile politice232. 

Prin urmare, cel de-al doilea set de probleme, care preocup tiin a poli-
tic  european  este problema spa iului public european i ac iunii publice 
europene. Se porne te de la ideea c  fenomenele observate la nivel european 
nu coincid tot timpul cu cele la nivel na ional. Din acest considerent este ne-
cesar  revederea conceptului de spa iu public. Defini ia clasic  caracterizeaz  
spa iul public ca scena de apari ie a politicului, fundamentul comunit ii poli-
tice i locul de legitimare a politicului. Aceast  defini ie este rev zut  în pre-
zent, motivându-se prin faptul c , în primul rând spa iul public nu poate fi co-
nsiderat unicul loc de legitimare a politicului.233  

Institu iile pot fi considerate legitime de c tre actorii societ ii civile 
chiar i în lipsa spa iului public. În al doilea rând, chiar i dac  se consider  

 spa iul public este locul simbolic de unire a indivizilor apar inând diferitor 

                                                
231 Godefridi D. Habermas, ou la quintessence de la vision européenne du monde. // 

Le Monde, 21juin 2003. 
232 Lequesne C., Smith A. Union européenne et science politique: oû en est le débat 

théorique? // Cultures et Conflits, numéro 28, hiver 1997. 
233 Anexa 3. 
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grupuri culturale, s-a demonstrat c  aceast  leg tur  simbolic  nu necesit  în 
mod obligatoriu o identitate comun .234 

În ceea ce prive te sociologia politic  european , principalele sale di-
rec ii vizeaz  cercetarea transform rilor ac iunii publice i europenizarea po-
liticului. Putem eviden ia urm toarele domenii: 

 Sociologia actorilor ac iunii publice în Europa. Cercet rile trebuie s  
in  cont de dou  dimensiuni: diferen ierea spa iului politico-administrativ 

european i noile configura ii socio-politice ale ac iunii publice în Europa. 
 Transformarea modurilor de mediere public . 
 Redefinirea competen elor. 
 Efectele integr rii235. 

În prezent, tiin a politic  european  se ciocne te nu doar de probleme 
legate de cercetare, ci i studiere sau înv are. Majoritatea institutelor de stu-
dii politice i facult ilor de tiin  politic  din statele membre ale Uniunea 
Europeana, se confrunt  cu sfidarea care const  în integrarea studiilor despre 
Uniunea European  în machetele lor respective. Reie ind din perspectiva 
schi at  de P.Favre i J-B.Legavre în lucrarea “Enseigner la science politi-
que”, tiin a politic  urmeaz  s  trateze în mod simultan dou  teme236: 

 Ce Europ  trebuie de studiat? 
 Cum trebuie studiat  Uniunea European ? 

Cercet torii G.Courty i G.Devin consider  c  din multiple puncte de 
vedere, construc ia european  constituie o provocare teoretic . Una din cele 
mai dificile i controversate probleme o constituie identificarea modelului 
(stat, federa ie, confedera ie). Direc iile de cercetare sunt numeroase, iar pro-
duc iile lor rivalizeaz  în ceea ce prive te variabilele “a gândi Uniunea Euro-
pean ”.  

Pozi iile academice sunt diverse, unele abord ri favorizeaz  caracterul 
interguvernamental al construc iei europene, altele accentueaz  rolul institu i-
ilor comunitare. G.Courty i G.Devin consider  c  excesul pozi iilor tiin ifi-
ce risc  s  duc  la ni te lupte sterile de pozi ionare academic . Ei propun 
abordarea construc iei europene prin prisma a trei categorii de actori eficien i: 

 agen ii, sau cei care realizeaz  construc ia european ; 
 modalit ile de tranzac ie i reglementare; 
 tipurile de produc ie.237 

                                                
234 Dacheux E. Pour une nouvelle appréhension théorique de l’espace public. / L'Eu-

rope qui se construit. – Paris, 2003, p.232. 
235 http://www-iep.u-strasbg.fr/enseignement/recherche/axe_recherche.htm 
236 http://www.afsp.msh-paris.fr/activite/groupe/europe/enseigneurope120603.html 
237 Courty G., Devin G. Construc ia european . - Bucure ti, 2003, p.10. 
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Putem conchide c  studiile europene s-au impus ca o ramur  a tiin ei 
politice, având propriile dezbateri teoretice, propriii speciali ti i propriile re-
viste tiin ifice. Îns  pentru a introduce o claritate în totalitatea ideilor i pozi-
iilor expuse, consider binevenit  prezentarea programului cursului de tiin  

politic  european  a Universit ii Strasbourg III – Robert Schuman.238 
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Anexa 1 
INSTITU II MEMBRE: 

Austria Austrian Institute for International Affairs (OIIP)  
Belgia   Groupe d'Etudes Politiques Européennes             
Danemarca Institute for International Studies (IIS)  
Finlanda Finnish Institute of International Affairs (UPI) 
Fran a Association Française d'Etudes pour l'Union Européenne 

(AFEUR) 
Germania Institut für Europäische Politik (IEP)  
Grecia Greek Centre of European Studies and Research (EKEME) 
Irlanda Institute of European Affairs (IEA) 
Italia Istituto Affari Internazionali (IAI) 
Luxemburg Centre d'Etudes et de Recherches Européennes Robert 

Schuman 
Marea 
Britanie 

  Federal Trust for Education and Research 

Olanda Netherlands Institute for International Relations 
Clingendael  

Portugalia Instituto de Estudos Estrategicos e Internacionais (IEEI) 
Spania The Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 

Estrategicos  
Suedia Swedish Institute of International Affairs 

 

 

INSTITU II AFILIATE: 
Belgia College of Europe - Brugge 
Republica 
Ceh  

Institute of International Relations, Prague 

Ungaria Institute for World Economics of the Hungarian  
Academy of Sciences (IWE HAS) 

Italia The European University Institute, Centre Robert Schuman 
Polonia College of Europe - Natolin 

 

Polonia Foundation for European Studies - European Institute - Lotz  

Slovenia Centre for International Relations 
 

Sursa: www.tepsa.be 
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Anexa 2 
AUSTRIA 

ECSA - Austria (European Community Studies Association)  
Este o organiza ie tiin ific  care promoveaz   cercetarea interdisciplinar  în 
domeniul integr rii europene. Un al doilea obiectiv const  în transmiterea in-
forma iei privind integrarea european  centrelor universitare i tiin ifice. 
ICCR-International (Interdisciplinary Centre for Comparative Research) 
Este specializat  în dezvoltarea analizei politice comparate. 

 
BELGIA 

TEPSA (Trans-European policy Studies Association) 
EPC (European Policy Centre) 
Este specializat  în analiza i supravegherea politicii de integrare european . 
CEPS (Centre for European Policy Studies) 
Are drept scop efectuarea unor cercet ri eficiente, ce ar contribui la solu io-
narea constructiv  a problemelor Europei. 

 
CROA IA 

Institut za Medunarodne Odnose - Institut pour les Relations 
Internationales  
Se preocup  de studierea rela iilor interna ionale, a dezvolt rii durabile, poli-
tica mediului i economia resurselor umane, analiza politicii externe, cultura 
comunic rii i integrarea european . 

 
DANEMARCA 

The Copenhagen Institute for Future Studies 
The Danish National Institute of Social Research 
Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) - The Danish Institute of 
International Affairs 

 
ELVE IA 

Centre d'Etudes Pratiques de la Négociation Internationale 
 

FRAN A 
Centreurope.org 
CERI (Center for International Studies and Research) 
OARIC (Observatoire d'Analyse des Relations Internationales 
Contemporaines) 
IFRI (Institut Français des Relations Internationales) 
Fondation Prospective et Innovation 

http://fgr.wu-wien.ac.at/ecsa/ecsa-e.htm
http://www.iccr-international.org/
http://www.tepsa.be/
http://www.theepc.be/
http://www.ceps.be/index.htm
http://www.imo.hr/
http://www.imo.hr/
http://www.cifs.dk/en/default.asp
http://www.sfi.dk/
http://www.dupi.dk/
http://www.dupi.dk/
http://www.casin.org/
http://www.centreurope.org/
http://www.ceri-sciencespo.com/
http://www.oaric.com/
http://www.ifri.org/
http://www.prospective-innovation.org/english/frameset.htm
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Europartenaires 
CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales) 
Cercle de Prospective Operationnelle, Economique, Culturelle et 
Sociale 
Diploweb - Le Forum diplomatique 
Geoscopie – Resurse i recenzii privind interna ionalul pe internet 
Fondation pour la Recherche Strategique (FRS) 
Centre Interdisciplinaire de Recherches sur la Paix et d'Etudes 
Strategiques 
Public  “Le Débat stratégique” (bimestriel). 
OFCE (Observatoire Français des Conjonctures Economiques) 
Groupe de prospective du Sénat  

 
GERMANIA 

ZEI (Centre for European Integration Studies) 
Centrul pentru studierea integr rii europene este un centru independent de 
cercetare a Universit ii din Bonn. Contribuie la solu ionarea problemelor 
integr rii europene, a depist rii locului Europei în context mondial.  
Konrad Adenauer Stiftung  
Friedrich Ebert Stiftung 
Robert Bosch Stiftung 
Mannheim Centre for Eurropean Social Research 
Institutul de cercet ri în tiin e umane a Universit ii Mannheim este preo-
cupat de studierea condi iilor trai, a fundamentelor culturale, societale i so-
cial-economice a popula iei Europei. O alt  direc ie ine de analiza schimb -
rii sistemelor politice, în urma aprofund rii integr rii. 
The Club of Rome 
Este un think-tank global i centru de inovare i ini iativ , regrupând oameni 
de tiin , economi ti, oameni de afaceri i înal i func ionari interna ionali. 
DGAP (German Council on Foreign Relations) 

i propune dezvoltarea cooper rii între universit i i ob inerea în elegerii re-
ciproce între na iuni. 
German Institute of Economic Research - DIW Berlin 
Social Science Research Center Berlin - WZB 
 

GRECIA 
ELIAMEP (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) 
Institut de Recherches et d'Etudes Europ ennes et Am ricaines (RIEAS) 
 

IRLANDA 

http://www.europartenaires.info-europe.fr/
http://www.cepii.fr/
http://www.coherences.com/CPO/
http://www.coherences.com/CPO/
http://www.diploweb.com/
http://www.geoscopie.com/
http://www.frstrategie.org/
http://www.ehess.fr/cirpes/
http://www.ehess.fr/cirpes/
http://www.ofce.sciences-po.fr/
http://www.prospective.org/
http://www.zei.de/index.html
http://www.kas.de/
http://www.fondationfe.org/
http://www.bosch-stiftung.de/
http://www.mzes.uni-mannheim.de/
http://www.clubofrome.org/
http://www.dgap.org/
http://www.diw-berlin.de/
http://www.wz-berlin.de/
http://www.eliamep.gr/
http://www.rieas.gr/
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Institute for European Affairs 
Economic and Social Research Institute (ESRI) 

 
ITALIA 

European University Institute of Florence 
 

LUXEMBURG 
Institut d'Etudes Europ ennes et Internationales du Luxembourg 
(Luxembourg Institute for European and International Studies) 

 
MAREA BRITANIE 

IISS (International Institute for Strategic Studies) 
CER (Centre for European Reform) 
FPC (Foreign Policy Centre) 
The Federal Trust 
Demos 
CPS (Centre for Policy Studies) 
Royal Institute of International Affairs 
British American Security Information Council (BASIC) 

 
NORVEGIA 

ARENA (Advanced Research on the Europeanization of the Nation-State) 
 

OLANDA 
Club of Amsterdam 
European Institute for Public Adminstration (EIPA) 
The Institute of Social Studies (ISS) 
Transnational Institute (TNI) 
Institut Néerlandais des Relations Internationales (Clingendael) 

 
PORTUGALIA 

IEEI (Instituto des Estudos Estrategicos e Internacionais) 
ICS (Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa) 
 

SPANIA 
Euro-American Association of Economic Development Studies 
Este specializat  în studierea cantitativ  a integr rii Regionale i Sectoriale 
europene i în cooperarea U.E. cu alte state. 
Educational Network of Futures Studies 
Institute for Prospective Technological Studies 

http://www.iiea.com/
http://www.esri.ie/
http://www.iue.it/
http://www.ieis.lu/
http://www.iiss.org/
http://www.cer.org.uk/
http://www.fpc.org.uk/main.html
http://www.cix.co.uk/~fedtrust/
http://www.demos.co.uk/
http://www.cps.org.uk/
http://www.riia.org/
http://www.basicint.org/
http://www.arena.uio.no/
http://www.clubofamsterdam.com/default.asp
http://www.eipa.nl/
http://www.iss.nl/
http://www.tni.org/
http://www.clingendael.nl/
http://www.ieei.pt/
http://www.ics.ul.pt/
http://www.usc.es/~economet/eaa.htm
http://www.vrnntt.ua.es/reef/
http://www.jrc.es/welcome.html
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Centro de Relaciones Internacionales y cooperaci n internacional 
(CIDOB) 

 
SUEDIA 

The Swedish Institute of International Affairs 
The Transnational Foundation for Peace and Future Research 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
 
Sursa: www.europe2020.org 

 
Anexa 3. Spa iul public ca spa iu de mediere între trei entit i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa: Dacheux E. Pour une nouvelle appréhension théorique de l’espace 
public. // L'Europe qui se construit. Paris, 2003, p.237. 

 

Spa iul 
public 

Sistemul 
economic 

Sistemul 
politic  

 

    
Societatea 

civil  

http://www.cidob.org/
http://www.ui.se/
http://www.transnational.org/
http://www.sipri.se/
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Anexa 4. Programul cursului tiin a politic  european  a Institutului de 
studii politice a Universit ii Strasbourg III - Robert Schuman 

Introducere: Ce tiin  politic  exist  în Europa? 
1. Starea tiin ei politice europene. 
2. tiin a politic i Europa. 
3. Pentru o sociologie istoric  a Europei politice. 
3.1. Metoda istoric i tiin a politicului. 
3.2. Mizele epistemologice ale sociologiei istorice a Europei politice. 
 
PARTEA I: Sociologia istoric  a spa iului politic european. 
Capitol 1: Formarea spa iului politic european. 
Sec iunea 1: Dinamicile politice europene: autonomie sau eteronomie? 
§1 Modelele geoeconomice ale dezvolt rii statului în Europa. 
1.1. Analiza lui Immanuel Wallerstein. 
1.2. Analiza lui Perry Anderson. 
§2  Critica determinismului economic i aboradrea politico-centrat . 
2.1. Câteva elemente de apreciere critic . 
2.2. Modelul geoeconomic i geopolitic a lui Stein Rokkan. 
 
Sec iunea 2: De la feudalism la statul modern: formarea sistemului statal 
european. 
§1 Etapa crucial  a feudalismului în geneza statului modern. 
1.1. Câteva elemente ale feudalismului european. 
1.2. “Dinamica Occidentului”. 
1.3. Statul în Europa: bilan  istoric. 
§2  Centralizarea puterii i apari ia statului modern 
2.1. Elementele comune. 
2.1.1.  Statul i violen a. 
2.1.2.  Statul i fiscalitatea. 
2.2. Gramatica statelor europene. 
 
Capitol 2 : Spa iul i identitatea politic  în Europa. 
Sec iunea 1: Inventarea apartenen ei stato-na ionale. 
§1 Elementele pentru o sociologie a construc iei na ionale în Europa. 
1.1. Statutul na iunii în analiza tiin ific . 
1.2. Principalele modele explicative ale Nation-building. 
§2 Na iunea ca o comunitate subiectiv  de apartenen . 
2.1.  Analiza lui Max Weber. 
2.2.  Imaginarul na ional (Benedict Anderson). 
§3 Asimilarea na ional . 
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3.1.  Sociologia fidelit ii stato-na ionale. 
3.2.  Studii de cazuri empirice (Fran a, Italia, Turcia…)  
Sec iunea 2: De la cet enii din Europa la cet enia european . 
§1 Considera ii teoretice asupra cet eniei. 
1.1. Viziunea lui T.H. Marshall. 
1.2. Traiectoriile cet eniei în Europa. 
§2  Despre cet enia european . 
 
Capitol 3 : Metamorfozele contemporane ale spa iului politic în Europa. 
Sec iunea 1 : Figurile destataliz rii.   
§1 Mondializarea, globalizarea i criza suveranit ii na ionale. 
1.1. Procesul de restructurare a statului european contemporan. 
1.2. Scena interna ional  în dezordine. 
§2 Statul între sus i jos. 
2.1.  Cercurile apartenen ei politice în Europa. 
2.2.  Recompunerea teritoriilor în Europa. 
Sec iunea 2 : Dereglarea identitar . 
§1 Problema multiculturalismului. 
1.1. De la universalism la multiculturalism. 
1.2. Metamorfozele cet eniei în Europa. 
§2  Conflictul fidelit ilor. 
 
PARTEA II. Formele democratice europene. 
Capitol 4 : Sociologia istoric  a democratiz rii în Europa. 
Sec iunea 1 : Elementele pentru studierea comparativ  a sufragiului politic în 
Europa. 
§1 Orginile democra iei în Europa. 
1.1. Viziunea lui Barrington Moore. 
1.2. Substraturile culturale ale democra iei. 
§ 2 Pentru o sociologie istoric  a politiz rii democratice în Europa. 
2.1.  C ile de politizare. 
2.2.  Formele de politizare. 
2.3.  Ritmurile i secven ele politiz rii în Europa. 
Sec iunea 2 : Competi ia politic  în Europa : forme i evolu ii. 
§1 Sistemele de partid i clivajele ideologice. 
1.1. Paradigma celor patru clivaje a lui Stein Rokkan. 
1.2. Grupurile de referin i politica electoral . 
§2 Democra ia i partidele politice în Europa. 
2.1. Cazul britanic. 
2.2. Cazul francez. 
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2.3. Cazul german. 
 
Capitol 5: Dimensiunile contemporane ale democra iei în Europa. 
Sec iunea 1: Figurile reprezent rii politice în Europa. 
§1 Democra ia de partid. 
§2 Democra ia corporatist . 
§3 Democra ia consociativ . 
Sec iunea 2: Dinamica democratic  în interiorul Uniunii Europene. 
§1 Înr cinarea unei democra ii transna ionale. 
§2 Democra ia i construc ia european . 
2.1. Din aspectul institu iilor Uniunii Europene. 
2.2. Din aspectul cet enilor europeni. 
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