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ISTORIA SI TEORIA POLITOLOGIEI 
 

B.P.HA DEU I IMAGINEA PRINCIPILOR EUROPENI 
DIN SEC. XVI. (Elemente de dramaturgie politic  în 

«Scrieri istorice»)1 
 

Aurelia PERU 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea de Jurnalism i tiin ele Comunic rii 

Catedra Comunicare Sociala  
Lector 

 
Le présent article contien certaines observations sur la génèse du con-

cept d'image politique, insérées dans l'oeuvre du classique de la littérature 
nationale B.P.Ha deu. L'auteur en cause évoque d'une manière originale les 
méthodes d'exercice du puvoar obtenu par héritage de certains princes de 
l'Europe du XVI-e s. et respectivement l'impact sur l'image politique de ceux-
ci. La figure centrale de l'essai politique este symbolisé par le prince de la 
Moldavie des années 1572-1574 – Ioan-Vod  cel Cumplit. Dans ce context, 
on est tenté d'invéstiguer l'evolution du concept d'image politique dans le 
spectre politique roumain. Ainsi, les surnoms cel Mare, cel Viteaz, cel 
Cumplit, epe  – pourraient être interprété comme des premiers models 
d'image politique du chef d'état. 
 

Tehnologiile comunica ionale de pozi ionare a liderului politic, abordate 
spre finele sec. XX apeleaz  intens la elementele dramaturgiei sociale, tran-
sform nd-o treptat într-o dramaturgie politic . Puterea devine vedet , - con-
st  în unul din studiile sale sociologul politic francez R.-G.Schwartzen-
berg2. Aceasta este deturnarea decisiv  petrecut  în timpul anilor aptezeci. 
Întreg universul politic este o scen , sau în general, un spa iu dramatic unde 
se produc efecte, - alimenteaz  acela i demers tiin ific un alt cercet tor fran-
cez G.Ballandier. Astfel înc t investi iile mitice, - cosider  G.Ballandier, - r -
mân o necesitate politic , iar succesiunea miturilor este cea care asigu-

 „ men inerea” i adeziunea guverna ilor3.  
                                                
1 Recenzent – doctor-habilitat, profesor Valeriu MO NEAGA 
2 Schwartzenberg R.-G. Statul-spectacol: eseu asupra star-sistemului în politic . – 

Bucure ti, Scripta, 1995, p.47 
3 Ballandier G.  Scena puterii. – Oradea, AION, 2000, p.121   
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O privire analitic  asupra spectrului documentar-istoric al literaturii ro-
mâne ti de la finele secolului XIX ne permite s  depist m - deja la acea etap  
de evolu ie a gândirii i perceprii politice - elemente ale mitului politic ce se 
reflect  în principiile guvern rii în statul moldovenesc din cea de-a doua ju-

tate a sec. XIV.  
Relevant  în aceast  ordine de idei este opera scriitorului i publicistului 

Bogdan Petriceicu Ha deu. Astfel, opera istoric  «Ioan-Vod  cel Cumplit» 
insereaz  mai multe sintagme i construc ii lingvistice ce pot fi apreciate, prin 
prisma tiin elor politice moderne, ca forme embrionare de elaborare a mode-
lelor de lider / liderism politic. În compartimentul - «Întroduc iune» (Europa 
în a aptea zecime a secolului XVI), autorul face o scurt  caracteristic  a con-
duc torilor de pe continentul European la acea perioad  istoric . 

 
1. Imaginea principilor europeni 

Spania. Ajunge pentru o clip  a fi statul cel mai puternic de pe continen-
tul Europei. i cine este acel «fericit p stor al poporului»? Fiul marelui Carol 
V, micul Filip II. Prin urmare, observ m, c  imaginea principelui spaniol se 
asociaz  cu imaginea personajului carismatic, sacru ce p store te cu o supe-
rioritate magic  absolut  masele, gra ie harului dat de la Dumnezeu. Dup  so-
ciologul francez S.Moscovici cuvîntul harisma în sens tradi ional se refer  la 
un personaj sacru. El evoc  o gra ie, lumina care invadeaz  spiritul credinci-
osului, cuvîntul viu al profetului care atinge inimele4. 

Totodat , sociologul german Max Weber va afirma, c  aceast  gra ie 
este recunoscut efilor care fascineaz  masele i devin obiect de adora ie5. 
Aceste momente relevante le depist m i în opera istoric  a lui Ha deu, gra ie 

rui fapt scriitorul poate fi considerat unul dintre prem rg torii tiin ei mo-
derne despre comunicarea politic . Mai mult, constatarea unor elemente de 
comportament specific principelui spaniol aminte te un alt fenomen al comu-
nic rii politice, cum ar fi pozi ionarea  liderului politic. «Prin dou  p cate 
mortale el sfarm  pentru totdeauna pedestalul m ririi spaniole: prin fanatism 
religios i prin ura democra iei». 

Fran a. În alt  ordine de idei, Ha deu invoc  un alt model de imagine a 
liderului politic – liderul neputincios sau a a-zisa „nulitate politic ”. Exem-
plific nd, autorul ajun e la curtea francez , unde domnea regele Carol IX. 

                                                
4 Moscovici S. Psihologia social  saiu Ma ina de fabricat zei. - Ia i, Polirom, 1977, 

p.100 
5 ibidem, p.101 
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«Gre esc: el nu domnea. Domnea mum -sa Caterina Medici; domnea Papa; 
domnea ducele de Giz, domnea toat  lumea... afar  de Carol IX»6.  

În continuare vom sesiza acela i fenomen de pozi ionare politic , gra ie 
ruia un lider politic î i individualizeaz , de fapt, guvernarea, asigurându- i 

în consecin , deseori i imortalitatea în analele istoriei unei comunit i. Ast-
fel, spre deosebire de marii principii ai Europei sec. XVI, Carol IX se asociai-

 involuntar cu tragismul produs în noaptea Sf. Bortolomeu (24 august 
1572), când au fost m cel ri i de c tre catolici 30 mii de hugheno i. «Un sin-
gur eveniment face s  tr iasc  în istorie numele acestui somnoros Neron – 
noaptea sfântului Bortolomeu». 

În alt context, principele este supranumit de Ha deu – «juc ria partide-
lor», c ul supu ilor, enigm  pentru posteritate. Sintagma juc ria partidelor, 
fiind, de altfel, i actualmente deosebit de oportun  în cazurile de manipulare 
a unor actori politici flexibili, lipsi i de verticalitate moral  sau politic  de c -
tre partidele de guvern mânt. 

Rusia. Un alt prototip al liderismului acelor timpuri îl constituie modelul 
lui Ivan cel Groaznic. Violen a, duritatea exagerat  a arului rus trecuse din-
colo de notarele rii sale. Din aceia i lucrare putem constata, c  acesta «îi 
smeri pe poloni, pe suezi, pe t tari, deveni spaima otomanilor, l i hotarele -
rii sale». Referindu-se la imaginea arului rus, urcat pe tron la vârsta de 4 ani, 
«sub tutela unei mume desfrânate i corupt de lingu itori», B.P.Ha deu credi-
teaz  un alt instrument al comunic rii politice contemporane – simbolistica 
politic . «Moscova era o imens  p dure, prin care s lta o fear  s lbatic , nu-
mit  Ivan cel Groaznic. Porecla de Groaznic e prea moale pentru acest curios 
principe: era mai bine a se zice Ivan cel Nebun»7.  

O asemenea tratare a principelui rus, fundamentat  pe calit ile personale 
ale acestuia, presupune perceperea invoc rii unuia din modelele recunoscute 
istoric de realizare a puterii, cum ar fi metoda autoritarist , modul abuziv de 
realizare a puterii ancestrale (ob inut  prin mo tenire). Astfel, încât imaginea 
conduc torului se consolideaz  pe pilonii legitimit ii istorice8 i a unor cali-

i inerente ce-l deosebesc de predecesorii s i. În aceia i ordine de idei, pu-
tem conchide c  la acea etap  de evolu ie cultural-politic  a statului rus «frica 
poporului» constituia unul dintre elementele vitale ale autorit ii i legitimit -
ii «principelui».  

                                                
6 Ha deu B.P. Scrieri alese. Vol II. Srieri istorice. - Chi in u, Literatur  artistic , 

1988, p.11 
7  ibidem, p.12 
8  M. . . – 

, 1990, c.29 
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Frica sau necesitatea de a sim i for a «bra ului dur» alimenteaz  pân  în 
prezent cultura politic  a popoarelor slave. Fenomen ce crediteaz  un actual 
semn de întrebare: genetica popoarelor sau tradi ia istoric  ce o prevaleaz ? 
Pentru a actualiza, vom men iona în context desf urarea plebiscitului din 
Belarus (octombrie 2004) în vederea revizuirii Constitu iei, care l-a favorizat 
pe pre edintelui belarus A.Luka enko, tentat de a pretinde la exercitarea celui 
de-al treilea mandat al puterii preziden iale.      

Anglia. Modelul mamei, dup  statul-spectacol inspirat de R.-G.Schwart-
zenberg, sau a non-femeii politice îl descoprim în descrierea reginei Angliei, 
«singurul principe adev rat mare» din câ i conduceau atunci popoarele cele 
mai civilizate sau cele mai puternice ale Europei. Regina Elisabeta înflori 
marina, comer ul, literatura Angliei, «sf râm  colosul spaniol, zdrobi idolat-
ria papist , fond  unirea britanic ». 

adar, concluzioneaz  autorul acestor pagini istorice «vedem sceptruri-
le mânuite de papi, de zero, de nebuni, de be ivi». 

 
2. Ioan-Vod  cel Cumplit – «p rintele Moldovei» 

«Elefantul, oricât de june, se face respectat de ceilal i locuitori ai codru-
lui. arpele, din ziua na terii, amenin  cu veninul acului s u. Regii, din lea-

n, î i simt puterea înn scut  de a cârmui neamul omenesc». 
Conceptul elabor rii imaginii liderului politic, plasându-se ca o tiin  

interdisciplinar , apeleaz  din ce în ce mai des la factorii psihoanalitici ca fi-
ind findamentali în determinarea vectorului pozi ion rii liderului politic. Re-
levant  în aceast  ordine de idei este teoria lansat  de c tre cercet torii ame-
ricani Offer i Strauser, ce fac distinc ie între cele 5 variet i ale Eu-lui omu-
lui politic. Realit ile istorico-politice au demonstrat în nenum rate rânduri 
raporturi de interdependen  între comportamentul liderului politic, priorit i-
le actului de guvernare i calit ile individuale ale acestuia, cristalizate într-
un anumit context familial sau anumit instinc sexual (ipoteza freidist ).  

Ha deu constat , în context, c  în Imperiul roman de pe timpurile lui 
Traian familia era o juc rie. M riti ul pierdu caracterul sacru i solemn. « te-
fan cel Mare avur  5 sau 6 femei legitime. Cele nelegitime nu se num , 
imit nd astfel pe faimosul str bun Mecenata, despre care moralistul roman 
zicea: «S-a însurat în o mie de rânduri».   

De fapt, în consecin a acestor aventuri ale domnitorilor în istoria politic  
a statului moldovenesc apare a a-numitul fenomen al bastarzilor. Fenomen, 
care la rândul s u, a generat întron ri i detron ri alternative cu ample schim-

ri ale scenei politice i climatului socio-politic emergent statului moldove-
nesc. Petru Rare  (fiul lui tefan cel Mare), Alexandru L pu neanu (fiul lui 
Bogdan cel Chior), Ioan-Vod  (fiul lui tefan cel Tân r cu femeia unui ar-
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mean) – to i ace ti de in tori ai tronului Moldovei istorice au fost spurii, a a 
cum se atest  în lexicologia vechilor romani sau bastarzi. 

La 1475 tefan cel Mare s-a cununat cu Voichi a, fiica lui Radu-Vod , 
alungat de la tron de tefan cel Mare. Când? Cum s-a n scut acest amor cu 
un impact incontestabil asupra rela iilor domnitorului Moldovei cu rivalul s i 
atât de înver unat? «Amorul lui tefan-Vod  pentru Voichi a trebuie s  fi 
fost o pasiune prea violent , prea imperioas  de vreme ce sili pe acest princi-
pe diplomat de a- i schimba de odat  politica, împ cându-se cu un inamic 
atât de vechi i înver unat precum era Radu-Vod . Frumoasa bucure teanc  a 
îmblânzit un erou, dinaintea c ruia tremurau Turcia, Polonia i Ungaria»9.  

adar, «aventurierul» lui Ha deu, care este nu altcineva decât domnito-
rul rii Moldovene ti, Ioan-Vod , ocup  scaunul domnesc între 1572-1574. 
Conform cronicilor timpului, acesta a intrat în capital  (Suceava) înso it de 5 
mii de o teni, fiind întâmpinat de boieri i de popor cu aclama iile: «P rinte 
al Moldovei». Adic , dup  anticul obicei str mo esc, întocmai precum vechii 
împ ra i romani se numeau «Patre patriae». 

Acest m re  titlu moldovenii îl d deau acelor principi, care veneau s -i 
scape de jugul vre-unui tiran i care se impunea printr-un stil violent, non-
conformist de guvernare spre deosebire de stilul pasiv al domnitorior toleran i 
imperiului otoman. Prin urmare, calificativul «p rinte al na iunii» din eseul 
tiin ific al sociologului francez R.-G. wartzenberz i preluat de mai mul i 

cercet tori ai stratagemelor comunic rii politice în statul modern, î i are pro-
pria traiectorie de utilizare în contextul politicului moldovenesc. Calit ile p -
rintelui na iunii, în scrierile lui Ha deu, pot fi definite i din apelurile acestuia 

tre popor. Iat  unul din ele: 
«Dragii mei boieri i iubitele mele slugi! Greul de ast zi întrece toate 

grelele de mai înainte. L comia turcilor cere un haraci îndoit. De-l vom da, ea 
nu va z bovi a ne stoarce i mai mult pân  ce ne va stinge cu totul, c ci acea-
sta o vrea p gânul. De nu vom da, ne a teapt  r zboi, foc i sabie. Cugeta i i 
alege i! Voi ti i, c  haraciul nu-l pl tesc eu, ci voi i ai vo tri. Mi-e mil  de 
voi i pentru voi îmi voi pune capul meu, dragilor mei tovar i! S  chem m 
pe Dumnezeu într-ajutor... ca s  plece pe vr jma ii no tri sub picoare noastre. 
Fi i cu mine i cu noi va fi izbânda!»10 

În aceste rânduri pline de revela ie, din care putem percepe capacitatea 
conduc torului de a minimaliza distan a critic  dintre El i boieri, dintre El i 
slugi/ popor devine omniprezent un alt model de autoritate a conduc torului – 
autoritatea charismatic . Sociologul german Max Weber, care a introdus ter-
                                                
9 Ha deu B.P. Scrieri alese. Vol II. Srieri istorice. - Chi in u, Literatur  artistic , 

1988, p.282 
10 ibidem, p.47 
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menul de charism  în vocabularul sociologiei politice,  afirm  c  liderul cha-
rismatic este cel care r spunde a tept rilor masei i nevoilor ei psihologice. 

ci liderii charismatici apar, în genere, în perioade de criz  economoc , reli-
gioas , politic  sau moral i nu în perioade calme, de echilibru11.  

adar, în ce context politic i istoric se adreseaz  poporului s u princi-
pele Ioan-Vod ? Incontestabil, unul de criz  politic  – «l comia turcilor ne 
va stinge cu totul, c ci aceasta o vrea p gânul», dar i de criz  moral  – «su-
punându-ne orbe te vr jma ului nostru, vom peri, desigur, i vom peri ca mi-
ei»... «Dasc lul binevoitor se apleac  asupra poporului-copil», va spune des-

pre un asemenea conduc tor câteva cecole mai apoi cercet torul francez J. 
Lacouture.12  

Adresarea principelui moldovean de la 1572 con ine un ir de parametri 
ai discursului politic în societ ile moderne, cum ar fi apelul la sintagma lim-
bajului emotiv al cre tinit ii – «s  chem m pe Dumnezeu într-ajutor» – om-
niprezent  în majoritatea discursurilor politice ale liderilor occidentali i au-
tohtoni «A a s  ne ajute Dumnezeu!» - î i încheie, de redul , discursurile pu-
blice liderii de opinie ai PPCD.  

Acest construct al discursului politic r sun  frecvent în mesajele pre edi-
ntelui american G.Bush: « ara i-a chemat i Dumnezeu i-a binecuvântat pe 
bravii osta i americani…” - declar  pre edintele american cu ocazia omagie-
rii a 60 de ani de la debarcarea trupelor americane în Normandia i deschide-
rea celui de-al doilea front în r zboiul doi mondial.  

Acela i parametru neuro-lingvistic nu lipse te în timpul dezbaterilor tele-
vizate între republicanul Bush i democratul Kerry: «Mul umesc c  m-a i as-
cultat. Eu v  cer votul de încredere i s  p zeasc  Domnul America», - astfel 
i-a încheiat apelul s u c tre americani pre edintele G.Bush. «Mul umesc i 
 aib  Dumnezeu în paz  America», - a r sunat fraza de final a democratului 

J.Kerry. 
Revenind la analiza discursului principelui moldovean, vom remarca fa-

ptul c  acesta con ine dou  fraze mobilizatoare, ale c ror retoric se echivale-
az  cu cea a sloganelor electorale în contextul comunic rii politice moderne: 

A. “Cugeta i i alege i!” 
B.  “Fi i cu mine i cu noi va fi izbânda!» 
Oamenii cei mari, sus ine autorul scrieii Ioan-Vod  cel Cumplit, Cezarii 

i Napoleonii, nu au to i decât o singur  religie: religia gloriei, nestr mutat  

                                                
11  M. . . – 

, 1990, c.647   
12 Schwartzenberg R.-G. Statul-spectacol: eseu asupra star-sistemului în politic . – 

Bucure ti, Scripta, 1995, p.230 
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în fundul inimei lor ca albia m rii...13 Interpretarea modern  a constat rilor 
ha diene invoc  unul din principiile de manifestare a liderismului politic- 
principiul «autoconserv rii», adic  tenta ia actorului politic de a- i consolida 
mandatul puterii prin elaborarea unor decizii politice de anvergur , capabile 

-i asigure supravie uirea politic 14.  
Astfel, în mai pu in de doi ani de domnie în pace, Ioan-Vod  introduce în 

ar  cinci reforme «necunoscute pân  acum»: 
1. Controlul personal al actelor emanate din cancelaria domneasc ; 
2. Schimbarea capitalei, fapt ce confirm  calitatea de strateg a principelui 

moldovean. Pân  la 1572 capitala Moldovei fu Suceava. Ea se bucura de ace-
ast  prerogativ  în curs de trei sute de ani. Peste câteva luni de domnie Ioan-
Vod  str mut  scaunul rii la Ia i. Motivul: Suceava era aproape de hotarele 
polono-ungare, prea depart de turci i de tatari; ara putea fi lesne surprins  
de invazia Transilvaniei, de peste Nistru sau Dun re. Ia ii stau în mijlocul 
Moldovei, ceea ce permite a ocupa o pozi ie strategic  pentru securitatea sta-
tului moldovenesc. 

3. Baterea monetei na ionale de aram ; 
4. stricte ea contribu iilor fiscale; (o variant  arhaic  de combatere a eco-

nomiei subterane i a evaziunilor fiscale – una din priorit ile programelor de 
guvernare ale tuturor forma iunilor politice din societ ile democratice). 

5. Eliberarea poporului de jos din jugul aristocra iei clericale i laice15;  
Aceasta din urm  confirm  principiul selec iei metodelor de guvernare la 

acel stadiu istoric de dezvoltare a statului moldovenesc. Bun oar , e bine cu-
noscut faptul, c  Petru Rare  a domnit pe tronul rii aproape dou zeci de ani, 
«fiind cu poporul contra boierilor i c lug rilor». În schimb, în prima sa dom-
nie, Alexandru L pu neanu, «care inea cu boierii i c lug rii contra poporu-
lui», fu tr dat, r sturnat i alungat. Iacob Despota, care a încercat s  împace 
poporul cu boierii i c lug rii, a generat un sentiment de neîncredere din am-
bele p i. El pieri sub loviturile «unei coali ii universale». «De o parte sta ce-
ea ce cronicele noastre numesc ar ; de alt  parte sta ceea ce nu era « ar »: 
boierii i c lug rii»16. 

Alineatul de mai sus vine, astfel, s  confirme gândirea politic  a lui Ha -
deu, care percepea stratificarea statului moldovenesc în eventualitatea form -
rii unor coali ii pentru sus inerea actelor de guvernare ale domnitorului rii. 

                                                
13 Ha deu B.P. Scrieri alese. Vol II. Srieri istorice. - Chi in u, Literatur  artistic , 

1988, p.29 
14 vezi: Lorrain P.  Les passions politiques. - Paris, Economica, 1991. 
15 Ha deu B.P. Scrieri alese. Vol II. Srieri istorice. - Chi in u, Literatur  artistic , 

1988, p.29-30 
16 ibidem, p.32 
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În limbajul marketingului politic, acestea ar fi: masele sau publicul electoral 
i elitele politice. «Ioan-Vod , chiar din egoism, î i alege calea, prin care sc -

pa na iunea din ghearele clasei, pe cei mul i din mâinile celor pu ini, turma 
din gura lupului»17.  

Prin urmare, putem depista una din calit ile proprii domnitorului rii – 
egoismul politic. Un egoism ce se manifest  prin stabilirea unor raporturi de 
distan are i suspiciune, reticen  fa  de elita societ ii: boieimea i clerul. 
Vom men iona întru confirmarea acestei ipoteze, cum un mare vornic fu de-
capitat chiar în ziua de Pa ti. M stirile consumau în trând vie i în desfrâ-
nare sudoarea Moldovei. Temni ele erau pline de c lug ri, – zice cronica -
rii. Un episcop, la ordinul Lui Ioan-Vod  fu ars de viu pentru comiterea cri-
mei «celei mai negre nemoralit i». Astfel, încât un cronicar îl numi pe dom-
nitor: Ioan cel R u. Un alt cronicar spunea: «Nu crez s  fi fost cre tin pravos-
lavnic, c  de ar fi fost cre tin, nu s-ar fi însurat în Postul cel mare!» 

Mai mult, domnitorul împropriet rea ranii din « proprietatea cea uzur-
pat  clerico-boiereasc ». Jos abuzul! – ar fi un alt element al imaginii princi-
pelui moldovean. Pe de alt  parte, autorul încearc  s  cristalizeze ideea unui 
raport de dependen  între prestigiul de in torului scaunului domnesc i elita 
cleric  a rii. În cazul evocat, domnitorul renun  la acest influient segment 
al clasei superioare. Oportunitatea apel rii, îns , la sprijinul slujitorilor Bise-
ricii Cre tine constituie ast zi un element emergent marketingului politic mo-
dern. În context, vom reaminti implicarea Mitropoliei Chi in ului i a întregii 
Moldove în campania de promovare a candidatului comuni tilor în Electora-
la-2003 V.Zgardan. (Deplasarea acestora pe p mânturile sfinte din Israel i 
aducerea focului sacru în Chi in u cu ocazia s rb torilor de Pa ti.) 

În concluzie, am putea afirma existen a unor particularit i specifice cri-
staliz rii i evolu iei imaginii Conduc torului în contextul gândirii politice 
na ionale. Masele î i estimau cu mult  în elepciune domnitorii în func ie de 
calit ilor individuale ale acestora i, respectiv, de metodele de men inere a 
ordinii i «supu eniei» în ar . Idei ce se asimileaz  de unele teorii despre cla-
sificarea liderilor politici în aventurieri i ctitori sau democra i i totalitari, vi-
olen i sau laissez-faire.  

În mediul politic al statului vechi moldovenesc asemeni stratagemei «sta-
tului – spectacol» î i fac apari ia: tefan cel Mare, Ioan-Vod  cel Cumplit, 
Bogdan cel Grozav, Vlad epe .m.d. Sunt supranume ale principilor mol-
doveni ce evocau fie abilitatea domniei, fie cruzimea lor, generatoare de  mi-
turi politice. 

                                                
17 ibidem, p.33 
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Bun oar , cronicarul ne spune: « epe  întâlne te un ran îmbr cat în 
ma  prea scurt : «E ti însurat, badei? Da, - r spunse acesta. Vod  porunci 

atunci s  se în epe ranca i d du ranului o alt  femeie, care s -I fac  c -
i mai potrivite, de frica epei”18.  
 

3. Elementul non-verbal în opera istoric  a epocii. 
Imaginea politic , ca un compartiment vital al tiin ei despre comunica-

rea politic  în ansamblu, apeleaz  din ce în ce mai frecvent la retorica a a-
numitului mesaj non-verbal. Gesturi, priviri, alte componente ale aspectului 
fizic, vestimenta ia – toate acestea formeaz i transmit publicului un imens 
bloc informa ional despre persoana care se adreseaz  c tre ei.  

Mai mult, cercet torii din domeniul psihoanalizei încearc  s  argumente-
ze corela ia dintre anumite tr turi fizice ale actorului politic i eventualita-
tea stilului de guvernare. Amintim în context teoria lansat  de H.Lasswell19 
privind principiul complexului de inferioritate a liderului politic i ac iunile  
de aventurier ale acestuia. 

Vom remarca în aceast  ordine de idei, analiza psihoanalitic  a portretu-
lui lui Vlad epe , realizat  de Ha deu în scrierea istoric  «Filozofia portre-
tului lui epe ». 

Vechii romani aveau un proverb: non cuigue est habere nasum. Nu i-i 
dat fiec ruia s  aib  un nas. (lat.) Un nas cârn, afirm  autorul, nu oglinde te 
nici odat  o mare capacitate. «Nasul coroiet apartene te oamenilor meni i a se 
distinge prin energia activit ii: a face i a desface, a cl di i a d râma, îns , 
nu i a suferi cu demnitate loviturile. Acei ce tiu i a se urca la în ime i a 
nu se dezb rb ta c zu i din ea, au totdeauna nasurile drepte. Privi i la nasul 
lui epe : r cina înainteaz  de sub arcul frun ii: semnul unei voin e puter-
nice. Vârful e ascu it, f  a fi sub ire: semnul unei minunate agerimi a min ii, 
unite cu o mare încredereîn sine. Ochii lui epe  prezint  o nuan  de ironie: 
parc i bate joc de omenirea pe care o spânzur i o în ap . Plecarea la cru-
zime se vedereaz  prin adâncimea liniei curbe la mijlocul gurii: individul e cu 
atât mai blând, mai domol, cu cât aceast  linie e mai dulce, mai pu in pronun-
at »20.  

Un asemenea unghi de abordare a fenomenului liderismului politic este 
actualmente pu in exploatat de tiin ele politice moderne. De i acest gen de 
informa ie non-verbal  poate comunica mai mult despre presta ia unui lider 
                                                
18 ibidem, p.242 
19 vezi: Lasswell H. Psihopathology and Politics. - Chicago, University of Chicago 

Press, 1977. 
20 Ha deu B.P. Scrieri alese. Vol II. Srieri istorice. - Chi in u, Literatur  artistic , 

1988, p.247 
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politic decât orice discurs politic. Aceasta fiind o informa ie obiectiv , care 
exclude riscul de a fi tri at  sau racordat  la mecanismele de manipulare poli-
tic . Fenomenul în cauz , prin urmare, vine s  confirme apropierea tiin ei 
comunic rii politice de alte domenii ale tiin ei, inclusiv psihoanaliza.  

În linii generale, articolul de fa  pune temelia unor ipoteze tiin ifice în 
ce prive te vastitatea i specificul culturii politice i a gândirii politice în pa-
rametrii spectrului na ional. Exemplele evocate valideaz  ideea despre tradi-
ie i evolu ie în câmpul mitologiei politice moldovene ti. 
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intellectual products of their activity served a source to stabilize relations be-
tween political science and politics.  

The community of political scientists of the Republic of Moldova and its 
influence on politics are characterized in this article. Political scientists do 
not represent a homogeneous group, they are divided in several groups: sci-
entific and university circles (the elite of political scientists), graduates of the 
departments of political scientists, master students, specialists in the fields 
connected with political science or pseudo-political science, who pretend to 
have got the necessary qualification. Relations between political science and 
politics, from the point of view of intellectual works, are evidenced in publi-
cations, reports, consultations, etc. The impact of the above mentioned works 
on politics is minimal and difficult to realize.  

There are several causes of this state of affairs: limited scientific poten-
tial of the community of political scientists in the Republic of Moldova, scien-
tific political language, politicians are not ready to accept and recognize the 
value of political scientists, inability of political scientists to prove their im-
portance. The author came to a conclusion that the community of political 
scientists in the Republic of Moldova has greatly developed since it emerged, 
however, the current stage does not allow effective involvement in political 
process. In the nearest future, although, the community of political scientists 
will play a more important role, political science will hardly find itself in the 
limelight on political arena. 

 
În Republica Moldova politologia are o istorie foarte scurt , începînd cu 

1989.22 Utilizînd realiz rile occidentale, în pofida timpului limitat, a reu it s  
realizeze un salt considerabil în dezvoltare, devenind un membru cu drepturi 
depline în comunitatea tiin elor Republicii Moldova.  

Ree ind din nivelul la care a ajuns politologia moldoveneasc  în dezvol-
tarea sa, se poate în mod sigur de pus în discu ie problema eficien ii sale sau, 
prin alte cuvinte, în ce m sur  aceasta a reu it s  impun  apari ia în ar  a po-
liticii tiin ifice (în opozi ie cu politica intuitiv ). Aceasta din cauz  c tiin ei 
politice din ar  ini ial ia revenit (sau ar fi fost cazul s -i revin ) o sarcin  im-
portant  – asigurarea intelectual  a tranzi iei i a deciziilor legate de dep i-
rea multiplelor macro i microcrize legate de transform rile din societate.  

                                                
22 ., . : . 

// MOLDOSCOPIE ( ).  II. – , 
, 1993; ., ., . -

. // MOLDOSCOPIE 
(Probleme de analiz  politic ). Partea XXIV. – Chi in u, USM, 2004. 
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În orice manual de politologie sau lucrare ce vizeaz tiin a politic  în 
ansamblul s u obligatoriu se vorbe te despre func iile acesteia. În dependen  
de viziunile autorilor, a modalit ilor de abordare i a competen ei acestora 
ele sînt prezentate în mod divers, îns  în esen  r mîn acelea i. Astfel V.Ju-
kov i B.Krasnov disting 3 grupe de func ii ale tiin ei politice – 1) cele teo-
retice clasice: conceptual-descriptiv , explicativ i cea de pronosticare; 2) 
cele aplicative: evalutiv-metodologic i integrativ ; 3) cele ce se realizeaz  
în afara limitelor tiin ei: instrumental-ra ionalizatoare i ideologic .23 

În baza acestei clasific ri observ m c  leg tura dintre tiin a politic i 
via a politic  nemijlocit se realizeaz  prin func iile de pronosticare, instrume-
ntal-ra ionalizatoare i ideologic , celelalte reprezint  un suport al acestora. 
În cazul în care aceste func ii nu sînt exercitate tiin a nu- i îndepline te pre-
destinarea sa social , iar randamentul ei este egal cu zero. 

Exercitarea rolului de c tre tiin a politic  în societate în primul rînd de-
pinde de poten ialul acesteia. În aspect institu ional în Republica Moldova 
exist  cîteva centre ale tiin ei politice – Facultatea Rela ii Interna ionale, ti-
in e Politice i Administrative a Universitat ii de Stat din Moldova, Institutul 
de tiin e Politice i Rela ii Interna ionale, Institutul de Rela ii Interna ionale, 
Academia de Administrare Public  de pe lîng  Pre idintele Republicii Mol-
dova, Institutul de Filosofie, Sociologie i Drept a Academiei de tiin e a 
Moldovei, Institutul de Politici Publice.24 Este de la sine în eles c  rolul cent-
relor tiin ifice în domeniul politologiei, este semnificativ în realizarea politi-
cii. Ca exemplu concludent ne poate servi practica SUA.25 

Ar fi incorect s  vorbim de situa ia tiin ei politice din ar  f  a lua în 
calcul tradi ionalele probleme. Astfel, nu în ultim  m sur  asupra dezvolt rii 
tiin ei politice în Republica Moldova are un efect i s cia tiin ei în gene-

ral i condi iile de munc  impuse de acest considerent i nu numai. Salariile 
mici, problemele cu locuin a i de alt  natur 26 se r sfrîng negativ asupra cre-
ativit ii savan ilor i asupra calitat ii lucrului. Pre edintele Republicii Mol-
dova V.Voronin men iona în discursul în fa a reprezentan ilor comunit ilor 

                                                
23 : . /  

, . / . – , 1997, pp. 24-27. 
24  

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). – Chi i-
u, USM,  2004, nr.1 (XXV). 

25 Vezi: .  
. // MOLDOSCOPIE (Probleme 

de analiz  politic ). Partea XXII. – Chi in u, USM, 2003. 
26 De exemplu, un calculator, principala unealt  a omului de tiin , de o performan  

acceptabil  cost  650-750$. Pre ul unui laptop este i mai mare. 
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tiin ifice în cadrul ini iativei Pactului Social (23 martie 2002) c  în sfera ti-
in ei exist  dou  probleme majore: locul umilitor al tiin ei i „izolarea oame-
nilor de tiin  de procesul decizional”.27 Cele men ionate pîn  acum se refer  
la prima dificultate, cauzele celei de a doua sînt mai pu in evidente. 

Rela iile dintre tiin a politic i politic se realizeaz  prin intermediul 
persoanelor, speciali ti în domeniul respectiv i a produslor intelectuale ale 
savan ilor. Primul canal, concretizat în comunitatea politologilor, nu reprezi-
nt  un grup uniform. Diferite categorii de speciali tilor au un rol specific. În 
primul rînd este necesar de a deosebi cercurile politologilor academici i pro-
fesorii universitari. Aceasta este comunitatea tiin ific  politologic  pentru 
care tiin a este o profesie.  

O parte din politologi pot fi concentra i chiar în componen a elitei. Inte-
rferen a se realizeaz  în ambele sensuri. Politicienii pentru a i ridica importa-

a i a amplifica greutatea discursurilor, a pozi iilor tind spre titlurile tiin i-
fice, inclusiv i cele de doctor în tiin e politice. Oamenii de tiin , prin acti-
vitatea lor politic  pot, uneori, ascede la posturi înalte în aparatul de stat sau 
intra în elita politic .28  

În Republica Moldova situa ia la acest capitol este, în general, deplora-
bil . În 2001, în componen a noului parlament i guvern, nu era nici un doc-
tor în politologie i doar dou  persoane aveau studii (a doua facultate) în do-
meniul respectiv (înc  16 persoane în perioada sovietic  au absolvit coala de 
partid).29 În cazul în care fenomenul Brzejinski nu se poate manifesta în Re-
publica Moldova, avem de a face cu o deficien  a sistemului. Situa ie intole-
rabil  pentru lumea postcontemporan .  

Între primele dou  categorii exist  rela ii strînse, concretizate în migra i-
ile oamenilor de tiin  între acestea. În concep ia noastr , preocuparea exclu-
siv  a reprezentan ilor comunit ii tiin ifice de „comenzile” elitelor i rupe-
rea rela iilor cu activitatea tiin ific i/sau pedagogic  este în detrimentul lor. 
De altfel i vici-versa, limitarea acestora exclusiv la aceste activit i (îndeo-
sebi la cea de a doua). Este inadmisibil ca profesorul s  cunoasc  realit ile 
politice doar din lucr ri de specialitate f  a avea personal o practic  anumi-

 în acest domeniu, în acest caz se pune sub semnul întreb rii calitatea speci-
ali tilor preg ti i (preg ti i doar în aspect teoretic). 

                                                
27 Discursul Pre edintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, în fa a reprezentan-

ilor comunit ilor tiin ifice în cadrul ini iativei Pactului Social // http://presedinte. 
md/ Extras pe 15 mai 2004. 

28 . . // , 1999, 2. 
29 Aduc sincere mul umiri drei A.Margarint pentru bun voin a cu care mi-a oferit 

aceast  informa ie. 
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A treia grup  este constituit  de absolven ii facult ililor (licen ia ii în 
politologie) i cei cu studii postuniversitare (magi tri în politologie). Ei sînt 
cei care realizeaz  activitatea nemijlocit  în sfera politic , în care sînt pre-
zen i ca anali ti politici,30 consultan i, speciali ti în tehnologiile politice etc. 
V.Mo neaga, V. urcan, Gh.Rusnac disting cîteva sfere principale de activita-
te ale acestei categorii – institu iile de stat, mass-media, forma iunile politice 
i sectorul neguvernamental, în primul rînd, centrele de analiz  politic .31 

O p tur  important  din politologi, ast zi, includ i speciali ti din alte 
domenii – istorici, juri ti, filosofi, sociologi, psihologi etc. Desigur speciali-
zarea contemporan  necesit  prezen a în sfera de activitate al politologilor i 
a speciali tilor din domeniiile conexe politologiei, îns  deficien a este în ca-
zul în care ace tea dep esc limitele competen ei sale i se prezint  ca exper i 
în politologie. Cu referire la acest fenomen S.Zaslavski atrage aten ia c , de 
situa ia dificil  a politologiei din academii i din institu iile înv mîntului 
superior din Federa ia Rus , este vinovat i „recalificarea total i complet  
a tuturor savan ilor din tiin ele socioumane în politologi,”32 afirmare valabil  
i pentru ara noastr .  

În acest cadru, principala problem , în concep ia noastr , nu const  în 
existen a în corpora ia politologilor a acestei categorii de savan i, care desi-
gur induc anumite particularit i în evolu ia tiin ei politice în spa iul nostru, 
dar care este inevitabil i provocat  de determinismul istoric. O serie întrea-

 de savan i politologi în pofida experien ei comunismului tiin ific, a isto-
riei PCUS sau a filosofiei realizeaz  o activitate de performan . Persoanelor 
care nu au reu it s  evoluieze i s  se adapteze noilor realit i i cerin e este 
acel balast care frîneaz  afirmarea social  a tiin ei politice. 

Ultima categorie este compus  din persoanele care f  nici un temei, în 
afara, poate, a existen ei unei pozi ii civice i / sau politice certe, î i atribuie 
calificativul de politolog. Cel mai bun exemplu ne serve te listele de candi-
da i la func iile de parlamentari. Dar se întîlnesc i persoane, mai ales în pri-
mul deceniu al existen ei Republicii Moldova, care avînd studii tehnice exer-
citau func ii de consultan i politici.   

                                                
30 Anali tii politici sînt pu ini la num r în Republica Moldova. Analistul trebuie s  fie 

finan at (s  se între in ) din surse publice, nicidecum de c tre un partid politic i în 
general este încadrat în sectorul neguvernamental, fie în cel academic sau universi-
tar. 

31 ., ., . Op.cit., p.12. 
32 . : . // -

.  12. . 2001, 5, 
.21-22. 
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Indiscutabil rolul determinant în cadrul comunit ii politologilor îl joac  
cercurile academice i universitare. În general tiin a este concentrat  în cent-
rele academice i universitare, mai pu in în centrele de analiz , investiga ii 
politice din sectorul neguvernamental. Pentru, ceilal i chiar i în cazul cînd 
realizeaz  cercet ri, materiale anlitice, pronosticuri calitatea de savant nu po-
ate fi recunoscut . Elita politologic  determin  calitatea discipolilor s i, con-
cretiza i în a treia grup  a politologilor, dar i a tinerii genera ii de cercet tori.  

Impactul tiin ei politice asupra vie ii politice realizate prin intermediul 
persoanelor depinde de calitatea ace tor speciali ti. În acest sens hot rîtor es-
te profesionalismul cadrelor didactice universitare. Ree ind din func iile uni-
versit ilor – realizarea studiului academic fundamental, preg tirea profesio-
nal  a speciali tilor i propagarea cuno tin elor în rîndul popula iei33 – profe-
sorii colii superioare trebuie s  îmbine activitatea tiin ific  de performan  
cu realiz ri în domeniul psihopedagogic. 

Preg tirea politologilor în Republica Moldova începe cu 1993 în cadrul 
Univesit ii de Stat din Moldova. Saltul enorm realizat în acest domeniu, nu 
înl tur  totu i dificult ile procesului de studiu. V.Saca printre lacunele cer-
cet rilor politologice din Republica Moldova men ioneaz i de metodica 
pred rii politologiei.34  

Problema major  în acest domeniu const  în definirea caracterului înv -
mîntului politologic – elitar sau profesional. În dependen  de op iunea ale-

as  va fi calitatea i rolul social al absolven ilor. 
Rela ia dintre politologie i politic în termenii produsului intelectual se 

concretizeaz  în publica ii (monogragfiile, „MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic )”, „Analele tiin ifice ale Universit ii de Stat din Moldova”, 
revista „Moldova i lumea”), dar i în rapoarte, consulta ii etc. în care sînt 
propuse c i de dezvoltare, de solu ionare a situa iei actuale a Republicii Mol-
dova etc. Dup  cum scrie V.Saca cu referire la „MOLDOSCOPIE (Probleme 
de analiz  politic )” „din mai mult de 40 de teme tiin ifice abordate (pe pa-
ginile acesteia – R.T.) prioritatre sînt cele condi ionate de problemele stringe-
nte ale societ ii moldovene ti.”35  

Totodat  autorul susmen ionat sus ine c  problemele imagologiei, a ma-
nagementului politic, politica demografic i ecologic , antropologia politic , 
pronosticarea, formei de guvern mînt, rela iei putere – opozi ie etc. nu sînt 

                                                
33 .  // -

, 1999, 2, c. 61. 
34 . :  

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXIV. – 
Chi in u, USM, 2004, p.44. 

35 Ibidem, p.40. 
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suficient studiate.36 La acestea se adaug  teoria i practica guvern rii, proble-
mele de psihologie politic  etc. 

La capitolul monografii situa ia este mai proast . Monografiile sînt edi-
tate doar atunci cînd ele trebuie. Adic  doar în cazul necesit ii sus inerii te-
zelor de doctor-habilitat. i respectiv este o dublare a tezelor, cu sau f  o 
acoperire i reflectare mai ampl  a problemei. Aceast  concluzie cel pu in se 
desprinde din denumirile monografiilor37 aduse în articolul lui V.Saca.38 
Acest fenomen nu se datoreaz  calit ilor i perseveren ei cercet torilor 
moldoveni, el are o cauz  sistemic . 

În cadrul comunit ii tiin ifice politologice doar Institutul de Filosofie, 
Sociologie i Drept a Academiei de tiin  a Moldovei asigur  un suport in-
telectual elitei de guvern mînt. Prin avizarea proiectelor de lege ce se refer  
la domeniul s u, elaborarea de note informative, materiale analitice i realiza-
rea de pronostic ri el domin  sfera consaltingului politic. Ca rezultat, celelal-
tor centre ale tiin ei politice le r mîne doar preg tirea cadrelor. Institutul de 
Politici Publice reprezint  un caz aparte.39 Este dificil de a aprecia în ce m -
sur  beneficiarii materialelor Institutul de Filosofie, Sociologie i Drept le 
utilizeaz . Din observarea vie ii politice, se creaz  impresia c  recomand rile 
nu se iau în considerare. 

În ce m sur  multiplele conferin e reu esc s  elaboreze recomand ri efi-
ciente i solide, i în ce m sur  ele reprezint  doar discu ii de dragul discu ii-
lor. Eficiente pot fi doar seminarele, conferin ele, mesele rotunde cu partici-
parea func ionarilor de stat, a liderilor politici si a consilierilor acestora, cît i 
cele care au ca obiectiv formarea politic  în diferitele sale aspecte. Conferin-
ele tiin ifice sînt bune doar din punctul de vedere al schimbului de experien-
 între savan i.  

În cadrul consult rii este prezent  cea mai important  implicare a ti-
in ei politice în politic . Materializat de regul  în consaltingului electoral, es-
te cel mai des întîlnit în spa iul politic moldovenesc (luînd în considerare du-
rata mandatului de 4 ani). Totu i, cînd exist  resurse financiare, concuren ii 
electorali apeleaz  la consultan ii str ini.  

Un pas în recunoa terea comunit ii politologice autohtone a fost alege-
rea prof. V.Mo neaga, ef-catedr  Politologie, Facultatea Rela ii Interna io-   
nale, tiin e Politice i Administrative, USM în calitate de moderator la (Ma-
sa Rotund  cu Statut Permanent). 
                                                
36 Ibidem, p.44-45. 
37 A se compara denumirile monografiilor din . Op.cit. p.41 cu denumirile te-

zelor de doctor habilitat din ., ., . Op.cit., p.31-32. 
38 . Op.cit., p.41. 
39 Vezi: . Op.cit., p.11.  
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Putem concluziona c  impactul tiin ei politice asupra politicului sub 
forma de informa ii prezente în diferite forme este minim i se realizeaz  foa-
rte dificil. A elucida, a descrie, a constata, a analiza o problem  pe departe nu 
este echivalent cu a rezolva, a ra ionaliza.  

În concep ia noastr , aceasta se datoreaz  cîtorva cauze. Una din ele co-
nst  în poten ialul tiin ific destul de limitat al Republicii Moldova. Aceasta 
i explic  neacoperirea cu cercet ri a tuturor fenomenelor i proceselor din 

cîmpul politic. Pe lîng  aceasta influien eaz  negativ evolu ia politologiei 
autohtone prin faptul c  savan ii des se ciocnesc cu inexisten a datelor privi-
tor la anumite aspecte ale vie ii politice, care în cazul cercet rii întreprinse de 
respectivii reprezint  auxiliarul sau primarul. Astfel sînt constrîn i s  piard  
timp i for e pentru dep irea acestor lacune.  

O alt  barier  în cadrul dialogului savan i – politicieni îl constituie lim-
bajul tiin ific, modalit ile de analiz  etc. a primilor. Pentru activitatea prac-
tic  conteaz  o expunere simpl  sau chiar simplist , clar i concis . În arti-
colele tiin ifice publicate aceast deziderat este inposibil de atins, altfel ar ti-
rbi din valoarea tiin ific  al lucr rilor. O ie ire din situa ie ar fi implimenta-
rea propunerii lui V.Saca de a finisa materialul cu recomand ri, dar din nou 
acestea trebuie expuse simplu. Totu i materialelel tiin ifice nu sînt cele mai 
eficiente forme de promovare, este necesar de a g si alte modalit i de „vin-
dere” a produsului tiin ific.   

În aceast  ordine de idei este necesar s  judec m în ce m sur  politicie-
nii sînt preg ti i de a accepta i de a recunoa te valoarea politologilor? În ace-
ast  ipostaz  ei sînt consumatori,  iar pentru ca un produs s  fie cump rat el 
trebuie promovat. Astfel comunitatea tiin ific  politologic  trebuie s  se pro-
moveze, trebuie s  se adapteze la rela iile de pia a, doar nu ne închipuim c  
elita politic  se va „adresa”, va solicita serviciile oamenilor de tiin  f  ca 
ace tea s  se impun , s  demonstreze c  produsele lor ofer  beneficii. 

Stereotipic omul de tiin  este unul ce este abstract de tot ce se petrece 
în jur fiind preocupat doar de problemele sale tiin ifice. Din acest consideent 
în ce m sur  ar trebui s  existe un manager care ar gestiona, promova rea-
liz rile omului de tiin ?40 

Uneori nici comunitatea tiin ific  nu merge în întîmpinarea sferei poli-
tice. Autorul cunoa te un caz în care o instan  de judecat  a solicitat unei in-
stitu ii un suport tiin ific referitor la practica interna ional  de reglementatre 
a unei proceduri politice. Din motive pe care autorul nu le cunoa te judec to-
rul respectiv nu a reu it s  primeasc  informa ia necesar .  
                                                
40 Idee expus  în cadrul seminarului tiin ifico-practic „Colaborarea tiin ific  între 

Republica Moldova i Uniunea European : particularit ile integr rii savan ilor 
moldoveni în spa iul european”, Chi in u, 14 aprilie 2004.  
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i ultimul moment, în condi iile financiare existente este paradoxal, de 
ce tiin a politic  este implicat  atît de pu in în procesele politice ca o moda-
litate de a face bani? În primul rînd este oferta mic  din partea elitei politice. 
Frica de a primi calificativul de angaja i politici i de a trece barierea dintre 
tiin a adev rat i tiin a de deservire, atractivitatea financiar  mic , imposi-

bilitatea de a comasa activitatea tiin ific  cu cea în cîmpul politicii sînt mo-
tive iluzorii sau deloc prezente în comunitatea tiin ific  politologic  mold-
oveneasc . Din p cate primul moment nu reprezint  o piedic  pentru nimeni. 

Ultima func ie (ideologic ) a politologiei provoac  cele mai aprigi dis-
cu ii. Prin aceasta tiin a politic  se apropie la maximum de ideologie. În ce 

sur  politologia propunînd o concep ie, un comportament, un ideal, o va-
loare etc. se angajeaz politic? F  r spunsul la aceast  întrebare nu putem 
gîndi o rela ie dintre tiin a politic i via a politic  echitabil i respectuoas .  

Din aceast  perspectiv , deosebirea dintre tiin a politic i ideologie 
const  în scopurile (finalit ile-idealuri) i mijloacele de depistare i argume-
ntare a acestora. Ideologia, dintr-un punct de vedere, este o tiin  incomple-

, o etap  a devenirii tiin ei, deoarece ea nu se ridic  mai sus de interesele 
unui grup (putem afirma c  ideologia este tiin a unui grup social). P zea ca 
tiin a, realizîndu- i func iile s  nu degradeze pîn  la o ideologie, s  ascund  

sau s  nu doareasc  s  vad  toate consecin ele realiz rii idealurilor acesteia 
pentru alte grupuri/p turi sociale. 

Pe de alt  parte implicarea preferin elor politice în studiu politologic es-
te imposibil de preîntîmpinat. Exist  diferite nivele ale rela iei savantului cu 
mediul social-politic – cel primar, concretizat în concep ia despre lume i, in-
clusiv, orienatrea valoric . Este fundamentul de baz  a persoanlit ii. Acestea 
nu in de voin a sa, putînd fi modificate foarte greu, i se manifest  în mod 
automat. Nimeni nu poate face abstrac ie de aceste componente ale psihicu-
lui. Nivelul secundar, ce cuprinde atitudinile, preferin ele politice, opiniile, 
prejudec ile etc. Acestea la o educare i autoeducare respectiv  pot fi neutra-
lizate în timpul realiz rii studiului tiin ific. 

În acest context ne mai putem ciocni cu o problem  – confundarea tiin-
ei politice oficiale cu tiin a ce deserve te puterea sau opozi ia. Linia de de-

marcare dintre aceste dou  no iuni este o problem  primordial  în contextul 
devenirii i afirm rii tiin ei politice moldovene ti. F  a stabili aceast  limi-

 este imposibil  implicarea efectiv  a politologiei în via a politic i deveni-
rea cercului politologilor actor al vie ii politice moldovene ti. Calific m „ ti-
in a de deservire” ca o activitate care bazîndu-se pe o metodologie i o abor-
dare tiin ific  inten ionat denatureaz  rezultatele investig tii în conformitate 
cu interesele unei for e politice. Exemplul „sondajelor desenate” este conclu-
dent.  
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 Deseori, pentru a argumenta neabordarea problemelor strigente ale so-
ciet ii i ale statului, se invoc  faptul c  trebuie s  treac  ceva timp pentru ca 
lucrurile s  se prezinte lucid. Pentru istorici a pozi ie astfel argumentat  este 
totalmente just . Pentru politologie aceasta se egaleaz  cu a face abstrac ie 
realitate i de a analiza din punct de vedere politic fenomenele din trecut i / 
sau de a realiza studii ce au ca obiect problemele societ ii i a statului ce nu 
provoac  divergen e, respectiv nu sînt atît de actuale. Aceast  accep iune nu 
este valabil  pentru toat  comunitatea politologilor din Republica Moldova. 
Sînt anumite încerc ri din ce în ce mai pronun ate de a dep i tabuul.  

Oamenii de tiin  care încearc  s  realizeze aceasta poat fi diviza i în 
dou  categorii – savan ii nep rtinitor, care în eleg pericolul cre rii unui va-
cum în cazul aplic rii ra ionament men ionat, dar i a consecin elor abord rii 
neprofisioniste sau partizane a fenomenelor i proceselor politice. O alt  gru-

 este reprezentat  de persoanele angajate politic. Acestea sînt fie incapabile 
de a delimita clar preferin ele politice (Eul de cet ean) de exigen ele tiin ei 
(Eul savantului), fie cu buna stiin  fac aceasta. Acest neajuns al celor ce fac 
tiin  în Republica Moldova (o consier m o boal  copil reasc  a tiin ei) es-

te, poate, o cauz  pe lîng  altele care duce la neluarea în serios a politologi-
lor. 

În concluzie, consider m c  suportul intelectual i mai pu in sau deloc 
organiza ional, executiv este menirea tiin ei politice i a actorilor acesteia în 
rela iile sale cu politicul. Practic ceea ce perfect se exprim  prin cuvîntul con-
sultare i întîetatea descoperirii c reia nu apar ine, desigur, politologilor din 
Republica Moldova.  

Conlucrarea sau implicarea comunit ii tiin ifice în via a politic  mol-
doveneasc  are un caracter singular, atît în sensul de individual prin opozi ie 
cu institu ional, corporativ, cît i în cel de sporadic, episodic. În Republica 
Moldova comunitatea politologic  a realizat o evolu ie important  în deveni-
rea sa, îns  etapa la care a ajuns nu permite înc  implicarea efectiv  în proce-
sul politic. În linii generale, ea continu  s  acumuleze poten ial i se afl  în 

utarea unui dialog cu clasa politic . În viitorul apropiat, cu toate c  rolul 
comunit ii politologilor va cre te, tiin a politic  nu- i va putea permite lu-
xul de a se impune pe arena politic .  
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In this study the author approaches the concept of political culture, 

based on works of reference in the establishment of the political democratic 
regime in the Republic of Moldova. Constituting and strengthening a democ-
ratic society requires the elaboration and acceptance by the population of a 
political democratic culture, its values and norms. Political culture forms the 
direction and the character of the political activity, its development level, de-
termines the society ability of developing and prospering. Assimilation and 
acceptance of a political democratic, participative culture can assure the via-
bility of the political system, thus creating a proper foundation to the econo-
mical development of the country. Developing and maintaining a stabile de-
mocracy depends of a certain set of political and civil attitudes, of a certain 
level of the political culture of the citizens. In many countries, that find them-
selves in a transition period, including Republic of Moldova, there is to be 
ascertained, in spite of the fact that there were adopted democratic constitu-
tions patterns, in spite of political pluralism and the presence of democratic 
institutions, in fact there is no democracy as it sounds. There cannot exist de-
mocracy outside a political, democratic culture. The last one is the strong 
point in order to decide the democratic character of a political system. Thus, 

                                                
41 Recenzent – doctor-habilitat, profesor, academician Alexandru RO CA 
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political culture became the political imperative of the countries that aspire 
after democracy. 

 
Aspecte conceptual-teoretice ale 
 termenului “cultur  politic ”. 

Un domeniu specific analizei politologice i în acela i timp un indicator 
esen ial al desf ur rii vie ii politice îl  reprezint  cultura politic , în în elesul 
de cultur  a democra iei politice. Perfec ionarea regimului politic democratic 
i eficientizarea func ion rii lui depind în cea mai mare m sur  de sporirea 

nivelului de cultur  politic , aceast  fiind, în ansamblu, produsul unei experi-
en e istorice a întregii societ i, precum i al experien elor personale ce cont-
ribuie la angajarea social  a fiec rui individ, la socializarea politic , iar acea-
sta din urm  este, în felul s u, o coal  a perfec ion rii vie ii democratice.  

Dac , în general, termenul de cultur  are printre conota iile sale i pe 
acela de ansamblu de modele comportamentale însu ite i transmise social, 
specifice unei societ i, sintagme cultur  politic  desemneaz  un fenomen co-
mplex, rezultat unui sistem de atitudini, generat de reprezent rile, valorile, 
credin ele i convingerile ideologico-politice împ rt ite. Astfel, cultura poli-
tic   cuprinde un mod de  exprimare social  prin opinii i comportamente de 

tre cet eni în raport cu via a politic .   
Într-un sens general, cultura, lat. colere, semnific  faptul "de a pune în 

valoare" un spirit, de exemplu. În acest mod indirect, cultura a ajuns s  dese-
mneze un ansamblu de norme colective, în timp ce r mâne valabil i un alt 
sens al cuvântului: cultura este astfel rafinamentul individual care deosebe te 
un individ de semenii s i. Cultura afiliat  vectorului politic desemneaz  atitu-
dinile, credin ele i valorile care sprijin  func ionarea unui regim politic.  

Acestea includ cuno tin e i deprinderi privind func ionarea regimului 
politic, sentimente pozitive i negative fa  de acesta i judec i de valoare 
privind regimul pentru a în elege apari ia i evolu ia regimului politic, este de 
un real folos a examina evolu ia i gradul culturii politice, a popula iei (ale-

torilor) i liderilor (ale ilor). Când se vorbe te de cultura politic  a unei so-
ciet i, se are în vedere regimul politic, a a cum a fost internalizat în cuno ti-

e, sentimente i  evalu ri ale popula iei sale.  
Ansamblul de cuno tin e despre regimul politic i fenomenele politice 

constituie polierul cognitiv al culturii politice, în vreme ce st rile ce înso esc 
atitudinile, independent de orice judecat  ra ional  asupra politicii, reprezint  
tr tura afectiv , pentru ca aprecierea fenomenelor politice prin raport ri la 
un sistem de valori s  pun  în lumin  func ia evolutiv  a culturii politice. 
Cum regimurile politice sunt mobile, schimb toare, orient rile amintite refle-
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ct , în sfera culturii politice, grade diferite de fidelitate, apatie sau alienare fa-
 de regimul politic42. 

Politologul francez Maurice Duverger nu este de acord cu termenul de 
cultur  politic , afirmând c  exist  dou  aspecte politice ale culturii. A le ca-
lifica drept cultur  politic  înseamn  a genera confuzie. El sus ine c  de fapt 
exist  cultur  sau subcultur  economic , politic i estetic . Ace ti termeni ar 
fi valabili, dac  domeniile respective ar poseda valori proprii, absolut distinc-
te. Dar valorile care se manifest  în sferele fundamentale ale politicii, ale 
economiei nu sunt altceva decât valori de baz  ale societ ii globale aplicate 
la un domeniu particular.  

Maurice Duverger arat  c  acest termen a fost folosit pentru prima dat  
de antropologii englezi i nord-americani pentru a desemna modurile de gân-
dire i ac iune, credin ele, sistemele de valori, simboluri, tehnici al c ror an-
samblu caracterizeaz  orice societate. Antropologul englez E.B.Taylor, care a 
utilizat primul termenul de cultur  în cercet rile sale, a definit-o ca fiind un 
ansamblu complex ce cuprinde cuno tin ele, artele, morala, legile, credin ele 
i toate celelalte aptitudini i obiceiuri pe care la dobânde te omul în calitate 

de membru a unei societ i43. 
În ultimii 40 de ani s-au cristalizat dou  accep iuni diferite ale acestui 

termen. Prima este aceea care asociaz  cultura politic  cunoa terii ideilor, do-
ctrinelor, programelor diferitor partide politice, rela iilor dintre institu ii poli-
tice i mecanismele regimului politic, interac iunii dintre  diferi i agen i poli-
tici etc. Apartenen a cet eanului de o cultur  politic  sau alta, se eviden iaz  
prin votul exprimat pentru un partid sau altul în urma analizei programului, 
activit ii politice ale acestuia etc.  

A doua accep iune a termenului se refer  la aspectul afectiv-emo ional 
i valoric al culturii politice. Cet eanul aflat în fa a urnelor opteaz  pentru un 

partid sau  altul mai degrab  pe un fond aperceptiv, necritic, determinat fiind, 
în primul rând, de tr irile c reia îi apar ine, de opinia cristalizat  în grupele 
formale i informale pe care le frecventeaz , i de diferi i factori emo io-
nali44. 

La Congresul mondial al Asocia iei Interna ionale de tiin e Politice de 
la Edinburg (1976) cercet toarea canadian  Glenda M.Patrick a prezentat o 
comunicare privind investiga iile pe care le-a întreprins în leg tur  cu conce-
ptul de cultur  politic . Pe baza analizei a treizeci de defini ii, propuse între 
1965 i 1974, Glenda M.Patrick desprinde patru tipuri de defini ii: psiholo-
                                                
42 Mitran I. Politologie. - Bucure ti, Editura Funda iei "România de Mâine", 2000, 

p.60-64 
43 Duverger M. Sociologie de la politoloque. - Paris, PUF, 1973, p.75 
44 Dic ionar de Sociologie. - Bucure ti, Editura "Babel", 1993, p.125 
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gice, obiective, eurostice i comprehensive. Folosindu-se de concluziile ana-
lizelor întreprinse, autoarea opteaz  pentru urm toarea caracterizare a conce-
ptului cercetat: 

a) cultura politic  se refer  la un tip particular de standarde autoritare 
care definesc cadrul de conduit  acceptabil pentru actorii din untrul oric rui 
regim politic: 

b) cultura politic  const  dintr-o constela ie de credin e i idei privind 
structura autorit ii, norme (reguli i legi), valori (scopuri i obiective) i sim-
boluri încorporate într-o constitu ie formal  ori cuprinse într-un set de mora-
vuri i deprinderi informale45. 

J.R.Gibbins identific  în "Contemporary Political Culture" urm toarele 
defini ii ale conceptului de cultur  politic . 

1. psihologice, care pun accentul pe orientarea individual  spre obiecti-
ve politice; 

2. sociologice, care asociaz  orient rile individuale i comportamente-
le sociale pe care acestea le provoac ; 

3. obiective, în care cultura politic  apare în termenii normelor i valo-
rilor sociale; 

4. euristice, care ofer  un tip ideal unor fenomene par iale (comporta-
ment, credin e etc.); 

5. lingvistice - cu în elesuri pentru un grup determinat. 
Politologii americani Rod Hague, Martin Harror i Shaun Breslin în 

"Political Science: A comparative introduction" definesc studiul culturii poli-
tice ca unul esen ial psihologic, care se refer  la ceea ce oamenii gândesc de-
spre politic  - la  convingerile, valorile i emo iile lor. Ei disting dou  moduri 
de abordare a culturii politice în rile industriale dezvoltate: abordarea libe-
ral i cea radical . Abordarea liberal  argumenteaz  în favoarea existen ei 
unei culturi politice na ionale în majoritatea rilor democratice.  

Acesta este un produs al istoriei i este transmis  prin genera ii; prin in-
termediul unor institu ii sociale cum este familia. Alternativa radical  sau 
marxist  neag  aceast  unitate neutr . Ea sugereaz , c  cultura politic  este 
produsul încerc rii clasei dominante de a- i impune valorile sale grupurilor 
subordonate, prin intermediul mecanismelor formale: mass media, sistemul 
educa ional.  

Acolo unde liberalii studiaz  transmisia valorilor prin genera ii i nu-
mesc aceasta socializare, radicalii studiaz  transmiterea valorilor prin inter-
mediul claselor i o numesc îndoctrinare. Din punct de vedere liberal, locali-

                                                
45 Tr snea O. Cultura politic i stil politic. // Con tiin i progres. - Ia i, Editura 

"Junimea", 1984, p.46 
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ile politice de baz  se formeaz  înc  din tinere e. Radicalii afirm  c  expe-
rien ele de via  ale adul ilor sunt tot atât de importante46. 

Un model de interpretare liberal  a culturii politice constituie lucr rile 
politologilor americani Gabriel Almond i Sidney Verba i în special cartea 
lor de notorietate interna ional  "The Civic Culture", în care, pe baza sonda-
jelor f cute în 5 ri democratice, disting 3 tipuri de cultur  politic : parohia-

, dependent , participativ . Dup  G.Almond i S.Verba, democra ia pare a 
fi cea mai stabil  în societ ile în care cultura politic  participativ  este echi-
librat  de supravie uirea culturii politice dependente i de evenimente ale cul-
turii politice parohiale.  

Aceasta este cultura civic , o cultur  nici tradi ional , nici modern , ci 
împ rt indu-se din amândou , o cultur  pluralist  bazat  pe comunicare i 
persuasiune, o cultur  a consensului i diversit ii, o cultur  care permite 
schimbarea, moderând-o îns . Clasificarea tipurilor de cultur  politic , dup  
G.Almond i S.Verba, nu înseamn  c  ar fi vorba de omogeniz ri sau unifor-
mit i în sfera atitudinilor individuale ori de grup, acestea diferi iindu-se i 
evoluând în func ie de o multitudine de factor sociali, economici, politici, re-
ligio i, etnici etc.  

Cele trei tipuri de cultur  politic : parohial  - prin simplificare local , 
tradi ional , necon tientizat  de un sistem politic centralizat; dependent  – 
con tiin a unei autorit i guvernamentale specializate; participativ  – implica-
rea în func ionarea regimului politic, se recompun i se reg sesc în alte trei 
forme de culturi politice sistematic mixate: cultura parohial - dependent , de-
pendent-participativ i parohial-participativ . Cercet torii fenomenului au 
demonstrat c  se disting diverse culturi politice na ionale, diferite orient ri, 
atitudini i comportamente specifice unor zone i ri, ceea ce creeaz  experi-
en e diferite, o diversitate tipologic  se sisteme i regimuri politice.  

În cadrul culturii politice na ionale, se pot distinge subculturi ale elitei i 
maselor, reflectând diferen e în orient rile factorilor de decizie fa  de cele 
apar inând cet enilor mai pu ini activi. Diferen ele i deficien ele ce se re-
simt în planul culturii politice favorizeaz  manipularea i provoc rile politice, 
iar societatea sufer  de pe urma reac iilor predominant emo ionale, imprevizi-
bile, care adesea declan eaz  violen a str zii anomalia. Prin urmare, nu exist  
o cultur  politic  unitar , sau omogen , ci culturi politice diferen iate, pe axul 
pozi iilor politice posibile (dreapta, stânga, centru etc.) sau subculturi înteme-
iate pe deosebiri regionale, religioase, etnice ori de statut social47. 

                                                
46 Josanu Iu. Cultura politic . Abordare de concept. // Arena Politicii, 1996, nr.5, p.7 
47 Almond G., Verba S. Cultura Civic . - Bucure ti, "CEU-Press", 1996, p.25-35 
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Actualmente, în circuitul tiin ific sunt puse peste 50 de defini ii ale no-
iunii de cultur  politic , multitudinea lor fiind determinat  de complexitatea 

acestei no iuni. Concluzia general  privitor la cultura politic  este c  ea poate 
fi în eleas  ca o form  particular  a culturii în general, care reprezint  o sinte-

 a valorilor politice.  
Cultura politic  este o parte integr  a culturii umane, care e strâns legat  

de activitatea politic  a diferitelor comunit i sociale, na iuni, partide i mi -
ri politice, a anumitor personalit i care se prezint  ca subiec i ai vie ii poli-

tice. Cultura politic  îndepline te rolul unui transformator de conduite indivi-
duale în conduite colective. Cultura politic  nu poate fi în eleas  ca func io-
nând în afara, sau opus  valorilor politice, sistemelor de valori pe care se bi-
zuie.  

Ap rut , acceptat i dezvoltat  mai ales în perioada postbelic , la înce-
put în Statele Unite ale Americii, cultura politic  s-a impus relativ rapid opi-
niei tiin ifice. Acest fapt presupune, c  ea, cultura politic  este parte intrinse-

i integrant  a culturii în general i c  ea se încadreaz  în tiin a i spiritua-
litatea unui popor, în cultura i tradi ia moral  a acelui popor, în  experien a 
unei convie uiri sociale valoroase în decurs de secole. Astfel, cultura politic  
se cere apreciat , analizat  în conexiunea ei cu progresul politic, civic, juri-
dic, i nu în ultim  instan  cu standardul de civiliza ie, cu nivelul de trai al 
popula iei, pe scurt, în leg tur  cu calitatea vie ii, cu climatul spiritual dintr-o 
epoc  sau alta.  

În aceast  ordine de idei, cultura politic  nu poate fi în eleas  în sensul 
propriu al cuvântului în afara tiin ei politice ca atare, a artei politice. Apreci-
erea culturii politice poate fi posibil , util i absolut necesar  numai dac  o 
raport m la virtu ile ei cognitive, apreciative, axiologice.  

Totodat , gradul unei culturii politice depinde de cuvântul pe care îl im-
plic  cu privire la politic, ca subsistem al societ ii în general, al societ ii ci-
vile, al func ionalit ii sau disfunc ionalit ii ei. În studiile i în lucr rile ap -
rute în leg tur  cu cultura politic , se insist  aproape în exclusivitate asupra a 
ceea ce înseamn  politicul, surprins în variile sale impostaze numai pe plan 
intern, dac  ne referim la cultura politic  a unei na ii, a unui anumit popor  nu 
se rezum  la cultura na ional i nici nu se poate pune în valoare dac  nu o 
privim la dimensiunile sale cosubstan iale: na ionale i interna ionale. Dac  
ne referim la domeniul politicului, se pot distinge mai multe momente:  

a) momentul gnoseologic (cognitiv), care presupune cunoa terea realu-
lui, a faptelor, a proceselor, cunoa terea nu numai a prezentului, dar i a tre-
cutului, a culturii politice, a istoriei etc; 
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b) momentul valoric (axiologic) care se constituie din valori politice 
centrice, din valorile politice ca mijloc în vederea transform rii individului în 
om-personalitate; 

c) momentul creator, care presupune constituirea unor valori noi, rest-
ructurarea, remodelarea elementelor trainice ale vechilor valori; 

d) momentul socializ rii i comunic rii valorilor care instituie ac iunea 
practic , paraxiologic  a individului, a colectivului în realitatea prognozei so-
ciale, politice48. 

Cultura politic , în plan social, presupune o cunoa tere a rela iilor soci-
al-politice, a structurilor i institu iilor politice, a sistemelor i subsistemelor 
politice etc. În plan organiza ional, cultura politic  presupune cunoa terea 
func ionalit ii tuturor acestor sisteme, structuri, organiza ii. Drept urmare, în 
acest caz ia na tere raportul dintre cultura politic  - regimul politic. 

Cultura politic  presupune totodat , în plan spiritual, cunoa terea valori-
lor politice: democra ie, pluralism, echitate, libertate etc., interferen a acesto-
ra, prin excelen  în plan politic. În mod deosebit, cultura politic  se refer  la 
stilul politic, la maniera conducerii social-politice, la limbajul folosit, la me-
tafora utilizat  în comunicare, în arta argument rii.  

De asemenea, cultura politic  presupune o delimitare a func iilor politi-
ce, a tiin ei politice, o delimitare i o ierarhizare a valorilor politice, ordon -
rii i subordon rii lor. În genere, cultura politic  instituie o anume sistemati-
zare, o angajare, o interiorizare a valorilor i idealurilor pe care le serve te. 
Tocmai aceste multiple fa ete fac pe cât de important , pe atât de necesar  
cultur  politic 49. 

În cadrul unei culturi, cultura politic  este segmentul cel mai dinamic, 
cel mai angajat în  promovarea unor promovarea unor idealuri nobile. Fiindc  
cultura politic  con tientizeaz  lupta pentru promovarea idealurilor care vize-
az  prop irea rii, a statului de drept, pentru cunoa terea istoriei politice, a 
idealurilor i valorilor de libertate, suveranitate, independen , egalitate, de-
mocra ie.  

Între cultura politic i democra ie s-a n scut i se dezvolt  o leg tur  
intrinsec i reciproc . Cu cât gradul de cultur  este mai înalt, mai bine con-
solidat i sus inut în întreaga societate, cu atât democra ia este mai eficient , 
mai productiv , mai bine în eleas  ca o coordonant  esen ial  a dezvolt rii 
societ ii. La rândul ei, democra ia bine servit  de institu iile politice, cultura-
le, sociale etc. Creeaz , cadrul proprice unei substan iale i eficiente culturi 
politice.  
                                                
48 Voiculescu M. Cultura politic  - sistem politic. // Con tiin i progres. - Ia i, Edi-

tura "Junimea", 1984, p.65 
49 Idem, p.72 
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Corela ia cultur  politic  - democra ie, pare a fi cu atât mai important  
i necesar  în rile ex-sovietice care mo tenesc i din acest punct de vedere o 

zestre mai grea. Ele sunt chemate a surmonta un handicap apreciabil compa-
rativ cu statele mai dezvoltate i în ce prive te progresul social, politic, demo-
cratic50. 

Odat  cu dezvoltarea rela iilor de pia  se modific  sursele i mijloacele 
form rii culturii politice. Aceasta din urm  devine mai diferen iat  din punc-
tul de vedere al exponen ilor, subiec ilor i al metodelor de exprimare. Con-
comitent, procesul form rii culturii politice devine mai diversificat i mai 
complicat, deoarece în perioada de tranzi ie are loc o polarizare adânc  a so-
ciet ii (în oameni boga i i s raci), se intensific  mobilitatea social  a popu-
la iei (mi carea pe vertical i orizontal  a sc rii sociale ierarhice), alte feno-
mene de ordin politic i economic, ceea ce creeaz  mari dificult i în dialogul 
dintre putere i societate. Cultura politic  a statelor Europei de Est care trave-
rseaz  acelea i procese ale reformelor economice i politice, se caracterizeaz  
prin urm toarele particularit i: 

 un nivel minimal al convingerii popula iei în posibilitatea regimului 
politic de a reforma radical societatea; 

 un nivel redus al încrederii cet enilor fa  de institu iile i organele de 
stat; 

 acceptarea ideii pe ii libere cu toate incertitudinile de implementare a 
ei; 

 o concluzie puternic  în reflectarea i interpretarea unor termeni ca: 
democra ie, pluralism politic, separarea puterilor etc.; 

 alegerea politic  a aleg torului este determinat  nu de anumite motive 
politice clare i de concepte general acceptate, ci de considerente individuale 
(simpatie-antipatie), psihologie (agresivitate - spirit pa nic), fie c  este, simp-
lu o alegere accidental 51. 

 
Dimensiunea “culturii politice” 

 în cadrul regimului politic democratic 
 din Republica Moldova. 

În Republica Moldova ani la rând se vorbe te despre trecerea la econo-
mia de pia , îns  m surile care se adopt  sunt în mare parte distan ate de 
aceasta. Ast zi i-au pierdut creditul unii termeni specifici ce desemneaz  re-

                                                
50 Voiculescu M. Îndoieli i certitudini. - Bucure ti, Casa Editorial  "Odeon". 1992, 

p.84-88 
51 St nciugelu t. Ideal - tipuri i tipuri reale în cultura politic  româneasc . // Sfera 

Politicii, nr.21, 1994, p.6-8 



 35 

alit i economico-sociale sau politice, cum ar fi: liberalizarea pre urilor – ec-
hivalent  cu ridicarea lor; economia de pia  - asimilat  speculei, privatizarea 
- echivalat  afacerilor dubioase, reforma - perceput  exclusiv prin omaj i 

cie. Popula ia a în eles c  economia de pia i raporturile concuren iale 
aduc avantaje, dar implic i riscuri, c  genereaz  noi tipuri de probleme so-
ciale, declan eaz  conflicte.  

Transform rile democratice din Moldova au provocat unele schimb ri i 
în mentalitatea oamenilor, nu îns  dintre cele radicale. Perioada de tranzi ie 
în Republica Moldova se caracterizeaz  prin inconsecven  în promovarea re-
formelor economice, accentuarea rivalit ii dintre reprezentan ii na iunii ro-
mâne i grupurile etnice rusolingve, încetinirea desf ur rii proceselor demo-
cratice etc. Toate au avut o influen  negativ  asupra evolu iei vie ii politice, 
astfel c  s-a ajuns la conflictul armat din Transnistria52. 

Unii observatori occidentali sunt uimi i de standardul coborât al politi-
cului la popoarele din Estul Europei, cazul Republicii Moldova fiind, din 
acest punct de vedere, dintre cele mai impresionante. Ei consider  nefiresc 
acest standard pentru ni te societ i în care totul era "politizat" - de la progra-
mele gr dini elor de copii la via a cultural i de la edin ele de produc ie din 
fabrici pân  la cele ale Academiei de tiin e, totul fiind subordonat politicu-
lui. Îns  "politic" în Est înseamn  cu totul altceva decât în Vest. Istoria are 
cea mai mult  istorie în Est, îns  aici politica include pu in  politic . Într-o 
accep iune general , via a politic , în sens propriu, începe cu recunoa terea 
existen ei unor categorii, grupuri sociale, diferite, având diverse interese – re-
cunoscute i agreate ca atare, cu posibilitatea func ion rii unor tipuri diferite 
de discurs public.  

Începe, deci, cu pluralismul. Adic , exact ceea ce a lipsit în societ ile 
cu regimuri totalitare. Îns  atunci când interesele i cerin ele cet enilor nu 
sunt luate în seam  de c tre structurile puterii, oamenii devin pasivi, demons-
treaz  alienare i apatie politic . Cu atât mai mult c  majoritatea popula iei 
nu este ferm convins  de faptul c  criza actual  poate fi dep it  în termen 
scurt.  

Cultura politic  a societ ii moldovene ti este o sintez  a diverselor va-
lori politice, orient ri i standarde ale activit ii politice. Desigur valorile so-
vietice declarate n-au putut s  asigure formarea rapid  la cet eni a  unei cul-
turi politice democratice. Or, societatea civil  în spa iile posttotalitare urmea-

 a fi conceput  ca un macroproces a unui sistem societal polidimensional 
deschis, în cadrul c ruia func ioneaz i interac ioneaz  subsisteme intrasoci-

                                                
52 Marin C. Societatea civil : între mit politic i pledoarie social . - Chi in u, Edi-

tura "Civitas", 2000, p.55 
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etale fiecare fiind articulat în una dintre dimensiunile ei: politic , economic , 
social , juridic , institu ional , cultural , comunica ional 53.  

Nivelul culturii politice în Republica Moldova este demonstrat de votul 
aleg torilor. Din 1990 pân  în prezent cet enii republicii au fost convoca i la 
urne de nou  ori pentru a- i alege reprezentan ii institu iilor puterii locale, în 
Parlament, pre edintele Republicii. În toate cazurile, prezen a la urn  pentru 
exercitarea dreptului de vot a fost pozitiv , constituind în medie 80%.  

Participarea activ  a electoratului la vot denot  un interes sporit din par-
tea popula iei fa  de politica rii i un nivel al culturii politice ce corespun-
de în mare parte normelor democratice. Neregulile, anularea unui anumit nu-

r de buletine de vot au reu it s  compromit  sau s  degradeze fondul i co-
inutul acestui principiu al democra iei. Faptul c  fiecare cet ean care a do-

rit s  voteze a putut s  o fac  neîngr dit, confirm  c , din acest punct de ve-
dere, climatul favorabil democra iei este deja un bun câ tig i asumat.  

Îns , ceea ce trebuie de men ionat, este c  nu to i aleg torii se prezint  
la urnele de vot, în primul rând o mare parte din tineretul rii. Astfel, la ale-
gerile parlamentare anticipate din 25 februarie 2001 nu i-au dat votul 30,4% 
din aleg tori. O barier  important  în calea tân rului aleg tor constituie pre-
vederile anticonstitu ionale ale Codului Electoral care limiteaz  exercitarea 
dreptului la vot, specificând c  cet eanul poate s  voteze numai dac  este in-
clus în listele sec iei de votare în baza vizei sale de re edin 54. 

De men ionat c  subculturile regionale existente în societatea moldove-
neasc  sunt determinate în mare parte de factorii geografici i economici. As-
tfel, în zona de est a republicii sunt amplasate majoritatea întreprinderilor in-
dustriale, în zona de sud predomin  cultura cerealelor, pentru zona de centru 
este specific  viticultura, iar în cea de nord - cre terea animalelor. Cultura po-
litic  a maselor mai depinde foarte mult i de influen a pe care o produce ac-
tivitatea partidelor i a mi rilor social-politice asupra locuitorilor din zona 
respectiv .  

Acest lucru e conformat de practica i rezultatele alegerilor parlamenta-
re, preziden iale i locale. De exemplu, alegerile parlamentare din februarie 
1994 i 2001, martie 1998, au demonstrat c  dac  locuitorii zonei de nord au 
preferat partidele tradi ionaliste de centru-stânga, favorite fiind cele de stân-
ga, iar locuitorii zonei de centru au fost mai sensibili la mesajul partidelor na-
ional reformatoare de dreapta, apoi locuitorii zonei de sud au sus inut forma-
iunile politice de stânga ale e chierului politic. De rând cu factorii geografici 
i economici, asupra orient rii comportamentului electoral mai influen eaz  

                                                
53 Idem., p.62-64 
54 Electorala 2001. Documente i cifre. Edi ia a Comisiei Electorale Centrale. – Chi-

in u, 2001 
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religia, valorile transmise i dobândite prin intermediul  mecanismelor de so-
cializare politic 55. 

Un fenomen important care modific  radical cultura politic  a  societ ii 
moldovene ti în perioada de tranzi ie îl continue migra iile. Procesele migra-
ioniste sunt detaliat cercetate i analizate de speciali tii în domeniu din repu-

blic . În baza cercet rilor sociologice sunt analizate situa ia social-economi-
, planurile migra ioniste ale tineretului studios din Republica Moldova, ale 

cet enilor str ini i ale repatria ilor care se afl  pe teritoriul rii. Actualmen-
te, potrivit datelor oficiale, la munc  peste hotarele republicii se afl  peste 
600.000 de persoane, iar conform datelor neoficiale - peste 1000.000 de per-
soane.  

Cet eanul pleac  peste hotare având o anumit  cultur  politic , iar la 
întoarcere în ar  are deja alt  cultur , în general, i alt  cultur  olitic , în 
special. Totodat , mul i dintre ace ti cet eni r mân acolo cu traiul perma-
nent, ob inând cet enia rii respective.  

O alt  realitate este determinat  de situa ia social-economic  destul de 
dificil  din republic  ce spore te migra iile tineretului studios. Bun starea 
material  este apreciat  de c tre studen i drept cel mai valoros i chiar unic 
scop al existen ei. Tineretul studios î i orienteaz  aspira iile spre a ob ine o 
profesie, cu perspectiva unui venit material substan ial sau cu mari dispozi ii 
migra ioniste, îns  nicidecum cu cea a muncii în serviciul societ ii molda-
ve56. 

Un rol important în formarea culturii politice revine ideologiei. Proble-
mele ideologiei nu pot fi separate de problemele ce se refer  la autoritate, pu-
tere i rela ii de putere. Ea este chemat  s  acorde importan  rela iilor stabi-
lite între cet eni, s  explice rela iile politice în condi iile concrete.  

Ideologia este un element constituitiv al politicii dar nu este alternativa 
ei. Ideologia explic  categoriile i no iunile, cu ajutorul c rora sunt justificate 
sau respinse institu iile politice, ac iunile politice, cursul politic, dar ea nu po-
ate înlocui cultura politic . Ideologiile sunt ansambluri articulate de norme, 
valori i reprezent ri colective ce le ofer  oamenilor o grij  coerent  de inter-
pretare a lumii, ele organizând perceperea raporturilor sociale, a fenomenelor 
de putere i dominare, ordonându-le ac iunile.  

Fiind un ansamblu de idei, reprezent ri, mituri elaborate de forma iunile 
politice în scopul orient rii comportamentului individului i grupurilor socia-
le în problemele fundamentale ale dezvolt rii societ ii (forma i modul de 
                                                
55 ofransky O. Geografia electoral  a Moldovei: patru alegeri libere i democratice. 

// Arena Politicii. 1998, Nr.7, p.16-18 
56 Mo neaga V. Migra iile contemporane: studierea i reglarea. - Chi in u, USM, 

2000, p.60 
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guvernare, natura i con inutul regimului politic, obiectivele dezvolt rii soci-
et ii, valorile demne de urmat etc.), ideologia reprezint  un set coerent de 
idei care ghideaz  ac iunea politic  a cet enilor. Ea asigur  perceperea valo-
ric , exprimarea intereselor politice de grup i individuale, deprinderea de a 
analiza procesele social-politice prin prisma intereselor i scopurilor persona-
le. Astfel, putem constata c  ideologia este o parte component  a realit ii ca-
re asigur , sub diferite aspecte, existen a societ ii contemporane57. 

Constituirea i consolidarea unei societ i democratice presupune elabo-
rarea i acceptarea de c tre popula ie a unei culturi politice democratice, a va-
lorilor i normelor ei. Cultura politic  formeaz  orientarea i caracterul acti-
vit ii politice, nivelul de dezvoltare al ei, determin  în mare m sur  capaci-
tate societ ii de a prospera i a se dezvolta. Asimilarea i acceptarea unei cu-
lturi politice democratice, participative, poate s  asigure viabilitatea regimu-
lui politic, creând prin aceasta un fundament corespunz tor pentru dezvolta-
rea socio-economic  a rii. Unul dintre factorii esen iali, care contribuie la 
constituirea culturii politice a unei societ i este sistemul de valori al acestei 
societ i.  

Dou  valori esen iale ale societ ii democratice - Libertatea i Respon-
sabilitatea, valori care presupun o existen i  func ionare reciproc , nu sunt 
pe deplin asimilate i acceptate de c tre popula ie. Oamenii au acceptat cu 

urin  Libertatea, dar în acela i timp, au fric  de Responsabilitatea de a lua 
de sinest tor anumite hot râri, de a- i asuma anumite riscuri.  

Persisten a ideilor, a valorilor egalitariste face dificil  acceptarea celor 
individualiste. Continu  de aceea s  fie acceptat paternalismul i prin aceasta, 
se sus ine o cultur  parohial-pasiv , împiedicându-se crearea unei culturi par-
ticipative, a democra iei. Remunerarea proast  a muncii intelectuale a condus 
la faptul c tiin a nu este apreciat  la justa ei valoare.  

De aceea importan a unei asemenea valori ca Cunoa terea, acumularea 
cuno tin elor în perioada de tranzi ie a fost în mare m sur tirbit . Acest fapt 
are o puternic  influen  asupra dezvolt rii culturii politice, deoarece cu cât 
cet enii unui stat au mai multe cuno tin e, sunt mai educa i, cu atât mai clar 
este perceput  de c tre ei realitatea politic , cu atât mai temeinic  este cultura 
lor politic , iar comportamentul lor, inclusiv în cadrul domeniului politic va 
favoriza dezvoltarea democra iei.  

Cunoa terea de c tre cet eni a drepturilor, libert ilor i obliga iunilor 
lor, la fel, influen eaz  pozitiv dezvoltarea culturii politice. Este adev rat c  
apari ia i func ionarea unor institu ii politice democratice contribuie la r s-

                                                
57 Varzari P., T nase R. Unele considerente privind fenomenul ideologic. // Revista de 
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pândirea valorilor democratice. Dar societatea nu este pe deplin preg tit  pe-
ntru acceptarea acestor valori. Con tiin a oamenilor este într-o anumit  m su-

 dedublat , ceea ce se manifest  prin acceptarea unor valori contradictorii.  
Lipsa unor valori politice fundamentale i a unor valori general accepta-

te, a unui sistem integru de socializare politic  creeaz  dificult i v dite pent-
ru implementare unei culturi politice democratice. Constituirea, acceptarea i 
func ionarea unei culturi politice democratice, participative, va avea loc doar 
în condi iile dep irii crizei sistemului de valori din societate, prin crearea 
unui nou sistem de valori, f  goluri i false valori58. 

Un rol deosebit în avansarea culturii politice îl au simbolurile politice. 
Este vorba, în primul rând, de drapelul, stema i imnul de stat. Aceste simbo-
luri se adopt  prin hot râri speciale i confirm  autoritatea statului oriunde el 
ar fi reprezentat, devenind simbolurile lui oficiale. În acest context mai evide-

iem emblemele siglele, uniformele, ceremoniile, mitingurile, comemor rile, 
defil rile etc. Simbolurile existente i utilizate redau vie ii politice un colorit 
evident. 

Ini iativa punerii în discu ie a problemei simbolurilor na ionale apar ine 
popula iei b tina e din Republica Moldova, care a devenit deosebit de acti-

, din punct de vedere politic, la sfâr itul anilor '80 ai sec. XX i a întreprins 
mai multe eforturi pentru a restabili memoria etnoistoric . Interesul fa  de 
tradi iile legate de simbolurile na ionale a crescut mult i s-a aprofundat. Sim-
bolurile de stat ale Republicii Moldova: Drapelul - Tricolorul, Stema de Stat 
cu capul de bour, Imnul de Stat - "Limba noastr " sunt expresia fiin ei na io-
nale a poporului i sunt apreciate ca forme superioare de exprimare a adev -
rului istoric i a sentimentelor poporului, exprimându-i aspira iile, reflectând 
prin limbaj plastic i imagini codificate înl uirea istoric  dintre trecut i 
prezent59. 

Apari ia Republicii Moldova ca stat a pus în chip firesc problema cultu-
rii politice pentru o societate, ce se înscria pe traectoria unui amplu proces de 
transformare. Alegerea culturii politice în calitate de factor determinant al 
procesului de democratizare a societ ii în tranzi ie, în particular societatea 
moldoveneasc , este departe de a fi un fapt accidental. Dezvoltarea i men i-
nerea unei democra ii stabile depinde de un anumit set de atitudini politice i 
civice, de un anumit nivel al culturii politice a cet enilor. În multe ri aflate 
în tranzi ie, inclusiv în Republica Moldova, se poate constata c , în ciuda 
adopt rii unor modele de constitu ii democratice, în pofida pluralismului po-
                                                
58 urcan G. Influen a crizei sistemului de valori asupra dezvolt rii culturi politice. // 

Materialele Conferin ei Interna ionale "Filosofie. tiin . Politic : realiz ri, imple-
ment ri, perspective". - Chi in u, CE USM, 2003, p.336 

59 Mân scurt  C. Simbolurile de stat - expresie a identit ii na ionale. // Idem, p.315 
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litic i a prezen ei unor institu ii democratice - nu  exist  înc  democra ie. Nu 
poate exista democra ie în afara unei culturi politice, democratice. Aceasta 
din urm  este criteriul hot râtor pentru a decide caracterul democratic al unui 
regim politic.  

Astfel, cultura politic  a devenit imperativul politic al rilor care n zui-
esc spre democra ie. Lipsa conducerii totalitare nu presupune, înc , existen a 
democra iei autentice. Ea poate exista atunci, când priorit ile acestei forme 
de guvern mânt sunt aduse la cuno tin i educate în interiorul maselor largi, 
ca mai apoi acestea s  o poat  dezvolta i proteja. Conform viziunilor polito-
logilor moldoveni Rusnac Gh. i Frunta u P., în cadrul culturii politice mol-
dovene ti se pot distinge urm toarele categorii de subculturi: a) etnolingvisti-
ce, se are în vedere subcultura politic  ucrainean , rus , rom , g uz , bul-
gar  etc.; b) socio-economice, adic  diverse grupe sociale cu statut economi-
ce i social diferit - muncitori, rani, oameni de afaceri; c) regionale - zona 
de nord, centru, sud. Starea fragmentar i conflictual  a culturii politice mol-
dovene ti e datoreaz  mo tenirii valorilor i orient rilor politice ce au stat la 
baza culturii politice comuniste. În Moldova epocii sovietice, exista doar cul-
tura identific rii i înstr in rii cu regimul politic i contra lui, nu o cultur  a 
cet enilor, ci a unor oameni dependen i de regim60. 

Din fericire, contextul politic actual ofer  deja, rilor ex-comuniste, 
acele condi ii esen iale pentru f urirea i dezvoltarea unei culturi politice noi 
i instaurarea unei veritabile democra ii, îns  toate acestea r mân la discre ia 

fiec rui stat în parte. Experien a american  de constituire a culturii politice 
democratice a demonstrat c  aceasta, este o cale istoric  lung i c  e imposi-
bil de a crea o na iune, mai întâi de toate bogat  economic i apoi instruit  
politic i cultural, cum, se pare, gândesc mul i din guvernan ii no tri. Educa-
ia rafineaz  moravurile unei comunit i, iar aceasta din urm , a a cum sub-

linia Alexis de Tocqueville, servesc într-o mai mare m sur  decât legile la 
consolidarea democra iei.  

Cultura politic  democrat  presupune un nivel ridicat de educa ie, infor-
ma ie, competen , f  de care este imposibil participarea complex  pe care 
o presupune via a politic  a unui regim democratic. Republica Moldova este 
obligat  s  surmonteze handicapul apreciabil de cultur  politic  prin substitu-
irea elitelor politice de factur  comunist , cu alte for e noi, în baza unei com-
pozi ii loiale, ce vor dispune, de spirit de ini iativ , creativitate i responsabi-
litate, voin  politic i nu în ultimul rând s  posede sentimentul de patrio-
tism, a c rui lips  ast zi se simte în societatea moldoveneasc .  

                                                
60 Chiorescu Iu. Cultura politic  în Republica Moldova: studiu de caz. // Idem, p.383 



 41 

Printre priorit ile na ionale trebuie s  figureze i ideea reîntregirii rii, 
coeziunii i solidarit ii sociale. În pofida infantilismului culturii politice mo-
ldovene ti, evenimentele ultimilor ani, în special: stabilirea i consolidarea 
treptat  a sistemului de drept, evolu ia statalit ii, constituirea bazelor sociali-

ii politice, func ionarea sistemului pluripartidist, ascensiunea societ ii ci-
vile, amplificarea i difersificare mijloacelor de comunicare în mas i alte 
elemente pozitive, permite s  facem ni te pronosticuri optimiste în dezvolta-
rea culturii politice în Republica Moldova i s  constat m c  ea se dovede te 
de o mare importan , de o mare actualitate i de garan ie spre viitor61. 

Totodat , pentru o mai veridic  percepere a esen ei culturii politice, a 
componentelor ei, trebuie de con tientizat faptul c  Republica Moldova este 
o societate polietnic , unde convie uiesc moldoveni, ru i, ucraineni, romi, g -

uzi, bulgari, evrei, polonezi etc. De aceea, subculturile etnolingvistice sunt 
legate nemijlocit de particularit ile etnice i de limb  ale popula iei. Asupra 
culturii politice a etniilor din republic , o influen  deosebit  exercit  astfel 
de factori ca con tiin a etnic i caracterul na ional. De astfel, valorile, prefe-
rin ele i orient rile politice ale subculturilor men ionate sunt influen ate i de 
unii factori din exterior.  

Unii politologi, printre care Iu.Josanu, consider  c  societ ii moldove-
ne ti îi corespunde o cultur  politic , fragmentar , segmentar , dispersat , 
conflictual , c  ea nu este o cultur  integrat , consensual , ci una care îmbin  
elemente ale diferitelor subculturi, adesea opuse una altora. Îns  cu toate ne-
ajunsurile sale, în Republica Moldova exista totu i o anumit  cultur  politic  
care are în substan  atât elemente conservatoare cât i inovatoare, iar popula-
ia rii este apt , dispus   i interesat   s i structureze o cultur  politic  de 

factur . La formarea unei asemenea culturi politice democratice, integrate, 
neconflictuale pot contribui: tendin a cet enilor spre unitate; evolu ia spre 
omogenitate în ce prive te atitudine fa  de valorile democratice ale statului 
de drept; reducere nivelului de conflictualitate i de violen  politic ; loialita-
tea fa  de regimul politic stabilit62. 

Încheind analiza culturii politice din Republica Moldova, men ion m c  
cultura politic  indic  gradul de cunoa tere i de creativitate în domeniul or-
ganiz rii i conducerii politice a societ ii, fiind acea valoare spiritual  care 
este necesar  atât societ ii politice, cât i societ ii civile. Func ionarea unei 
societ i, respectiv stabilitatea i eficien a ei depind de existen a i afirmarea 
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zi ie. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVII. – Chi in u, 
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activ  a unei anumite culturi politice favorabile mi rii optime a mecanis-
melor sociale prin contribu ia participativ  a cet enilor.  

Totodat , cultura politic  poate influen a perfec ionarea regimului poli-
tic, poate facilita con tientizarea necesit ii de ac iune întru implementarea i 
buna func ionare a tuturor mecanismelor lui. Totu i, în cadrul societ ii mol-
dovene ti nu s-a format pân  ce o cultur  integrat , consesual , care s  îmbi-
ne elemente ale diferitelor subculturi. Stabilitatea politic  a societ ii i dez-
voltarea ei durabil  vor fi posibile o dat  cu transformarea culturii politice 
fragmentare i conflictuale într-o cultur  nou  democratic , pluralist , bazat  
pe deziderate i op iuni comune ale popula iei63. 
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of the electoral spatial-temporal continuum within the framework of this the 
social and political development of the Republic of Moldova is in processes 
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Actualitatea cercet rii de fa , la începutul sec. XXI, este condi ionat , 
în primul rând, de o dimensiune spa ial - temporal  complex  a proceselor 
electorale ce au loc în Republica Moldova în condi iile tranzi iei democratice. 
În al doilea rând, o abordare de baz  a rela iilor interdependente dintre spa iul 
i timpul electoral în cazul societ ii moldovene ti const  în faptul, c  acestea 

evolueaz  nu într-un spa iu i timp obi nuit, ci destul de contradictoriu, prin 
numeroase procese dihotomice ale ascensiunii i descensiunii, continuit ii i 
discontinuit ii politice.  

În orice forme de activitate social-politic  atât a actorilor politici, cât i 
a societ ii civile din Republica Moldova, în cursul timpului electoral au loc 
anumite transform ri cantitative, care, totodat , duc la apari ia în spa iul elec-
toral a unei noi calit i ce exprim  un anumit nivel al evolu iei sociale. Astfel, 
transform rile care survin în câmpul geocronopolitic moldovenesc atesta fap-
tul c  dimensiunea temporal  mai mult sau mai pu in determinat  de evolu ia 
factorului politic, devine deosebit de important , deoarece ea concentreaz  
mai multe feluri de activit i i diferite rezultate. Ca urmare, putem afirma c  
anume dup  caracter evolu iilor social-politice în dimensiuni de spa iu i timp 
electoral sunt p ile indisolubile a unui proces electoral unic, manifestat în 
diferite câmpuri electorale ale Republicii Moldova prin prisma însu irilor 
metrice (cantitative) i topologice (calitative), care, la rândul lor întruchipea-

 anumi i indici de m surare a spa iului i timpului electoral. Perceperea la 
justa valoare a evolu iilor în cauz  este posibil  numai prin cunoa terea core-
la iilor parametrilor istorici i actuali de natur  geocronoelectoral . 

Un parametru important al fenomenului geocronoelectoral ce vizeaz  
transformarea vie ii politice a societ ii moldovene ti în perioada 1990-2004, 
este orientarea ei. Acest parametru al evolu iei politice a societ ii moldove-
ne ti se realizeaz  în cadrul unui proces electoral complicat i, totodat , prin 
anumite transform ri politice, întrucât realitatea timpului electoral ine de un 
timp real, m surat prin luni, s pt mâni i cicluri zilnice, adic  de un proces 
continuu sau în scara timpului istoric electoral m surat prin cicluri, ce cara-
cterizeaz  reînnoirea i dinamismul spa iului electoral (adic  transforma-
rea)65.  

Configura ia actual  a câmpului electoral moldovenesc a ap rut odat  
cu politizarea în mas  a societ ii moldovene ti în anii 1989-1991, când po-
litica în Republica Moldova se forma ca o realitate nou , independent . În 
acest sens alegerile politice, prin caracterul lor relativ liber, se transform  
preponderent din forme ale activit ii realizate de sine st tor ale indivizilor 
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i grupurilor sociale într-un instrument de transformare atît a con tiin ei soci-
ale, cît i a sistemului politic în întregime.  

adar, procesul electoral din Republica Moldova, la r scrucea secole-
lor XX-XXI, este bogat în evenimente politice, legate mai întîi de fenomenul 
alegerilor politice, ceea ce, evident creeaz  unele dificult i în stabilirea crite-
riilor de divizare a spa iului electoral în segmente temporale separate. Reie-
ind din cele spuse i anume, din num rul evenimentelor politice în perioada 

anilor 1990-2003, în spa iul electoral din Moldova eviden iem trei cicluri ele-
ctorale. 

Primul ciclu electoral cuprinde evenimentele de la 1990 pîn  în 1994 
(primele alegeri democratice). El include alegerile din prim vara 1990 în So-
vietul Suprem i alegerile din decembrie 1991, cînd a avut loc prima electo-
rala preziden ial  din Republica Moldova. La 8 decembrie 1991 în rezultatul 
primelor alegeri preziden iale directe, libere, în condi iile cînd ara tindea 
spre cucerirea independen ei politice, a fost ales primul pre edinte al Repub-
licii Moldova.  

Analizând procesul salturilor cantitative în cadrul sistemului politic al 
rii, sub unghiul indicilor metrici (la propriet ile metrice ale timpului elec-

toral se refer  durata de existen  a procesului electoral; metricul spa iului se 
soar  printr-un a a parametru ca întinderea) de participare a popula iei în 

alegeri, e necesar a men iona c  anul 1991 a devenit anul de cotitur  a tranzi-
iei comportamentului electoral ini iate în 1989-1990, de la sistemul ritual de 

votare, caracterizat prin prezen a de 99% de aleg tori i prin rezultatul preg -
tit anticipat al “alegerii dintr-un singur candidat”, la un comportament variat, 
în ciclul doi (anul 1994) în cadrul c ruia au avut loc primele alegeri democ-
ratice parlamentare. Dac  în 1991 în cadrul primelor alegeri preziden iale 
M.Snegur, care era unicul candidat f  concuren i reali, a ob inut peste 98% 
(mai exact 98,17%) de voturi66, atunci în 1996 în electorala preziden ial  au 
participat deja 9 candida i.  

Acest factor metric serve te drept dovad  faptului c  competivitatea în 
sistemul electoral s-a început de la al doilea ciclu electoral i anume, din feb-
ruarie 1994 pîn  în 1998, cuprinzând trei momente ale timpului electoral: ale-
gerile parlamentare din 25 februarie 1994, alegerile locale din 16 aprilie 
1995, alegerile preziden iale din 17 noiembrie i 1 decembrie 1996, i, de 
asemenea, adoptarea Constitu iei Republicii Moldova. La 6 martie 1994 a 
avut loc sondajul sociologic «La sfatul cu poporul» cu genericul - cheie: “Su-
nte i pentru ca Republica Moldova s  se dezvolte ca stat independent i in-
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divizibil în hotarele recunoscute de ONU, s  promoveze o politic  de neutra-
litate, s  garanteze tuturor cet enilor ei drepturi egale conform normelor de 
drept interna ional?”. În votare au participat 95,4% din num rul cet enilor 
Moldovei67. 

Grupurile politico-ideologice cu preten ii spre crearea “Moldovei De-
mocratice” (intelectualitatea democratic , întitulându-se “democra ii” i na i-
onalismul de protest al lui Iu.Ro ca) au ap rut prima oar  în cursul a a numi-
tei electorale parlamentare, ce s-a soldat cu alegerea lui M.Snegur în Prezi-
diul Sovietului Suprem la 27 aprilie 1990. Îns , victoria Frontului Popular din 
Moldova asupra Partidului Comunist i destr marea URSS nu au condus la 
primele alegeri parlamentare i preziden iale pe baza principiului pluriparti-
dist din cauza comuni tilor, care se pozi ionau în cadrul altor forma iuni poli-
tice. De i în cursul electoralei din 1990 comuni tii au suferit e ec, 83% din 
num rul deputa ilor erau fo tii membri ai acestui partid68. 

Vârful stresului social-psihologic i al acceler rii tuturor tipurilor de 
încordare (economic i politico-ideologic ) pentru popula ie este condi ionat 
în  primul  rând,  de  atitudinea  ei  fa  de  “terapia  de  oc”  fapt  ce  se  refer  la  
anul 1993. Conflictul militar din Transnistria, conflictul în organul legislativ, 
dup  p rerea noastr , a conturat definitiv electoratul na ional de protest. Ace-
asta a fost o reac ie a popula iei fa  de ocul social-psihologic pe scar  na io-
nal . 

Trecînd la analiza rezultatelor alegerilor, ca experiment politico-psiho-
logic, în calitate de indiciu metric al dinamicii activit ii politice a aleg tori-
lor în spa iul electoral, se folose te, în special, nivelul lor de participare la vo-
tare, adic  factorul prezen ei lor la alegerile politice. 

În Moldova contemporan  politizarea popula iei i respectiv, prezen a 
aleg torilor în orice regiune sunt înso ite de parametrii metrici ai spa iului 
electoral, în special, de întinderea acestuia într-un anumit tip de localitare i 
zon , de amplasare geografic  a fenomenului electoral. Dup  cum am men i-
onat mai sus, satul prin preponderen a popula iei titulare a republicii, voteaz  
metric cu o regularitate mai mare decât ora ul. Zonele conflictelor politice, 
cum ar fi Transnistria, pe tot parcursul proceselor electorale, în cadrul cicluri-
lor 1990-2003, se caracterizeaz  printr-o prezen  relativ joas  a aleg torilor 
în compara ie cu indiciul metric al întinderii geografice a Republicii Moldo-
va, fiind totodat , determinate de o oscilare imens .  

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

u: CE USM, 2002, p.117. 
68 Ibidem, p.184-185. 
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Diagrama 169.  

Part iciparea cet enilor din localit ile din stînga Nistrului i 
din mun. Bender la alegerile din Republica Moldova.
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Din punct de vedere cantitativ pe malul stâng al Nistrului, în municipi-

ul Bender, prezen a aleg torilor la alegerile parlamentare din 1994 a cons-
tituit 10.945 de cet eni, pe când 17.186 au participat la referendum. Ace ti 
indici ne demonstreaz  ritmul lent al procesului electoral în Transnistria, înt-
rucât din vina administra iei locale 400.000 de cet eni au r mas lipsi i de 
dreptul electoral. i, dup  cum sus in V.Mo neaga i Gh.Rusnac, în cadrul 
celui de al doilea ciclu electoral din 1994, situa ia creat  la alegerile parlame-
ntare se datoreaz  nu lipsei de dorin  a electoratului de a participa în via a 
politic  al Republicii Moldova, ci din cauza de temere fa  de organele locale 
de putere70. 

Activitatea aleg torilor în aceast  regiune de conflict a evoluat de la fa-
za cre tere brusc  incendiare în 1989-1991, în special, la alegerile parlamen-
tare din 1994, la o faz  de dec dere evident  care a atins indiciul s u maxi-
mal, care a avut loc, în special, în timpul referendumului din 1999.  

În acest sens, sporirea mobilit ii electorale a popula iei în anii 1990-
1996 (vezi diagrama 2) se caracterizeaz  prin urm toarele indici: nivelul de 
participare al aleg torilor în alegerile preziden iale de la 8 decembrie 1991 a 
constituit 83,96%, adic  cu 4,65% mai mult decât în februarie 1994 – 
(79,31%)71, nivel, ce aproape coincide cu prezen a la referendumul din 27 
februarie 1994 (75,1%). Sporirea activit ii electorale a popula iei a durat i 
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în viitor. De i diferen a esen ial  în prezen a aleg torului este reprezentat  de 
dinamica activit ii electoratului în cadrul alegerilor locale din 16 aprilie 
1995 (60,02%), la alegeri au participat cu 23,94% mai pu ini oameni decât la 
alegerile preziden iale din 1991 (83,96%) i cu 19,29% mai pu ini participan-
i activi în compara ie cu alegerile parlamentare din 1994. 

Diagrama 2.72 
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derea nivelului de prezen  a aleg torilor în timpul electoral din 
1995 se explic  în primul rînd, de un nivel sc zut al culturii politice a cet -
enilor.  

În al doilea rând, atare nivel este condi ionat de o subestimare de c tre 
electorat a importan ei alegerilor locale în compara ie cu cele parlamentare 
sau preziden iale în cadrul primului i celui de al doilea ciclu electoral.  

În al treilea rând, sondajele sociologice m rturisesc despre o tendin  
crescînd  de estimare de c tre responden i a st rii social-economice din Re-
publica Moldova. Astfel, în 1992-1994 responden ii apreciau o stare critic  în 
cre tere a republicii (în 1992 – 42%, în 1993 – 55%, în 1994 – 58%73), înt-
rucît aceast  perioad  a timpului electoral se caracterizeaz  prin transform ri 
esen iale în structura electoratului. Cauza acestei situa ii a servit-o evolu ia 
social-economic  din Republica Moldova i criza încrederii fa  de cursul gu-
vernului. Dup  datele sondajelor sociologice din 1994, numai 7% din respon-
den i consider  c  Guvernul dispune de un program bine chibzuit de redre-

                                                
72 Vezi: Electorala ’94. Documente i cifre. / Edi ie a Comisiei Electorale Centrale. – 

Chi in u, 1994; Electorala ’95. Documente i cifre. / Edi ie a Comisiei Electorale 
Centrale. – Chi in u, TISH, 1995. 

73 ., . : . 
// MOLDOSCOPIE ( ).  V. – , 
1995, .86. 



 49 

sare a situa iei în economie i în sfera social 74. Astfel, în acest timp se con-
tureaz  decep ionarea i diferen ierea popula iei privind promisiunile noilor 
puteri din cauza agrav rii reale a vie ii majorit ii popula iei din Moldova, ce-
ea ce a condi ionat direct nu numai sus inerea opozi iei, ci, într-o m sur  mai 
mare i pasivitatea electoratului.  

În al patrulea rând, interesul sc zut al electoratului fa  de alegerile 
locale se dovede te i prin indicele cantitaivi de participare a forma iunilor 
politice. Dac  în timpul alegerilor parlamentare din 1994 au participat 33 co-
ncuren i electorali, atunci în 1995 – numai 8 agen i politici75. 

În general, metrica activit ii electoratului distinge în mod calitativ ale-
gerile preziden iale din 1996 de alte campanii electorale. În turul doi al alege-
rilor din 1996 au participat cu 114 mii de oameni mai mul i decât în primul 
tur. Activitatea electoratului în turul doi s-a m rit cu 4,64% comparativ cu 
primul tur (66,97%), alc tuind 71,61%76. În general, aceast  activitate a ele-
ctoratului în turul doi se explic  prin balan a între aleg torii moldoveni i ne-
moldoveni. Alegerile au demonstrat c  pentru P.Lucinschi au votat 43% de 
moldoveni i 93% din reprezentan ii popula iei netitulare, în timp ce pentru 
M.Snegur au votat 57% din popula ia titular i doar 7% din num rul nemol-
dovenilor77.  

Dup  p rerea noastr , retorica selectiv  a lui P.Lucinschi era în mare 
sur  orientat  spre tentativa de a mobiliza suportul aleg torilor, obiectivele 

ruia în cadrul ciclului electoral din 1994-1998 erau contradictorii i in-
consecvente datorit  culturii politice joase i lipsei experien ei de participare 
în alegerile democratice. În cazul dat avem un exemplu elocvent al vot rii di-
hotomice în turul doi al campaniei preziden iale din 1996. 

Îns  activitatea aleg torilor de la un ciclu la altul depinde, în opinia lui 
R.T nas i de doi factori nu mai pu in importan i: în primul rând, de tipul 
alegerilor (potrivit organului ales), i în al doilea rând, de timpul desf ur rii 
alegerilor78. În viziunea noastr , la aceast  opinie trebuie ad ugat i depen-

                                                
74 Ibidem, p.109. 
75 . -

. // MOLDOSCOPIE 
).  VII. – , 1995. .184. 

76 . : -
 (1991, 1996)  (2000) -

. // . – , 
2000, .67. 

77 Ibidem, p.65. 
78 Vezi: T nas  R. Comportamentul electoratului din Republica Moldova: determi-

nante, mecanisme, modele. eza de doctor în tiin e politice. – Chi in u, 2003, p.96. 



 50 

den a activit ii electoratului în timpul electoral de distribuirea timpului po-
pula iei în perioada unei electorale.  

Aceasta se manifest  prin diferite tipuri de activitate a popula iei, care 
se afl  în func ie de durata de timp de care dispun aleg torii. Spre exemplu, 
popula ia rural  dispune de un fond limitat de timp, îns  activitatea lor, com-
parativ cu popula ia urban , este destul de sporit , de i electoratul urban dis-
pune de mai mult timp. Conform datelor sondajelor sociologice, „Dac  dumi-
nica viitoare s-ar desf ura alegerile pentru Parlamentul Moldovei, Dvs. v-a i 
duce la vot?» 58,4 din popula ia rural  a r spuns pozitiv, pe când popula ia 
urban  – numai în 52,8% de cazuri79. Astfel tendin ele de efectuare a alegeri-
lor men ionate de noi, în iarna sau prim vara timpurie presupune c  actorii 
politici încearc  s  creeze condi ii pentru eliberarea timpului pentru popula-
ie, în special, pentru cea rural . Dup  p rerea noastr , formarea timpului ele-

ctoral liber prezint  unul din obiectivele de distribuire a timpului sub influ-
en a preferin elor social-politice, fapt confirmat i de al i cercet tori80. 

În general, primele alegeri democratice în baza principiului pluriparti-
dist din 1994, cî tigate de Partidul Democrat Agrar din Moldova (pozi ia c -
rui s-a dovedit a fi cea mai conving toare pentru con tiin a electoratului mol-
dovenesc) i primele alegeri preziden iale competitive încheie cel de al doilea 
ciclu electoral în spa iul electoral din Republica Moldova. 

Ca urmare, metrica dinamicii activit ii electoratului în primul i cel de 
al doilea ciclu electoral, eviden iate în baza orient rilor politico-partinice s-a 
dovedit a fi destul de stabil . Perioada anilor 1990-1996 s-a caracterizat prin 
ini ierea form rii ritmului electoral i a bazei electorale a partidelor i blo-
curilor politice sub influen a direct  a procesului de identificare politic , înt-
rucât alegerea electoral  s-a format deja din punct de vedere metric în 1994 
(comparativ cu 1991) mai mult în baza electoral  a orient rilor partinice. 

Astfel, cel de al doilea ciclu electoral, în general, a condi ionat un ritm 
electoral dinamic pe tot parcursul activit ilor electorale, i de asemenea a in-
fluen at durabilitatea mai stabil  de existen  a proceselor electorale. Sfîr itul 
celui de al doilea ciclu electoral de asemenea a marcat i sfîr itul procesului 
de transformare a regimului politic din Republica Moldova. Statul nostru a 
intrat pe deplin în perioada de tranzi ie, adic  de schimbare a unui regim poli-
tic prin altul. A sosit timpul de a totaliza rezultatele atât ale “alegerilor de 
constituire” a institu iilor de putere, cât i a procesului politico-electoral tran-
sforma ional. 

                                                
79 Barometrul opiniei publice din Moldova. Aprilie-mai 2004, p.60. 
80 . . – , 1987, 

.20-35. 
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Cel de a treilea ciclu electoral în condi iile “noii democra ii”, se m soa-
 din punct de vedere metric prin durabilitatea timpului electoral cu intervale 

scurte ale timpului extraelectoral în perioada anilor 1998-2003 i se caracte-
rizeaz  prin mai multe activit i electorale. În primul rând, la 22 martie 1998 
au avut loc alegerile parlamentare; în al doilea rând, în mai-iunie 1999 au 
avut loc alegerile în organele locale; în al treilea rând, simultan cu alegerile 
locale de putere, în mai 1999 s-a efectuat dup  propunerea Pre edintelui Re-
publicii Moldova P.Lucinschi referendumul consultativ cu genericul “Pentru 
modificarea Constitu iei în scopul constituirii sistemului preziden ial de 
guvernare în Republica Moldova, în cadrul c ruia Pre edintele republicii va 
purta responsabilitatea pentru formarea Guvernului i conducerea lui pre-
cum i pentru rezultatele guvern rii în ar ?”; în al patrulea rând, la 25 feb-
ruarie 2001 au aut loc alegeri anticipate în Parlamentul Republicii Moldova, 
în al cincilea rînd, conform Legii promulgate la 5 iulie 2000 de c tre Parla-
mentul Republicii Moldova “Cu privire la modificarea i completarea Consti-
tu iei Republicii Moldova”81, “Pre edintele Republicii Moldova este ales de 
Parlament prin vot secret”82. Drept rezultat, la 4 aprilie 2001 au avut loc ale-
gerile preziden iale deja în Republica Parlamentar  Moldova; în al aselea 
rând, la 25 mai 2003 au avut loc noi alegeri în organele locale de putere. 

Ciclul electoral din 1998-2003 din punctul de vedere al dimensiunilor 
metrice, atrage o deosebit  aten ie, deoarece transform rile survenite în spa i-
ul  electoral  din  Republica  Moldova  înc  r mân  în  memorie.  Prim  dat  în  
spa iul post-sovietic, drept urmare a alegerilor na ionale democratice, în prac-
tica societ ii moldovene ti în transformare la putere au venit comuni tii.  

Experien a alegerilor din Republica Moldova creeaz  un dinamism spe-
cial al diferitor abord ri i analize ale procesului electoral, ce are nevoie, du-

 p rerea noastr , de reglementare prin dezvoltarea no iunilor de metric  a 
spa iului electoral i metrica a timpului electoral, întrucât retorica alegerilor 
de obicei caracterizeaz  transform rile dinamice, ce au loc de la un ciclu ele-
ctoral la altul prin intermediul indicilor - cantitativi i calitativi.  

În general, cel de al treilea ciclu electoral se caracterizeaz  în primul 
rând, prin instabilitatea duratei timpului electoral (electorala parlamentar  din 
2001 a durat 45 zile, pe când durata timpului electoral pentru alegeri parla-
mentare constituie 90 zile). i, în al doilea rând, acest ciclu se caracterizeaz  
prin caracterul s u contradictoriu de structurare a spa iului electoral, deoarece 
reducerea duratei timpului electoral n-a dat posibilitate concuren ilor electo-
rali de a conduce o strategie destul de concludent  (alegerile parlamentare din 

                                                
81 Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 2000.  88-90, p.3-5. 
82 Ibidem, p.3. 
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2001) i, de asemenea, de a crea într-un termen electoral destul de scurt o 
imagine pozitiv  în rândurile electoratului pe aripa dreapt  a spa iului electo-
ral din Republica Moldova83 i a spa iului electoral în ansamblu al Republicii 
Moldova84. 

Instabilitatea i caracterul contradictoriu al timpului electoral se carac-
terizeaz  prin faptul c  pe întinderea spa iului electoral în ansamblu al Repu-
blicii Moldova, în perioada 1998-2003, au loc alegerile parlamentare antici-
pate din 2001. Conform art. 63 (I) al Constitu iei Republicii Moldova, “Parla-
mentul este ales pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege 
organic , în caz de r zboi sau de catastrof ”85. Dat fiind c  Parlamentul ales 
în 1998 a existat numai 3 ani din 4 ani preconiza i i din cauza lipsei de com-
promis în legislativ în decembrie 2000, deputa ii a a i nu i-au g sit punctele 
de conciliere în vederea alegerii pre edintelui statului nostru. Ca urmare prin-
tr-un decret emis de Pre edintele rii Parlamentul convocat în 1998 a fost di-
zolvat86. 

Ca rezultat, spa iul electoral al Republicii Moldova, pe parcursul tutu-
ror ciclurilor electorale, trebuie în eles ca un spa iu al alegerii politice i al al-
ternativelor politice, care pentru ziua de ast zi se transform  metric în timpul 
electoral al societ ii moldovene ti. 

Analiza dinamicii prezen ei i a varia iei temporale în Republica Mol-
dova nu se deosebe te calitativ de ciclurile electorale precedente. Al treilea 
ciclu se distinge preponderent din punct de vedere calitativ. Spre deosebire de 
configurarea spa iului electoral în cadrul alegerilor locale din 1995, spa iul 
electoral la alegerile din 2003 contureaz  aria pro-comunist . Dup  cum con-
sider  profesorul V.Mo neaga, sarcina de baz , de-facto, în cadrul alegerilor 

                                                
83 Transform rile ce au avut loc în spa iul politic din Republica Moldova în perioada  

2000-2001, întruchipate atît în ciocnirile dintre pre edintele rii i organul legisla-
tiv, cît i în incapacitatea solu ion rii problemei preziden iale de c tre frac iunile 
parlamentare, a favorizat cre terea ratingului negativ al liderilor politici, situa i în 
partea dreapt  a continuumului spa iului electoral al Republicii Moldova. Conform 
rezultatelor sondajelor sociologice, efectuate de CAPTES, cet enii nu vor vota Par-
tidul Rena terii i Concilierii Republicii Moldova (M.Snegur) – 18,2%; PPCD 
(I.Ro ca - N. Lexei) – 9,7%; Partidul For elor Democratice (V. tei) – 5,4%. 

84 Vezi: ., .  (2001) -
: , , . // 

MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. – Chi in u, 2001, 
p.28-89.  

85 Constitu ia Republicii Moldova. Adoptat  la 29 iulie 1994. – Chi in u, 1996, p.20. 
86 ., .  (2000) : 

. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). 
Partea XV. – Chi in u, 2001, p.59-94. 
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din 25 mai 2003, pentru PCRM, const  în men inerea puterii acestuia prin, 
modificarea simultan  a sistemului politic i de partid al statului moldove-
nesc, dintr-un sistem pluralist extrem în cel al partidului puterii dominante87.  

Mai mult decât atât, transform rile social-politice ceau avut loc pe par-
cursul a 10 ani de independen  într-o societate transforma ional  orientau 
atât electoratul, cât i actorii politici în diferite perioade de guvernare a rii. 
Compararea intervalelor temporale ale dezvolt rii social-politice a Republicii 
Moldova a condi ionat în mare m sur  alegerea electoratului în al treilea cic-
lu electoral. De fapt electoratul moldovenesc de pe pozi iile compara iei tem-
porale, a fenomenului electoral, apreciau evolu ia politic  a Republicii Mol-
dova88. 

Dac  primul (1991-1994) i cel de al doilea (1994-1998) ciclu electoral 
sunt legate de formarea unui regim politic nou, atunci cel de al treilea ciclu 
electoral prezint  procesul de consolidare a acestuia. De i comportamentul 
electoral de mas , pe parcursul celor trei cicluri electorale, se caracterizeaz  
prin instabilitate, în spa iul electoral al republicii, dominat la etapa ini ial  a 
independen ei Moldovei de un nivel destul de înalt de inconstan  a continuu-
mului vectorial al sistemului de partid, au început deja s  se contureze parti-
cularit ile sistemului partidist.  

Îns  momentul principal const  în faptul, c  alegerile din cadrul celui 
de al treilea ciclu electoral în Moldova a-u devenit un mecanism de concuren-

 politic , înl turarea sau, cel pu in delimitarea c ruia era posibil  doar prin 
schimbarea formei de guvernare (la 5 iulie 2000 Republica Moldova devine 
republica parlamentar ). Alegerile în cadrul celui de al treilea ciclu electoral 
în Moldova au devenit un mecanism de schimbare a puterii. Pe de alt  parte, 
de i avem multiple alegeri ale diferitor organe ale puterii, i totodat  în stat 
nu s-au creat garan ii institu ionale, care ar exclude sabotarea alegerilor (ca-
zul anului 2000 – alegerile pre edintelui de c tre organul legislativ). Majori-
tatea sugestiilor subliniate î i men in caracterul contradictoriu, eterogen, izot-
rop atât al spa iului electoral, cât i a instabilit ii duratei timpului electoral. 

Îns  ce factori se ascund dup  acestea contradic ii? Înseamn  oare c  
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ele pentru ziua de ast zi sunt doar evenimente temporale, trec toare, condi i-
onate numai de caracterul neterminat al perioadei de tranzi ie i de diferite si-
tua ii survenite în spa iul electoral al republicii? Dup  p rerea noastr , aceste 
caracteristici ale alegerilor moldovene ti i ale regimului politic existent pre-
zint  nu o parte a tranzi iei spre democra ie, dar, posibil, dorin a actualei pu-
teri de a destr ma democra ia. Toate acestea formeaz  o tendin  de lung  du-
rat  într-un timp electoral. Respectiv, al treilea ciclu electoral în Republica 
Moldova a devenit, dup  p rerea noastr , un “moment de adev r”, permi ând 
dezv luirea esen ei transform rilor în structura spa iului electoral. 

În ajunul celui de al treilea ciclu electoral în 1998, a-u fost mai multe 
prognoze i scenarii ale alegerilor89. Îns  pu ini oameni a teptau ceea ce s-a 
întâmplat. PCRM a ob inut în Parlamentul din 1998 - 487.002 de voturi 
(30.01% - 40 mandate), Blocul „Conven ia Democrat  din Moldova” 315.206 
de votan i (19.42% - 26 de mandate), Blocul „Pentru o Moldov  Democratic  
i Prosper ” 294.691 (18.16% - 24 de mandate), Partidul For elor Democra-

tice 143.428 de votan i (8.84% - 11 mandate)90.  
Dup  criza economic i politic  în cadrul primului i celui de al doilea 

ciclu electoral, potrivit serviciului informa ional-sociologic “OPINIA”, 
48,4% de responden i au apreciat anul precedent ca unul mai greu, 36,2% - ca 
un an asem tor i doar 15,4% - ca un an care a trecut mai bine. Astfel, ace-
asta presupune c  partidul puterii, PDAM, n-a putut s  ob in  un rezultat po-
zitiv, din punctul de vedere al obliga iunilor sale i a repartiz rii voturilor ale-

torilor, mandatelor parlamentare i a fotoliului preziden ial. Ei, de aseme-
nea, n-au putut s  garanteze, chiar pe o perioad  scurt , legitimitatea i efica-
citatea regimului politic din Republica Moldova. Îns , analizând totalurile 
alegerilor din 1999-2003, adic  într-o perioad  de tranzi ie, trebuie de men i-
onat, c  aceste rezultate se încadreaz  pe deplin în dinamica schimb rii unui 
spa iu structurat i consolidat de c tre altul. 

Dup  parametrii metrici ai ciclului electoral 1998-2003, activitatea ale-
torilor i-a c tat o configura ie nou  comparativ cu ciclurile electorale 

precedente. Dinamica prezen ei aleg torilor în cel de al treilea ciclu electoral 
i are o configura ie destul de stabil  în spa iul electoral, totodat , în corela-

ia de procentaj, el se deosebe te substan ial de primul i al doilea ciclu elec-
toral. Dup  cum arat  diagrama 3, activitatea aleg torilor la alegerile parla-
mentare din 1998 i 2001 nu se deosebe te deloc, diferen a constituind doar 
0,04%. Îns  prezen a la alegerile locale, comparativ cu cele parlamentare, di-
fer  substan ial, de i activitatea aleg torilor la alegerile în organele puterii lo-
                                                
89 Vezi: -98. . – , 

1998.  
90 «Flux”, 2001, 13 februarie, p.3. 
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cale continu  s  r mân  destul de stabil . Activitatea electoratului la 23 mai 
1999 s-a redus cu 10,67% comparativ cu alegerile parlamentare din 22 martie 
1998.  

Diagrama 391. 
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O diferen  substan ial  în prezen a aleg torilor nu se observ  în timpul 
alegerilor din 1999 i 2003 în organele puterii locale în compara ie cu anul 
1995. Astfel, la 23 mai 1999 prezen a era cu 1,57% mai pu in comparativ cu 
anul 1995 (60,02%), iar la 23 mai 2003 – cu 1,36% mai pu in decît la 16 apri-
lie 1995. Astfel, prezen a la alegerile din 2003 în organele puterii locale a 
sporit întrucâtva. Totodat , o deosebire cantitativ  esen ial  s-a manifestat di-
ntre rezultatele alegerilor parlamentare din 1994, 1998 i 2001. Astfel, pre-
zen a la alegerile parlamentare din 1998 era cu 10,19% i la alegerile parla-
mentare din 2001 cu 10,15% mai pu in  decât la alegerile în organul legisla-
tiv în anul 1994, constituind activitatea electoratului – 79,31%. 

Deja a devenit o tr tur  specific  a Republicii Moldova activitatea 
destul de sc zut  a aleg torilor la toate ciclurile electorale în timpul alegerilor 
în organele administra iei locale. Aceast  situa ie este greu de explicat. De i 
dup  p rerea noastr , concluzia cert  const  în faptul c  aleg torul are acum 
o atitudine mult mai serioas  fa  de alegerile parlamentare comparativ cu 
alegerile în organele puterii locale. Caracterul contradictoriu al acestui feno-
men const  în faptul c , pe de o parte, prezen a aleg torilor la alegerile admi-
nistra iei locale este mai redus  în compara ie cu alegerile parlamentare. Pe 
de alt  parte, suntem de acord cu profesorul V.Mo neaga, care sus ine c , 
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conform rezultatelor alegerilor locale din 1999, în compara ie cu cele parla-
mentare din (1998), electoratul a votat ra ional, anume pentru acei actori poli-
tici, care aveau mai multe anse de a ocupa func ii în organele puterii92. 

Înc  un factor, ce caracterizeaz  transform rile i structurarea spa iului 
electoral al Republicii Moldova în al treilea ciclu electoral, este caracterul 
preferin elor aleg torilor moldoveni. Dac  primul i cel de al doilea ciclu ele-
ctoral se caracterizau, în mare m sur , prin preferin e ideologice a cet eni-
lor, atunci la alegerile parlamentare din 2001 centrul preferin elor în spa iul 
electoral s-a mutat deja spre votarea pentru liderii carismatici aflate în fruntea 
forma iunilor politice. În acest context profesorii V.Mo neaga i Gh. Rusnac 
afirm  pe bun  dreptate, c  anume liderii politici erau acel simbol politic, 
“acea icoan  electoral ” fa  de care reac ionau aleg torii93. 

adar, transform rile metrice ale spa iului electoral caracterizeaz  rit-
mul electoral de la unele cicluri la altele de participare a agen ilor politici în 
spectrul multilateral politic al Republicii Moldova. Dac  la alegerile parlame-
ntare din 1994 au participat 13 partide politice i 20 candida i independen i, 
în totalitate 33 gen i, atunci spre 1998 participarea în alegeri au declarat-o 
15 partide politice i 60 candida i independen i. Anul 2001 s-a caracterizat 
prin sc derea metric  de participare a actorilor, constituind în totalitate 27 
concuren i electorali: 10 candida i independen i i 17 forma iuni politice. În-

, spre deosebire de procesele electorale precedente, în 2001 au participat in-
dependent 12 partide politice. La alegerile din 1994 i 1999 au participat res-
pectiv numai 9 partide politice. Totodat , s-a modificat numeric, dup  form  
i con inut, blocurile electorale: de la 4 blocuri cu câte 2, 3, 4, 5 partide fieca-

re în 1994 la 6 blocuri în 1998 (3 blocuri –din 3 partide, 2 blocuri din 4 pa-
rtide, 1 bloc din 5 partide). Iar campania electoral  din 2001 a întrunit 5 blo-
curi electorale – 4 blocuri din 2 partide i un singur bloc din 6 partide po-
litice94.  

Astfel, dup  soldarea celui de al treilea ciclu electoral cu alegerile din 
2003 în organele administra iei locale, s-ar putea vorbi despre apropierea ce-
lui de al patrulea ciclu electoral, care î i va lua startul în timpul electoral din 

                                                
92 Vezi: ., .  (1999)  

. // MOLDOSCOPIE (Prob-
leme de analiz  politic ). Partea XII. – Chi in u, 1999, p.122-152. 

93 ., .  (2001) : 
, . . // MOLDO-

SCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVI. – Chi in u, 2001, p.33. 
94 Vezi: Saca V. Transform ri politico-partinice în dimensiuni de sistem: reflec ii asu-

pra societ ii moldovene ti. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). 1 
(XXV). – Chi in u, USM, 2004, p.97. 
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alegerile parlamentare din 2005. De i de-jure timpul electoral pentru concu-
ren ii electorali înc  nu s-a început, dar de-facto, vorbim despre o oarecare 
accelerare a ritmului timpului electoral începând cu ini ierea form rii blocu-
lui electoral „Moldova Democrat ” (compus din Alian a „Moldova Noastr ”, 
Partidul Democrat din Moldova, Partidul Social Liberal), format pe aripa ce-
ntru-dreapta a spa iului electoral, precum i cu formarea pe aripa stâng , în 
opozi ie fa  de PCRM, a Uniunii social-politice a cet enilor „Patria-Rodi-
na” (Partidul Socialist, Partidul Sociali tilor, “Noul Comsomol”, Partidul Co-
munist - aflat în faza oform rii)95.  

Dup  p rerea unor lideri din opozi ie din Republica Moldova, noul 
Bloc electoral “Moldova Democrat ”, format în ajunul noului timp electoral, 
formeaz  condi ii favorabile pentru înterac iunea s toas  a câmpurilor ele-
ctorale în Republica Moldova, deoarece Declara ia lui de program manifest  
interes evident pentru modernizarea i dezvoltarea durabil  a Republicii Mol-
dova într-o atmosfer  de libertate i responsabilitate fa  de societatea moldo-
veneasc . Ei consider  c  pe arena politic  Blocul “Moldova Democrat ” es-
te principalul pretendent la putere care propune scopuri politice adecvate rea-
lit ilor timpurilor moderne i c  el nu este adversar al timpurilor din trecut. 

Actualmente, putem vorbi despre ciclurile electorale de pân  acum, ca-
racterizându-le ca momente istorice ale timpului electoral, care întruchipeaz  
elementele de baz  ale regimului politic i compozi iile vectoriale ale institu-
iilor i actorilor cu anumite resurse i strategii într-un spa iu electoral în tran-

sformare al Republicii Moldova. Sus inem aceast  constatare în pofida faptu-
lui c  se modific  cadrul personal al unor sau altor pozi ii politice ale actori-
lor i a raportului lor de for .  

Dup  totalurile ciclului electoral din 1998-2003 spa iul electoral din 
Moldova poate fi consemnat prin urm toarele particularit i. În primul rând, 
el se caracterizeaz  prin monocentrism (prezen a actorului dominant, pe care 
nimeni nu poate s -l împotriveasc  eficient din punctul de vedere teleologic). 

i în al doilea rând, dup  p rerea noastr , predominarea strategiilor politice 
pe arena politic  a partidului de putere în condi iile interac iunii dintre acto-
rului dominant i a cei submina i, actualmente, recunoa te faptul, c  opozi ia 
politic  este lipsit  de ansele de a veni la putere96. 
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The presented article stresses the importance and live issue of civil soci-

ety existence. The author tries to elucidate the role of globalization for the 
development and the presence of a contemporary civil society. Moreover, the 
probability of united global civil society in the political, economic, social and 
cultural circumstances turned out in the world is discovered in the article. 
The most actual and real example of such kind of society might be the Euro-
pean Union. As a conclusion author suggests to take into consideration the 
reality of the local and global level of civil society and inadmissibility of con-
tradiction in terms on the problem. 

The main part of the article presents the role and the position of the civil 
society in Republic of Moldova. The author makes effort to give the analyses 
of the basic elements of the civil society in Republic of Moldova and its de-
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velopment perspectives. In this article NGOs are presented as the most pra-
ctical part of the civil society in conditions of the becoming of the civil so-
ciety in Republic of Moldova. It is important to understand the contribution 
of the political classes and political institutes in the development process of 
civil society. The constructive consolidation between state and civil society, 
particularly in Republic of Moldova, is one of the most necessary conditions 
in political and civil development. 
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ASPECTE ALE TRANZI IEI DEMOCRATICE  
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The article focuses on the problems of the political and economic tran-
sition in East European countries. Transition is understand as an interval be-
tween the first opening of an established non-democratic regime and the int-
roduction of a new stable regime which is not necessarily democratic. As 
Guillermo O`Donnel and Philippe C.Schmitter mentioned, the result can be, 
the “instauration of a political democracy or the restoration of a new and 
possibly more severe, form of authoritarian rule.” The outcome can be sim-
ply confusion, that is, the rotation in power of successive governments which 
fail to provide any enduring solution to the problem of institutionalizing po-
litical power. Transitions can also develop into widespread, violent confron-
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tations, eventually giving way to revolutionary regimes which promote chan-
ges going far beyond the political realm. In the aria of Eastern Europe there 
are some problems that stopped the process of transition to democracy and 
can lead some of its countries to new non-democratic regimes called also 
posttotalitarian regimes. The author tries to point to these problems or fac-
tors such as social and class segmentation, the economic situation, political 
culture, level of autonomy of civil society etc. that greatly influence the con-
solidation of democracy in Eastern Europe. 

 
Grani ele Europei de Est – politice, ideologice, economice i militare – 

au fost redefinite în mod radical în 1989: blocul sovietic a disp rut; partidele 
comuniste din fiecare ar  est european  au ad ugat la pierderea anterioar  a 
elului ideologic, din timpul perioadei “socialismului real”, i pierderea pu-

terii politice; iar Uniunea Sovietic , “Centrul neînduplecat … impersonal, 
perpetuu”102 al acestui imperiu, nu numai c  a tolerat, dar chiar a provocat co-
lapsul acestuia. 

Datorit  experien ei sale istorice, diversit ii tradi iilor sale culturale i 
vulnerabilit ii sale în fa a interven iei marilor puteri, Europa de Est a avut i 
va continua s  aib  un rol creativ unic în a produce idei i solu ii experime-
ntale pentru rezolvarea problemelor majore ale lumii moderne. În prima ju-

tate a secolului XX, Europa de Est a adus contribu ii inovatoare majore nu 
numai la un num r de mi ri artistice i literare importante, dar i la unele 
ideologii politice, precum fascismul, socialismul i nismul103. Dispari ia 
în mas  a regimurilor leniniste din Europa de Est, în 1989, este un eveniment 
dramatic, promi tor i nelini titor, iar consecin a sa imediat  este o contes-
tare deschis  a grani elor i identit ilor regiunii, precum i a p ilor ei con-
stitutive. Indiferent dac  transformarea este privit  ca un imperativ, ca un 
proces sau ca o consecin , Europa de Est este pe cale de a- i redefini cadrul 
de referin  cultural, institu iile economice i politice i grani ile politico-teri-
toriale. Înc  o dat , Europa de Est a devenit un laborator în care au loc o serie 
de experimente în condi ii nu tocmai controlate. De la 1989 încoace majorita-
tea au e uat, câteva au reu it, iar multe dintre acestea au, în mare m sur , tr -

turi capitaliste antidemocratice. Indiferent de rezultatul dezordinilor curente 
din Europa de Est, un lucru este clar: noile modele institu ionale sînt determi-
nate de “ereditatea” i mo tenirea a jum tate de secol de conducere leninist .  

Confrunta i cu un mediu turbulent, intelectualii au tendin a, vizibil i 
previzibil , de în eles întru câtva, de a restaura certitudinea în mod ideomatic. 
                                                
102 Le Carre J. The Spy Who Came IN from the Cold. - New York: Dell, 1963, p.144. 
103 Chirot D. Beginning E.E.P.S. // Eastern European Politics and Societies, 1987, 

p.36. 
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Acesta este, cu siguran , cazul Europei de Est. Una dintre expresiile cele mai 
pronun ate ale acestei situa ii o constituie repetarea obsesiv  a frazei “tranzi-
ia spre democra ie”. Din perspectiva “tranzi iei spre democra ie”, Europa de 

Est aminte te de o tabl  istoric  scris  cu cret  leninist  timp de patruzeci de 
ani, tears  în 1989 (în mare m sur ) prin ac iunea sovieticilor i a teptând, 
tabula rasa, s  fie scris  acum cu caractere de tip capitalist liberal. 

Cazul cel mai elocvent i probabil cel mai dramatic este dispari ia ap-
roape des vâr it , cu excep ia Republicii Moldova, a ideilor de stânga dup  

derea totalitarismului. E ecul regimului este aproape unanim identificat cu 
ecul ideilor la care regimul a recurs pentru a- i legitima utilitatea istoric . 

Marxismului vulgar oficializat de comunism i se opune ast zi un liberalism 
didactic, format din idei fragmentare, din sentin e i formule mnemotehnice, 
un liberalism construit din elemente disparate, preluate din surse diferite i 
care recurge cu exclusivitate la logica înv rii. Ca i cum acest liberalism 
expurgat i rudimentar ar fi unicul pedagog al democra iei. Recursul  la un 
astfel de discurs liberal elementar i difuz nu are doar rostul de a marca tre-
cerea elitelor de partea ideilor înving toare. Liberalismul prezint , în plus, 
avantajul de a oferi partizanilor s i un fel de scutire etic  de a purta povara 
trecutului, adesea stânjenitor în context democratic. Devenind liberali dup  
1989, fo tii practicieni ai “socialismului tiin ific” nu se mai simt în nici un 
fel datori s i explice – i cu atât mai pu in s i r scumpere – trecutul. Sin-
gura lor responsabilitate este fa  de ultima lor alegere, care anuleaz  complet 
precedenta lor op iune. A fi liberal în epoca tranzi iei este un mod confortabil 
de a continua etica iresponsabilit ii i de a nu fi obligat s  te raportezi la o 
etic  a convingerii.  

De fapt, anul 1989 nu a adus decât o schimbare a con inutului dogma-
tic al discursului public f  s -i modifice regulile de producere i reproduce-
re, ori func ia social . Societatea civil  – unanim celebrat  ca o alternativ  
democratic  la puterea neo-, post- sau cripto-comunist  – nu este, de fapt, 
decât “ultima ideologie” a secolului XX. 

În linii mari, totalitarismul a trecut în istorie. Ideile îns , dac  sînt 
întemeiate pe convingeri, au capacitatea de a supravie ui istoriei în m sura în 
care au i calitatea de a o precede. Totalitarismul este, probabil, mai pu in un 
amurg al ideologiei, decât un e ec al oamenilor care s-au folosit de ideologie 
pentru a câ tiga i men ine puterea. Acest e ec nu l-a asumat nimeni. Într-
adev r, cei mai mul i politicieni ai anilor 90 (de stânga, de centru, ori de dre-
apta), au fost cândva membri ai Partidului Comunist, uneori chiar activi ti, 
mai mult sau mai pu in vizibili, ai acestui partid. Aceast  constatare este va-
labil , în bun  m sur , i în privin a elitei intelectuale i  culturale. În fapt, nu 
numai c  numero i intelectuali proeminen i (inclusiv criticii cei mai severi ai 
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neo-comunismului i campionii societ ii civile) au acela i trecut ca i politi-
cienii pe care-i contest , dar cei mai mul i dintre ei i-au câ tigat notorietatea 
public  chiar sub regimul comunist. Ambele categorii – formând laolalt  o 
adev rat  post-nomenclatur  – recurg acum la renegarea comunismului ca la 
o modalitate de a refuza s  accepte c  propriile lor cariere, începute înainte de 
1989, sânt, în principiu, rezultatul unei selec ii bazate pe criteriul fidelit ii 
declarate fa  de ideologia i institu iile socialismului de stat. Pretinzând as-

zi c  la originea pozi iilor lor actuale de domina ie (în politic , administra-
ie, afaceri sau cultur ) se afl  în exclusivitate meritul personal, ei sînt cei 

mai interesa i s tearg  comunismul din memoria colectiv .  
Totu i, orice analiz  serioas  a anselor democra iei i capitalismului 

de pia  în Europa de Est trebuie s  interpreteze confuzia îns i, iar aceasta 
înseamn  o abordare analitic  a “eredit ii” culturale, politice i economice a 
patruzeci de ani de conducere comunist . 

Unele mo teniri istorice contribuie în mod constructiv la dezvoltarea 
statelor succesoare dar nu i în cazul Europei de Est. Mo tenirea leninist  
modeleaz  ast zi i va continua s  modeleze eforturile i rezultatele dezvolt -
rii în Europa de Est. În privin a mo tenirii leniniste, Timothy Garton Ash afi-
rm : “Începutul în elepciunii, probabil, este recunoa terea faptului c  ceea ce 
a l sat în urm  comunismul este un talme -balme  extraordinar”104. 

Mo tenirea comunist  este contradictorie, confuz i, din fericire, ide-
ntificabil . Într-un mod curios, neinten ionat i foarte logic, conducerea leni-
nist  a reînt rit multe dintre cele mai pronun ate caracteristici ale culturii tra-
di ionale în întreaga Europ  de Est. Prin organizarea i spiritul lor, au stimu-
lat o serie de r spunsuri social adaptive informale (comportamentale i atitu-
dinale) care, în multe privin e sînt compatibile i înt resc anumite elemente 
de baz  ale culturii politice tradi ionale a acestor societ i. În schimb, aceste 
elemente sînt potrivnice apari iei unui regim i a unei societ i cu un etos i o 
structur  întemeiate pe o rela ie complementar  între spa iul public i cel pri-
vat, pe viabilitatea regulilor i normelor impersonale i pe valoarea egalitaris-
mului exprimat  prin rolul participantului efectiv. Or, în Europa de Est, expe-
rien a leninist  a reînt rit distinc ia exclusiv i antagonismul dihotomic i cel 
privat. Vreme de patruzeci de ani, indiferent de schimb rile evolutive, destul 
de substan iale, în rela iile Partidului cu societ ile gazd , partidele leniniste 
aflate la putere s-au definit i s-au pretins, cu perseveren , a fi alternativa su-
perioar  a statului na iune, locul autarhic exclusiv al conducerii i particip rii 
politice. Drept consecin  politic , a fost reînt rit  diferen a tradi ional  abso-

                                                
104 Ash  T.G.  Eastern Europe: Apres le Deluge, Nous. – New-York, Review of Books, 

1990, p.52.  
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lut  dintre un spa iu oficial privelegiat, care domin , i un spa iu privat, cara-
cterizat de o suspiciune reciproc . În cea mai mare parte a Europei de Est nu 
a existat i nu exist  nici un spa iu public care s  cuprind  întreaga na iune, 
integrând-o politic. Experien a leninist  a reînt rit i a sporit cu intensitate 
imaginea deja negativ  a domeniului politic i caracterul insular al spa iului 
privat. Aceast  realitate s-a manifestat în diferite moduri în timpul perioadei 
de conducere leninist i persist  ast zi, nu numai din iner ie, în întreaga 
Europ  de Est. Impactul politico-psihologic al absen ei unei identit i publice 
comune exist  în întreaga regiune iar influen a sa real  este clar : înt re te 
caracterul insular, personalizat al vie ii sociale i împiedic  discu ia public  
asupra problemelor na ionale. Secretomania neotradi ional  caracteristic  pa-
rtidului leninist conduc tor; neîncrederea corespunz toare a acestuia într-o 
popula ie “nereeducat ” ideologic; juxtapunerea ingrat  a unei elite aflate în 
posesia adev rului real, dar secret, despre societate, economie… i a unei po-
pula ii care tr ie te în ”pe tera” zvonurilor politice sînt mo teniri care conti-
nu  s  modeleze caracterul “societ ii civile” în Europa de Est. 

Într-un alt mod, organizarea i func ionarea conducerii leniniste au co-
ntribuit la dificultatea cu care se confrunt  acum popula iile est-europene în 
efortul lor de a crea structuri prin care s  stabileasc  leg turi între identit ile 
lor personale, sociale i politice într-o manier  complementar , i nu într-una 
fragmentar . 

Modul charismatic de func ionare a Partidului a modelat, de asemenea, 
ac iunile i predispozi iile popula iilor est-europene. Partidele leniniste din 
aceast  regiune erau preocupate în mod covâr itor de planuri i rezultate, de 
scopuri, i nu de mijloace i au ac ionat într-o manier  eroic  pentru a le ati-
nge. Rezultatul îl constituie o popula ie est-european  ai c rei membri, în ma-
rea lor majoritate, au foarte pu in  experien  în privin a activit ii politice i 
economice calculate, normal  într-un context de proceduri impersonale; o po-
pula ie care prin tr turile ei este mai familiar  cu separarea precis  dintre 
perioadele de activitate intens i de pasivitate decât cu ceea ce Weber a de-
numit “câ tig ra ional metodic” (de bunuri sau voturi); o popula ie care, în 
majoritatea ei, ar g si con inutul i func ionarea modului de via  capitalist li-
beral protestant al lui Benjamin Franklin plictisitoare, înjositoare i, în mare 
parte, de neîn eles. 

Ceea ce se întâmpl  acum în Europa de Est este mai mult pr bu irea 
identit ilor i grani elor existente decât descoperirea unora noi. Înainte ca 
aceasta s  se întâmple, conflictul politic din Europa de Est va trebui s  treac  
de la stadiul “mul i sînt chema i” c tre stadiul “pu ini sînt ale i”, c tre un 
punct în care oponen ii sînt organiza i politic, nu numai identifica i visceral. 
În prezent clivajele din Europa de Est nu sînt nici încruci ate i nici supra-
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puse. Ele sînt difuze, slab articulate, atât psihologice, cît i politice i, din 
aceast  cauz  sînt deosebit de intense. Un motiv al manifest rii difuze a cli-
vajelor socio-politice este absen a unor elite succesoare consacrate în aceste 

ri. Europa de Est duce lipsa de o “elit  consacrat ”, cea care cunoa te locul 
legitim al tuturor membrilor ei în societate, în ciuda diferen elor de partid, 
politic i ideologie, reale i profund resim ite; care a realizat moduri de inte-
rac iune civile i practice i care poate identifica i organiza electoratul socio-
politic în mod regulat. Aproape nici o ar  est-european  nu are o elit  (de-
mocratic  sau nedemocratic ) consacrat . Aceasta înseamn  c  ele sînt 
societ i fragile – societ i democratice extrem de fragile. Absen a unor elite 
succesoare consacrate, democratice sau nedemocratice, favorizeaz i accen-
tueaz  gradul de confuzie a vie ii în întreaga zon . 

Dificultatea de a crea o elit  politic  consacrat i democratic  cu o 
cultur  tolerant  este intensificat  de schimbarea “refolu ionar ”105, care a 
avut loc în 1989. Personalul leninist joac  înc  un rol proeminent în via a ad-
ministrativ , economic i politic . În Europa de Est se poate observa un fe-
nomen evolutiv nou: supravie uirea celui dintâi, nu numai a celui mai bine 
adaptat. Fostele cadre de partid sînt extraordinar de bine plasate pentru a se 
adapta cu succes la schimb rile din ordinea economic i administrativ . Do-
vezi ale acestei abilit i de adaptare abund  peste tot în Europa de Est. La 
aceasta, ad ugând segmentul considerabil al popula iei care a colaborat cu 
Partidul într-o m sur  semnificativ  primim re eta unui climat social dezagre-
abil, un climat de am ciune psihologic , în unele locuri chiar de furie prelu-
ngit , o am ciune care exprim  fragmentarea emo ional  a popula iei care 
nu poate identifica o solu ie politic  acceptabil  la problemele legate de sup-
ravie uitorii lenini ti. Fragmentarea este realitatea est-european  dominant . 
Ast zi, Europa de Est este o regiune fragil , în care predomin  suspiciunea, 
diviziunea i fragmentarea, nu coalizarea i integrarea. Ca r spuns la dezordi-
nea economic  persistent , disperarea popular  duce la o emigrare în mas , 
care include pe mul i dintre cei mai tineri, cei mai bine preg ti i i mai talen-
ta i membri ai popula iei.  

Acestea fiind spuse, este evident c  dac  comunismul este mort ca ide-
ologie i sistem de guvernare în Europa de Est, cu unele excep ii, mo tenirea 
sa stânjenitoare continu  s  bîntuie peisajul politic i social. Întrucât tranzi ia 
a fost blând , cea mai mare parte a nomenclaturii r mâne, încercând la fie-
care cotitur  s  converteasc  vechile ei privilegii politice în drepturi econo-
mice noi. Acest fenomen a între inut un sentiment de injusti ie difuz, dar pro-

                                                
105 Ash T.G. Refolution: The Springtime of The Nations. – New-York, Review of 

Books, 1989, p.29. 
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fund, i i-a ispitit pe mul i ca s -i urmeze pe radicali pentru a cere socoteal  
oficialilor i “colaboratorilor” care au condus ma in ria represiv  a vechiului 
regim. Dup  o tranzi ie blând  au ap rut priva iunile economice i sociale, 
precum i c utarea celor responsabili pentru crimele trecutului i pentru difi-
cult ile prezentului. Toate aceste probleme au reorientat oarecum politica 
statelor Europei de Est ce s-au angajat într-un proces de tranzi ie spre demo-
cra ie i economie de pia . 

O defini ie a cuvântului tranzi ie ne arat  c  ea reprezint  o “trecere 
lent  sau  brusc  de  la  o  stare,  o  situa ie,  de  la  o  idee  la  alta”106. A adar nu 
exist  nici o urm  de îndoial  c  tranzi ia presupune o schimbare, o trecere de 
la o structur  la alta într-o perioad  de timp mai scurt  sau mai îndelungat . 
În acest proces exist  un punct de plecare cunoscut i un punct terminus sco-
ntat dar nu neap rat realizabil. În cazul Europei de Est, mai cu seam  spa iul 
postsoveitic, procesul de tranzi ie a plecat de la o economie centralizat  din 
punct de vedere economic i de la o dictatur  din punct de vedere politic i 
trebuia s  ajung  la economia de pia i democra ie. 

 O serie de factori dovedesc c  atât tranzi ia economic  cât i cea 
politic  înc  nu i-au atins scopurile propuse ini ial de a ajunge la ceea ce 
Juan Linz i Alfred Stepan au numit “democra ie consolidat ”107. În primul 
rând este vorba de lipsa unei schimb ri radicale în plan intelectual, moral a 
vechilor mentalit i i obiceiuri i încercarea readapt rii acestora la cerin ele 
noilor conjuncturi. Tranzi ia intelectual  se constituie ca o premis i o baz  
de sprijin pentru toate celelalte componente ale tranzi iei. Tranzi ia intelec-
tual  cuprinde mai multe elemente care poate uneori dep esc în elegerea cu-
rent  a cuvîntului, dar care se consider  a fi parte component  a unui anumit 
tip de schimbare în ceea ce prive te mentalit ile, obiceiurile, modul de gîn-
dire, ideile, opiniile, atitudinile etc.  

Exist  desigur opinii conform c rora aceste schimb ri vin ca o conse-
cin , ca o rezultant  a tranzi iei economice i politice. S-ar putea s  existe i 
un astfel de proces care îns  apare în cazul unei societ i în care schimbarea 
este indus  din exterior spre interior, când în sistem se introduce calul troian, 
care în cazul nostru poart  imaginea economiei de pia i apoi are loc o cu-
cerire total  la toate nivelele. Reprezentativ aici este cazul Germaniei de Est, 
unde s-a realizat o opera iune de acest tip cu un succes total. Vestul a investit 
enorm de mult capital care a contribuit rapid la cre terea nivelului de trai i a 
                                                
106 DEX, Academia Român , Editura Univers Enciclopedia. - Bucure ti, 1998,  

p.1106. 
107 Linz J., Stepan A.  Problems of Democratic Transition and Consolidation. Sout-

hern Europe, South America and Post-Communist Europe. - Baltimore and Lon-
don, The John Hopkins University Press, 1996a,  p.5. 
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demonstrat c  economia de pia  este mult mai eficient  decât cea socialist . 
Rezultatul a fost c  indivizii au îmbr at f  reticen e i fr mânt ri noua 
orientare. 

În cele mai dese cazuri care in de transform rile din Europa de Est din 
fostul bloc comunist, logica faptelor a fost alta. Unul din cele mai grave efec-
te pe care l-a produs perioada comunist  asupra psihologiei individului a fost 
modificarea atitudinii fa  de proprietate, inducerea iluziei c  totul este al tu-
turor i în consecin  nimic nu este al nim nui. De aici a ap rut o total  ire-
sponsabilitate în ceea ce prive te atitudinea fa  de munc . Sloganul marxist 
“fiecare dup  posibilit i, fiec ruia dup  nevoi”, a n scut cele mai perverse 
atitudini. În general se consider  c  individul este ra ional, c  el ob ine maxi-
mum de efect cu minimum de resurse. În cazul de fa  judecata de valoare l-a 
adus la concluzia c  poate s  ob in  acela i efect, indiferent câte resurse con-
sum . Începând s  munceasc  din ce în ce mai pu in, calitatea muncii a sc -
zut, ajungându-se ca în ultima perioad  lenea i trând via s  ating  propor ii 
de mas . i mai r u este c  s-au pierdut r cinile ra ionale ale acestei atitu-
dini, ajungând ca ea s  se transforme într-o mentalitate greu de schimbat. 

O  alt  problem  const  în  lipsa  încrederii  în  proprietatea  privat i  
avantajele ei. “Omul (fiind st pân sie i i proprietar al propriei sale persoane, 
ca i al ac iunilor sau muncii sale) are în el însu i marele fundament al prop-
riet ii108. Acesta este munca. Cincizeci de ani de comunism au diminuat înc-
lina ia individului spre munc , aceast  stare generând i o neîncredere în ava-
ntajele propriet ii i în de in torii de propriet i. Adeseori ace tia sânt privi i 
ca ho i, bi ni ari, profitori, conceptul de proprietate privat  c tând o cono-
ta ie negativ  în percep ia individului de rând. Dezvoltarea propriet ii priva-
te, a dimensiunii acesteia, este v zut  ca un atentat la siguran a celorlal i. 
Sentimentul de invidie ce se na te de aici nu este canalizat, din p cate, în sens 
pozitiv, ci cap  o orientare distructiv .  

Istoria a demonstrat c  este necesar, pentru ca societatea s  progreseze, 
ca unii s  o ia înaintea celorlal i. Inegalitatea este un stimulent natural în fa-
voarea progresului. Deschiz torii de drumuri experimenteaz  noi c i, asumâ-
ndu- i riscul, sperând într-un profit mai mare. De rezultatele activit ii lor vor 
beneficia în mod indirect i ceilal i. Doar iminen a ob inerii unui avantaj îl 
poate stimula pe individ s  devin  mai eficient în ac iunile sale. Dar despre 
eficien  nu se poate vorbi decât în cadrul propriet ii private. Doar aici este 
posibil  alocarea cea mai ra ional  a resurselor. 

                                                
108 Locke J. Al doilea tratat despre cârmuire. – Bucure ti,  Nemira, 1999, p.79. 
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Urm toarea problem  caracteristic  Europei de Est, mai cu seam  
spa iului post-sovietic, este cea a corup iei, birocra iei i a neîncrederii în ins-
titu iile statului. Din p cate, în ceea ce prive te modificarea structurii i mo-
dific rii aparatului de stat, perioada de dup  1989 se caracterizeaz  printr-o 
iner ie extraordinar . Preluarea din mers a vechilor institu ii i adaptarea lor 
la cerin ele pie ei s-a realizat în general cu aceia i oameni de dinainte de 
1989. Se ajunge astfel la aceea i problem  a lipsei unei schimb ri radicale a 
vechilor mentalit i i încercarea readapt rii acestora la cerin ele noilor con-
juncturi. Astfel, cet eanul de rând se vede neputincios în fa a puterii publice 
gata s  acuze sistemul politic democratic i pe cel economic al economiei de 
pia , f  s  sesizeze de fapt c  solu ia ar fi chiar înt rirea acestui sistem, 
doar un stat de drept minim fiind capabil s  înl ture aceste neajunsuri. 
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The article examine a system of recruiting of the political elites (entrepre-

neurial and guild system). There are some possibilities to analyze the emer-
gent process of the new political elites in the context of reform and take into 
account the main features of politicians from legislative, executive, juridical 
branch highlights the way of recruiting the political elite, following different 
criteria (age, sex, studies and persons who wasn’t in communist nomenclatu-
re). 

Were studied 860 biographies of the deputies from the parliaments, mi-
nisters, ambassadors and judges from Constitutional Court, and showed the 
criterion of the elite’s recruitment and their internal circulation.  

 
Fenomenul circula iei i recrut rii elitei politice, factor important al pro-

cesului social-politic contemporan, atrage permanent aten ia politologilor i 
este studiat din toate punctele de vedere posibile. Unul dintre primii care a 
cugetat asupra circula iei elitelor i importan ei acestui fenomen a fost V.Pa-
reto. El explica dinamica social  prin circula ia elitelor. “Ele apar în p turile 
cele mai de jos, prin lupt  se ridic  în cele de sus acolo “înfloresc” i în sfâr-
it se epuizeaz i dispar. Acest circuit al elitelor prezint  legea universal  a 

istoriei.”109 Calit ile ce asigur  elitei conducerea, pe parcursul ciclului social 
                                                
102 Recenzent – doctor, conferen iar Vasile CUJB  
109 V.Pareto Les systems socialistes. - Paris 1902, p.34 apud . . // 

, 1995, Nr.1, c.40. 
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se schimb , astfel modificând i tipurile de elite. Istoria ni se prezint  ca un 
“cimitir al aristocra iei”110.  

În elitologie sunt cunoscute dou  tipuri de baz  de recrutare: Sistemul în-
chis „de ghild ” i sistemul deschis „de antreprenoriat”. Sistemul de ghild  
presupune o recrutare în baza unor reguli stricte. O avansare (promovare) len-

 a candida ilor pe verticala puterii i cerin e formale pentru pretendentul 
(competitorul) la postul de conducere (nivelul studiilor, stagiul de partid i 
contribu ia personal  în cadrul partidului, experien a de lucru cu oamenii 
etc.). Selectarea candida ilor se efectueaz  din anumite grupuri (p turi) de 
oameni sau dintr-un anumit partid. Acest sistem de recrutare, fiind unul cu 
caracter închis, este în esen  conservator, lipsind orice concuren  între as-
piran i la func iile de putere111.  

Tipul închis de recrutare al elitei a fost caracteristic Republicii Moldova i 
mai înainte de timpul regimului comunist totalitar. Cercetând tradi iile recru-

rii elitei în Moldova, observ m c  din perioada medieval  elita era recrutat  
din rândurile boierilor (tip închis), apoi în perioada contemporan  din rându-
rile p turilor superioare ale societ ii.  

Perioada comunist  a distrus sistemul existent, dar nu a schimbat caracte-
rul închis al elitei. Elita aristocratic  a fost înlocuit  cu elita sovietic , a c rei 
recrutare preia un caracter de sistem nomenclaturist. Nu putem afirma c  sis-
temul nomenclaturist a fost completamente unul închis (sisteme închise prac-
tic nu exist ), cu atât mai mult c  la acel moment baza social  a elitei politice 
a fost extins , în acest mod, elita ajungând s  fie accesibil  oamenilor noi din 

turile de jos.  
Experien a istoric  ne demonstreaz  c  elita închis  ce se formeaz  din re-

prezentan ii unei p turi înguste privilegiate, adic  care se reproduce în limite-
le sferei sale, când scade viteza de circula ie, în mod inevitabil va degrada, 
cedând locul unei societ i cu o elit  dinamic , deschis , care va genera 
schimbarea întregii structuri politice. 

Cum men ioneaz  I.B descu atunci când viteza de circula ie a elitei politi-
ce este foarte sc zut , structura social  cap  un rol preponderent în rela ia 
sa cu structura politic . Cre terea vitezei de circula ie a elitei confer  îns  un 
rol preponderent structurii politice. A a se face c  în perioadele revolu ionare 
i postrevolu ionare importan a elitelor politice este hot râtoare112. 

                                                
110 .  .  //  ,  1995, Nr.1,  
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111 Varzari P. Introducere în elitologie.  - Chi in u, CE USM, 2003, p.89. 
112 Badescu I. Istoria Sociologiei. Perioada marilor sisteme. - Gala i, Porto-Franco, 
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Cu cât mai închis  se prezint  elita, cu atât mai redus  este baza ei social  
i ansele de a i prelungi dominarea devin minimale, în schimb, cre te ansa 

unei revolte violente. Elita sovietic , fiind o elit  închis , i-a pierdut capaci-
tatea de o conducere efectiv i, în esen , a provocat formarea contra-elitei, 
care a tiut s  instige nemul mirea masei pentru a distruge sistemul social 
existent i a provoca schimbul elitei (evenimente precum Marea Adunare Na-
ional , stabilirea zilei na ionale Limba Noastr , declararea Suveranit ii i 

Independen ei). 
Mai adecvat cerin elor timpului este sistemul deschis de recrutare. Tipul 

deschis de recrutare al elitei politice mai este numit „sistemul antreprenorial” 
al recrut rii elitei politice. Cum consider  politologul P.Varzari sistemul ant-
reprenorial al recrut rii clasei dominante presupune, pe de o parte, o concure-

 dur  între aspiran ii la func iile de putere, unde fiecare din ei se bizuie pe 
ingeniozitate proprie, activitate creatoare i spirit inovator, iar, pe de alt  par-
te, acest sistem nu este predestinat unei alegeri serioase pe principiul compe-
ten ei profesionale a candidatului”113.  

Tipul deschis de recrutare al elitei se fundamenteaz , de regul , pe un co-
ncurs cinstit, în care importante sunt calit ile personale ale omului: capaci-

ile, studiile, nivelul moral, intelectual i profesional; apartenen a la o anu-
mit  p tur  social  fiind neglijat .  

Neajunsul sistemului deschis este posibilitatea de a recruta persoane mar-
ginale în politic , persoane „întâmpl toare (ocazionale), a aventurierilor care 
pot genera doar “efecte”114. Acest fapt condi ioneaz  instabilitatea sistemului, 
previziunea conduitei fiind sc zut , elitele sunt dezbinate, c ci fiecare trage 
la turta sa, nu exist  o doctrin  corporativ  unificatoare, un spirit de echip , ei 
nu sunt lega i prin efortul comun al mi rii anevoioase în ierarhia puterii i 
al ideilor ascunse a a cum sunt elitele recrutate prin sistemul de ghild .  

Cu timpul, sistemul devine instabil i elita antreprenorial  este substituit  
prin cea de breasl , pentru c  elitele din sistemul de ghild  gândesc, vorbesc, 
au un mod comun de via  - viitorul lor i, de rând cu el, i viitorul rii este 
stabil, u or de prev zut chiar pân  la stagnare; i atunci încep schimb rile de-
scrise i de V.Pareto, care afirm  c  elita stagnant  se schimb  prin elita de-
magogilor. Într-un mod asem tor, are loc înc  un vârtej în spirala istoriei. 

Calitatea elitei depinde mult de principiile ce stau la baza form rii sau re-
crut rii sale. Cum ierarhia consider  A.D.Rachieru este conceptul forte al vi-
ziunii elitare, prezint  interes criteriile de recrutare i regulile de func ionare, 
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114 Ibidem, p.90. 
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impunând un stil propriu dar i grija pentru conservarea prerogativelor, ca ur-
mare a presiunii maselor”115.  

Recrutarea politic  este implicarea oamenilor în via a politic  activ i 
este strâns legat  de stratificarea i mobilitatea social . Stratificarea societ ii 
i ierarhizarea ei se produce în baza criteriilor de statut i prestigiu social, 

profesia practicat , studiile primite, valorile materiale de inute precum i a 
rolului individului în sistemul social i de putere. „Stratificarea politic  fixea-

 volumul de putere al subiec ilor politici în raport cu nivelul domina iei po-
litice, locul i rolul lor în sistemul politic al societ ii”116. Mobilitatea social  
este schimbarea individului sau grupului social a locului s u în structura so-
cial .  

Un loc important îl ocup  recrutarea elitei politice, prin intermediul c reia 
se formeaz  organele legislative i executive ale statului, aparatul de stat, ca-
drele judiciare. Procesul schimb rilor politice apare în dou  filiere: Prima es-
te circula ia indivizilor a membrilor elitei la posturile de conducere, în acele 
institu ii politice care i-au p strat puterea sa în structura de baz i în mersul 
schimb rii regimurilor. 

Guvernele, parlamentele, organele judiciare, partidele politice, armata, 
uzinele strategice, ziarele de baz , televiziunea de regul  sufer  ni te transfo-
rm ri superficiale, dar str duie s  se adapteze regimului prin schimbarea con-
ducerii sale, de regul  partea de vârf sufer  în cazul unei gafe, regele moare, 
mini trii se schimb , dar vice-mini trii i func ionarii r mân. Este imposibil 

 schimbi toate cadrele, oricum orice regim nou duce lips  de cadre califica-
te i sunt nevoi i s  mai lase i din cele vechi.  

În aceast  ordine de idei, observa ia lui R.Putnam c  fiecare sistem social 
politic elaboreaz  o tehnologie ramificat  de separare a oamenilor care aspir  
la putere de cei care realmente de in aceste pozi ii, iar regulile de selec ie ela-
borate servesc drept norme care gestioneaz  mobilitatea pe vertical i rutini-
zeaz  procesul de recrutare a elitei117 este cât se poate de exact . În acest caz, 
cercetarea circula iei elitei este mi carea ei în cadrul acestor institu ii, precum 
i criteriile de recrutare la suplinirea posturilor vacante. 

În sistemele politice stabile recrutarea elitei este institu ionalizat , adic  
se înf ptuie te în concordan  cu proceduri prelucrate detaliat, în rezultatul 

                                                
115 Rachieru A.D. Elitism i postmodernism. Postmodernismul românesc i circula ia 

elitelor. - Chi in u, Garuda-art, 2000. p.166. 
116 Varzari P. Stratificarea politic  a societ ii în tranzi ie: abordare de con inut. // 

Conferin a corpului didactico- tiin ific „Bilan ul activit ii tiin ifice a USM în anii 
2000-2002”. vol. II. - Chi in u, 2003, p. 237. 

117 Putman R. The Comparative Study of Political Elites. - New Jersey, 1976, p.209. 
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rora componen a elitei se schimb , mai mult sau mai pu in periodic se reîn-
noie te, iar îns i structura politic , în mare m sur  r mâne neschimbat . 

În condi iile f râmi rii sistemului politic, în perioada instabilit ii politi-
ce, are loc transformarea sau schimbul elitelor. Oamenii care de in posturile-
cheie în conducerea statului sunt lipsi i de func iile sale, prin urmare, apar 
multe locuri vacante, care sunt completate neglijând normele tradi ionale de 
rutin . Doritori de a suplini posturile elitare întotdeauna au fost îndeajuns, 
aceast  dolean  este stimulat  de statutul înalt al activit ii de conduc tor, 
prestigiu, posibilitate de a ob ine un ir de privilegii, în acela i rând i pri-
vilegii materiale. Semnificativ , în acest sens, ar fi calificarea recru ilor în 
postura sa elitar , calit ile lor morale i profesionale.  

Mijloacele recrut rii elitei au o importan  deosebit  pentru sistemul poli-
tic, ele sunt capabile s  asigure accesul la putere, mai mult sau mai pu in egal 
pentru to i cet enii, ori limiteaz  aceste anse ori, în genere, le desfiin eaz . 
K.Mannheim118 scria c  democra ia atrage dup  sine o tendin  antielitar , 
dar nu cere s  mergem pân  la urm i s  egal m utopic elita i masa. Noi în-
elegem c  democra ia nu se caracterizeaz  prin lipsa stratului de elit , ci mai 

degrab  printr-o metod  nou  de recrutare i un concept nou de sine al elitei. 
Calitatea elitei depinde de metodele ei de recrutare, de nivelul de transpa-

ren  al elitei (mai deschis ) pentru cei mai activi, mai competen i, mai nova-
tori, descenden i din toate p turile sociale, de asemenea, depinde i de existe-

a barierelor de acces i limit  pentru to i oamenii întâmpl tori cu un nivel 
moral sc zut, altfel zis, depinde, dac  în rândurile ei ajung oamenii cei mai 
demni, cu calit i morale i profesionale valoroase. O elit  deschis  este ele-
mentul de baz  al unei societ i deschise, în care nivelul mobilit ii sociale 
este foarte ridicat. Respectiv, elitele închise “intransparente” sunt un element 
al societ ii închise, în care mobilitatea social  este sc zut  ori lipse te.  

Nu putem spune c  Republica Moldova este o societate unde se realizeaz  
totalmente principiul democratic care confer  posibilit i egale de autoreali-
zare în sfera politic . În sistemul politic moldovenesc exponen ii p turilor su-
perioare ale societ ii, de in torii de capital, rela ii sociale, de priorit i în ac-
cesul la studii au mai multe posibilit i de a realiza o carier  elitar . Deci teza 
“accesului liber la putere” în Moldova este pus  la îndoial , aici exist  obsta-
cole în calea recrut rii elitei.  

Pentru o în elegere mai corect  a procesului actual de recrutare, trebuie s  
trecem în revist  istoria rii. În mare parte procesul de ast zi are la baz  ele-
mentele sistemului nomenclaturist. Cu acest prilej, facem un recurs în istorie 
i observ m c  perioada stalinist  a fost perioada ascensiunilor vertiginoase 

                                                
118 vezi: . . - , , 1994. 
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asigurate de locurile vacante ap rute în urma represiilor de propor ii. În anii 
’60-80 sistemul de selec ie nu numai c  se stabilizeaz , dar devine un sistem 
de rutin . Posibilitatea de deplasare “în sus” se limiteaz  de schimbul redus 
dintre elite, practic func iile erau pe via . Sistemul acorda preferin e func io-
narilor bine “ lefui i” ce i-au demonstrat loialitatea i complicitatea.  

În anii 60-80 cresc cerin ele formale fa  de persoanele ce- i realizau cari-
era elitar  (loialitate, na ionalitatea, provenien a social , studii superioare, 
coala de partid) i se excludeau regulat cei ce nu corespundeau standardelor. 

Îns  societatea progresa, iar elita r mânea stagnant i ei îi era tot mai comp-
licat s  r spund  cerin elor epocii postindustriale. În epoca industrial  în peri-
oada dezvolt rii extensive a economiei elita nomenclaturist  a reu it s  mobi-
lizeze masele (prin metode violente) pentru solu ionarea problemelor cu care 
se confrunta ara i chiar a ob inut anumite succese. Epoca postindustrial  ne-
cesit  alte metode de gestionare. Elita stagnant  nu mai corespundea chem -
rilor timpului. 

Restructurarea a fost o încercare de a reînnoi elita, eliminând din ea ele-
mentele cele mai conservatoare pentru a salva sistemul. Restructurarea a fost 
perioada de scuturare a birocra iei de partid în loc s  fie perioada de înstr i-
nare a ei de la putere. Dar s  nu neg m i succesele ob inute în formarea elitei 
nomenclaturiste. În compara ie cu elita actual , în unele cazuri, aparatul de 
conducere nomenclaturist activa mult mai eficient. Deloc întâmpl tor, cadrele 
produse de aceast  ma in , au ocupat cele mai înalte func ii de conducere din 
diferite state (P.Lucinschi, B.El in, L.Cravciuc, N.Nazarbaev, E. evarnadze, 
G.Aliev, A.Brazauscas etc.).  

Putem spune, c  acest sistem producea cadre orientate spre putere, iar ide-
ologia comunist  a fost doar o acoperire a acestui scop principal, sau cauz  ar 
fi c  ei au o experien  în domeniul conducerii, administr rii, iar liderii de-
mocratici (de miting) ne aviza i în administra ie nu pot concura cu ei. O alt  
concluzie: pe bun  dreptate noi respingem sistemul nomenclaturist, îns  nu 
putem totalmente neglija experien a lui, prin urmare recrutarea de la zero a 
elitei actuale moldovene ti ar fi un pas incorect.  

Dincolo de aceste aprecieri, putem spune c , recrutarea elitei în Moldova 
postsovietic , în multe cazuri, este tiparul sistemului nomenclaturist. Cel mai 
negativ factor este c  din experien a nomenclaturii se preiau laturile ei negati-
ve - protec ionismul, nepotismul, cum trismul, lipsa unei concuren e depline. 
Anume din aceste considerente elita moldoveneasc , adeseori, este numit  
elit  nomenclaturist .  

Cariera unui func ionar este influen at , în primul rând, de rela ia de de-
votament personal i de asemeni de sus inerea unei structuri economice; inf-
luen a lor prevaleaz  asupra calit ilor profesionale: calificare, studii, abilit i 
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etc. Dar s  nu exager m asem narea recrut rii elitelor sovietice i postsovie-
tice neglijând diferen ele dintre ele.  

Un mecanism important de reproducere a elitei politice a Moldovei sunt 
alegerile în parlament. Anume acest mecanism retransleaz i înt re te la ni-
vel de establishment politic contradic iile existente. Deja primele alegeri, re-
lativ democratice, din 1991, iar mai mult cele din 1994 au desemnat apari ia 
unui canal puternic, principial nou, de recrutare a elitei, unde în calitate de se-
lector apare întreaga popula ie, mai precis-electoratul. A fost un pas impor-
tant, un progres pentru Moldova, ar , unde pân  în anii ’90 to i conduc torii 
ale i de popor de fapt erau numi i, iar alegerile formale, c ci nu putem numi 
alegeri sistemul când este înaintat numai un candidat, iar propunerea unui al 
doilea pedepsit .  

Alegerile parlamentare i locale fiind organizate regulat au o influen  de-
cisiv  asupra componen ei elitei care va realiza puterea i politica ei. Scruti-
nele democratice care au avut loc au influen at componen a, rela iile, valorile 
elitei.  

Trist este s  constat m, c  acest canal de recrutare nu genereaz  o perfec-
ionare calitativ  a noii elite, fapt ce rezult  atât din cultura politic  joas  a 

electoratului, cît i din lipsa tradi iilor democratice. Acest canal doar provoa-
 unele obstacole pentru carieri ti i pentru cei neaviza i în politic . 

Structurarea elitei politice presupune descrierea calit ilor de care trebuie 
 beneficieze aceasta, pe cât  vreme recrutarea are în vedere procesele soci-

ale i politice, care propulseaz  oameni pe pozi ii dominante. În acest con-
text, trebuie luat în calcul vârsta, sexul, originea social i familiar , nivelul 
de instruire, apartenen a de partid etc. Datele de la care se porne te în aceast  
analiz  au la baz  schema dnei Crâ tanovskaia119 pentru perioada de timp 
Brejnev – Gorbaciov i cercet rile mele personale bazate pe surse din pres , 
din timpul campaniilor electorale, publica iile listei deputa ilor înso it  de 
curriculum vitae din Moldova Suveran , revista Logos-Press „Cine ce este în 
Moldova 1000 de biografii”, precum i biografiile membrilor Guvernului 
Republicii Moldova, ambasadorilor, judec torilor Cur ii Constitu ionale, Ar-
hiva Parlamentului pentru parlamentul de legislatura a XII, Ghidul cet eanu-
lui120 pentru Parlamentul de legislatura XIV, publica ia Parlamentul Republi-

                                                
119 . -

. // , 1, 1995, .61-64. 
120 Ghidul cet eanului. Un ghid al institu iilor publice i al c ilor de acces spre info-

rma ia cu caracter public. / Col. Red.: Muntenu I., Cuhal I., Oprunenco A., Catla-
buga V., Bo an I. - Chi in u, Ed.Cartier, 1998. 
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cii Moldova 1996121, 2003122. Pentru elita de partid M.Snegur, P.Lucinschi, 
V.Voronin datele sunt luate din listele candida ilor din partea partidelor la 
alegeri publicate în electoralele123 respective. În total, au fost prelucrate da-
tele statistice ale 860 biografii. Cifrele sunt calculate în procente. Fatalmente, 
datele nu acoper  100 % problema supus  cercet rii. (Tabelul 1.) 

Dac  compar m datele ce caracterizeaz  unele calit i ale elitelor din 
cinci genera ii: L.Brejnev, M.Gorbaciov, M.Snegur, P.Lucinschi, V.Voronin 
putem observa c  elita ce corespunde perioadei de timp Snegur – Lucinschi 
nu este mai tân . Media de vârst  a membrilor elitei politice reprezint  o 
imagine par ial  a realit ii, dar pune în eviden  num rul limitat al persoane-
lor tinere sau vârstnice.  

Din  tabel  rezult  c  elita  actual  este  cuprins  în  grupa  de  vârst  medie  
56,24 prin compara ie cu cea din timpul sovietic – 52,8. Elita democratic  es-
te mai vârstnic , cauza fiind c  ea practic nu s-a schimbat, aproximativ 70% 
din persoane au r cini nomenclaturiste, respectiv este o continuitate i ea 
nu are de unde fi mai tân . În general, comparând parlamentele de legisla-
tur  a XII, XIII, XIV, XV putem observa fluctua ia mediei de vârst  respectiv 
XII - 57,84; XIII - 57,37; XIV - 54,34; XV - 55,41.  

Sub reprezentarea tinerilor i vârstnicilor este condi ionat  de motive spe-
cifice. În primul caz, înscrierea în competi ia electoral  este legat  de str ba-
terea treptelor ierarhiei de partid i func iile îndeplinite în administra ia publi-

, cea mai frecvent  incriminare adus  tinerilor, fiind aceea c  s-ar dovedi 
incompeten i politici, datorit  lipsei de experien .  

Procentul care revine grupei vârstnice este datorat condi ion rilor biologi-
ce i psihice specifice, dar i presiunilor psihologice pentru a ceda locul celor 
mai tineri, astfel în prezent ansele celor mai tineri sunt mai ridicate, avansa-
rea are loc mai accelerat, fiind dep it  perioada când treceau ani în ir pân  
ce înainta în func ie, respectiv parlamentul de legislatura a XV este mai tân r 
media 55 ani, cel mai tân r deputat fiind T. Nicoar  având vârsta de doar 26 
ani. 

                                                
121 Parlamentul Republicii Moldova. / col. de autori. Lucinschi P., Diaconu A., Gana-

giuc M., Petrache M., etc., studioul de crea ie „Fotojurnalist”. - Chi in u, octomb-
rie, 1996. 

122 Parlamentul Republicii Moldova. / Col. Red.: Ostapciuc E., Camerzan M., Vl dic  
S.. – Chi in u, Bastina-Radog, 2003. 

123 Electorala 94. Documente i cifre. - Chi in u, TISH, 1994; Electorala 98. Docu-
mente i cifre. - Chi in u, TISH, 1998; Electorala 2001. Documente i cifre cu pri-
vire la alegerile parlamentului Republicii Moldova. Comisia electoral  central . 
Centrul republican de informatic . - Chi in u, 2001. 

 



 86 

Dac  cercet m recrutarea în func ie de sex eviden iem problema repreze-
nt rii feminine în via a politic  moldoveneasc  ce demonstreaz  leg tura din-
tre participarea la putere i viziunea pe care o societate o are despre unui grup 
social (femeii) în cadrul ansamblului. Se poate vorbi despre un monopol mas-
culin, aproape absolut asupra puterii. Femeile sunt reprezentate numai în legi-
slativ.  Legislatura  XII  -  3,9%,  Legislatura  XIII  -  4,8%,  XIV  -  8,9%,  XV  –  
16%.  

Executivul ne îndr znind s  prezinte nici o femeie – candidat la postul de 
ministru pân  la formarea guvernului Sturza (postul de ministru a industrie i 
comer ului îl de inea Alexandra Can) i guvernul Braghi  dou  (vice ministru 
Lidia Gu u i ministru al justi iei Valeria terbe ). Actualul guvern Tarlev tot 
nu are nici o femeie la postul de ministru.  

În 1996 trei femei au fost antrenate în competi ia preziden ial  – Iuliana 
Gorea – Costin (0,64%), Veronica Abramciuc (0,42%), Maricica Levi chi 
(2,13%) ce constituie un pas important în anihilarea decalajului dintre reali-
zarea asum rii responsabilit ilor în diferite domenii de activitate i predomi-
nan a ideii c  femeia are rolul de a se ocupa exclusiv de familie, care este 
unul din miturile societ ii moldovene ti, de unde consecin a c  femeile nu 
sunt f cute pentru politic , domeniu rezervat doar concuren ei masculine. 

Conducerea comunist  a hot rât s  schimbe situa i reprezentan ei femini-
ne, astfel în martie 2001 este aleas  în calitate de pre edinte al Parlamentului 
Eugenia Ostapciuc, pentru prima dat  în Republica Moldova o femeie ocup  
unul din cele mai importante posturi al rii. Scorul sc zut al reprezentativit -
ii feminine în Parlament (8,9%) legislatura a XIV i pu in mai ridicat 16% 

pentru legislatura XV i num rul mic de voturi ob inute de cele trei femei în 
compania preziden ial  este un indicator al statutului femeii în societatea 
moldoveneasc . 

Alt  componen  a imaginii pe care oamenii politici o ofer  este aceea de 
specializare în domenii ce induc prestan  social , materializat  prin diplome 
universitare sau postuniversitare. Comparând cele patru genera ii eviden iem 
un nivel de instruire mai ridicat al genera iei Snegur – Lucinschi-Voronin 
(92,33% - 94,5% - 97,03%) fa  de (81,3% - 71,15%) din perioada Brejnev - 
Gorbaciov. Sunt mai pu ini tehnocra i (47,41% - 42,2% - 33,23%, fa  de 
63,46% - 50,2%) i s-a ridicat rata umani tilor, economi tilor i juri tilor.  

În elita precedent  (sovietic ), predominau persoane cu studii tehnice fapt 
ce inducea tendin e tehnocrate. Este suficient de men ionat c  în planificarea 
de stat practic lipseau umanitarii. Tendin a zilei de azi este alta, baza social  
a elitei politice devine intelectualitate. Lipsa de profesionalism în politic  fac 
ca studiile superioare s  fie afirmate drept singura dovad  a competen ei în 
acest domeniu. Se observ  destul de mul i reprezentan i cu grade tiin ifice 
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15,7% XIII - 13,1% XIV i mai pu in parlamentul XV – 8,3% cu titluri de 
doctori în tiin e; 7,8% - 7,1% - 4,2% doctori habilitat; 9,8% - 3% - 13,5% 
persoane ce au absolvit coala de partid din fosta URSS i mai pu in care au 
ob inut dou  studii superioare 2,9% - 1% - 14,6%.  

Un loc aparte ar trebui s -l aib  juri tii i economi tii al c ror competen  
profesional  se manifest  în domeniul politic (cazul specializ rii juridice a 
clasei politice occidentale) i teoria potrivit c reia economia este nucleul ti-
in elor politice. Rolul acestora este cu atât mai important, dac  se ine seama 
de condi iile specifice ale tranzi iei de la economia de comand i totalitarism 
la economia de pia i democra ie. În Parlamentul Republicii Moldova, la 
starea anului 2003, reparti ia la nivel de studii indic  96% - studii superioare 
i 4% - studii medii de specialitate.  

În func ie de tipul studiilor superioare-34%-tehnocra i, 10% din parlame-
ntari sunt juri ti, 17%-economi ti, 17% agronomi, 4% medici, 18% au studii 
umanitare. Cei mai mul i juri ti în legislativ au fost pe timpul lui Snegur, 
parlamentul XIII – 14,4%, dar i cei mai pu ini economi ti 3,8% poate este i 
cauza c  economia Moldovei în acel timp nu a cunoscut o dezvoltare. Mem-
brii Guvernului i candida ii la Pre edin ie au în exclusivitate diplome univer-
sitare - 5,9% din guvern sunt juri ti, 5,9% - economi ti, 11,8% - medici i 
35,3% - au studii tehnice, 29% studii umanitare, un agronom i o persoan  
din elita economic .  

Preeminen a în structurile Executivului a tehnocra ilor, economi tilor i 
juri tilor demonstreaz  c  unul din elementele de baz  ale puterii este creditul 
acordat competen ei tehnice. Marea majoritate dintre juri ti care î i fac loc la 
diferite posturi, de fapt nu acumuleaz  capital politic ci statutar i se str duie 

i fac  cât mai multe rela ii posibile. Anii petrecu i în „serviciul societ ii” 
confer  rela ii care mult ajut  viitoarei practice judiciare. Un anumit num r 
de mini tri provin direct din administra ie, f  a mai fi trecut prin Parlament, 
punând în eviden  circula ia din domeniul administrativ spre zona politicu-
lui; 61,9% din mini trii (cabinetul Bragi ) i 17,64 % (trei persoane) din cabi-
netul Tarlev au f cut parte din guvernul precedent. 

Cât prive te recrutarea conform criteriului na ional observ m c  în Parla-
mentul XII moldoveni (români) sunt 71,6%; XIII – 72,12%; XIV – 79,2%; 
XV – 52%. Se observ  o ritmicitate a cre terii i descre terii num rului de 
reprezentan i ai popula iei de baz  din Republica Moldova. 

În ceea ce prive te reprezentan a în ambasade putem eviden ia vârsta cup-
rins  de la 69 ani pân  la 35 ani la persoanele numi i în func ia de ambasa-
dori. În ceea ce prive te recrutarea în func ie de sex doar 2 (8%) femei de in 
înalta func ie din num rul total de 25 ambasadori (fo ti i prezen i) exami-
na i. Dintre ei 11 persoane sunt cadre nomenclaturiste, 4 persoane i-au înce-
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put cariera din diferite organe locale de conducere, au în exclusivitate studii 
superioare, 8 de in titlurile de doctori în tiin , 1 magistru, 2 persoane au ab-
solvit câte dou  facult i, 14 dintre ei au studii umanitare, 1 economist, 3 ju-
ri ti, 2 au studii tehnice. 

Persoanele ce de in înalta func ie de judec tori la Curtea Constitu ional  
sunt mai vârstnici, cel mai b trân 72 ani, cel mai tân r 48 ani. De regul  au o 
carier  îndelungat  de judec tori prin localit i; 3 persoane, to i au în exclusi-
vitate studii superioare în domeniul jurispruden ei, dintre cei 9 judec tori nu-
mai o doamn  a fost admis  pe acest t râm masculin. 

Sunt interesante fluctua iile în interiorul reprezentan ilor elitei. Spre exe-
mplu 31 de persoane recrutate în parlamentul de Legislatur  a XIII au fost i 
în parlamentul de Legislatura XII, 23 deputa i au activat în organele publice 
locale, 10 în organele de conducere ale forma iunilor social politice i ob -
te ti, 17 sunt antreprenori, 14 din tiin i înv mânt, 16 au de inut func ii 
de conducere din complexele agroindustriale. Pân  la 1 ianuarie 1996 – 15 
deputa i i-au depus mandatele pe motiv c  au fost ale i sau numi i în func ii 
de conducere în organele administra iei publice centrale i locale, la întrepri-
nderi i organiza ii din republic 124.  

Examinând membrii parlamentului de Legislatura a XIV depist m c  28 
de deputa i i-au exercitat mandatele i în parlamentul de legislatura XIII. 
Dac  s  verific m listele deputa ilor parlamentului de Legislatur  a XV depi-
st m 36 persoane care au mai f cut parte din alte Legislaturi. Ponderea parla-
mentarilor cu un al doilea mandat este un indice al profesionaliz rii elitei po-
litice. 

Spre exemplu lideri ai rezisten ei în cadrul elitei sunt fo tii i prezentul 
Pre edinte a Republicii Moldova. Unii deputa i i mini tri, lideri ai partidelor, 
V.Cubreacov prezent în 3 parlamente; I.Ro ca tot în 3 parlamente; N.Andro-
nic prezent în 2 parlamente (XII, XIII) i 2 guverne „Ciubuc-2” i Sturza; 
I.Ungureanu – 3 parlamente i 1 guvern; A.Muravschi 2 parlamente i 2 gu-
verne (o dat  Prim-Ministru); I.Sturza dou  guverne o dat  în calitate de 
Prim-Ministru, I.Gu u în 2 guverne i parlamentul XV; V.Iovv parlamentele 
XII, XIV, i 2 guverne; V.Dolganiuc 2 parlamente i un guvern; Cunev un 
parlament i 2 guverne; lider al rezisten ei în guvern este desigur M.Severo-
van prezent în 5 guverne (Sangheli 1,2; Ciubuc 1,2; Sturza) în calitate de mi-
nistru al serviciilor comunale i explor rii fondului de locuin e al Republicii 
Moldova, apoi transformat în dezvolt rii teritoriale, gospod riei comunale i 
construc iilor numai guvernul Braghi i Tarlev au putut explora fondul de 
                                                
124 Parlamentul Republicii Moldova / col. de autori. Lucinschi P., Diaconu A., Gana-

giuc M., Petrache M., etc. - Chi in u, Studioul de crea ie „Fotojurnalist”, octom-
brie, 1996. 
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locuin e f  ajutorul domnului M.Severovan, rezisten a sa poate fi compara-
 doar cu cea a lui V.Bulgari parte din parlamentul XII, i 4 guverne „San-

gheli-2”, „Ciubuc-1”, „Ciubuc-2” i I.Sturza i G.Ciobanu prezent în 4 Guve-
rne.  

O tendin  interesant  se depisteaz  în interiorul executivului, persoane 
dup  ce servesc poporul în calitate de ministru pleac  la odihn  binemeritat  
prin ambasade, astfel V.Sturza prezent în 2 guverne apoi pleac  la ambasad , 
A.Arapu dup  2 guverne devine diplomat, T.Botnaru dup  activitate în 3 gu-
verne pleac  la ambasad , N.Dud u din guvern pleac  la ambasad , N.Cerno-
maz dup  exercitarea func iilor în 2 guverne pleac  la ambasad  apoi se înto-
arce în guvernul V.Tarlev.  

Din 860 biografii a deputa ilor din patru parlamente (Legislatura XII, 
XIII, XIV, XV) 7 Guverne, 8 judec tori ai Cur ii Constitu ionale (fo ti i pre-
zen i) i Ambasadorii misiunilor diplomatice, Pre edintele Comisiei Electora-
le Centrale supuse cercet rii - 159 persoane suplinesc diferite posturi prezen-
tând o circula ie intern , de regul  conform schemei Parlament – Guvern – 
Parlament sau Guvern – Ambasad , mai rar Parlament – Curtea Constitu io-
nal ; respectiv cei depista i pentru prima dat  sunt aproximativ 160 persoane 
în 13 ani de independen , putem spune c  este un indice al faptului c  elita 
este la sfâr itul etapei sale de formare i începe s  se închid . 
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Tabelul 1. 

Perioada de timp Elita parlamentar  Elita guvernamental
Dinamica vârstei medii % 

L.Brejnev 
M.Gorbaciov 
M.Snegur 
P.Lucinschi 
V.Voronin 

41,9 
44,0 

57,37 
54,34 
55,41 

61,0 
56,2 
52,9 
46,1 

53,35 
Femei în elit  % 

L.Brejnev 
M.Gorbaciov 
M.Snegur 
P.Lucinschi 
V.Voronin 

32,8 
8,4 
4,8 
8,9 
16 

0 
- 
0 

0,05 
0 

Persoane cu studii superioare % 
L.Brejnev 
M.Gorbaciov 
M.Snegur 
P.Lucinschi 
V.Voronin 

51,3 
67,9 
98,1 

98 
96 

100 
- 

100 
100 
100 
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Persoane cu studii tehnice % 
L.Brejnev 
M.Gorbaciov 
M.Snegur 
P.Lucinschi 
V.Voronin 

37,4 
48,9 

24 
25,7 

34 

80,7 
- 

43,4 
42,8 
35,3 

Persoane ce n-au f cut parte din nomenclatura comunist  % 
L.Brejnev 
M.Gorbaciov 
M.Snegur 
P.Lucinschi 
V.Voronin 

51,3 
40,6 
28,8 
27,7 

42 

0 
- 

13,4 
28,5 
35,3 
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This article is dedicated to a concise analysis of the causes and conse-

quences of corruption and organized crime within the context of transition to-
wards market economy, under way in Republic of Moldova and other CIS 
states. It is mentioned that in the late soviet epoch the social delinquency was 
basically considered a social micro-environment's product, or even a social 
pathology. Some changes are analyzed that entered the criminal scene during 
the transition. It is uttered that in present the causes of criminality must be 
looked for in all the spheres of human activity (politic, social, economic, cul-
tural-spiritual) as well as on all the levels of social organization; first of all 
on the macro-level. The last sheds light on a transition society's drawbacks 
that serve as sources of criminal behaviour. The article also passes in review 
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the degradating effects of corruption and organized crime on society and indi-
vidual. 

                           
În tiin a despre criminalitate un loc deosebit, chiar primordial, îl ocup  

identificarea cauzelor acesteia. Din cercet rile la tem  rezult  c  criminali-
tatea inclusiv corup ia, se înscriu în conceptele mai largi de devian i de-
lincven , ceea ce l rge te cadrul de analiz  a cauzelor care le provoac . Ori-
ce ramur  a tiin ei î i propune mai întîi de toate definirea multiaspectual  a 
fenomenului, iar mai apoi analiza cauzelor acestuia. „Este o exigen  impus  
de îns i ra iunea de a fi a oric rei tiin e, care nu se poate mul umi cu datul, 
care este chemat  s  priveasc  dincolo de aparen e, s  sesizeze, s  analizeze 
i s  explice esen a fenomenului”125 În elegerea corect  a lucrurilor din do-

meniu examinat, pe lâng  eviden ierea cauzelor, implic  necesitatea unor cla-
rific ri de ordin conceptual precum aceea de: condi ii, factor, efect, probabili-
tate, obiectiv, subiectiv, general, particular, specific, posibilitate, realitate etc. 
Toate acestea se includ în aria studiului, atribuindu-i calitatea unui ansamblu 
organizat de elemente, aflate în rela ii complimentare, de întregire a sistemu-
lui dat, de conturare a frontierelor acestuia în scopul desp irii de la ambien-
tul s u. 

a precum definise mai mul i autori, cauza este fenomenul care prece-
de i care în anumite condi ii provoac  apari ia altui fenomen-efect. Acest în-
eles al cuvântului „cauz ” este distinct de cel care exprim  un deziderat indi-

vidual sau colectiv, pentru realizarea c ruia se cer eforturi sus inute. Spre 
exemplu: "cauza p cii", sau "cauza securit ii na ionale/interna ionale cere 
combaterea terorismului local/interna ional" etc. O analiz  de cauzalitate cau-

 s  identifice ac iunea premerg toare „sau s  o transforme într-o variabil , 
numit  variabil  independent , care produce sau care contribuie la produce-
rea unei transform ri într-o a doua variabil , numit  variabil  dependent ”126. 
Examinând subiectul cauzalit ii vom ine cont de faptul c  totdeauna cauza 
este înso it , acompaniat  de anumite condi ii, împrejur ri, circumstan e f  
de care efectul nu poate fi generat i nu se produce. 

Îns  nici condi iile luate prin sine îns i nu sunt deloc suficiente pentru 
a genera o realitate; ele constituie numai o posibilitate abstract , pe când cau-
za este o posibilitate real . Noi nu vom examina detaliat întregul ansamblu de 
rela ii dintre cauz i categoriile sale conexe. Aceasta ne-ar sustrage de la te-
matica noastr  de cercetare i ne-ar angaja într-un studiu din domeniul filozo-
fiei i metodologiei tiin ei, ceea ce nu intr  în inten iile noastre. 
                                                
125 St noiu R.M. Criminologie. Vol.1. - Bucure ti, 1995, p.129-130. 
126 Plano J.C., Riggs R.E., Robin H. Dic ionar de analiz  politic . - Bucure ti, 1993, 

p.26. 
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Înainte de a trece la analiza nemijlocit  a cauzelor corup iei i crimei 
organizate vom interveni cu unele constat ri preliminare. Men ion m mai în-
tâi de toate c  dispari ia statului sovietic a provocat distrugerea unui spa iu 
comun economic, politic, social, juridic, tehnico- tiin ific i cultural, în care 
delicventul era considerat în temei ca produs al micro-mediului social, sau 
chiar ca subiect patologizat. În trat rile de atunci actele deviante nu aveau 
chipurile o motivare la macro-nivel, ci în micro-structurile sociumului. Toto-
dat  comportamentul delincvent din perioada aceea purta mai des un caracter 
individual i mult mai rar unu organizat în grup. 

Tranzi ia spre noi forme de organizare social  a adus cu sine schimb ri 
cantitative i calitative în situa ia criminogen , ceea ce implic  necesitatea 
mai multor clarific ri de ordin principial. Aceasta este necesar pentru o în-
elegere mai corect  a st rii de lucruri din domeniu, precum i pentru elabo-

rarea unor programe de prevenire i combatere a delictelor de toate genurile. 
În aceast  ordine de idei men ion m c  unele acte deviante au la baz  cauze 
cu caracter mai general, iar altele sunt provocate de cauze cu caracter mai 
particular.  

Drept cauze generale ale criminalit ii putem socoti neajunsurile, care-
ele, disfunc ionalit ile ce au loc în structurile i activit ile macro-sociale. 

În fond este vorba despre cursurile sistemului social concepute ca virtuale su-
rse de comportament delincvent. 

Drept cauze particulare ale infrac iunilor putem considera neajunsurile, 
caren ele i disfunc ionalit ile din cadrul micro-structurilor i al activit ilor 
sociale desf urate la acest nivel. În cazul dat infrac iunile au ca surs   defici-
en ele i metehnele existente în cadrul familiei, colii, colectivului de munc , 
grupurilor de prieteni, organiza iilor neformale etc. 

În decursul timpului aceste dou  categorii de cauze obiective ale devia-
elor se schimb  cu locurile din punct de vedere al importan ei lor. Cum s-a 

spus mai sus, în perioada sovietic  prioritatea în r spândirea fenomenelor de-
licvente revenea situa iei anormale de lucruri din anturajul social nemijlocit 
al individului. Reac ia social  la fenomenele delicvente, inclusiv aten ia cer-
cet torilor i a presei erau respectiv concentrate asupra descoperirii caracteri-
sticilor micro-mediului social în care se aflau i activau infractorii. Era con-
siderat c  anume la micro-nivel persist  cauzele criminalit ii, c  aici trebui-
esc c utate i aplicate mijloacele de combatere a acestui fenomen cu con-
secin e nocive pentru societate. 

Cât prive te cadrul social global, acesta prin natura sa era considerat ca 
fiind lipsit de deficien e cronice generatoare de acte criminale. Se vorbea do-
ar despre „unele r e ale trecutului” în diverse domenii ale vie ii sociale, 
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dar mai ales în con tiin a i comportamentul unor indivizi slab socializa i, in-
suficient antrena i în activitatea de produc ie i în cea public . 

Ca comportament care contrasteaz  flagrant cu normele de conduit , 
crima în general i cea organizat  în particular are la baz  o mare varietate de 
cauze i condi ii aflate într-o strâns  leg tur , ceea ce face dificil  eviden ie-
rea precis  a ponderii fiec rei din ele în s vâr irea delictului concret. 

Valorificarea informa iilor i datelor acumulate ne demonstreaz  c  fe-
nomenul criminal nu poate fi explicat numai prin eviden ierea cauzelor prin-
cipale, sau a celei determinante. Examinând actul criminal comis trebuie s  
fie identificat  o întreag  complexitate de fapte i situa ii, selectându-le pe 
cele care au rela ia cea mai nemijlocit i mai apropiat  cu fapta s vâr it . 
Aceasta îns  nu înseamn  ignorarea circumstan elor, factorilor i situa iilor 
intermediare, particulare i indirecte, care într-un fel sau altul, într-o m sur  
sau alta favorizeaz , influen eaz  comiterea actului penal. Este de men ionat 
i faptul c  acte criminale de acela i gen pot fi generate de diferite cauze, pre-

cum i viceversa: cauze de acela i gen pot provoca comportamente criminale 
diferite. 

În baza analizelor fundamentale i îndelungate, cercet torii din domeni-
ul sociologiei politice au ajuns la constat ri, c  criminalitatea, îndeosebi cea 
organizat , este puternic supus  influen ei condi iilor social-economice, so-
cial-politice i social-culturale. Cu alte cuvinte, în contextul cazual al crimi-
nalit ii factorii determinan i sunt cei de obîr ie social . 

Determinismul social, îns , nu este unica teorie explicativ  în crimino-
logie. Un loc aparte îl ocup  teoriile fondate pe principii de natur  biologic , 
psihologic  sau neuropsihologic  care ignoreaz  influen a mediului social 
asupra comportamentului indivizilor, acordând prioritate factorilor care se 
manifest  la nivel biologic sau de mentalitate. Abord rile de natur  biologic  
sau psihanalitic  n-au furnizat explica ii clare i suficiente asupra criminalit -
ii. Studiile efectuate în baza acestor teorii nu iau în cont ansamblul i com-

plexitatea determin rilor i antecedentelor de natur  obiectiv i subiectiv  în 
identificarea cauzelor care au generat ac iunea criminal i rezultatele ei. Afi-
rma iile c  înclin rile, predispozi iile pentru criminalitate ar fi, chipurile, ere-
ditare, genetic programate, sau rezult  din constitu ia fizic , din natura biolo-
gic , din particularit ile strict individuale ale omului concret (particularit i 
neinfluen ate din exterior) sunt contestate de experien a social  acumulat i, 
prin urmare, sunt respinse de cea mai mare parte a cercet torilor din dome-
niu. 

Pornind de la prioritatea factorilor sociali în geneza criminalit ii ne 
vom preocupa în continuare de specificarea acestora i de manifestarea lor în 
condi iile tranzi iei la economia i rela iile de pia .  
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Printre curentele de gândire care au promovat teoria despre mediul so-
cial (factorii sociali) ca principala surs  a criminalit ii se num  în primul 
rând coala lionez  reprezentat  de A.Lacassangne, M.Manouvrier i G.Tar-
de127. coala mediului social s-a impus deosebit de pregnant prin cercet rile 
lui Erico Ferri (1856-1929) contemporan i compatriot al lui Cezare Lombro-
so (1835-1909). Îns , a a precum este subliniat în literatura de specialitate, în 
pofida „viziunii sale complexe, analitice, dar i sintetice asupra criminalit ii, 
Ferri nu a reu it s  disting  exact cauzele care determin  criminalitatea ca fe-
nomen de mas i cauzele directe, nemijlocite care ac ioneaz  la nivel indivi-
dual, ipoteza interdependen ei dintre acestea, r mânând mai mult la stadiul 
unui deziderat i mai pu in al unei demonstra ii tiin ifice conving toare”128. 

Acordând prioritate factorilor sociali, vom men iona c  ei influen eaz  
criminalitatea numai pe plan general, determin  mai cu seam  amploarea, ra-
ta, structura i dinamica fenomenelor penale. Influen a factorilor sociali asu-
pra cre terii criminalit ii a fost printre altele demonstrat  în timp de c tre fe-
nomenele industrializ rii, urbaniz rii, migr rii în mas , precum i de trans-
form rile bru te provocate de revolu ii, r zboaie, perioadele de tranzi ie pre-
cipitat , ceea ce în mod inevitabil aduce cu sine tulbur ri masive de compor-
tament uman nu numai în rândurile p turilor de jos ale popula iei, dar i la 
trepte mai înalte ale ierarhiei sociale. 

La nivel individual cauzalitatea criminalistic  se manifest , erijeaz  ca 
un fenomen multifactorial, care antreneaz  obiectivul i subiectivul, generalul 
i particularul, socialul i biologicul, ereditatea i educa ia etc., fiecare având 

cota sa contributiv  în func ie de cazul concret. De aici i rezult , c  în condi-
ii sociale similare unii comit delicte, iar al ii au un comportament pozitiv. In-

fluen a mediului deteriorat asupra individului nu este fatal , ultimul chiar i 
în cele mai precare situa ii are posibilit i de a alege, în dependen  de subie-
ctivitatea sa, între o conduit  normal i una penal .  

Perspectiva politologic  de abordare a tematicii privind corup ia i cri-
ma organizat  presupune identificarea mai întîi de toate a cauzelor social-po-
litice ale acestor fenomene. Acest aspect al studiului solicit  raportarea la pa-
rticularit ile i problemele perioadei de trecere, în care se afl  Republica 
Moldova, precum i celelalte foste republici unionale i ri socialiste. 

Printre particularit ile perioadei de tranzi ie, cu efecte asupra compor-
tamentului criminal al unor membri ai societ ii, men ion m caracterul ei co-
ntroversat, instabil i tensionat. Sursele acestor st ri de lucruri rezid  în sis-

                                                
127 St noiu R.M. Op. cit., p.180  
128 ibidem, p.185. 
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temul politic i normativ-juridic, precum i în structurile sociale ale perioadei 
de tranzi ie. 

În toate timpurile perioadele de trecere au fost anevoioase, îns  în cazul 
arealului sovietic de odinioar  tranzi ia se caracterizeaz  prin dificult i deo-
sebite. A reforma în pragul sec. al XXI-lea un imens spa iu geografic, politic, 
economic, social i cultural-etnic strâns integrat s-a dovedit a fi o problem  
mult mai plin  de riscuri, decât reformarea economiei germane la mijlocul 
sec. al XX-lea sau, ceva mai târziu a economiei spaniole.  

Îns  circumstan ele de timp istoric nu constituie, probabil, cel mai dis-
tinct moment dintre reformele occidentale i cele din spa iul ex-sovietic. De-
cisive sunt în aceast  privin  amploarea i profunzimea transform rilor, in-
clusiv modalit ile de înf ptuire a lor. Ca atare, cele întreprinse în fostele re-
publici unionale nu au prezentat reforme propriu-zise.   

Dac  ne raport m la experien a Chinei, reformele au reu it acolo fiin-
dc  au pornit de la ideea construc iei i nu de la acea a distrugerii, cum s-a în-
tâmplat în zonelele noastre. Modelul consensual de reformare a societ ii, 
precum este i cel chinez, nu se soldeaz  cu efecte colaterale atât de dramati-
ce, pe când modelul conflictual se realizeaz  prin ruptur , distrugerea precipi-
tat i total  a vechilor structuri, institu ii, norme, valori etc. ceea ce în fapt 
înseamn  mai mult o revolu ie decât reform . 

Oricum, perioada de tranzi ie de la bun început a creat un climat social-
politic i social-economic favorabil pentru r spândirea crescând  a corup iei 
i crimei organizate. La aceasta au contribuit: retragerea peste m sur  a statu-

lui din via a societ ii; ini ierea transform rilor pe dibuite, adic  f  a avea o 
baz  normativ-juridic  preg tit i o claritate a metodelor de realizare a trans-
form rilor; sfid rile ordinii de drept, samovolnicia noilor cinovnici;  promo-
varea banului ca m sur  a tuturor lucrurilor; dezavantajarea muncii oneste, a 
vie ii spirituale etc. 

La cele expuse mai ad ug m distrugerea temeinic  a patrimoniului eco-
nomic prin privatizarea ilicit i alte modalit i frauduloase de acaparare a 
averii publice. Dezindustrializarea, declinul economic general au provocat 
omajul, s cia, lipsa de perspectiv  a unei mari p i a tineretului, a viciat 

întregul sistem de rela ii sociale, golindu-le de substan a solidarit ii umane i 
de alte valori menite s  le acorde celor mul i încredere în ziua de mâne. 

Dezorganizarea i criza general  au condus la a a numita anemie soci-
al . Acest concept denot  o stare specific  a societ ii, ap rut  în rezultatul 
unor schimb ri bru te, caracterizate prin dereglarea normelor i r sturnarea 
valorilor sociale, în urma c rora individul este descump nit, derutat, î i pier-
de identitatea i apartenen a de grup, capacitatea de a potrivi scopurile urm -
rite mijloacelor legitime de realizare a lor. 
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Fenomenul anemiei sociale cap  mari propor ii în rezultatul zguduiri-
lor sociale care acompaniaz  revolu iile, r zboaiele, perioadele de tranzi ie de 
la un sistem social-politic i social-economic la altul. Anemia este intensifi-
cat i prin faptul c  noua orânduire social  genereaz  de regul  mari a tep-

ri la o via  mai bun , n zuin e de succes, de avansare social i de îmbun -
ire a situa iei materiale. Pentru o bun  parte a membrilor societ ii aceste 
tept ri i n zuin e devin zadarnice, ceea ce duce la dezam giri, la tentative 

de a prospera pe c i ilicite, inclusiv prin corup ie i crim  organizat . 
Anemia, ca stare afectat  a mediului social i ca factor criminogen, mai 

este provocat i de astfel de circumstan e politice cum sunt lupta acerb , lip-
sit  de scrupule pentru putere dintre diferite for e, care folosesc în acest scop 
orice metode i tehnologii dubioase, capabile s  buim ceasc  omul de rând, 
sau s -l fac  s  piard  încrederea în virtu ile cet ene ti ale celor din avan-
scena politic , alegând pentru sine alte „reguli de joc”, menite s  le aduc  bu-

stare i succes pe alte c i, decât cele recunoscute de societate ca fiind core-
cte i acceptabile. 

În perioadele de trecere lupta pentru puterea politic  înseamn  pentru 
mul i participan i la ea nu altceva decât lupta pentru un post avantajos, aduc -
tor de „venituri” suplimentare prin luare de mit i prin alte modalit i de pri-
copseal  ilicit . Adeseori func ionarii de stat de toate nivelurile i de toate 
rangurile, dându- i seama de provizoratul lor în func iile respective, se st ruie 

 stoarc  din ele maximum profit în scopul îmbog irii personale, precum i 
a rudelor din preajm . În condi iile Republicii Moldova acest comportament 
delincvent este în mare m sur  corelat cu fenomenul de cum trism i nepo-
tism, despre care se vorbe te demult, dar dezr cinarea sa se încearc  nu din 
acele structuri, din care el î i ramific  metastazele. 

Printre sursele politice generatoare de acte criminale rolul decisiv îi 
apar ine ineficacit ii func ion rii institu iilor puterii de stat. Se creeaz  imp-
resia c  l sarea lucrurilor publice în voia soartei, la discre ia mecanismelor 
pe ii a fost programat  din start. Este vorba despre faptul, c  în cazul unei gu-
vern ri normale, cei interesa i în acapararea imenselor bog ii la pre uri ridi-
cole, prin mecherii i iretlicuri n-ar fi reu it s i realizeze inten iile fraudu-
loase. Numai datorit  aplic rii unei doctrine politice de natur  radical-liberal  
despre un „stat minimal”, conjugat  cu reformarea economiei i sferei sociale 
în lipsa unei baze juridice respective au devenit posibile ho iile i delapid rile 
de la începutul tranzi iei. 

Ineficacitatea institu iilor puterii publice din fazele incipiente ale tran-
zi iei a încurajat mult elementele cu predispozi ii criminale la ac iuni penale 
de tot genul, iar pe de alt  parte a sl bit substan ial încrederea majorit ii po-
pula iei în capacitatea aparatului de stat de a gestiona treburile societ ii i de 
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a satisface cerin ele i interesele personale sau colective ale cet enilor. În as-
tfel de condi ii individul privat apeleaz  mai degrab  la func ionarul corupt, 
decât în mod oficial la institu ia public , rezolvându- i problemele prin mitui-
re sau schimb ilicit de servicii particulare. Ineficien a func ion rii organelor 
puterii de stat favorizeaz  activitatea delincvent  a slujba ului libertin, încli-
nat s i fac  în mod nest vilit mendrele. Exist  o corela ie între ineficien a 
institu iilor puterii publice i comportamentul deviant al slujba ului de stat: 
cu cât puterea organelor de stat este mai slab , cu atât puterea cinovnicului 
corupt e mai mare i cu atât mai mult acesta este dispus s-o exercite în afara 
normelor de drept, prin abolirea lor. Diagrama 1 (vezi anexe) ilustreaz  cum 

i explic  cet enii Moldovei cauzele corup iei din ar .  
Ineficien a puterii de stat este în temei condi ionat  de dou  circum-

stan e: insuficien a bazei juridice de reglementare a proceselor i fenomene-
lor sociale; tendin a func ionarilor de a profita de postul pe care îl de ine pen-
tru a- i realiza interesele proprii în detrimentul celor publice. Lucrurile într-
adev r par c  se învârt într-un cerc vicios: anemia puterii de stat genereaz  
corup ie, iar corup ia anemiaz  statul.  

Printre cauzele politice ale corup iei i crimei organizate men ion m de 
asemenea nivelul sc zut al con tiin ei i culturii politice, ceea ce este propriu 
multor angaja i în serviciul de stat, precum i maselor largi ale popula iei. 
Con tiin a politic  include, pe de o parte, doctrine, teorii, concep ii, idei  ela-
borate de teoreticieni i oameni politici, iar pe de alt  parte, sentimente, con-
vingeri, iluzii, cuno tin e empirice, pe care individual le dobânde te în activi-
tatea sa din domeniu în func ie de rolul ce-i revine conform nivelului de pre-

tire i în dependen  de gradul de încadrare în via a social-politic . 
Mai sus am subliniat deja c  ideile radical-liberale despre „statul mini-

mal”, impuse la începutul tranzi iei de unii politicieni, au contribuit la re-
ducerea peste m sur  a interven iei puterii publice în diverse domenii ale 
vie ii sociale. A fost demonstrat  necunoa terea faptului c  epoca „statului 
minimal” este demult dep it , c  la finele secolului al XX-lea implementa-
rea ideilor radical-liberale este lipsit  de perspectiv i nu se poate solda de-
cât prin haos i o r spândire larg  a corup iei, a criminalit ii în general. 

La nivelul con tiin ei politice elementare cauzele corup iei rezid  mai 
întâi de toate în lipsa sentimentului responsabilit ii cet ene ti a multor func-
ionari de stat i agen i priva i pentru ac iunile delincvente întreprinse. De ce-

le mai multe ori cei care accept  mita, sau chiar o extorcheaz , sunt datori s  
ofere serviciile respective conform postului pe care-l de in. Îns  nu- i îndep-
linesc obliga iunile de serviciu f  a fi r spl ti i i pe aceast  cale ilicit .  

Drept cauz  sau condi ie favorabil  a r spândirii corup iei i crimei or-
ganizate vom semnala reac ia social  neglijabil , ezitant , iar uneori chiar în-
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curajatoare asupra faptelor de acest gen. Percep ia gravit ii diverselor acte 
criminale este i ea în mare dependen  de con tiin a i cultura politic  a su-
biec ilor sociali de toate nivelurile i de toate rangurile. Sensibilitatea slab  a 
opiniei publice vizavi de comportamentul penal este un indice al nivelului 
sc zut al con tiin ei i culturii cet ene ti. 

Printre rile care trec prin schimb ri sociale radicale i precipitate este 
caracteristic i criza valorilor. Ceea ce a fost pân  la tranzi ie important, me-
rituos, prestigios, încurajat i înalt apreciat a c tat peste noapte canota ii di-
ametral opuse. Vechile valori au fost r sturnate, iar noile înc  r mân enigma-
tice i pu in plauzibile. A devenit destul de clar c  deficien ele în implemen-
tarea economiei i rela iile de pia  a dezavantajat sfera vie ii spirituale. Golul 
spiritual-ideologic creat în urma pr bu irilor epocale ac ioneaz  asemenea 
unei „g uri negre” care absoarb i înghite în h ul s u pe cei r ci i, lipsi i 
de repere sigure, înclina i spre s vâr irea faptelor antisociale. 

Este de men ionat aparte s vâr irea actelor criminale ca modalitate spe-
cific  de reac ie la diferen ierea social  aprofundat . Aceasta din urm  poart  
i ea în mare m sur  pecetea delincven ei crase. Indivizii socialmente defavo-

riza i, cu posibilit i infime de afirmare pozitiv  sunt mai des expu i a întrep-
rinde ac iuni criminale. Îns  a fi s rac, lipsit de perspectiva imediat  de afir-
mare înc  nu înseamn  a deveni în mod ineluctabil înclinat spre infrac iuni, 
sau chiar un infractor. Aflându-se în acelea i condi ii social-economice, 
oamenii se comport  diferit, unii comit crime, iar al ii se angajeaz  în activi-

i sociale edificatoare, apreciate respectiv de c tre cei din jur. 
În suita cauzalit ii crimelor s vâr ite, îndeosebi de tineret, un loc im-

portant îl ocup  codurile „culturale” parvenite de pe ecranele televizoarelor: 
cultul banilor, violen ei, sadismul, cruzimea etc. Filmele de ac iune, perfecte 
prin tehnica turn rii, dar distructive prin mesajul lor, pun st pânire pe min ile 
i spiritele firave ale genera iei în cre tere, ceea ce duce adeseori la tulbur ri 

psihice i de comportament, la comiterea a tot felul de crime, inclusiv grave 
i s vâr ite în grup. 

Pentru mul i, drept ideal servesc a a-zi ii „oameni de afaceri”, printre 
care sunt numero i in i cu antecedente penale. În mrejele lumii interlope ni-
meresc mul i tineri, sunt create asocia ii criminale ale tineretului. A ap rut nu 
numai goana dup  câ tig u or, tendin a de a avea milioane, dar i dorin a de a 
conduce societatea în interesul celor cu buzunarul plin. 

Din cele expuse concluzion m c  în om exist  o oarecare predispozi ie 
delicvent , îns  ea este virtual i se transform  în realitate numai în anumite 
condi ii specifice în care decurge via a infractorului. Nu exist  criminali înn -
scu i, ei sunt produsul anumitor circumstan e i factori, printre care mediul 
social este decisiv. Dac  condi iile propice actului criminal domin  via a in-
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dividului, atunci posibilitatea devierii sale de la norm  este mai mare. Cu cât 
cadrul social, influen at de astfel de condi ii, este mai larg, cu atât gradul de 

spândire a comportamentului delincvent i num rul de acte criminale sunt 
mai mari. Contextul social-politic, social-economic i socio-cultural are un 
rol determinant în s vâr irea faptei penale. Mecanismele cauzale ale crimina-
lit ii sunt indispensabile mediului social. Starea mediului social este puternic 
afectat  îndeosebi în rezultatul r zboaielor, revolu iilor, reformelor r u con-
cepute, schimb rilor social-politice bru te etc. În societ ile de tranzi ie din 
arealul ex-sovietic o surs  serioas  a corup iei i crimei organizate consist  în 
discrepan ele dintre a tept rile, n zuin ele, aspira iile popula iei i realitatea 
hidoas , în fa a c reia s-a pomenit cea mai mare parte a societ ii. 

Ca forme ale comportamentului criminal corup ia i crima organizat  
au cele mai grave consecin e pentru societate. La ora actual  putem vorbi de-
spre numeroase i diverse organiza ii, grup ri i comunit i criminale care au 
concentrat în mîinile lor bog ii enorme. În spa iul CSI. banii fac nu numai 
bani, ci i politic . Bog iile sustrase de la popor îi permit lumii interlope, pe 
de o parte, s -i mituiasc  pe func ionarii de toate nivelurile puterii de stat, iar 
pe de alt  parte, ofer  acesteia posibilit i de a- i implementa "oamenii s i" în 
structurile puterii. Coruperea puterii politice este cea mai serioas  provocare 
a ordinii sociale, factorul decisiv al degrad rii tuturor celorlalte sfere ale so-
ciet ii, implicit al dec derii omului, antrenat nemijlocit sau indirect în astfel 
de ac iuni venale.  

Vom încerca în continuare sa scoatem în eviden  cele mai periculoase 
pentru societate urm ri ale fenomenelor corup iei i crimei organizate. 

a precum cauzele acestor fenomene consist  în principalele domenii 
ale vie ii sociale, tot a a i consecin ele lor le vom c uta în domeniile respec-
tive: politic, economic, social, moral-spiritual. 

În sfera vie ii politice corup ia contracareaz  tentativele privind edifi-
carea unui stat constitu ional-democratic. Acest boicot începe înc  de la etapa 
de creare a organelor puterii publice. În perioada tranzi iei în diverse state ale 
CSI au fost înregistrate multe cazuri de aplicare a banilor în campaniile elec-
torale în scopul promov rii candidaturilor dorite de anumite grup ri politice, 
de unii sau al ii agen i economici etc. Cump rarea voturilor este un fenomen 
cunoscut i în republica noastr , fapt care z rnice te eforturile privind edi-
ficarea unui sistem electoral de tip democratic, bazat pe concuren a liber  a 
for elor politice, a subiec ilor individuali în lupta lor pentru putere i pentru 
postul la care aspir .  

În domeniul politic drept urm ri negative ale corup iei i crimei organi-
zate putem socoti, de asemenea, subminarea încrederii popula iei în valorile 
i institu iile democratice, în eficacitatea func ion rii organelor puterii pub-
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lice de toate nivelurile, în ordinea de drept, puterea legii etc. Reflec ia acestui 
fapt în parametri autohtoni este oferit  de diagrama 2 (vezi anexe). 

Se remarc  aici nivelul deosebit de modest al încrederii pentru organele 
de drept (justi ie i poli ie). O complinire a acestei diagrame ar fi o alt  serie 
de  date oferite de Barometrul Opiniei Publice. Astfel, fiind întrebat "Dintre 
ace tia cine sunt cei mai corup i", publicul a reconfirmat pozi ia de "lider" a 
poli iei (48,2%), urmând apoi: parlamentarii (17,7%), judec torii (15,4%), 
mini trii (13,9%) etc.  

Din moment ce cet enii, inclusiv i unii agen i ai pie ii sunt leza i i 
afecta i grav (în via a de toate zilele, în activitatea lor antreprenorial ) de c t-
re corup ie, ei au depline temeiuri pentru a pune la îndoial  chiar i acel rol 
minimal al statului, care a fost echivalat cu rolul "paznicului de noapte". Fie-
care prefer  un stat liberal atît timp, cît acesta îi convine, cît poate profita din 
plin de avantajele sale. Îns  devine revoltat, pe bun  dreptate, cînd statul nu 
este în stare s  stabileasc i s  asigure respectarea regulilor de joc. Situa ia 
devine i mai dramatic  cînd corup ia i crima organizat  cap  a a amplitu-
dine, încît legile devin compromise, organele de drept paralizate, iar omul se 
simte neap rat în fa a func ionarului libertin, a angajatului pervers, a crimina-
lilor de toat  mîna. În astfel de condi ii politica intern i extern  a statului 

mîne în mare m sur  la discre ia elementelor antisociale i antina ionale, 
fapt care par ial s-a consemnat deja în practica mai multor ri aflate în tran-
zi ie. Organele de drept corupte prezint  cea mai mare urgie pentru orice so-
cietate.  

Tot atît de odioas  se prezint i "privatizarea" func iilor statului de c -
tre unele grup ri ale func ion rilor, care î i exercit  ori nu- i exercit  func iile 
în dependen  de cointeresarea lor personal  într-un caz sau altul.       

Mai mult ca aceasta, corup ia i crima organizat  conduc inevitabil la 
zdruncinarea prestigiului rii concrete pe arena interna ional , fac s  creasc  
pericolul izol rii sale economice i politice. Cea mai amenin toare repercu-
siune politic  a corup iei i a crimei organizate vizeaz  securitatea statului, 
securitatea na ional  a rilor concrete. Comun  pentru oricare na iune luat  
aparte, aceast  amenin are este deosebit de mare pentru Rusia. În urma co-
rup iei i crimei organizate din primele etape ale moderniz rii statul a pierdut 
în mare m sur  controlul asupra multor ramuri ale economiei de importan  
strategic  primordial , inclusiv asupra unor mari întreprinderi din complexul 
militar-industrial.  

Deci, posibilitatea real  de trecere în inexisten , în neant a unui sau al-
tui stat, ca urmare a corup iei i crimei organizate, cre te mai ales în leg tur  
cu subminarea temeliilor sale economice i sociale, ceea ce compromite atît 
politica intern , cît i politica extern  a statului corupt.  
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Este de luat în considerare i pericolul real de pierdere a independen ei 
efective a rii prejudiciate de corup i i crima organizat .  În fiecare ar  din 
spa iul ex-sovietic exist , în mod mai mult sau mai pu in v dit, for e care 
activeaz  în calitate de "a cincia coloan ", fiind sus inute financiar din exte-
rior i ducînd, direct sau indirect, un lucru de subminare a securit ii statului 
respectiv. Adeseori în astfel de rol evolueaz  unele societ i cultural-etnice, 
grupuri de imigran i, structuri ale societ ii civile etc.  

Sesizînd în acest aspect realitatea din Federa ia Rus , unul din special-
tii de vaz  din domeniu - A.Gurov constata înc  la începutul anilor '90 c  

crima organizat , în strîns  leg tur  cu corup ia, cap  propor iile unei tra-
gedii na ionale i poate prezenta pericol pentru îns i existen a statului rus129. 
Amenin ri v dite la adresa securit ii statului sunt destule i în Republica 
Moldova precum i în alte state ale CSI. Unul din reprezentan ii serviciilor de 
securitate din Ucraina i-a exprimat opinia calificat  c  mafia a transformat 
aceast ar  într-un "stat corupt de tip latinoamerican"130. 

Pe lîng  consecin ele de ordin politic corup ia i crima organizat  bul-
verseaz  grav economia. Aceasta are loc în primul rînd prin extinderea eco-
nomiei tenebre, care afecteaz  crunt pîrghiile financiare de reglare a procese-
lor economice, blocheaz  mecanismele concuren iale ale pie ei, z rnice te 
eforturile subiec ilor economici legali de a ob ine rezultatele scontate. În cele 
din urm  scad indicii eficacit ii economice, nivelul de trai al popula iei. E 
lesne de în eles, c  practic orice cî tig individual, ob inut prin corup ie, este 
înso it de pierderi pentru altcineva. 

Corup ia stopeaz  afacerile comerciale derulate în baza costului real i 
a celei mai bune calit i a m rfurilor. Aceasta conduce la cre terea neîntemei-
at  a pre urilor, inclusiv la serviciile prestate aproximativ cu 5-15%131. Preju-
diciile economice cauzate de corup ie sunt deosebit de substan iale în cazul 
comenzilor i achizi iilor de stat, mai ales în domeniul construc iilor, unde 

                                                
129 A se vedea: : . www.indem.ru/indemfond/indfp2 
_e.html (accesat 29 octombrie 2004) 
130 Ibidem. 
131 Ibidem. 
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pre ul edificiilor ajunge în Germania s  dep easc  pîn  la 30% costul lor re-
al. 

În Rusia, conform calculelor efectuate de reprezentan ii organelor de 
drept, structurile criminale în unele ramuri industriale – petrol, gaz, metale 
rare – cheltuie pîn  la 50% din profitul real pentru mituirea amploia ilor pub-
lici, pricinuind prin aceasta pagube în m rime de miliarde de dolari. Suma 
pierderilor generate de corup ie constituie, în aceast ar , 10-20 miliarde de 
dolari pe an. 

În lan ul urm rilor negative ale corup iei un loc important revine înr u-
irii climatului investi ional. Sfera de aplicare a investi iilor poate fi corupt  

prin acordarea nejustificat  de preferin e unei sau altei firme/companii, i 
prin respingerea altora mai avantajoase pentru interesul public. Investitorii 
str ini, dispu i s  respecte regulile normale de joc, nu pot fi siguri de succe-
sul lor în cazul interven iei factorului corupt. Devenind neatractiv  pentru ca-
pitalul local i cel str in, economia se lipse te astfel de surse vitale, ceea ce 
împiedic  relansarea sa.  

Deosebit de grave pentru produc torul local sunt situa iile, create prin 
corup ie, în care m rfurilor str ine de calitate inferioar  li se deschid generos 
por ile, pe cînd produc ia autohton  r mîne totalmente  neprotejat . 

Tot prin astfel de modalit i sunt vehiculate i implementate în practic  
elabor ri tehnico- tiin ifice neperformante, cump rate de peste hotare la pre-
uri mari, în timp ce institu iile na ionale de cercet ri i inova ii ar putea pro-

pune realiz ri mai valoroase i mai eficiente. 
De cre terea criminalit ii sunt legate i cheltuielile suplimentare pentru 

men inerea ordinii publice, cheltuieli care constituie circa 40-50% din totalul 
pagubelor pricinuite de activit ile criminale. În ultimii 30 de ani sistemul ju-
sti iei penale a crescut cu 95% în rile în curs de dezvoltare, cu 75% în cele 
cu o economie în tranzi ie i cu 50% în societ ile dezvoltate. 

Din consecin ele politice i economice ale corup iei i crimei organiza-
te pot fi u or deduse i urm rile sociale ale acestor fenomene delincvente. Se 
tie bine, c  numai o economie puternic , mereu în cre tere este în stare s  

ofere resurse necesare pentru solu ionarea problemelor sociale. O economie 
extenuat  de corup ie nu poate asigura solu ionarea problemelor sociale, chiar 
dac  cercurile guvernante ar fi hot rît dispuse s  fac  acest lucru. Neavînd 
suport economic programele sociale sunt de fiecare dat  compromise. Îns  nu 
fiecare partid politic, care aspir  la putere, ine cont de acest adev r; promisi-
unile generoase f cute în campaniile electorale r mîn de regul  nerealizate 
din cauza neacoperirii lor economice. 
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Corup ia i crima organizat  deregleaz , desfigureaz i tensioneaz  
domeniul propriu-zis al vie ii sociale nu numai prin intermediul urm rilor lor 
politice i economice, ci i în mod direct. 

O urmare social  nociv , atît indirect , cît i direct , a corup iei o cons-
tituie men inerea s ciei, stoparea eradic rii acesteia. Conceput  ca fenomen 
social conjugat cu declinul economic, s cia nu poate fi dep it  f  o cre -
tere economic  adecvat . Orice ac iuni coruptibile aduc toare de pagube eco-
nomice provoac  simultan extinderea s ciei în rîndurile largi ale popula iei. 
Poporul de rînd suport  nu numai povara grea a reformelor r u realizate, dar 
i consecin ele negative ale corup iei, care unora le aduce venituri fabuloase, 

iar pe cei mai mul i îi apas  în bezna s ciei i a lipsei de perspectiv . 
Printre consecin ele sociale ale corup iei i crimei organizate se înscriu 

pregnant i diferen ierea social  economic nejustificat , aprofundarea decala-
jului între nivelurile de trai al cercurilor oligarhice i cel al majorit ii popula-
iei. Atît s cia, cît i discrepan ele sociale sunt nu numai urm ri ale corup-
iei i ale crimei organizate, ci i cauze ale acestora, mai ales ale celei de a 

doua. 
Un grav flagel pentru economia na ional i pentru via a social  a fie-

rei ri îl prezint  depunerea în b ncile de peste hotare a sumelor enorme 
de bani, ob inu i prin corup ie i crim  organizat . Fiind sustras din circuitul  
economic, astfel de capital financiar aduce dividende numai posesorilor con-
cre i, iar la decizia acestora ar putea fi pus chiar i în slujba unor cauze anti-
na ionale.  

Este de remarcat c  consecin ele corup iei i crimei organizate sunt su-
portate de c tre toate grup rile sociale neimplicate în astfel de activit i dev-
astatoare. În mediul corupt i criminalizat func ion rii, angaja ii i antrepre-
norii one ti devin deopotriv  cu restul popula iei victime ale ac iunilor extra-
legale, întreprinse de elementele antisociale. Îns  mult mai profund sunt afec-
tate de flagelurile în cauz  p turile s race ale colectivit ii; anume acestea 
pl tesc din plin costurile sociale ale fraudelor comise de subiec ii infractori. 
Or, precum a remarcat Kofi Annan, "Corup ia love te în s raci în mod dis-
propor ionat – prin abaterea fondurilor menite pentru dezvoltare, subminând 
abilitatea guvernului de a oferi serviciile primare, nutrind inegalitatea i in-
justi ia i descurajând investi iile str ine. Corup ia este elementul-cheie al 
sub-performan ei economice i obstacolul major pentru reducerea s ciei i 
dezvoltare"132. 

                                                
132 Annan K. Cuvântare inut  cu ocazia semn rii Conven iei ONU Anti-Corup ie. 

Mérida, Mexic, 9 decembrie 2003 http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_ 
corruption/signing/Convention-e.pdf (accesat 3 octombrie 2004) 



 105

Perturbînd sfera politic , economic i social , corup ia i crima orga-
nizat  altereaz  prin aceasta i climatul moral-psihologic, domeniul cultural-
spiritual al societ ii. Îns  deteriorarea acestor sfere importante ale sociumu-
lui are loc nu numai prin intermediul politicului, economicului i socialului 
propriu-zis, ci i în mod direct. Cultura spiritual , crea ia artistic  sunt i ele 
prejudiciate de elementele i fenomenele corup toare a a încît principiul con-
curen ei libere a valorilor devine profund avariat, eterul i ecranele televizoa-
relor sunt puse preponderent la dispozi ia celora, care pl tesc mai mult, iar li-
teratura tinde s  se transforme în instrumente de propagand  politic , a tot fe-
lul de fobii, a  tot ce este obscen i indiscret. 

Opera iunile ilicite contribuie la alterarea spiritelor, a con tiin ei colec-
tive i individuale. Acesta nu este un ultim, dup  importan , efect al corup-
iei i crimei organizate. Con tiin a colectiv i cea individual  odat  deterio-

rat  continue s  r mîn  astfel, chiar dac  condi iile sau factorii obiectivi cu 
pricina au încetat s  mai existe. Aceast  remarc  metodologic  important  ne 
solicit  aten ia asupra faptului c  fenomenul con tiin ei nu este produsul unei 
simple deliber ri sau op iuni. Sentimentele de frustrare i nedreptate, de in-
certitudine i insecuritate devin cele dominante, în cazul în care corup torii, 
corup ii i criminalii impun regulile lor de joc, iar puterea public  r mîne în 
umbr  sau chiar se dovede te a fi lipsit  de vigoarea necesar . Situa ia devine 
i mai deplorabil  cînd oamenii con tientizeaz  drept "norm " c  pentru re-

zolvarea unei sau altei probleme trebuie s  devii participant la jocurile ele-
mentelor antisociale, iar aceasta necesit  s  "dai cu banul", deoarece pe cale 
oficial  nu reu ti s  solu ionezi nimic.  

 îndoial , o astfel de stare de spirit nu poate fi omniprezent i ab-
solut , ci numai fragmentar i relativ , îns  cu toate acestea nu poate s  r -
mîn  în afara analizei tiin ifice i f  aten ia practicienilor. 

adar, identificarea genezei corup iei i crimei organizate, relevarea 
factorilor obiectivi i subiectivi angrena i în provocarea lor este condi ia pre-
liminar  a elabor rii strategiilor i m surilor concrete de preîntîmpinare i co-
mbatere a acestor fenomene cu efecte degradante asupra societ ii i asupra 
individului uman.  

Aceste consecin e nocive se manifest  pe multiple planuri i la diverse 
niveluri ale edificiului social. Estomparea cauzelor este prima i cea mai im-
portant  condi ie de atenuare a fenomenelor care ne-au preocupat în acest 
demers.    

Geneza i evolu ia corup iei i criminalit ii organizate din Moldova i 
din alte state ale CSI la etapa contemporan  au repetat calea majorit ii rilor 
lumii: anemia puterii politice, ineficien a conducerii de stat, erodarea norme-
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lor, r sturnarea sistemului valoric, criza economic , racilele sociale, inclusiv 
aprofundarea diferen ierii sociale, cre terea s ciei, etc. 

Corup ia i crima organizat  nu sunt fenomene accidentale, dimpotriv , 
constituie derivate ale st rii anormale de lucruri din macro- i microstruc-
turile societ ii. Programele de combatere a corup iei i crimei organizate nu 
vor fi eficiente, dac  acestea vor avea la baz  viziuni înguste, fragmentare i 

zle ite asupra fenomenelor date. 
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ANEXE 
 
Diagrama 1. Principalele 5 cauze ale corup iei în viziunea cet enilor Re-

publicii Moldova 

 
Diagrama 2. Încrederea popula iei în anumite institu ii ale statului 
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POLITICI SOCIALE PRACTICE:  
PARADIGMA ETNIC  ÎN ÎNV MÂNTUL  

DIN REPUBLICA MOLDOVA133 
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tiin e Politice i Administrative 
ef-Catedr  Rela ii Interna ionale 

Doctor, conferen iar 
 

From the very first day the issue of interethnic relations within multi-
cultural state occupied special place in the myriad of political, social, econo-
mic issues within democratic reformations. These relations were full of com-
ple-xity, depth, emotionality, and explosive potential implicated into prob-
lems, rooted in the history and those generated by political decisions of new 
power. Problems of state and ethnic languages operation, rights, education 
and development assurance for all national minorities have been considered 
as weak points of political course. 

The modern situation of minorities’ education in the Republic of Mol-
dova is being analyzed in this article. The author describes risk and challen-
ges in the development of ethnic paradigm in the educational system, empha-
sizes practical policy fundamentals and factors of minorities’ education. 

The issue of “national minorities and education” for the Republic of Mo-
ldova should be considered from the one side as the realization of internatio-
nal approaches concerning human and national minorities rights protection,  
as European measurement of depth and quality of democratic reformation in 
the country, which since 1995 is the member of European Council. On the ot-
her side it should be considered as the main component of practical social 
politics, directed to consolidate nations dwelling on the territory of unique 
independent state and formation of new social belonging to Moldovan nation. 
As the opinion poll showed this issue reflects as political, economic, social so 
and humanitarian, cultural readiness of the independent state Republic of 
Moldova and Moldovan nation to live in a community of European nations.   

 
Dup  declararea independen ei, Republica Moldova s-a confruntat cu o 

multitudine de probleme sociale, politice i economice. Printre acestea, po-
                                                
133 Recenzent – doctor, profesor Ion SANDU 
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trivit complexit ii, adâncimii i a poten ialului exploziv i emotiv, o prob-
lem  deosebit de important  o constituie rela iile interetnice. 

 Solu ionarea ei pe parcursul perioadei de tranzi ie a fost legat  cu proce-
sul de conceptualizarea fenomenului interetnic, înr cinat în istorie precede-
nt  a dezvolt rii statalit ii moldave, i a celor legate direct de exersarea pra-
ctic  a politicii educa ionale privind minorit ile na ionale. Meritul principal 
al acestui complicat proces const  în faptul c  în Republica Moldova a fost 
creat  o baz  politico-judiciar  menit  s  reglementeze rela iile interetnice i 

 garanteze minorit ilor na ionale atât dreptul de a înv a în institu ii de ori-
ce nivel academic134, cât i posibilitatea de a alege limba dorit  de înv are.  
Acest fapt este reflectat în datele statistice referitoare la componen a pe na ionali-

i a institu iilor de înv mânt din Republica Moldova i repartizare  lor dup  
limba de instruire.135 

 
Tabelul 1. Componen a etnic  a sistemului educa ional ( %) 

coli Medii coli de Meserie Universit i, colegii  
2001-2002 1997-1998 2002-2003 1997-1998 2002-2003 

Moldoveni    81,00   79,9   80,9     72,1   72,6 
Ucrain
eni 

  6,10   6,3   6,9     8,1 
 

  7,0 
Ru i   5,28   7,8    7,5    12,6  13,6 
Gagauzi   4,83   4,4    3,3     3,5   3,7 
Bulgari   1,78   1,3    0,9     2,2   2,0 
Alte    0,91   0,3    0,5     1,5   1,1 
 

Potrivit acelora i surse oficiale, limba român  a fost limb  de predare 
pentru  – 78,50%, respectiv 464.235 studen i, limba rus  – 21,10%, respectiv 
124.899 studen i, limba ucrainean  - 374 studen i i limba bulgar  – 171 stu-
den i. 

Compara ia acestor date cu cele oferite de recens mântul din 1989 ne 
poate oferi argumente privind reu ita sau e ecul politicilor na ionale din do-
meniu, îns  pentru ni te concluzii temeinice este necesar  efectuarea unor 
studii sociologice ample.136  

                                                
134 Sistemul educa ional din Republica Moldova a fost aprobat prin Legea înv mân-

tului din  31 octombrie 1995. 
135 Vezi: Educa ie în Republica Moldova. Publica ie statistic . 2002-2003. – Chi i-

u, 2003, 34-72. 
136 Potrivit reces mîntului din 1989 distribuirea popula iei dup  componen a etnic  a 

fost: moldoveni - 63,86%,  ucraineni - 13,47%, ru i - 12,47%, gagauzi - 3,57%, bul-
gari - 2,02%, eurei - 1,5% , alte - 3,11%.  
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Drept urmare a unor strategii gre ite în politica interetnic , de-a lungul în-
tregii perioade de tranzi ie, s-au iscat nu pu ine situa ii dramatice care au de-
stabilizat ordinea, amenin ând integritatea rii i punând poporul Moldovei 
în fa a unor confrunt ri militare sau chiar conflicte armate, cum a fost cel la 
care s-a ajuns în 1992.   

Trebuie s  fim de acord cu faptul c  în existenta înc  problem  transnist-
rean  se întrevede un aspect etnic. Paradoxul const  în aceea c  în calitate de 
minoritate etnic , a c rei drepturi sunt lezate, au ajuns b tina ii, locuitori 
oficiali ai regiunii transnistrene, care doresc s  înve e în colile lor în limba 
român i nu în limba moldoveneasc  cu caractere chirilice. Evenimentele 
petrecute în vara anului 2004 în ase coli cu predare în limba român  din re-
giunea transnistrean  au încordat situa ia din ar , actualizând problema re-
la iilor interetnice în toat  varietatea ei complicat i contradictorie. Acest 
fapt subliniaz  înc  o dat  c  un poten ial important al succesului politicii in-
teretnice se croie te în sfera înv mântului.   

Asupra acestui moment atrag aten ia i rezultatele chestionarelor socio-
logice care pe de o parte confirm  c  în ara noastr , la nivel interetnic, exist  
în continuare tensiuni interpersonale i sociale, la baza c rora stau stereoti-
puri culturale formate de-a lungul anilor, neîcrederea social-psihologic  în 
mediul minorit ilor na ionale i, în sfâr it, procesul încetinit al integr rii so-
ciale i form rii identit ii statale, care, pe de alt  parte, face referin  la ori-
ginile conflictelor interetnice. Potrivit sondajelor, 43,9% din cei chestiona i 
consider  politica drept cauz  a conflictelor, 28,9% – înv mântul, 27,2%  – 
economia, rela iile interpersonale etc137.  

Asigurarea drepturilor minorit ilor na ionale în sfera înv mântului conti-
nuu presupune formarea paradigmei etnice în structura educa ional . Necesitatea 
dezvolt rii sistemului de activit i practice în domeniul politicii sociale a reie it 
din starea social  constituit  într-o ar  multietnic , cum este Moldova, la începu-
tul anilor ‘90, dar i din normele prev zute de dreptul interna ional. Potrivit cerce-

torilor în domeniu ( aranu A., Troebst S., Guboglo M., Solomon C., Stepanov 
V., ornicov P. etc.) acest proces nu s-a desf urat întotdeauna consecvent i cu 
succes, ci adeseori contradictoriu i sub influen a ideologiilor de partid, a facto-
rilor psihologici i emo ionali, astfel evitând s  se propun  solu ii reale de rezol-

                                                
137 Vezi: hicu V. Conflictul interetnic în Moldova: cauzele i solu ii. // Educa ie in-

tercultural  în Republica Moldova. – Chi in u, 2004, p.46; alaru Gh. Perspectiva 
intercurricular  a educa iei. // Ibidem, p.15-21; . -

 ( -
, ). // Ibidem, p.22-28. 
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vare a problemelor prezente în înv mântul polietnic, ceea ce a dus la acutizarea 
periodic  a rela iilor interetnice. 

În procesul form rii vectorului etnic în sistemul educa ional din republic  
se pot eviden ia urm toarele etape: 

Prima jum tate a anilor ‘90 – „perioada structural-formal  (legal )” de 
constituire a structurii cu rezultate vizibile i cu unele consecin e dureroase. 
„Omnium initium dificile”, spuneau romanii i acest fapt a fost confirmat în 
practica social  a acestui timp. Aceast  perioad  se caracterizeaz  prin influen a 
determinant  a Legii cu privire la func ionarea limbilor pe teritoriul Republicii 
Moldova i a actelor normative privind reglementarea dezvolt rii socioculturale 
a minorit ilor na ionale. Cât prive te particularit ile politicii practice, se poate 
coinchide domina ia aspectului lingvistic în restructurarea înv mântului, fapt 
despre care vorbe te i dublarea num rului institu iilor pre colare i cre terea cu 
40 a num rului de coli cu predare în limba de stat în anul 1995, fa  de 1990.   

O alt  direc ie o constituie deschiderea institu iilor de înv mânt pentru 
minorit i cu limb  de instruire respectiv : începând cu 1992 - dou coli evrei-

ti, din 1993 – ase coli ucraineano-ruse, din 1995 a unei coli bulgaro-ruse.  
Tot acestei perioade i se atribuie i introducerea larg  a limbii materne ca disci-
plin colar  în programele colare: limba g uz , bulgar , ucrainean , polo-
nez , ebraic  începând cu anul academic 1991-1992 i a limbii germane în 
1993-1994.  

Una dintre problemele acute ale acestei perioade a fost dezbinarea societ ii 
potrivit apartenen ei lingvistice în „vorbitori de limb  român ” i „vorbitori de 
limb  rus ”, având ca rezultat o mic orare substan ial  c tre 1995 a institu iilor 
pre colare i medii de înv mânt cu predare în limba rus . A fost redus cu 1/3 
num rul institu iilor pre colare i cu 140 num rul colilor medii precum i cu 
15 a colilor mixte moldo-ruse, comparativ cu anul 1990. Aceast  reducere a 
avut loc în contextul reducerii generale a num rului de coli din ar : în anul 
colar 1995-1996 – cu 96 coli mai pu ine, decât în 1990. Evident c  motivul de 

baz  a reducerii num rului de coli ruse a fost emigrarea popula iei de origine 
rus i al posibilei absen e de date veridice privind regiunea transnistrean , ceea 
ce a dus la ivirea afirma iilor privind discriminarea ru ilor i „eliminare culturii 
ruse” 138.  

Formarea i începutul activit ii societ ilor etno-culturale, inclusiv în sfera 
înv mântului, a devenit un factor determinant al „revolu iei structural-lingvis-
tice” în înv mântul din Republica Moldova. Încheierea acestei etape într-o fo-
rmul  optimist  este adoptarea Constitu iei Republicii Moldova în anul 1994, 
                                                
138 Vezi: . -

. // :  –  – -
. - ,  2003, .69 
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unde se legifereaz  dreptul minorit ilor na ionale de a înv a în institu ii de în-
mânt cu predare în limbile lor materne, ceea ce a pus fundamentul politico-

judiciar în practica politicii sociale a statului în aceast  direc ie. 
A doua jum tate a anilor ‘90 – “perioada articul rii, diferen ierii i moti-

rii” minorit ilor na ionale. Un stimulent hot râtor în dezvoltarea ulterioar  l-
a constituit adoptarea c tre sfâr itul anului 1995 a Legii despre Educa ie, potri-
vit c reia copiii, apar inând diferitor configura ii etnice, care tr iesc pe teritoriul 
republicii, au dreptul s  înve e i s  fie educa i în limba lor matern , în gr dini e 
i coli, la dorin a p rin ilor. Direc ia principal  în politica practic  de formare a 

paradigmei etnice în structura educa ional , în aceast  etap , devine crearea 
unui lan  educa ional privind studierea limbilor materne de c tre reprezentan ii 
etniilor minoritare.  

Astfel se fac primii pa i de a trece la înv mântul cu predare în limba ma-
tern  în raioanele locuite compact de ucraineni, g uzi, bulgari, se prelucreaz  
sistemul de stat al reglement rii i se pun temeliile metodicii de predare-înv -
are în institu iile de înv mânt, se formeaz  sistemul de preg tire a cadrelor 

pentru colile na ionale. Participarea civic i factorii interna ionali continu  s  
joace un rol important. Astfel, pe parcursul câtorva ani au fost create centre 
educa ionale de diferite nivele academice.  

Totu i num rul lor comparativ mic se explic  pe de o parte prin faptul c  
„statul nu poate asigura întregul spectru educa ional al unui segment de popu-
la ie ce constituie 1,5% sau chiar 13,8%”, pe de alt  parte, continu  dezvolta-
rea procesului educa ional în limba român , ceea ce compenseaz  necesita-
tea existent  de înv are a minorit ilor na ionale în limba tradi ional pre-
ferat i la libera alegere – limba rus . „Componen a na ional ” în colile 
na ionale se formeaz  potrivit disciplinelor ce comport  în mare parte informa-
ie etnocultural . „Într-un cuvânt, politica educa ional  a Republicii Moldova 

presupune posibilitatea de a face cuno tin  cu istoria, tradi iile i obiceiurile 
fiec rui etnos locuitor pe teritoriul statului, care este indubitabil o contribu ie 
important  în educa ia civic i formarea identit ii na ionale. În Moldova, s-a 
în eles c  în fa a tuturor greut ilor i contradic iilor istorice, anume libertatea 
autoexprim rii etnice poate duce la armonizarea valorilor general umane i na-
ionale”.  

Îns  la etapa actual , statul nu întreprinde întotdeauna o politic  îndrept -
it  de reglementare i control: se mic oreaz  num rul de locuri bugetare la to-

ate nivelele cu predare în limba rus , din care cauz  se reduce i num rul de 
studen i vorbitori de limba rus . Politica standardiz rii înv mântului în lim-
bile na ionale, când toate manualele în afar  de cele de limba matern i lite-
ratur  trebuie s  fie traduse din limba de stat în limbile minorit ilor na ionale 
i introduse în coli cu predarea în aceste limbi, provoac  discu i contraversate. 
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Problematic  este, mai ales, predarea istoriei. Discu iile controversate se duc în 
jurul principiilor expunerii: cantitatea informativ  pentru elucidarea unor sau a 
altor evenimente, interpretarea faptelor, datarea perioadelor istorice139.  

Lipsa cadrelor didactice calificate de a preda în limbile na ionale discipli-
nele întregului ciclu educa ional, asigurarea cu literatur  didactico-metodologi-

 în limbile minorit ilor na ionale sunt de asemenea probleme ce caracteri-
zeaz  aceast  perioad .       

Trebuie remarcat faptul c  statul î i extinde posibilit ile sale în formarea 
principiilor, tacticii, con inutului i aprovizion rii metodico-didactice în inst-
ruirea etniilor care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, prin colaborarea 
activ  a structurilor educa ionale, Departamentului Rela ii Interetnice, organi-
za iilor etnoculturale, societ ii civile reprezentate de ONG-uri, organiza ii 
interna ionale. Realizarea colabor rilor interna ionale în formatul Conven iei 
Cadru privind ap rarea drepturilor minorit ilor na ionale, care a fost semnat  
inclusiv i de c tre Republica Moldova, ofer  posibilit i de colaborare dintre 
diasporele na ionale cu mitropoliile respective, prin aceasta contribuind cu 
poten ialul lor în procesul dezvolt rii înv mântului la minorit ile na ionale. 

Începutul sec. al XXI-lea, semnificând o etap  nou , manifest  în acela i 
timp noi mijloace i fenomene în sistemul educa ional. Sunt adoptate o serie 
de legi, printre care: Legea Republicii Moldova privind drepturile persoane-
lor ce apar in minorit ilor na ionale, precum i statutul juridic al organiza ii-
lor ce le reprezint  (2001)140, decizia guvernului privind sprijinul iganilor 
(2001) i, în final, Concep ia na ional-politic  a Republicii Moldova, discuta-

 pe larg i adoptat  de c tre Parlamentul rii în 2004. 
Legiferarea oficial  a sferei de func ionare a limbilor în ar , în general, 

i în regiunile compact locuite de minorit ile na ionale, în particular, a dat 
spuns, indubitabil, la întreb rile ce îngrijorau societatea în anii ’90 i a per-

mis de asemenea f  anumite ideologii preconcepute de a se analiza aspecte 
sociologice ale func ion rii limbilor. Din acest punct de vedere, prezint  inte-
res „modelul real de extindere a presiunilor sociologice între anumite limbi”, 
care include, cum remarc  L.Drumea, „limba matern ”, „limba de studiu” i 
„limba vorbit  zi de zi”, care pot sa nu coincid , combinându-se în dependen-

 de alegerea liber  a individului. În a a fel, se efectueaz , la nivel practic, 
alegerea liber  a limbii de studiu.  
                                                
139 Vezi: . ;  

. // ibidem, p.115-117. 
140 Legea Republicii Moldova privind drepturile persoanelor ce apar in minorit ilor 

na ionale, precum i statutul juridic al organiza iilor ce le reprezint , Nr.382-XV 
din 19 iulie 2001. // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, Nr.107/819 din 4 sep-
tembrie 2001. 
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Asigurarea acestui drept democratic a fiec rui individ în parte, a generat 
în ultimii ani anumite tendin e: 
 

Tabelul 2. Stabilizarea propor iilor (în %) privind componen a na ional  a 
elevilor i studen ilor 

 Institu ii 
pre co-
lare141 

Colegii Universit i 

 2002-2003 1997 2000 2002 1997 2000 2002 
Moldoveni  80,9 77,4 76,4 77,9 72,1 70,8 72,6 
Ru i   7,5 8,5 8,6 7,7 12,6 13,9 13,6 
Bulgari   0,9 8,4 7,8 6,7 8,1 8,1 7,0 
Ucraineni   6,9 2,9 4,4 4,8 3,5 3,9 3,7 
Gagauzi    3.3 2,3 2,7 2,5 2,2 2,3 2,0 
Alte   0,5 0,5 0,5 0,7 1,5 1,0 1,1 

 
Extinderea înv mântului în limba de stat în ultimul deceniu, stimularea 

interesului practic din partea minorit ilor na ionale pentru limba de stat prin fa-
ptul de a o alege în calitate de limb  de studiu. În acest sens, prezint  interes o 
retrospectiv  istoric : dac  în 1990-1991, atunci când mi rile democratice 
abia puneau problema l rgirii sferei de func ionare a limbii române i necesita-
tea studierii ei, în colile cu predare în limba român  înv au 434.200 elevi, 
adic  60,2%, iar în anul 2002-2003 – 79,3%, ceea ce m rturise te despre schim-

ri cardinale de structur , cantitative i calitative în sistemul educa ional pe par-
cursul perioadei de independen  a Republicii Moldova. Datele prezentate mai 
jos, referitoare la limba de predare, confirm  consolidarea pozi iei limbii de stat 
i prezint  preferin ele minorit ilor etnice precum i tendin ele din acest dome-

niu.   
Printre tendin ii pozitive sunt: majorarea num rului de institu ii pre colare 

în limba de stat i limba rus . 
 

Tabelul 3. Institu ii pre colare dup  limba de instruire 
limba de instruire 2000-2001 2001-2002 2002-2003 

Mold. 789 795 850 
Rus. 185 180 195 
Bulg. 1 1 1 

                                                
141  Dup  anul de înv mînt 1997-1998 schimb rile sunt neesen iale. 
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Ucr. 1 1 1 
Total 1135 1128 1192 

 
Tabelul 4a. Repartizarea studen ilor dup  limba de instruire %  

coli medii coli de Meserie Etnii 
1997-1998 2000-2001 2002-2003 2000-01 2001-02 2002-03 

Mold. 76,1 78,6 79,3 78,0 76,8 79,0 
Rus. 23,8 21,2 20,6 22,0 23,2 21,0 
Ucr.       
Alte 0,1 0,2 0,1    

 
Tabelul 4b. Repartizarea studen ilor dup  limba de instruire %  

Colegii Universit i Etnii 
2000-01 2001-02 2002-03 2000-01 2001-02 2002-03 

Mold. 73,3 73,4 76,6 64,7 64,6 64,7 
Rus. 23,9 22,5 19,8 31,0 30,3 30,7 
Ucr. 0,6 0,5 0,6    
Alte 2,2 3,6 3,0    

 
Tabelul 3, 4a i 4b de mai sus reflect  caracteristicile deosebite i direc i-

ile de dezvoltare a vectorului etnic în sistemul educa ional din republic :  
 - p strarea prestigiului i cererii limbii ruse în sfera educa ional  a minorit -

ilor na ionale din Republica Moldova; 
– dinamica stabilizatoare a preferin elor de a alege studierea disciplinelor 

colare în limba matern . 
La acest capitol am putea suprapune câteva date, pentru compara ie: în Mol-

dova 64% de popula ie este de origine moldo-român , în schimb 78,8% de elevi 
i studen i înva  în colile cu predare în limba român ; 36% din popula ie este de 

alt  origine i respectiv 21,2% din aceasta merge în colile cu predare în limba 
rus i alte coli na ionale. Acest fapt confirm  procesul redistribuirii preferin-
elor de a alege limba de studiu: 1/3 din minorit ile na ionale alege limba român  
i 2/3 limba rus . Numai 0,1% dintre elevi i studen i aleg s  studieze în alte 

limbi ale minorit ilor na ionale.     
Mai mul i cercet tori întrev d în aceast  necorespundere corelativ a procen-

tului de ru i, ca etnie minoritar , i cel al elevilor i studen ilor ce studiaz  în lim-
ba rus , respectiv 5,28% i 21,1%, lipsa anumitor posibilit i, în ceea ce prive te 
minorit ile na ionale (excep ie ru ii) de a studia fie în limba lor matern , fie în li-
mba de stat142. Problema dat  peste care se trece uneori nu este una simpl , ci me-

                                                
142 Anghel E. Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile minorit ilor nation-

ale: între deziderat i realitate. // Minorit ile na ionale i rela iile interetnice: tra-
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rit  o deosebit  aten ie, din cauza c  la baza ei stau tradi ii i obiceiuri culturale 
adânc imprimate în con tiin a etnic  a fiec rei na iuni în parte, precum i motive 
de ordin socio-cultural i economice.  

Examinarea st rii înv mântului li a bazelor sociologice privind motiva-
rea alegerii limbii de studiu de fiecare minoritate na ional  în parte permite, 
la etapa actual , de a eviden ia probleme i perspective ale politicilor practice 
atât în domeniul înv mântului, cât i cel al rela iilor interetnice.  

Ucrainenii în sistemul educa ional. Sistemul educa ional ce implic  ucraine-
nii reprezint  o paradigm  complet  de înv mânt etnic, ce se poate fi raportat  
la performan ele politicii practice în sfera înv mântului pentru minorit ile na i-
onale din Moldova.  

În republic  func ioneaz :  
- o institu ie pre colare cu predarea în limba ucrainean , în or. Chi in u; 
- dou coli ucraineano-ruse, în Chi in u; 
- limba i literatura ucrainean  se pred  ca disciplin  în coli. 
- un centru de preg tire a profesorilor de limb i literatur  ucrainean , la 

Lipcani, nordul Republicii Moldova. 
- o catedr  universitar  de preg tire a profesorilor de limb i literatur  uc-

rainean  la Universitatea de Stat „Aleco Russo” din B i.  
Reducerea num rului celor ce studiaz  în limba ucrainean  pune problema 

anumitor cauze i motiva ii. Unele r spunsuri în aceast  problem  sunt oferite de 
studiile sociologice în domeniu. A adar, în localit ile compact locuite de ucrai-
neni din jude ele Edine i B i, unde pe parcursul istoriei, s-au stabilit deja rela ii 
cordiale dintre moldoveni i ucraineni, cei chestiona i la întrebarea: „Câ i ucraI-
neni (%) prefer  s i dea copiii în coli cu predare în limbile român , rus i uc-
rainean ?”, au r spuns astfel: 15,3% au ales limba ucrainean , 25,5% limba ro-
mân i 38% limba rus 143. Adic , ordinea preferin elor de a alege limba de 
studiu este urm toarea: rus , român , ucrainean .  

                                                                                                     
di ia european i experien a noilor democra ii pentru Moldova. Vol.1. - Ia i: Pan- 
Europe, 2002, p.12-13. 

143 Chestionarul sociologic „Situa ia na ional-lingvistic  în Moldova”, formulat de 
Departamentul rela ii interetnice din Republica Moldova în anul 2003, a chestionat  
98 speciali ti de diferit  na ionalitate – lucr tori din administra ia local i direc-
tori de coli moldo-ruse, reprezentând diferite na ionalit i. Vezi: . 

-
 ( ). 

// Minorit ile na ionale i rela iile interetnice: tradi ia european i experien a no-
ilor democra ii pentru Moldova. - Ia i, 2002, p.144-145. 
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 Rezultatele cercet ri sociologice, realizate de sociologii Academiei de tiin-
e a Moldovei i Rusiei pe tema „Minorit ile na ionale din Chi in u. Limba, ce-

enia, orientarea politic ” au demonstrat urm torul fapt: 33% din ucraineni au 
spuns c  limba lor matern  este cea ucrainean , 13% au amintit-o ca limb  ma-

tern  al turi de cea rus , iar mai mult de jum tate din ucrainenii ora ului Chi in u 
(51%) au recunoscut c  limba lor matern  este cea rus . De aici deriv  concluzia 

 sfera de func ionare a limbii ucrainene se limiteaz  doar în cadrul familiei sau 
a cercului de cuno tin e i prieteni, în timp ce limba rus  î i p streaz  în continua-
re statutul de limb  de comunicare interetnic .    

Lectorii Universit ii de Stat „A.Russo” din B i, în cadrul c reia înc  
din 1992 se preg tesc speciali ti bilingvi la specialitatea „Filologie ucrainea-

i român ”, sunt constrân i de asemenea sa recunoasc , c  este pu in ridi-
cat prestigiul studierii limbii ucrainene, ca specialitate universitar . i, de i 
absolvirea facult ii cu specialitatea dat  presupune c tarea licen ei de pro-
fesor de limb  ucrainean i român , absolven ii universit ii predau în scoli, 
de regul , limba de stat, i nu pe cea ucrainean .  

Stratificarea socio-lingvistic  determin  alegerea p rin ilor de a- i da co-
pii s  înve e, ace tia preferând ca odraslele lor studieze în limbi de circula ie 
mai larg  – limba de stat i cea rus . Perspectiva studierii limbii ucrainene r -
mâne a fi cea de continuare a studiilor sau de angajare la serviciu în Ucraina. 

i în acest caz existe anumite motive: mai întâi, lipsa în Moldova a verticalei 
educa ionale în limba ucrainean , cât timp situa ia lingvistic  din republic  
necesit  cunoa terea limbii române, în cazul angaj rii i adapt rii sociale, 
precum i celei ruse.  

Ministerul Educa iei cu sus inerea B ncii Mondiale a elaborat i editat 
curriculumul la limba i literatura ucrainean  pentru clasele primare, gimna-
ziale i liceale, precum i manuale pentru clasele 1-9; de asemenea au fost 
editate Curriculumul la istorie, tradi ii i cultur  ucrainean  pentru clasele 1-
9. Totu i înv mântul în limba ucrainean  nu r spunde înc  cerin elor soci-
ale locale i nu poate concura u sistemul educa ional în limba rus , care are 
deja o tradi ie metodologic i un nivel superior de utilizare.  

Alte motiva ii: lipsa posibilit ilor studen ilor ucraineni de a- i continua 
studiile în limba matern  pe teritoriul Republicii Moldova, problema ulterioa-
rei adapt ri în condi iile pie ei de munc  din Moldova la integrarea în via a 
social . În rezultat, tot mai pu ine posibilit i li se deschid absolven ilor coli-
lor ucrainene cu predare complet  în limba ucrainean  (în cazul în care nu tu-
turor le convine s  mearg  mai departe în Ucraina), iar absolven ii colilor 
ucraineano-ruse pot utiliza în cel mai bun caz sistemul de înv mânt în lim-
ba rus  existent în ar , i numai absolven ii colilor ucraineano-moldovene ti 
au posibilitatea de a continua studiile în Moldova, Ucraina, Rusia sau Româ-
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nia, având în acela i timp mai multe anse reale de participare în procesele de 
integrare etnic . Dezvoltarea sistemului colar ucraineano-moldovenesc este 

zut ca fiind unul de perspectiv i de c tre speciali tii interesa i de înv -
mântul ucrainenilor în Moldova144.  

Ru ii în sistemul educa ional. Acuitatea acestei probleme, ce are un cara-
cter obiectiv, e legat  de schimb rile socio-politice de dup  proclamarea in-
dependen ei Republicii Moldova în care nu s-a evitat politizarea i ideologi-
zarea ei prin adoptarea unor hot râri neadecvate. Toate acestea se refer i la 
formarea înv mântului pentru alte minorit i na ionale, numai c  în ultimul 
caz el a trebuit s  înceap  de la zero, iar studierea în limba rus  are r cini 
adânci istorice, sociale i culturale. De aceea toate schimb rile se apreciaz  
prin prism  negativ , rareori permi ându-se anumite performan e.  

Potrivit statisticii, num rul elevilor din colile cu predare în limba rus  a 
constituit 65,7% în anul 1988 / 1989 (amintim: în cazul când avem dup  re-
cens mântul din 1989 - 13% de popula ie rus , 35,5% din popula ie constitu-
ind minorit ile na ionale, iar 64,5% - fiind moldoveni), îns  deja în anul 
1990-1991 acest indiciu ar ta 39,76% ca rezultat al reformelor democratice 
de pân  la declararea independen ei Republicii Moldova. În continuare proce-
sul nu s-a desf urat atât de radical: 1991 / 1992 – 34, 4%, 1995 / 1996 – 
24,6%, 1997 / 1998 – 23,8%, 2002 / 2003 -20,6% .  

Într-adev r, în prima jum tate a anilor ‘90 a avut loc o reducere substan-
ial  a num rului de coli cu predare în limba rus , precum i a num rului ce-

lor ce studiaz  în acestea, pân  la 13,8%, cauza fiind anumi i factori obiectivi 
i subiectivi, cu caracter politic (metodele de conducere), social (procesele de 

migrare) i cultural (propria dorin  a ru ilor de a înv a limba de stat).  
La etapa actual  se observ  o stabilizare a situa iei, un rol important 

având în acest sens adoptarea în anii 2001-2004 de c tre Parlamentul Repub-
licii Moldova a Legii privind actele st rii civile, Legii privind minorit ile na-
ionale, Concep iei politicii na ionale a Republicii Moldova în care au fost re-

flectate anumite realit i socio-culturale: potrivit rezultatelor sondajelor soci-
ologice, majoritatea absolut  a popula iei Moldovei posed  într-o m sur  mai 
mare sau mai mic  limba rus . 

Trebuie s  recunoa tem c  în afar  de sistemul de înv mânt în limba de 
stat, numai înv mântul în limba rus  formeaz  o vertical  ce permite l rgi-
rea posibilit ilor de studiere a minorit ilor na ionale. Ca rezultat, în ultimul 
timp, se reliefeaz  anumite tendin e de majorare a num rului celor ce studia-

 în limba rus  prin deschiderea de grupe ruse suplimentare în baz  de cont-

                                                
144 Vezi: . . // 

 –  – . - ,  2003, .186-190. 
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ract i de reluare a procesului de preg tire a speciali tilor în limba rus  la di-
ferite specialit i, precum i majorarea num rului de burse din buget pentru 
vorbitorii de limb  rus .   

În sistemul înv mântului profesional-tehnic, în anul 2002, s-a intro-
dus predarea cursurilor în limba rus  la colile de meserii (30 grupe, peste 
900 persoane), coli politehnice (16 grupe, 402 persoane) i în trei coli 
profesionali tehnice, unde frecventeaz  748 de studen i. În total pe ar , în 
anul 2002, s-a înregistrat 59 de colegii (43 de stat i 16 private) i 49 unive-
rsit i (14 de stat i 35 private). Atât în institu iile de stat, cât i în cele pri-
vate s-au constituit grupe cu predare în limba rus , num rul acestor studen i 
constituind 16-18% sau 23-25% din num rul total de studen i pe ar .    

Numai în universit ile de stat grupele bugetare rezervate pentru studen ii vo-
rbitori de limba rus  au constituit 19% din num rul studen ilor. În anul academic 
2001-2002 Ministerul Educa iei al Republicii Moldova a majorat num rul gru-
pelor cu predare în limba rus  în colegii pân  la 23%, iar la universit i pân  la 
28-30%. A crescut vizibil num rul grupelor cu predare în limba rus  al Uni-
versit ii de Stat din Moldova, Universit ii Tehnice a Moldovei, Universit ii 
Pedagogice de Stat „Ion Creang ”, Universit ii de Stat „Aleco Russo” din 

i. Concomitent cu cre terea în universit i a num rului de grupe ruse este 
renovat i planul de preg tire la specialit ile socio-umane ca filologia, jurnalis-
tica i managementul. În cele mai mari universit i: USM, Universitatea Peda-
gogic  de Stat „I.Creang ” i Universitatea de Stat din B i func ioneaz  câte o 
catedr  de filologie rus 145.  

uzii în sistemul educa ional. În autonomia g uz , ce exist  de ju-
re din anul 1994, se acord  o aten ie sporit  rena terii limbii i culturii na io-
nale. În acest sens Adunarea Popular  a adoptat o Lege care prevede c  lim-
bile oficiale pe teritoriul Unit ii Teritorial-Administrative (UTA) sunt limbi-
le g uz , moldoveneasc i rus . Pe lâng  acestea, se acord  toate condi iI-
le necesare de func ionare a limbi bulgare i ucrainene. Evident, Concep ia 
politicii na ionale a Republicii Moldova din 2004 prin recunoa terea oficial  
statutului limbilor g uz , moldoveneasc i rus  pe teritoriul UTA G u-
zia a legiferat situa ia social  existent  de mai multe ani. 

În UTA G uzia exist  un sistem educa ional complex care reprezint  o 
parte component  a unui singur spa iu educa ional al Republicii Moldova inc-
luzând toate nivelele: coli primare i generale, licee, colegii i o universitate, 
deschis  în 1991. Este necesar de a men iona c  asigurându-se “succesiunea is-
toric  a genera iilor, p strarea, extinderea i dezvoltarea culturii na ionale”146 
                                                
145 Vezi: . Ibidem, p.69 
146 Vezi: . (1990-2000). . – 

, 2001, .36. 
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uzii in majoritatea sa absolut  au ales în anul de studiu 2002-2003 studie-
rea limbii materne ca disciplin i limba de instruire - limba rus  – 99,4% (în 
anul 2000-2001- 96,9%) din toate institu ii pre colare, respectiv (0,6%) – limba 
moldoveneasc  (în anul 2000-2001- 3,1%).147 Este greu de a în elege dar reali-
tatea este reflectat  în publica ia statistic  oficial i ilumineaz  foarte mult din 
procese social-politice, social-economice, socioculturale contemporane. 

La Universitatea de Stat din Comrat, predarea cursurilor se petrece în lim-
bile g uz , român , rus , bulgar , englez .a. Facultatea Cultur  Na ional  
preg te te cadre didactice, speciali ti pentru institu iile de înv mânt, cultur  
i mijloace de informare în mas  la specialit ile: „limba i literatura g uz ”, 

„limba i literatura g uz i român ”, „limba i literatura bulgar i român ”. 
Studierea aprofundat  a limbilor regionale i a etnografiei constituie compone-
ntul etnic de preg tire a speciali tilor la specialitatea „istorie”, „pedagogia înv -

mântului primar”, „culturologie”, „regie”, „coreografie”, „dirijor al orchestrei 
na ionale” .a.  

În cadrul universit ii se poate face studii de doctorat la specialitatea 
„Limbi turcice”. La facult ile de Economie, Tehnologii ale produc iei, Prelu-
crarea produc iei agricole, precum i cea de Drept limbile prioritare de preda-
re sunt româna i rusa, inclusiv la sec ia prin coresponden . Universitatea 
colaboreaz  cu alte centre interna ionale, realizând un proces amplu de 
schimb de experien  pentru profesori i studen i.148  

Bulgarii în sistemul educa ional. Regiunea de sud a Moldovei, în speci-
al raionul Taraclia, este cel mai dens populat de bulgari. Circa 40% din popu-
la ia local  sunt bulgari i potrivit tradi iei istorice (primele coli cu predare 
în limba bulgar  au fost deschise în anii 1917-1918) anume aici s-a acumulat 
o experien  bun  în ceea ce prive te organizarea înv mântului în limba bu-
lgar . În aceast  direc ie s-au întreprins urm toarele ac iuni:  

- Se introduce limba bulgar  ca disciplin colar  obligatorie: în 1991 / 
1992 au fost 6700 elevi i studen i, în 1995 / 1996 – 7100 elevi i studen i; 

-  Se deschid coli cu predare în limba bulgar : în 1995 / 1996 este des-
chis coala ruso-bulgar , unde s-a format o clas  de elevi în num r de 30 pe-
soane; 

- În Chi in u s-a deschis coala bulgar  „V.Levski”; 
- Se deschid filiale bulg re ti la Universitatea de Stat „Ion Creang ”, 

Universitatea de Stat din Comrat, Colegiul pedagogic „Sf. Chiril i Metodiu” 
din Taraclia, Colegiul muzical din Tvardi e; 
                                                
147 Vezi: Educa ie în Republica Moldova. Publica ie statistic . 2002-2003. – Chi i-

u, 2003, p.37. 
148 Vezi: Comrat State University. Ministry of Education and Science of Moldova. – 

Chisinau, 2002, p.7-8. 
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- Anual sunt trimi i la studii în institu iile de înv mânt superior din 
Bulgaria peste 60 de absolven i ai liceelor din Moldova. Actualmente în Bul-
garia studiaz  peste 300 de studen i moldoveni de origine bulgar  în 28 de 
institu ii superioare i medii de înv mânt; 

- Se consolideaz  sistemul de preg tire a cadrelor didactice pentru pre-
darea limbii bulgare, precum i activitatea pedagogic  în colile bulg re ti: în 
ultimul deceniu circ  de 2000 de speciali ti din Moldova au f cut stagierea în 
diferite centre didactico-metodice i universit i din Bulgaria; 

- Se invit  speciali ti din Bulgaria pentru a preda în colile de diferit ni-
vel contingentului de elevi i studen i bulgari. În fiecare an, sunt angaja i ast-
fel pân  la 20 de profesori.  

- Se practic  preg tirea i publicarea manualelor i materialelor didac-
tice la limba i literatura bulgar  cu participarea pedagogilor bulgari. Astfel 
au fost editate manuale noi pentru clasele 5-7, i 8-10.  

Rezultatele sondajului sociologic „Bulgarii Moldovei: orient ri valori-
ce”, realizat în toamna lui 1998 de Societatea tiin ific  a bulgarilor din Re-
publica Moldova împreun  cu Asocia ia Sociologilor din Bulgaria (la sondaj 
au participat 684 de responden i), a demonstrat c  75% dintre bulgarii inter-
vieva i au fost de acord cu necesitatea studierii în coli a limbii lor materne. 
Cu toate acestea doar 21% dintre responden i au sus inut ideea unei coli nu-
mai cu predare în bulgar . Alte 50% consider  necesar  studierea limbii bul-
gare ca disciplin  obligatorie, iar 29% - ca disciplin  facultativ .  

Pentru compara ie, amintim c  34 directori ai institu iilor de înv mânt 
din raionul Taraclia i mai mul i colaboratori ai sistemului educa ional de di-
ferite na ionalit i (majoritatea fiind de origine bulgar  – 22 persoane), la înt-
rebarea „În ce limb  dori i s  studieze copii dvs?”, majoritatea (91,1%, dintre 
care 91,6% bulgari) au r spuns c  prefer coala cu predare în limba rus , 
având ca obiect de studiu limba bulgar i cea român . Numai 8,8% din res-
ponden i (9,0% bulgari) au ales coala cu predare în limba bulgar , având ca 
disciplin colar  limba român i rus .149  

Din aceste date reiese clar c  în mediul bulgar s-au stabilit tendin a de a 
studia limba de stat i pe cea matern  ca discipline colare, în timp ce majori-
tatea bulgarilor din Moldova aleg limba rus  drept cea în care s i fac  stu-
diile. Acest lucru se confirm  prin examinarea dinamicii dezvolt rii înv -
mântului în limba bulgar : din 1995 func ioneaz  numai o coal i o institu-
                                                
149 Vezi: .  

 ( -
). // Minorit ile na ionale i rela iile interetnice: tradi ia euro-

pean i experien a noilor democra ii pentru Moldova. – Ia i,  2002, V.2, p.143-
145. 
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ie pre colar  cu predare în limba bulgar . Cu toate aceste c tre anul 2002 s-a 
înregistrat o sc dere brusc  a celor antrena i în educa ia pre colar : de la 
11,1% în anul 2000 la 9,8% în 2002, în timp ce num rul celor ce studiaz  în 
coala medie s-a stabilizat: 171 persoane.        

Riscurile i provoc rile contemporane ale dezvolt rii etno-sociale. Pro-
cesul democratiz rii înv mântului i cre rii anumitor condi ii de studiu pen-
tru minorit ile na ionale este evident. Cu toate acestea se cere de men ionat  

 nu doar statistica i transform rile structural-institu ionale determin  prob-
lemele etnice ale înv mântului contemporan din ara noastr , ci i elemen-
tele fundamentale ento-culturale i etno-sociale, care comport  anumite ris-
curi ale dezvolt rii etno-sociale, precum i formeaz  energia anumitor provo-

ri destabilizatoare ale vie ii social-politice care frâneaz  procesele democ-
ratice de integrare din Republica Moldova.  

Prin riscuri în elegem aici apari ia unui ir de contradic ii nemanifestate 
ce comport  un poten ial al destabiliz rii sociale, care necesit , de regul , 
anumite hot râri politice preventive. În acela i timp, provoc rile sunt ni te 
focare existente amenin ând cu destabilizarea social . Acestea pun la ordinea 
zilei necesitatea adopt rii unor m suri de maxim  importan  de ordin politic 
i administrativ pentru solu ionarea problemei date. În a a fel, riscurile sunt 

poten iale provoc ri în ascensiune, iar provoc rile sunt riscurile deja imposi-
bil de evitat. În rezolvarea situa iilor de risc i a provoc rilor sociale un rol 
important îl are politica practic  axat  pe libertatea politic i sistemul de 
„public relations” care sunt în stare s  influen eze efectiv mecanismele exis-
tente i care corespund situa iei create.  

Riscuri politico-judiciare:  
- Baza legislativ  a Republicii Moldova: anumite contradic ii în baza le-

gislativ  a Republicii Moldova realizate în practic .  
- Noncorcondan a activit ii diferitor ramuri ale puterii în sfera rela iilor 

interna ionale; 
- Nerespectarea reprezentan ei minorit ilor na ionale în organele cent-

rale ale puterii i în serviciul de stat al Republicii Moldova, în organele pute-
rii locale, în localit ile nelocuite compact de o anumit  etnie, precum i în 
armata na ional , poli ie etc. 

- Problema lingvistic .  
- Limitarea accesului la informa ie a persoanelor ce posed  limba de 

stat. 
- Politizarea problemelor din înv mânt. 
Riscuri social-economice: 
- Sfera socio-economic  nu asigur  existen a educa iei pe vertical  în li-

mbile tuturor minorit ilor na ionale; 
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- Interna ionalizarea i globalizarea pie ei muncii stimuleaz  interesul 
studierii limbilor de circula ie interna ional  (englez , francez , rus , germa-

, spaniol , chinez ) i reduce interesul pentru studiul în limbile minorit i-
lor na ionale.  

- Finan area culturii minorit ilor na ionale la nivel de stat nu corespun-
de cerin elor dezvolt rii.  

- Nivelul redus de computerizare în ara. 
- Aspectul economic de acces la mijloacele de informare în mas , inclu-

siv cele electronice.  
Riscuri socio-culturale i socio-politice: 
- Prestigiul înv mântului în limbile minorit ilor na ionale nu este în 

cre tere, ci în descre tere; 
- Necesitatea literaturii de profil în limbile minorit ilor na ionale nu se 

editeaz  la un nivel necesar; 
- Organiza iile etno-culturale pot c dea sub influen a i controlul parti-

delor politice în scopul de a- i atinge interesul (sus inerea i mobilizarea ale-
torilor g uzi le-a asigurat candida ilor din partea Partidului Comuni tilor 

din Moldova mai mult de 80% de voturi din partea UTA G uzia la alegeri-
le din 2001)150; 

- Comunicarea interetnic  – o problem  a unui stat polietnic, presupune 
anumite contradic ii multiculturale i de educa ie tolerant  într-un mediu mo-
noetnic din colile na ionale, distan area colilor na ionale, sl birea pozi iilor 
de bilingvism.  

- Cadrele didactice nu sunt libere de anumite prejudec i etnice i- i  pe-
rmit s  fie atra i împreun  cu elevii i studen ii în diferite ac iuni politice, pe-
rmit manipularea copiilor i p rin ilor.151  

- Men inerea ciclului socio-umanitar în contextul înv mântului nu co-
respunde cerin elor educa iei multiculturale i a apropierii colilor na ionale 
la acela i nivel comunicativ.   

În încheiere este necesar de eviden iat c  fundamentul sistemului educa-
ional în care se respect  dreptul la înv mânt al minorit ilor na ionale cup-

rinde trei elemente importante:  
- spiritul democratic al sistemului politic, menit  s  asigure influen a 

minorit ilor na ionale la luarea de decizii politice, libertatea de a alege i ac-
cesul la înv mânt prin existen a unei paradigmei etnice clar pronun ate în 
strategia educa ional  contemporan ; 
                                                
150 Vezi:  M.. . 

. // ibidem, V.1, p.140-143 
151 Vezi: .  – 

. // Ibidem, V.1, p.83. 
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- economia social-orientat , menit  s  asigure leg tura dintre „studiere 
i angajare”, care nu ar permite dezmembrarea capitalului uman în fluxuri 

migra ioniste, care nu este un fenomen de la sine, ci o parte a politicii de dez-
voltare a resurselor umane în Moldova; 

- procesul culturalizator, care include dezvoltarea culturilor i a literatu-
rilor na ionale, ca baz  a liberei form ri de preferin e etnice i de l rgire a po-
sibilit ilor de studiere în limbile minorit ilor na ionale.  

În calitate de condi ii necesare i factori efective de dezvoltare merit  ac-
centuate urm toarele: 

- Cercet ri tiin ifice sistematice (sociologice, etnografice, literare 
etc.) care vor permite de a se face o evaluare real  a st rii înv mântului, de 
a vizualiza adev ratele puncte slabe, de a aprecia anumite tendin e, de a atra-
ge aten ia publicului asupra problemei i, în sfâr it, de a înlesni elaborarea 
unei politici practice i a unor m suri de solu ionare a problemelor;  

- Introducerea într-un singur sistem de înv mânt, indiferent de limba 
de predare, a unor strategii educa ionale contemporane recunoscute la nivel 
interna ional, îndreptate spre formarea unei „identit i etnice pozitive” i a 
unei educa ii multiculturale i tolerante; 

- Utilizarea p ilor pozitive a bilingvismului, un fenomen constituit is-
toric, în calitate de poten ial de interac iune într-o societate polietnic ; 

- Poten ialul sistemului socializ rii la nivel de familie- coal -grup ca 
baz  de priceperea a lumii ca „unitate prin varietate”, formarea unei comuni-

i sociale i a unui „mediu pa nic de trai”  
- Oferirea tuturor cet enilor Republicii Moldova educa ia civic i judi-

ciar , indiferent de limba instruirii; 
- Computerizarea larg  ca factor al dezvolt rii; 
- Perfectarea sistemului de informare în mas i accesul la informa ie; 
- Organiza iile etno-culturale cu o influen  vizibil  la formarea politicii 

educa ionale i necesitând o examinare mai evident ; 
- colaborarea interna ional  în domeniul înv mântului, func ionarea 

organismelor interna ionale, menite s  asigure respectarea drepturilor i gara-
iilor minorit ilor na ionale, ca baz  a variet ii culturale într-o societate de-

mocratic  deschis . 
Problema privind „Minorit ile na ionale i înv mântul” în Republica 

Moldova necesit , la etapa actual , o examinare sub dou  aspecte: pe de o pa-
rte, ea este o realizare în practic  a strategiilor interna ionale de respectare a 
drepturilor omului i a minorit ilor na ionale fiind o dimensiune european  a 
calit ii transform rilor democratice în Republica Moldova, statul - membru a 
Consiliului Europei din anul 1995. Pe de alt  parte ea este o componenta fun-
damental  a politicii sociale practice îndreptat  spre consolidarea rela iilor 
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dintre etniile ce locuiesc pe teritoriul unui stat independent formând împreun  
o comunitate social  nou  – poporul statului moldovenesc contemporan. Ace-
ast  problem  con ine esen a i reflect  voin a politic , economic , social , 
umanitar i socio-cultural  a Republicii Moldova de a se integra în comuni-
tatea na iunilor Europei.152      
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In given article the problem of corruption in a transition period and me-
thods of struggle against it is considered by the example of the Republic of 
Moldova. Concept corruption has very ancient roots, transitional specificity 
consists that it generates new forms of corruption mutual relations by a life. 

For the Republic of Moldova corruption is not new concept. Corruption 
attitudes developed in Moldova during centuries, becoming a part of culture, 
tradition. The transition period has brought new features to these attitudes. 
Studying of these features should help to develop a technique of struggle 
against corruption. 

One of the basic conditions of struggle against corruption including in 
the transit countries, there should be an active participation of a civil society 
in counteraction to this harm, however without the system approach on the 
part of the state all efforts will be vain. It once again proves, that struggle 
against corruption should be complex. 

The problem of struggle against corruption is that the given phenomenon 
in the majority of the countries is considered outside of the system approach, 
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i.e. in a separation from process of globalization, that negatively affects effi-
ciency of struggle against it. 

In a transition period struggle against corruption carries a shade of po-
litical strike. 

Recommendations on restriction of corruption are based on supervision 
of distinctions in its level between the "healthy" and "sick" countries where 
under "unhealthy" the transit countries are meant. 

To understand and estimate opportunities of struggle against corruption 
in Moldova, it is necessary to analyse possible participation in the decision 
of this problem of the basic partners: authorities, key components of a civil 
society and a society as a whole. 
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This article is dedicated to the role of the media in projecting political 

interest of the Republic of Moldova during the transitional period. 
In the state of territorial dismemberment of our country the media does 

not show any civic responsibility and continues to stimulate the secessionist 
endeavors of some political groups, which substitute national and state inter-
est with their own selfish goals. 

Under these conditions the media in Moldova should do more to actively 
promote national interest and values.   
 

Ideea consensului social-politic, actual  de la sfîr itul anilor ’90 ai seco-
lului trecut pîn  în zilele noastre, ca parte constitutiv  a abord rii conceptuale 
a procesului tranzitoriu transforma ional în Republica Moldova, poate fi exa-
minat  doar în contextul corelativ interes particular/individual i general / na-
ional-statal. 

Dup  pr bu irea Uniunii Sovietice noile state posttotalitare au ap rut, cît 
n-ar fi de paradoxal, anume sub presiunile antistatale ale mi rilor de eliber-
are na ional , care tratau institu iile statale doar ca ni te mecanisme de con-
strîngere a intereselor na ionale, ca o frîn  în calea constituirii identit ii na-
ionale a popula iei. Tendin a de a nu pune semn de egalitate între na iune i 
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stat determin i pîn  azi multitudinea vectorilor în politica intern i extern  
a diferitelor grupuri i comunit i de interese din Republica Moldova. Mozai-
carea intereselor na ional-identificative ale na ionalit ilor i identit ilor isto-
rice în limitele aceluia i stat în devenire, plus pozi iile puternice ale mentali-

ii i comportamentului totalitar în construc ia acestuia, au condus la grave 
instabilit i i conflicte162. 

În acest studiu vom încerca o abordare a intereselor na ional-statale la 
macronivel, ceea ce presupune subordonarea obiectivelor activit ii politice 
unor valori, în afara c rora existen a de-jure i de-facto a statului ca atare ar fi 
problematic : suveranitatea, integritatea teritorial , securitatea economic , 
financiar-valutar , promovarea politicii externe a neutralit ii, conform Con-
stitu iei, dezvoltarea institu iilor democratice i a. 

Cu alte cuvinte, apelînd la formula lui S.T ma , interesul na ional presu-
pune „prioritatea absolut  ce subordoneaz  necondi ionat ansamblul ac iuni-
lor unei na iuni în func ie de evolu ia situa iei sale interne i a mediului inter-
na ional”163. 

Iar mass media, interp trunzînd cu cîmpul politic, poate juca rolul nu 
numai de moderator, ci i de integrator i coagulator al intereselor na ionale. 

Or, o societate de tip democratic, o na iune, un stat nu pot exista i func-
iona în normalitate, dac  lipse te factorul coagulator al intereselor tuturor ce-

enilor, interdependen a intereselor individului, grupurilor, societ ii (statu-
lui) în general. Paradigma democratic  postuleaz  un concept al interesului 
general, conform c ruia interesele particulare (adic  ale p ilor) nu sunt con-
trare i alternative, ci, dimpotriv , constitutive, în elegîndu-se prin aceasta c  
interesele particulare contribuie în mod poten ial la constituirea interesului 
general164. J.Habermas accentueaz  c  anume politica este acel mediu, care în 
mod firesc solidarizeaz  cet enii unei comunit i, care apriori descoper  
recunoa terea reciproc  a drepturilor i intereselor fiec ruia dintre ei165. În-
su i procesul democratic, subliniaz  autorul, f când trimiteri la concep iile 
„liberale”, are misiunea de programare a statului în interesele societ ii. Ast-

                                                
162 Cf.: Saca V. Interese politice i rela ii politice. Dimensiuni tranzitorii. – Chi in u: 

CE USM, 2001, p. 258-265. 
163 T ma  S. Dic ionar politic. Institu iile democra iei i cultura civic . – Bucure ti: 

Casa de editur i pres  „ ansa” SRL, 1996, p.134. 
164 Fisichella D. tiin a politic . Probleme, concepte, teorii. – Chi in u: CE USM, 

2000, p.293. 
165 . . . – -

: , 2001, .382. 
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fel, unul din rolurile primordiale ale statului de drept, o func ie a sa fundame-
ntal  este anume de reprezentant i ap tor al intereselor na ionale166. 

Profilarea intereselor na ionale este determinat  de mul i factori: econo-
mic, politic, social, demografic, sociologic, istoric, informa ional. Interesele 
na ionale, ca termen este asociat înc  din secolul XIX cu calificativele „secu-
ritate na ional ”, „interese supreme”, „interese vitale”, care au substituit cele 
de „demnitate” i „onoare na ional ”, proprii politicii personificate de suve-
ran a epocii dinastice. 

În perioada celor dou  r zboaie mondiale i cea a „r zboiului” rece inte-
resele na ionale au ob inut echivalentul de „putere”, vectorul politicii de stat 
fiind orientat nu numai spre ap rarea securit ii sale, a na iunii proprii dar 
mai mult – la justificarea agresiunilor militare împotriva altor state. Astfel, 
numai dup  fondarea ONU în 1945 în lume au avut loc peste o sut  de r zbo-
aie, protagoni ti fiind chiar membrii acestui forum interna ional, fondat în 
mod special ca un instrument al men inerii p cii. Practic, nu exist  punct geo-
grafic, unde în aceast  perioad , nu s-ar fi manifestat „interesele na ionale” 
ale marilor puteri. SUA în Coreea, Vietnam, în Caraibe, America Latin , Af-
ganistan, Iraq; URSS în Ungaria, Cehoslovacia, Afganistan; China în Tibet i 
Vietnam; Turcia în Cipru; Israel în teritoriile rilor arabe vecine. Aceste „in-
terese vitale” au fost motivate pentru conflictele armate dintre ri ale lumii, 
avînd la baz  preten ii teritoriale: Marea Britanie – Argentina; India – Pachis-
tan; Iran – Irac; China – URSS; China – Taiwan, Vietnam – Cambodgia etc. 

Acest model al „intereselor vitale” este amplificat la nivel global, vizînd 
ap rarea democra iei i contracararea terorismului interna ional. Mass media 
scrise i audiovizuale, de cele mai multe ori, sunt angajate în sprijinul ac iuni-
lor statului respectiv, promovând imagini favorizante puterii. 

În toate rile est-europene postautoritare perioada de tranzi ie este mar-
cat  prin ac iuni de determinare a intereselor identit ii na ional-statale. În 
Republica Moldova aceast  problem  se configureaz  într-un mod deosebit 
de acut. Disensiunile în conceptele de baz  ale strategiei dezvolt rii Republi-
cii Moldova, instabilitatea i „fluiditatea” regimului politic – numai pe par-
cursul unui deceniu în ara noastr  au fost trei regimuri: preziden ial (3 septe-
mbrie 1990–28 iulie 1994), semipreziden ial-semiparlamentar (29 iulie 1994 
– 4 iulie 2000) i parlamentar (5 iulie 2000)167, dezmembrarea teritorial i 
cursul inert al reformelor social-economice, politica extern  descump nit i 
                                                
166 Bondrea A. Opinia public , democra ie i statul de drept. – Bucure ti: Editura 

Funda iei „România de Mâine”, 1996, p.200. 
167 Cernencu M., Galben A., Rusnac Gh., Solomon C. Republica Moldova: istoria po-

litic  (1989-2000). Documente i materiale în 2 vol. – Chi in u: CE USM, 2000, 
v.1, p.3 



 139

inconsecvent  a tuturor guvern rilor din ace ti ani, lipsa unei idei na ionale, 
care ar putea aduna în jurul ei cet eni cu diverse concep ii politice, sociale, 
confesionale – toate acestea, multiplicate prin iner ie, natura perimat  a men-
talit ii politice a elitelor din Republica Moldova, creeaz  confuzie i derut  
pîn i la aprecierea cursului evolu iei social-statale curente, f  a mai vorbi 
de o perspectiv  istoric  îndep rtat . Unii politicieni i for e politice de orien-
tare de dreapta pun sub semnul întreb rii îns i existen a ca stat independent, 
suveran, a Republicii Moldova pe arena istoric . Astfel, Partidul Popular Cre-
tin Democrat (PPCD), Partidul Na ional Liberal (PNL), Partidul Na ional 

Român (PNR), Partidul Reformei (PR), Partidul nesc Cre tin Democrat 
(P CD) .a., organele partinice de pres i cele afiliate lor – „ ara” (pîn  în 
2003), „Flux”, „Timpul”, „Jurnal de Chi in u”, posturile de radio din capital  
„Antena C”, „Radio Contact”, „PRO FM”, „Vocea Basarabiei” (Nisporeni), 
de televiziune PRO-TV, „Euro-TV” (Chi in u), „Blue Star” (B i) i altele, 
deschis sau camuflat, promoveaz  ideea c  Moldova nu are viitor decît prin 
procesul de „restabilire a drept ii istorice” i reunirea ei cu România. Nu în-
tîmpl tor, politologul i politicianul O.Serebrean, analizând perspectivele ge-
ostrategice ale Republicii Moldova (în articolul omonim), constat  c  „resur-
sele naturale limitate i încetinirea reformelor social-economice, amplasarea 
într-o zon  geografic  turbulent i calitatea de „zon -tampon” între Europa 
în plin  integrare i spa iul ex-sovietic, în dezintegrare fac din Republica Mo-
ldova o ar  problematic ”168. 

Unele partide de stînga (Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, 
Partidul Socialist, Mi carea social-politic  republican  „ ”, Parti-
dul Republican din Moldova) i presa rusolingv i rusofil  (ziarul guverna-
mental „  Mo a”, „ ”, „  

”, „ ”, „ ”, „T  
”, „ ”), emisiuni ale posturilor de radio „Polidisc”, „Radio-

Delta”, „ ”, de televiziune NIT, ORT-1 Moldova, SUN 
TV, TV-26, „M ”, presa i audiovizualul din raioanele de est i 
din sudul Moldovei nu rareori, în detrimentul intereselor statale ale Republi-
cii Moldova de integrare i unitate teritorial , suveranitate i independen , 
stimuleaz  aspira iile separatiste din societate. 

Stabilitatea politic i social  nu constituie sintagme abstracte. Ele tre-
buie examinate într-un context istoric real, dar, evident, în cadrul unor rela ii 
dialectice de transform ri i evolu ri cantitative i calitative. În societ ile de 
tranzi ie, caracterizate prin emergen a sistemului politic, lipsa economiei de 

                                                
168 Serebrean O. Perspectivele geostrategice ale Republicii Moldova. // Securitatea i 

ap rarea na ional  a Republicii Moldova. – Chi in u: Editura Arc, 2002, p.16. 
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pia i a societ ii civile, stabilitatea poate fi atins , dup  cum arat  cercet -
torul P.Frunta u, doar atunci cînd interesele diferitelor grupuri vor coincide, 
ceea ce nu înseamn  c  ele trebuie s  fie identice. Aceste interese pot fi con-
tradictorii, ba chiar aflate în confruntare, dar echilibrul i, prin urmare, stabi-
litatea între grupurile sociale devine posibil  în cazul prevalen ei coinciden ei 
de interese169. 

Mass media, racordîndu-se la interesele generale, pot contribui la sus i-
nerea procesului de stabilitate în societate, i, dimpotriv , orientîndu-se la in-
teresele politice (economice, sociale) înguste de grup, sunt în stare s  provoa-
ce destabilizarea par ial  (temporar ) sau general  (total ), inclusiv animozi-

i, dezintegrarea unor sisteme politice i chiar pr bu irea lor. 
În perioada conflictului de pe Nistru, mass media de pe un mal i de pe 

cel lalt erau într-o competi ie monstruoas , a înd spiritele, tirajînd în pagini-
le publica iilor, la microfoane i la ecrane ur , intoleran , furie. Tocmai fe-
nomenul responsabilit ii (sau lipsei acesteia) mass media, jurnali tilor, care 
de rînd cu politicienii,  au fost în m sur  s  sting  procesul confrunt rilor i  
nu s -l provoace, s  creeze premise pentru stabilitate i nu destabilizare, ar 
constitui, credem, un obiect de studiu fundamental pentru politologi, cât i 
pentru medialogi. Presa, ca i elitele politice de atunci, putea contribui la evi-
tarea conflictului, putea bloca dezvoltarea lui exagerat , dac  ar fi manifestat 
deplin  competen i profesionalism170. 

Mass media, angajate în reproducerea anumitor interese de grup, sau ex-
primând interesele geopolitice ale unor for e politice sau puteri de stat, difu-
zeaz  din start materiale cu un pronun at caracter instigator i destabilizator. 
Iat  cum este prezentat  la HTB re inerea de c tre autorit ile din Osetia de 
Sud a unui grup de solda i ai for elor Ministerului de Interne al Georgiei. În 
jurnalul televizat „ ” din 24 iunie 2004 sunt ar ta i prizonierii 
captura i stînd îngenunchea i într-o pia  mare a ora ului cu mîinile la ceaf . 
În jur popula ia din ora , în lini te, îi prive te ca la menagerie. Aceast  scen  
de umilin  este fortificat  de operator prin câteva prim-planuri demonstrînd 
ura i revolta în ochii re inu ilor. Apoi se repet  cadrele, reprezentîndu-i pe 
captivi mergînd în rînd unul dup  altul cu mîinile sus, împreunate la ceaf . i 
comentariul prezentatorului: „Aceste imagini asociativ amintesc osetinilor de 
parada victoriei de la Moscova, când anume a a treceau prizonierii fasci ti”. 

                                                
169 Frunta u P. Stabilitatea sistemelor politice în condi iile democratiz rii. // Analele 

tiin ifice ale Universit ii de Stat din Moldova. Seria „ tiin e socioumanistice”, 
v.III. – Chi in u: CE USM, 2001, p.99. 

170 Zavtur A., Mo neaga V., Rusnac Gh. Puterea politic i conflictul social. Studiu is-
torico-politologic. – Chi in u: CE USM, 1999, p.3. 
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Dincolo de aspectul manipulatoriu al acestui exemplu, am vrea s  men i-
on m for a puternic  de impact a mass media asupra actelor decizi ionale, fie 

 e vorba de politic , economie, rela ii interna ionale sau stabilitate socio-
psihologic  la nivel de ar . Interesele na ionale politice pot fi, deci, modela-
te. Ele sunt amplificate in corpore de mass media cu poten ialul ei persuasiv. 
Ele pot provoca actorii politici la ni te ac iuni nepolitice. Mass media sunt 
gata s  programeze cvasirealit i care ar putea arunca omenirea dup  limitele 
unei normalit i. 

Revenind la problema integrit ii teritoriale a Republicii Moldova i reg-
lementarea diferendului din zona de est a rii, consider m necesar  aborda-
rea subiectului nu atât sub aspectul practicii politice de stingere a conflictului, 
ci din unghiul confrunt rii de interese locale, de grup i celor geopolitice glo-
bale. Încerc rile celor trei pre edin i de ar i ale mai multor parlamente de a 
solu iona problema nu s-au bucurat de succes. Exper ii str ini i autohtoni nu 
odat  s-au întrunit pentru a propune variante, modele, proiecte. 

Problema, desigur, const  nu numai în nedorin a p ilor de a g si un ec-
hilibru al intereselor, a subordona interesele particulare ale for elor din dreap-
ta i stînga Nistrului celor general-statale. Fiind de mai mult timp un conflict 
de talie european , el necesit i ac iuni neordinare, coordonate, atât din pa-
rtea autorit ilor de la Chi in u i Tiraspol, cât i statelor-garante, comunit ii 
interna ionale. Ratarea semn rii de c tre V.Voronin i V.Putin a a a numitu-
lui „plan Kozak” la 25 noiembrie 2003 a bulversat opinia public  din ar , 
sco ând opozi ia în strad i dezorientând totalmente factorii politici din am-
bele p i ale Nistrului. Dezideratele reglement rii dintr-o „necesitate conve-
nabil ” s-au transformat într-o „iluzie a necesarului”, stimulând, de fapt, în 
continuare escaladarea crizei. Explicând motivul nesemn rii Memorandumu-
lui, pre edintele V.Voronin la conferin a de pres  din 3 decembrie 2003 
sus inea c  planul „lua în considera ie mai mult interesele autorit ilor de la 
Chi in u i Tiraspol decît interesele de lung  durat  ale popula iei de pe am-
bele maluri ale Nistrului”105. Astfel, în mod public a fost recunoscut faptul, 

 intereselor na ionale de reglementare pe cale pa nic  a conflictului, intere-
selor instaur rii p cii i stabilit ii în regiune le sunt contrapuse interesele eli-
telor politice atât chi in uene, cât i tiraspolene. 

Unii anali ti (N.Negru, C.T nase, , , -
.a.) calific  acest e ec nu numai prin absen a unui plan concret re-

alist de reglementare a diferendului, prin starea de deconcertare a actorilor 
politici de la Chi in u, lipsa lor de profesionalism, dar i drept o dorin  ca-
muflat  nereu it de a se sim i confortabil la alegerile parlamentare din 2005. 

                                                
105 “Moldova Suveran ”,  2003, 4 decembrie 
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În comportamentul mass media vis-a-vis de problema solu ion rii con-
flictului nistrean pot fi conturate câteva aspecte. 

 Presa de pe ambele maluri ale Nistrului n-a p sit înc  tran eele r z-
boiului, continuînd s  se afle într-o stare de confruntare i atacuri agresive. 
Aceast  ipostaz  a fost semnalat  cu îngrijorare i de Claus Neukirch, 
reprezentantul pentru pres i rela ii cu publicul al misiunii OSCE în Repub-
lica Moldova: „Ast zi este important s  fie reflectat  cît mai larg i cu 
maxim  corectitudine situa ia de pe cele dou  maluri ale Nistrului. F  ur , 

 a stimula procesele de divizare a Republicii Moldova. Aceasta, este re-
sponsabilitatea jurnali tilor de aici, dar i de dincolo”. Vorbind despre acce-
sul la informa ie, a remarcat C.Neukirch, de a a ceva are nevoie nu numai 
presa, ci i popula ia, c reia i se prezint  informa ia respectiv  prin interme-
diul presei. Un spa iu informa ional comun este foarte important pentru dez-
voltarea unei societ i106. 

 Puterea, practic, a renun at s  conlucreze cu presa privind mediatizarea 
celor mai importante ini iative, propuneri, planuri de reglementare. Ideile 
federaliz rii, Memorandumului, tezele principale conceptuale ale Constitu iei 
statului federativ sunt limitate de utilizarea intern  a factorului politicii, f  a 
fi înaintate pentru largi discu ii, pentru a „cuceri” masele. Avem un caz cu 
totul aparte cînd autorit ile unui stat nu sunt preocupate ca interesele na ion-
ale supreme s  devin i interesele private ale fiec rui grup social, ale fiec -
rui cet ean. 

 Fiind legate de interesele unor grupuri mari politico-economice din 
Republica Moldova i dincolo de hotarele ei, mass media r mîn în mare parte 
i ele în afara discursului politic privind procesul de reglementare a diferen-

dului nistrean. 
Reflectarea fragmentar i tenden ioas  a evenimentelor în presa ambe-

lor p i, lipsa unor mesaje clare ale actorilor politici i discu ii ample, libere 
i controversate, la care ar fi atras i societatea civil , vorbesc despre ne-

dorin a sau incapacitatea mass media de la noi de a aborda la modul cel mai 
serios atât problemele conflictului la nivel conceptual, cât i esen a crizelor 
generate de separatismul i extremismul politic.  

Interesele economice pentru Republica Moldova, atât la nivel na ional, 
cât i mondial, au fost pe parcursul ultimului deceniu i jum tate într-un pro-
ces continuu flotant, propulsîndu-se în prim-plan ba unele, ba altele. Firesc, 
unele caracteristici sunt comune pentru întregul spa iu al tranzi iei. În lipsa 
unui salvator „plan Marschall” i în condi ii istorice inedite, societ ile est-
europene trebuie „prin ele însele” s  se preocupe cel pu in în mod egal de so-

                                                
106 “Timpul”, 2004, 14 mai 
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lu ii concrete guvernamentale i de strategii economico-sociale, de modele 
evolutive tranzitorii i posttranzitorii171. La aceast  perioad  este actual  de-
terminarea intereselor economice de durat , care ar fi concentrate într-o con-
cep ie credibil  a politicii externe sau o doctrin  viabil  a securit ii economi-
ce172. Autorul valoreaz  o tipologizare a intereselor economice general-stata-
le, cum ar fi dezvoltarea factorului uman, ob inerea unei imagini externe fa-
vorabile dezvolt rii mediului investi ional, reducerea ponderii economiei sub-
terane, dep irea dependen ei energetice, restabilirea integrit ii economice a 
Republicii Moldova, importul standardelor, tehnologiilor i stabilirea rela ii-
lor strategice cu rile Uniunii Europene etc.173 Bineîn eles, c  nu sunt duse 
pîn  la cap t i alte transform ri radicale în economia Republicii Moldova, 
cum ar fi privatizarea, perfec ionarea mecanismului de pia , asigurarea cad-
rului legislativ al acestor schimb ri. A adar, interesul economic vine în strîn-

 concordan  cu cel politic, ca acesta, la rîndul s u s -l modifice esen ial174. 
Implicarea mass media în sus inerea intereselor economice na ionale i 

promovarea politicilor evolutive în sfera economic  poate fi apreciat  drept 
oscilatorie. În ultimul timp semnal m un proces de racordare a intereselor 
mass media la nevoile, necesit ile i realizarea strategiilor economiei na ion-
ale a Republicii Moldova. Tot mai mul i lucr tori ai presei nu consider  deja 
jurnalismul economic drept ceva steril, ce nu las  loc pentru hazard publicis-
tic175. Materiale din „Moldova Suveran ” i „Nezavisimaia Moldova”, „Lo-
gos-Press”, „ ”, „De a”, „B nci i audit”; 
emisiunile radiofonice i televizate „Cadran economic”, „Intersec ii econo-
mice”, „Studioul „Z”, „Vectorul european” (Compania „Teleradio-Moldo-
va”), „ ” (ORT-1 Moldova), „Profit” (PRO-TV) prezint  doar repro-
ductiv fenomenele i evenimentele ce au loc în economia rii, i nu come-
nteaz  esen a reformelor, orient rile strategice ale politicii economice a pute-
rii. Or, în Moldova, dup  cum men ioneaz  T.Dani, analizând rezultativitatea 
tranzi iei, aceste reforme nu s-au ales cu altceva decât cu „un regres social-
economic pronun at, cu pauperizarea masiv  a popula iei i cu cre terea ine-

                                                
171 Radu Al. i a., Sistemul politic românesc, un sistem entropic? – Bucure ti: Editura 

Tehnic , 1995, p.116. 
172 Prohni chi V. Securitatea economic  a unui stat mic. Note de reper pentru Repub-

lica Moldova. // Securitatea i ap rarea na ional  a Republicii Moldova. – Chi i-
u: Editura Arc, 2002, p.180. 

173 Ibidem, p.180-188. 
174 Saca V. Interese politice i rela ii politice: dimensiuni tranzitorii. – Chi in u: CE 

USM, 2001, p.319. 
175 Bercu V. i a. Jurnalism economic: teorie, practic , studii de caz. // Asocia ia zia-

ri tilor Economi ti. - Chi in u: Epigraf, 2003, p.53. 
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galit ilor social-economice, cu distrugerea ira ional i frauduloas  a poten-
ialului social-economic i cu îndatoriri externe enorme” (s.a.)176. 

Devine limpede, c  interesele na ionale (politice, economice, sociale, cu-
lturale) au un suport valoric esen ial. Lipsa acestuia în societ ile de tranzi ie 
creeaz  mari dificult i, deoarece neavînd o orientare în form  de valori i 
idealuri general-na ionale, valorile ce se formeaz  în cadrul maselor sunt di-
ficil de identificat cu interesele na ionale ale statului în general177. Actorii po-
litici sunt chema i s  asigure unitatea social  în jurul acestor valori. P. ea 
preciza în acest sens c  este vorba de unitate în diversitate, nu uniformizare 
mecanic  (s.a.), ceea ce înseamn  c  ordinea politic  este bine cl dit ; nu 
este adic  posibil  o autonomie a valorilor, care ar însemna anarhie i haos. 
Toate valorile: religioase, morale, politice, estetice etc. trebuie contemplate 
organic, împletite armonios în întregul na ional178. Aceste valori, idealuri, cri-
terii de ac iuni i comportament, constituie în linii mari ideologia politic , ce-
ea ce reprezint  „ansamblul relativ structurat al ideilor care, prin originea i 
func ia lor, exprim , într-o form  sau alta, direct sau indirect interesele, aspi-
ra iile i elurile politice ale unui anumit grup social”179. 

Pornind de la experien a regimurilor totalitare, unde ideologia execut  
rolul de singur  doctrin  politic  oficial i acceptarea ei tradi ional  ar în-
semna nu numai o ac iune anticonstitu ional 180, dar i alinierea tuturor con-
cep iilor, ideilor, teoriilor, viziunilor politice la una singur , cea oficial , pri-
vilegiat  de stat, celelalte fiind negate i chiar interzise, utilizarea acestei no-
iuni ar putea trezi neîn elegeri i ambiguit i, mai ales în contextul respect -

rii principiilor democra iei i ale pluralismului politic i de opinii. Iat  de ce 
în sensul totalit ii de valori, criterii, idei, tactici, concep ii, credin e ce vizea-

 atingerea adev ratelor interese generale ale popula iei unui stat tot mai des 
este aplicat termenul generalizator de idee na ional  sau idee statal . 

Fiecare popor, fiecare na iune are nevoie de o idee integrativ , coagula-
tiv  a tuturor cet enilor. În anii „marii depresii economice” pentru America, 

                                                
176 Danii T. Republica Moldova în spa iul tranzi iei i costul social al reformelor. 

(Analiz i evaluare sociologic ). – Chi in u: Pontos, 2004, p.117. 
177 Sandu I., Sandu R. Renovarea valorilor ideologice în constitu ia politic  a societ -

ii de tranzi ie. // MOLDOSCOPIE. (Probleme de analiz  politic ). Partea XXII. – 
Chi in u: CE USM, p.127. 

178 ea P. Proiectul de Tratat. – Bra ov: Pronto, Chi in u: Editura Uniunii Scriito-
rilor, 1992, p. 98. 

179 Mitran I. Politologia în fa a secolului XXI. – Bucure ti: Editura Funda iei „Româ-
nia de Mâine”, 1997, p.32. 

180 În art. 5 (alin. 2) al Constitu iei Republicii Moldova este stipulat: „Nici o ideolo-
gie nu poate fi instituit  ca ideologie oficial  a statului”. 
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pre edintele ei Franklin Delano Roosevelt s-a adresat c tre na iune cu o ex-
punere clar  a noului curs al guvernului i oamenii au în eles ce trebuie s  fa-

i cum vor tr i în continuare. Astfel a fost realizat planul de reforme „New 
Deal”, care a scos ara din criz , avansînd-o în primele rînduri ale statelor lu-
mii. 

Unul din primii economi ti din România Dionisie Pop Mar ian (1829-
1865), fiind preocupat ca poporul rii sale s  realizeze un progres social ese-

ial, s  ating  o treapt  pe care o merit , evitând domina ia str in , a înaintat 
la mijlocul secolului XIX deviza „Prin noi în ine!”, care s-a bucurat de spri-
jin larg din partea maselor. 

Nu numai sloganele electorale pot uni o na iune pentru o scurt  perioad  
de timp181. Ideea casei comune poate i mai mult consolida i unifica un po-
por.  În  acest  context  Zb.Brzezinski  pleda  pentru  formula  „c min”.  Casa  are  
implica ii arhitecturale, spunea el, c minul are implica ii rela ionale. „Primul 
presupune o structur , cel de-al doilea – o familie. Pentru a fi izbutit, c minul 
trebuie s  fie o cas , iar pentru a fi o cas , care s  ad posteasc  via a, el tre-
buie s  fie un c min”.182  

Sub acest acoperi  urmeaz  s  prospere valori general-umane i na iona-
le. La fel ca i valorile patriotismului, demnit ii na ionale, trecutului istoric 
glorios, realiz rilor în domeniile înv mîntului, tiin ei, culturii, sportului 
etc. Mass media poate s  contribuie ca unii cet eni s  dep easc  „comple-
xul de inferioritate” al culturii politice, s  nu se stinghereasc  manifestîndu- i 
sentimentele de patriotism, credin , fidelitate fa  de idealurile na ionale. 
Debarasarea de stereotipurile ideologiei comuniste trebuie s  fie înso it  de 
un complex educa ional bine gîndit i eficace. Nu este suficient a scrie cu ma-
juscule cuvintele „Patrie”, „Popor”, „Neam”. E necesar de creat simbolurile 
noului stat independent Republica Moldova, la fel ca ale multor ri ale lumii.  

Vizitînd înc  în anul 1831 America i realizînd în urma acestei c torii 
fundamentala sa lucrare “Despre democra ia în America” Alexis de Tocque-
ville scria urm toarele: „În SUA patria se face sim it  pretutindeni. Este obi-
ectul solicitudinii de la nivelul satului pîn  la cel al întregii Uniunii. Locuito-
rul se simte legat de toate interesele rii, ca i cum ar fi ale sale. Se mîndre-
te cu gloria na iunii, are sentimentul, c  în succesele acesteia reg se te pro-

pria lui contribu ie i se mîndre te cu ea; se bucur  de prosperitatea general  

                                                
181 Toveron G. Comunicarea politic  azi. – Oradea: Antet, 1996, p.10. 
182 Brzezinski Zb. Europa Central i de Est în ciclonul tranzi iei. – Bucure ti: Edi-

tura Diogene, 1995, p.57. 
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de pe urma c reia trage foloase. Ceea ce resimte el fa  de patrie este analog 
sentimentului pe care oamenii îl poart  familiei lor”183.  

Mass media exercit  o ac iune de integrare a indivizilor în totalitatea de 
convingeri, atitudini i cuno tin e general acceptate184. Prin media are loc 
procesul de socializare a indivizilor. În raport cu al i agen i socializatori – 
coala, p rin ii, biserica, mediu – mass media incorporeaz  transmiterea ansa-

mblului de idei dominante prin valoarea lor185. Or, în cazul Republicii Mol-
dova, unde lipse te o idee statal , na ional  (în sensul întregului popor), mass 
media ar putea s  reînvie, s  genereze, s  amplifice, s  promoveze acele sis-
teme de valori, idei, principii, care se afl  de asupra grupurilor i partidelor, 
organiza iilor i forma iunilor, indivizilor i liderilor, pornind de la faptul c  
ele constituie în ansamblu elemente constituante ale intereselor na ional-sta-
tale ale acestei ri. 
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The authors of the article examine the role of religion and the church in 

formation of value orientations of students. The conclusion is being made 
that the role of religion and the church increases during periods of ideology 
changes. But their role in formation of value orientations of the youth of the 
Moldovan society is rather insignificant. At the same time, the comparison to 
the youth of other countries (Romania for instance) shows a higher level of 
trust of Moldovan young people. The article includes materials of the socio-
logical research conducted by its authors. 
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„În momentul creativit ii omul  
modific  natura, societatea i pe sine,  

dezvoltînd poten iile sale fizice i sipirituale” 
 
The mankind has entered a new era. The new historical age of humanity, 

associated with the process of globalization, has encouraged the change of 
the place and the role of the human beings. A new type of society has been 
started to be formed, that is „the global society” which is characterized by 
the dynamic combination of capitalization and socialization. It is possible 
that this society will not represent the amalgamation of elements of capita-
lism and socialism, but a new qualitative condition in which such trends will 
be represented as moments of other new multidimensional formations. The 
multidimensionality will not represent relations between the whole social sys-
tem with elements like levels, subsystems and structures. These are relations 
that can be found at a deeper level, each representing a specific dimension of 
social integrity. We can conclude that starting with a certain level of comple-
xity of system’s development a fundamental transformation of perception, 
starting multidimensional logics of thinking takes place. The knowledge, un-
derstanding and explanation of the esence of what is "new" is the task of sci-
ence, and namely, of political science.  
 

Sistemul de percepere a lumii, societ ii i omului s-au transformat într 
-un sistem principial nou – multidimensional. No iunile multidimensional, lu-
me multidimensional , dimensiune sînt utilizate pentru a men iona nivelul ca-
litativ nou al realit ii, care de abia începe s  fie conceput în tiin a contem-
poran . La etapa actual , lumea multidimensional , reprezint  o nou  treapt  
în istoria omenirii, tendin ele trecerii la care devin tot mai evidente. Supus  
                                                
211  Recenzent – doctor, conferen iar D.ILA CIUC 
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multiplelor provocari globale, cum ar fi goana înarm rilor, terorismul inter-
na ional, catastrofe ecologice, s cie, migra ie ilegal  în mas , omenirea se 
transform  într-o lume complex i multidimensional . Trecerea spre multi-
dimensionalitate devine o nou  unitate de m sur  al progresului omenirii. Di-
namica transform rii spre o nou  ordine se desf oar  neuniform, pe diferite 
axe ale procesului dezvolt rii. Trecerea se urm re te în tendin ele form rii lu-
mii multipolare, policentrice. În esen a sa modelul policentric este multidime-
nsional. Prin urmare, putem afirma, c  începînd cu un anumit nivel de comp-
lexitate din sistem i anumit  vîrst  de dezvoltare are loc transformarea fun-
damental  al perceperii umane, punînd începutul unei logici continue de gîn-
dire, obiectul ei de studiu fiind lumea multidimensional . Din perspectiva 
abord rii multidimesionale într-o form  nou  se explic  esen a acelor trans-
form ri calitative ale omenirii la intersec ia de milenii. În ultimile decenii do-
meniul de aplicare al abord rii multidimesionale s-a extins i asupra procesu-
lui globaliz rii (lumea dimensiunilor economice, microculturale, politice, 
etc.) i creaz  premize ca abordarea multidimesional  s  devin  pe viitor o 
for  istoric  impun toare. 

Spre exemplu, în proces este formarea unui nou tip de societate, numi-
 „societatea global ”, care se caracterizeaz  prin îmbinarea dinamic  al ca-

pitaliz rii i socializ rii. Posibil, c  societatea spre care se îndreapt  omenirea 
va fi nu combinarea dintre elementele capitalismului i socialismului, dar o 
stare calitativ nou , în care astfel de tendin e vor fi reprezentate drept mome-
nte ale altor forma iuni multidimensionale. În modelul multidimensional se 
va exclude axa principal  de contradic ie dintre sistemele sociale ale statelor 
dup  principiul de formare „capitalism – socialism”. Cu alte cuvinte, în ese-

a sa multidimensonalitatea nu reprezint  totalitatea rela iilor dintre sistemul 
social cu p ile sale componente, nivele, subsisteme i structuri. Ele sunt re-
la ii dintre astfel de structuri care se descoper  la un nivel profund, fiecare re-
prezentînd dimensiune specific  al întregului social, din care face parte. 

No iunea de multidimensionalitate este pe larg aplicat  de c tre teore-
ticieni i politicieni. Elementele multidimensionalit ii, abord rii multidimen-
sionale se aplic  în diverse domenii ale cunoa terii tiin ifice (postmoder-
nism, culturologie, globalistica, sinergetica, tiin ile politice, etc), îns  ele nu 
sînt integrate într-o unitate conceptual , care ar putea fi numit  teorie al mul-
tidimensionalit ii. Se încearc  de a descoperi noi manifest ri multidimensio-
nale în societate i mediul înconjur tor. Îns  trebuie de inut cont c  studierea 
multidimensionalit ii ine de dezvoltarea instrumentariului logic i metodo-
logic. Studierea problemei multidimensionalit ii necesit  noi abord ri, me-
tode, concepte speciale. Apare necesitatea form rii unui nou domeniu al cu-
noa terii (logic  multidimensional , metode multidimensionale). 



 170

 De i, exist  multiple dezbateri conceptuale asupra „problemelor glo-
bale”, globalizarea este o etap  istoric  real , care decurge în cadrul anumitor 
condi ii, iar de în elegerea i explicarea lor se preocup  tot mai frecvent co-
munitatea tiin ific  interna ional . Abord rile teoretice contureaz  esen a 
globaliz rii ca complex de procese eterogene, neliniare, neuniforme, perma-
nent schimb toare, fapt care permite de a percepe fenomenul globaliz rii ca 
sistem de leg turi i mecanism de rela ii calitativ noi, la prima vedere contra-
dictorii (global – local, integrare – fragmentare), dar complimentare. Sesiza-
rea i conceptualizarea tendin elor de globalizare a unor probleme umane 
(economice, sociale, culturale, ecologice) au condi ionat necesitatea de a con-
strui no iuni noi ce se încadreaz  în contextul „mondial” sau „planetar”, spre 
exemplu „politica mondial ”, „economia mondial ”, „mondializarea cultura-

”, etc.  
Astfel, se propune de a percepe "fenomenul globaliz rii" ca proces sau 

set de procese dinamice de formare a unei “societ ii mondiale” cu o „nou  
ordine mondial ” prin dezvoltarea mecanismelor de rela ii dintre elementele 
deschise, la baza c rora se situeaz  un nou tip de raporturi umane. În conte-
xtul schimb rilor dinamice i tendin elor globale se nuan eaz  necesitatea de-
termin rii i explic rii noului statut existen ial al omului. Ar fi corect s  ami-
ntim despre vederile ap rute în perioada confrunt rii dintre sistemele capita-
list i socialist ale lui Michael Poniatowski care men iona c  lansarea masiv  
a „societ ii tiin ifice” ar duce la generarea de noi sisteme teoretice interpre-
tative i la o reevaluare a umanului, a condi iei sale reale. Autorul sus inea c  
„a restitui omului întreaga sa valoare” (valoare pierdut  în mrejele st rilor ac-
tuale, prea mult legate de spiritul tradi ional al industrialismului) înseamn  a-
i schimba vederile i a-i face existen a compatibil  cu noile realit i tehnico-
tiin ifice”. 

Concep ia multidimesionalit ii reese din aceea, c  lumea este divers  
nu numai prin infinutul de manifest ri, dar i în bazele sale fundamentale; di-
verse lucruri, fenomene, structuri observabile nu întotdeauna au un început 
comun; la anumite nivele ale organiz rii lumii ea depinde de diversitatea in-
terioar , de con inut, de principii, specific de leg turi dintre ele. Propriet ile 
detirminatorii, caracteristicile obiectului multidimensional nu sunt concentra-
te într-un nucleu, ci sînt dispersate pe dimensiuni (centre), în care una nu pot 
fi deduse din alta sau reduse la una singur  (logocentrism). De aceea, într-un 
sistem multidimensional func ioneaz  cîteva centre i periferiile sale, care pot 
fi caracterizate prin straturile sale specifice. Multidimensionalitatea este spe-
cific  nivelelor profunde ale orgaiz rii lumii materiale, sociale i spirituale, 
precum i etapelor mai superioare de dezvoltare. Tendin a general  de dez-
voltare al sistemelor de tipuri diferite, inclusiv al societ ii i subsistemele ei 
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– sociale, economice, politice, const  în trecerea de la forma unidimensional  
la multidimensional , respectiv reducerea sferelor unidimensionale i extin-
derea sferei multidimesionale, de i unidimensionalitatea în diferite forme co-
exist  cu multidimensionalitatea (sistemul multidimesnional poate con ine 
subsiteme unidimensionale).  

În sens strict, conceptul multidimensionalit ii înseamn  „compus din-
tr-un ir de dimensiuni”. Astfel, dimensiunea este no iunea de baz  al multi-
dimensionalit ii. 

În limbajul tiin ific se men ioneaz  despre dimensiunea social , mo-
ral , socio-cultural , global i „dimensiunile lumii interne ale omului”. Mai 
detaliat, dimensiunea uman  poate fi studiat  în dic ionarul enciclopedic 
„Omul”107. În aceast  lucrare, sînt descrise dimensiunile cosmic , biologic , 
social , cultural , etic , temporal , existen ial  ale umanului. De men ionat 
faptul, c  în literatura de specialitate lipse te o clar  identificare i pozi iona-
re al dimensiunii politice în exiten a uman . 

În luc rile savantului rus V.Altuhov108, unul din criteriile ale multidi-
mensionalit ii este egalitatea dintre categoriile parte component i întreg. În 
cadrul imaginii despre lumea multidimensional  al sistemului social p ile ei 
precum cultura, tiin a, economia, politica, etc., nu sînt mai inferioare decît 
întregul, ci sînt echidistante. Cu alte cuvînte, fiecare p rte component  repre-
zint  ipostaze, dimensiuni specifice ale socialului ca tot întreg. No iunea de 
ipostaz , reprezint  un început al individualit ii. În sens strict este o no iune 
al gîndirii multidimensionale, însemnînd unul din începuturi ale tradi iei lo-
gocentrice.  

„Dimensiune” înseamn  nu o parte, nu un aspect i nu o susbsistem , 
ci o descriere al esen ei interiorului, con inutului, ce poate fi perceput ca în-
ceput. Prin dimensiune se efectueaz  o delimitare al sistemului, care nu core-
spunde cu baza delimit rii întregului în p i sau contrarii. „Dimensiunea” 
devine o no iune important , sacral  în structura universului (uman, social, 
spiritual i material). În acela i timp despre „dimensiune” practic nu se cuno-

te nimic. Pîn  în prezent nu s-a pus scopul de a efectua investiga ii sis-
tematice intelectuale de identificare i conceptualizare al acestei no iunii. 

Dimensiunile formeaz  un nou nivel mai profund de percepere al re-
alit ii (nivelul multidimensional), decît contrariile. Dimensiunile reprezint  
o alternativ  al contrariilor. Contrariile se exclud una pe alta. Între dimensi-
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uni pot exista contradic ii (mai exact dintre dimensiunile diferitor tipuri de si-
steme multidimensionale), îns  dimensiunile nu se exclud, dimpotriv , se co-
mpleteaz  una pe alta. Astfel poate fi f cut  concluzia, c  toate obiectele în 
Univers, inclusiv societatea i omul, pot fi clasificate în dou  clase mari: mul-
tidimensionale i unidimensionale. 

În cazul Republicii Moldova, membrii societ ii moldave nu pot r mî-
ne indeferen i pasivi la solu ionarea problemelor globale, deoarece sunt o pa-
rte component  al umanit ii. Consider m, c  odat  cu identificarea adecvat  
al locului i rolului omului în „cîmpul problematic” existent în Republica 
Moldova, s-ar reu i cu succes mobilizarea întregii societ i civile în procesul 
de dezvoltare. Ne afirm m în acest mod punctul de vedere, deoarece consid-
er m omul cauza i efectul situa iei de instabilitate politic , criz  economic , 
social i cultural .  

Reie ind din multitudinea problemelor din societate, autorul pledeaz  
pentru introducerea în modelul teoretic a termenului de „criz  multidimensio-
nal ”, care permite delimitarea pe nivele (individual, na ional, global) al gra-
ni elor cîmpului problematic. Acest fapt este condi ionat de necesitatea ierar-
hiz rii i sistematiz rii problemelor existente, procedur  util  pentru determi-
narea nevoilor (necesit ilor) prioritare în elaborarea c ilor de solu ionare 
adecvate.   

 ne întreb m, de exemplu, cî i copii orfani ar avea familii, dac  p -
rin ii nu iar abandona în casele pentru copii? Care ar fi num rul cet enilor 
ilegal pleca i din Republica Moldova, dac  ar avea loc de munc , ce iar satis-
face necesit ile vitale individuale i ale familei? Cî i pietoni traversînd f  
fric  zona de trecere pentru pietoni ar r mîne nev ma i, dac oferii ar re-
specta cu stricte e regulile de circula ie. Ar fi oare nivelul de participare la 
alegeri mai ridicat, dac  exista încredere între electorat i în sistemul politic. 
Exemple de acest gen i multe altele situa ii sînt indicatorii principali ai com-
portamentului social în toat  complexitatea sa. Devine necesar de a cunoa te, 
în elege i explica procesul de transformare al specificului „gîndirii i ac iunii 
moldovene ti” în domeniul politic, economic, social i cultural.  

Baza metodologic  al actului cunoa terii îl constituie metoda model -
rii. Modelul reprezint  o imagine a aspectelor relevante ale realit ii a a cum 
o percepem noi. Fiecare din noi folose te modele de acest fel ori de cîte ori 
apare necesitatea unei decizii. Prin „model” în elegem un set coerent i siste-
matic de descrierei ale rela iilor implicate. Un asemenea model trebuie, s  fie 
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precis, i din cauza complexit ii enorme con ine un num r mare de rela ii 
implicate109. 

Respectiv, m surarea dezvolt rii aspira iilor „la un trai mai bun” al in-
divizilor se efectueaz  în baza unui sistem de indici autentic care înregist-
reaz  trecerea de la „modelul X” al mentalit ii la „modelul X'” de percepere 
a lumii al socioumanului autohton. Cu regret, recunoa tem c  procesul de tra-
nzi iei, de la trecut negat spre viitor incert decurge foarte lent. Motivele sînt 
diferite i pot varia de la nivelul individual (apatie, indiferen , incertitudine, 
etc) la nivelul colectiv (lipsa de comunicare pe „vertical  – orizontal ” insti-
tu iile de guvernare i societatea civil ). Mai exact, se resimte discordan a di-
ntre structur  (mecanism de interac iuni interumane) i aspira iile individului, 
fapt ce stopeaz  (încetine te) dezvoltarea umanului.  

Astfel, am putea explica prezen a condi iilor „favorabile” de „regresie, 
dec dere i stagnare eficient ” a spiritualului individului i comunit ii. Mo-
delul ideal de dezvoltare individ – societate s-ar include în sistemul tridimen-
sional „Gîndesc – Spun – Ac ionez”. Probabil, condi ia principal  pentru 
schimbarea mentalit ii, „ar fi ca omul s  fie preg tit s i schimbe felul de a 
gîndi, viziunea sa asupra lumii”. Astfel se contureaz  întrebarea este oare ce-

eanul din Republica Moldova preg tit pentru o anumit  transformare? Cu-
noa te el / ea ce fel de schimbare î i dore te? Unde este începutul schimb ri-
lor, transform rilor i dezvolt rii? 

Pentru cei ce reflecteaz  asupra problemelor dezvolt rii apare tot mai 
clar c  nici un progres nu poate fi realizat în condi iile actuale f  modifica-
rea viziunii asupra lumii i societ ii, modificare din care decurge, în mod fi-
resc, schimbarea sc rii de valori, aspira iilor i priorit ilor economico- socia-
le. A a cum e i normal îns  ideile noi întîmpin  rezisten  din partea me-
ntalit ilor celor ce se cramponeaz  de ideile dep ite de c tre factorul timp. 
Ideile î i au via a lor. O via  cu multe dependen e i fluctua ii specifice, dar 
care parcurg etape ale ciclului vital: se nasc, se dezvolt i dispar, l sînd loc 
altora. Experien a ultimilor decenii sugereaz  necesitatea abandon rii iluzii-
lor i a prejudec ilor. Ea arat  c  viitorul trebuie preg tit, inventat în prezent, 
inînd cont de experien a trecutului. 
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