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COMPARTIMENTUL 
TEORIA, METODOLOGIA SI ISTORIA 

POLITOLOGIEI 
 

REALIZ RI, PROBLEME I PERSPECTIVE ALE 
TIIN EI POLITICE (LA 10 ANI AI FACULT II 

RELA II INTERNA IONALE, TIIN E POLITICE  
I ADMINISTRATIVE A UNIVERSIT II DE STAT  

DIN MOLDOVA)1 
 

Victor SACA 
Republica Moldova, Chi in u 

Universitatea de Stat din Moldova 
Facultatea Rela ii interna ionale,  

tiin e Politice i Administrative 
Catedra tiin e Politice i Administrative 

Conferen iar, doctor habilitat  
 

The article examines the achievements and the problems of political sci-
ence at the Faculty of International Relations, Political and Administrative 
Sciences during the period of 10 years of its existence. A special role and 
place is given to the analysis of the scientific staff, the structure of the scien-
tific personnel, preparation of teachers by means of studies for the doctor’s 
degree, the institutions of competitors of post-doctorate studies. The problem 
of defending doctor’s thesis and Doctor’s of Science in political science. 

At the same time the article analyses the quantitative and qualitative 
results of the political science at the Faculty of International Relations, Po-
litical and Administrative Sciences, scientific directions of the staff of the 
Chairs: Political and Administrative Sciences and Chair of International Re-
lations. The scientific cooperation of the faculty with other institutions at the 
national and international levels is also analyzed in the given article. 
 

E binecunoscut faptul c  componentele unui înv mînt superior de cali-
tate, eminamente avansat, create, alimentate i reglementate de c tre un sis-
tem special de management al calit ii, depind în ultima instan  de atingerea 
unui nivel adecvat de tiin . Aceasta din urm  vine a fi mobilul, for a motri-
ce a dezvolt rii societ ii în general i a procesului educa ional în particular. 
                                                
1 Recenzent – doctor în tiin e istorice, profesor Ion SANDU. 
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De bun  seam  pentru a dep i crizele interne ale societ ii moldovene ti 
în tranzi ie, inclusiv în domeniul înv mîntului, provocate de paralizantele 
transform ri social-sistemice, pentru a face fa  perspectivei de integrare 
european , sunt necesare eforturi sus inute ale savantului i ale factorului de 
decizie în vederea moderniz rii capitalului tiin ific. Anume modernizarea 
tiin ei, asigurat  efectiv de o politic tiin ific  activ , coerent  va face posi-

bil  integrarea complex  a cercet rilor tiin ifice în via a social-economic i 
politic  a rii, consolidarea interconexiunii dintre tiin i educa ie. 

În contextul celor men ionate a devenit binevenit  evaluarea semnifica i-
ei procesului de la Bologna adus  de c tre Dl Rector Gheorghe Rusnac, acum 
un an i mai bine, la una din edin ele Senatului USM. Atunci Domnia sa su-
blinia pe bun  dreptate importan a acestui proces în crearea unui spa iu euro-
pean al înv mîntului i al unui spa iu european al cercet rii tiin ifice ca doi 
piloni principali ai activit ii universitare. Actualmente, aceast  evaluare are 
pentru noi profesorii, doctoranzii, masteranzii, studen ii de la Facultatea Re-
la ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrative o însemn tate deosebit , 
din motivul c  vizeaz  în mod direct statutul nostru de cadru didactic, de sa-
vant, de student, problema capacit ilor i orient rilor noastre în ce m sur  ne 
înscriem în spa iul european al tiin ei politice, în ce m sur  ne conform m 
tiin ei i imperativelor educa ionale moderne. 

Importan a fenomenului tiin ei politice în cei 10 ani ai facult ii, ine de 
evolu ia lui contradictorie de la neclar la evident, de la aparent la real, de la 
simplu la compus. Pornind de aici anul 1995 se consider  cu adev rat un an 
deosebit pentru Universitatea de Stat din Moldova. Anume atunci, conform 
Ordinului Rectorului USM profesorului universitar Gh.Rusnac din 20 iunie a 
fost fondat  cu începre de la 30 iunie Facultatea de tiin e Politice2, denumit  
ulterior (2001) Facultatea Rela ii Interna ionale, tiin e Politice i Administ-
rative (FRI PA). Aceasta a fost prima institu ie de profil politologic din Re-
publica Moldova, pentru care cei 10 ani de existen  au transformat-o într-un 
factor-cheie, sui-generis, nu doar în preg tirea cadrelor didactice de speciali-
tate, ci i în constituirea i dezvoltarea tiin ei politice moldovene ti în ansa-
mblu. 

Un mare aport în crearea i afirmarea facult ii ca centru al tiin ei politi-
ce din ar  l-au adus  profesorii Gh.Rusnac (principalul ini iator i animator al 
noii institu ii), profesorii A.Zavtur, V.Mo neaga, conferen iarii D.Strah (pri-
mul decan al facult ii), V.Beniuc, D.Ila ciuc, P.Frunta u i al ii. Prin cerce-

rile lor, efectuate mai întîi în cadrul Catedrei de Politologie, ei au stat la în-

                                                
2 A se vedea: Istoria Universit ii de Stat din Moldova (1946-1996). – Chi in u, 

USM, 1996, p.391. 
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ceputurile institu ionaliz rii tiin ei politice universitare în dimensiuni mai 
ample – de facultate – au contribuit substan ial la construc ia, consolidarea i 
dezvoltarea ei institu ional  de mai departe, antrenînd i preg tind noi for e, 
inclusiv tinere, de savan i. 

Astfel, c tre 2001, la cinci ani ai facult ii, tiin a politic  universitar  
avea deja format un nucleu de entuzia ti (Gh.Rusnac, V.Mo neaga, A.Zavtur, 
V.Cujb , V.Saca, C.Marin, C.Solomon, A.Ro ca, Iu.Gorincioi, T.Spinei, T. 
Turco .a), care o dezvoltau i o promovau activ atît în alma mater i în ar , 
cît i peste hotare, avea o baz  institu ional i de cadre bine determinat . 
Atunci corpul profesoral al facult ii num ra peste 60 persoane, inclusiv 1 
membru corespondent al A M, 4 doctori habilita i i 22 doctori în tiin e3. A 
urmat apoi fenomenul “rev rs rii” tiin ifice, adic  cre terii i l rgirii consi-
derabile a efectivului tiin ific, includerii tot mai active în lumea tiin ei a 
multor cadre tinere – V.Bor , R.Tanas , C.Mîn scurt , A.Peru, A.Margarint, 
A.Morozan, M.Bulova, E.Anghel .a. 

Pentru compara ie men ion m c  la moment, fa  de situa ia de acum 
cinci ani, în cadrul FRI PA sunt antrena i în activitatea tiin ific  147 profe-
sori i cercret tori4 de la cele 4 catedre – tiin e Politice i Administrative, 
Rela ii Interna ionale, tiin e Juridice, Limbi St ine Aplicate – i de la labo-
ratorul tiin ifico-didactic “Sociologia politic ”. Din acest efectiv distingem 
deja 2 membri coresponden i ai A M, 6 doctori habilita i, 36 doctori în tiin-
e5. Prin concursul lor de zi cu zi tiin a politic  a facult ii i universit ii i a 
rii în general a f cut un pas calitativ nou în evolu ia sa. 

Structura personalului tiin ifico-didactic de la FRI PA s-a modificat 
substan ial în direc ia cre terii gradului lui de calificare gra ie institu iei doc-
toranturii, institu iei de competitori i cercet rilor de post-doctorat. În aceast  
ordine de idei preg tirea cadrelor tiin ifice s-a intensificat odat  cu crearea 
în 1998 pe lîng  USM a Consiliului tiin ific Specializat în domeniul filoso-
fiei i politologiei. Acesta a func ionat pîn  la sfîr itul lui 2003, perioad  în 
care la specialitatea “Teoria i istoria politologiei; institu ii i procese politi-
ce” au fost elaborate i sus inute 16 teze de doctorat, inclusiv 9 teze de doctor 
în tiin e politice i 7 teze de doctor habilitat în tiin e politice6. Din totalul 
persoanelor c rora li s-a conferit grad tiin ific în perioada respectiv  14 sunt 

                                                
3 A se vedea: Cujb  V. Pledoarie pentru libertate i afirmare. // Republica Moldova la 

începutul mileniului III: realit i i perspective. - Chi in u, USM, 2001, p.17. 
4 A se vedea: Arhiva curent  a catedrelor FRI PA pentru anul 2005. 
5 Ibidem 
6 A se vedea: ., ., . -

. // MOLDOSCOPIE (Prob-
leme de analiz  politic ). Partea XXIV. - Chi in u: USM, 2004, p.5-34. 
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cet eni ai Republicii Moldova i 2 – cet eni str ini. În anii 1998-2003 majo-
ritatea speciali tilor în politologie de la FRI PA i din USM au sus inut teze-
le de doctorat în consiliul sus-men ionat al universit ii. Dintre ace tea în 
acest Consiliu i-au sus inut tezele to i cei 7 doctori habilita i în tiin e politi-
ce din cadrul USM, patru din care revin facult ii, în particular Catedrei de 
Politologie (din octombrie 2004 – catedra de tiin e politice i administrati-
ve). 

O nou  etap  în preg tirea cadrelor tiin ifice, inclusiv în domeniul poli-
tologiei, vine de la sfîr itul anului 2003 – începutul anului 2004, odat  cu re-
formarea sistemului de evaluare i atestare a lor, cu elaborarea i aprobarea 
unui nou regulament cu privire la conferirea gradelor tiin ifice i titlurilor 
tiin ifice i tiin ifico-didactice în Republica Moldova, cu acordarea dreptu-

lui senatelor universitare de a institui Consilii tiin ifice Specializate i de a 
desemna seminare de profil la specialit ile corespunz toare. Conform art.6 a 
Regulamentului, Consiliile tiin ifice Specializate, ca verig  principal  a 
CSA în atestarea cadrelor tiin ifice, se organizeaz  ad-hoc pentru fiecare te-

 aparte. Se admite examinarea de unul i acela i C. .S. (în edin e aparte) a 
dou  teze de doctor ce in de aceea i specialitate i au teme adiacente7. Aces-
te i alte modific ri ale procesului de organizare i sus inere a tezelor de doc-
torat au avut drept scop ridicarea nivelului calit ii de preg tire i atestare a 
cadrelor tiin ifice. 

Pornind de aici, în temeiul Hot rîrii Prezidiului C.S.A. din 25 decembrie 
2003, luat  în baza demersului Senatului USM din 30 octombrie 2003, avizat 
de Comisia de exper i în politologie, sociologie, filosofie i istorie, Comisia 
Superioar  de Atestare (reorganizat  ulterior în Consiliul Na ional de Acredi-
tare i Atestare) a adoptat la 23 ianuarie 2004 Ordinul nr.588 de instituire în 
cadrul USM a Consiliului tiin ific Specializat DH 30-23.00.01-25.12.03 
(Pre edinte – Dl.Gh.Rusnac, secretar tiin ific – Dl.V.Saca) la specialitatea 
23.00.01 – Teoria i istoria politologiei: institu ii i procese politice, reorgani-
zat  pe parcursul anului în “Teoria, metodologia i istoria politologiei; insti-
tu ii i procese politice”. Tot prin acest Ordin a fost aprobat i componen a 
de baz  a Seminarului tiin ific de profil la specialitatea dat  (Pre edinte – 
Dl.V.Mo neaga, secretar tiin ific – Dna A.Ro ca). 

Consiliul tiin ific Specializat i-a desf urat activitatea într-o strîns  co-
laborare cu Seminarul tiin ific de profil, cu colaboratorii Catedrei de tiin e 
Politice i Administrative a USM, precum i cu speciali tii de profil de la alte 
catedre ale USM i de la alte institu ii din ar . În anii 2004-2005 pîn  la mo-
                                                
7 Regulamentul cu privire la conferirea gradelor tiin ifice i titlurilor tiin ifice i ti-

in ifico-didactice în Republica Moldova. – Chi in u, 2004, p.5. 
8 Arhiva Comisiei Superioare de Atestare a Republicii Moldova 
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ment, în edin ele Consiliului tiin ific Specializat din cadrul USM, abilitat 
cu dreptul de a organiza sus inerea tezelor de doctorat la specialitatea 
23.00.01 – Teoria, metodologia i istoria politologiei: institu ii i procese po-
litice, au fost sus inute 7 teze de doctor în tiin e politice i 1 tez  de doctor 
habilitat în tiin e politice (vezi Tab.1). 

 
Tabelul 1. Sus inerea tezelor de doctor i doctor-habilitat în tiin e politi-

ce în Consiliul tiin ific Specializat din USM, anii 2004-20059. 
Nr. Autorul Denumirea tezei Conduc tor / con-

sultant tiin ific 
Teze de doctor 

1.  Peru Aurelia Promovarea imaginii liderului po-
litic: metode i tehnici (cazul Re-
publicii Moldova) 

Ro ca A. 

2.  Ermolovici 
Andrei 
(Belarusi) 

Rela iile belaruso-moldave: starea 
i tendin ele dezvolt rii (analiza 

politologic ) 

Mo neaga V. 

3.  Margarint Ana Elita politic  din Republica Mol-
dova: aspecte ale form rii i dez-
volt rii. 

Cujb  V. 

4.  Morozan Alina Minorit ile na ionale în Republi-
ca Moldova: starea i probleme de 
integrare (analiz  politologic ). 

Mo neaga V. 

5.  Bulova 
Margarita 

Spa iul i timpul electoral în con-
di iile Republicii Moldova: analiza 
i modelarea parametrilor dina-

mici.  

Saca V. 

6.  Anghel Elvira Reflectarea tranzi iei în comporta-
mentul politic al maselor (cazul 
Republicii Moldova). 

Cujb  V. 

7.  urcan 
Dumitru 

Interesele politice i mass-media. 
Cazul Republicii Moldova. 

Moraru V. 

Teze de doctor-habilitat 
1. Sacovici  

Vasilii 
(Belarusi) 

Antiglobalism: esen , cauze i 
forme de baz . 

Rusnac Gh. 

 

                                                
9 Arhiva curent  a Consiliului tiin ific Specializat DH 30.23.00.01-25.12.03 
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Din cei 8 competitori care au sus inut tezele de doctorat 6 sunt cet eni ai 
Republicii Moldova (5 din ei activeaz  la FRI PA) i 2 – cet eni str ini. 
Acestora din urm  (din Belarusi), le revine 1 tez  de doctor  i 1 tez  de doc-
tor habilitat. 

Sus inerii tezelor la etapa final , adic  la edin a Consiliului tiin ific 
Specializat, le-au premers dezbateri aprinse, cu implic ri a savan ilor în cad-
rul catedrei i Seminarului de profil. Dac  astfel de dezbateri la edin ele ca-
tedrei au devenit deja tradi ionale (iar la catedra tiin e Politice i Administ-
rative de fiecare dat  î i manifest  acordul sau dezacordul vis-à-vis de valoa-
rea tiin ific i aplicativ  a tezelor tot colectivul, inclusiv profesorii tineri), 
atunci la Seminarul tiin ific de profil ele s-au institu ionalizat doar acum un 
an i jum tate. Îns  cele 11 edin e de pîn  acum ale Seminarului, prin gradul 
înalt de activism al membrilor s i, au demonstrat c  aceast  form  relativ 
nou  de dezbatere tiin ific  este nu numai binevenit , ci i necesar  în siste-
mul de evaluare a cadrelor. Îns i edin ele Seminarului de profil la speciali-
tatea 23.00.01 din cadrul USM pot fi considerate un preludiu, o “repeti ie ge-
neral ” a edin elor Consiliului tiin ific Specializat. La ele particip  specia-
li ti atît de la facultate, cît i de la alte facult i ale USM, precum i de la alte 
institu ii din ar , în total 15 persoane: 1 academician al A M, 2 membri co-
responden i ai A M, 6 doctori habilita i i 6 doctori în tiin e la specialitatea 
dat 10. 

Astfel, în perioada 1998-2005, în Consiliul tiin ific Specializat din cad-
rul USM la specialitatea 23.00.01 au fost sus inute în total 24 teze de docto-
rat, din care 16 – de doctor în tiin e politice i 8 – de doctor habilitat în tiin-
e politice. Absoluta lor majoritate revine Facult ii de Rela ii Interna ionale, 
tiin e Politice i Administrative. Totodat , unii profesori ai facult ii au sus-

inut tezele de doctor în tiin e politice sau sunt pe cale de a sus ine în alte in-
stitu ii din ar  (A M) i de peste hotare (Rusia, Belarusi, România). 

În linii mari avem tot temeiul s  credem c tiin a politic  a facult ii are 
deja acumulate anumite tradi ii, care, prin activitatea savan ilor în vîrst  oare-
cum afirma i i recunoscu i în ar i peste hotare ca cercet tori, precum i 
prin efortul savan ilor tineri, prin îmbinarea experien ei cu elanul juvenil, lea-

 trecutul cu prezentul ei, dar i constituie un suport solid pentru viitorul ei. 
În acest context efectul tradi iei politologice de la FRI PA, g sindu- i expre-
sie în func ionalitatea formelor sale institu ionale de organizare, în teoriile i 
concep iile elaborate i sus inute public la edin ele C S, s-a v zut a fi întot-
deauna în func ie direct  de nivelulu capacit ii noilor genera ii de cercet tori 

                                                
10 Arhiva Seminarului de profil la specialitatea 23.00.01 - Teoria, metodologia i isto-

ria politologiei; institu ii i procese politice din cadrul USM, anii 2004-2005. 
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de a mo teni i a îmbog i arsenalul cuno tin elor politice. Pornind de aici e 
îmbucur tor faptul c  majoritatea doctorilor i doctorilor habilita i în tiin e 
politice sunt ast zi persoane a c ror vîrst  nu dep te 50 de ani, iar num rul 
tinerilor cercet tori (doctoranzi i competitori) care în prezent î i fac studiile 
în doctorantura Catedrei de tiin e Politice i Administrative alc tuiesc 46 
persoane. Acesta este un real poten ial al viitorului tiin ei politice universita-
re i a rii în ansamblu. 

Un eveniment tiin ific de importan  major  legat de maturizarea FRI -
PA i de cre terea autorit ii tiin ei în universitate, a fost fondarea în anii 90 
a colii politologice în frunte cu membru-corespondent al A M, profesorul 
universitar, dr.habilitat Gh.Rusnac. Discipolii dumnealui au devenit deja 8 
doctori habilita i (V.Beniuc, V.Mo neaga, V.Moraru, V.Saca, C.Marin, C.So-
lomon, Ala Ro ca i V.Sacovici) i 5 doctori (I.Lipciu, C.Manolache, T.Spi-
nei, R.Tanas , C.Mîn scurt ) în tiin e politice11. Cercet rile lor politologice 
i interdisciplinare sunt binecunoscute opiniei tiin ifice na ionale i interna i-

onale i au tot temeiul de a deveni o baz  real  în constituirea unor coli tiin-
ifice autohtone ce in de fenomenul migra iei, de tranzitologia politic , de in-

teresele i rela iile politice, de conexiunea politologiei i medialogiei .a.  
Cre terea cantitativ i calitativ  a personalului tiin ific al Facult ii Re-

la ii Interna ionale, tiin e Politice i Administrativea a condus la o diversi-
ficare evident  a domeniilor (direc iilor) de cercetare. Pe parcursul celor 10 
ani de existen  a facult ii aici s-au conturat mai bine de 30 de domenii tiin-
ifice. Dintre acestea men ion m în special la Catedra de tiin e Politice i 

Administrative: func ionalitatea partidelor politice i a sistemelor de partid 
(Gh.Rusnac, V.Mo neaga, V.Cujb , V.Saca, I.Buc taru); problematica mino-
rit ilor na ionale (Gh.Rusnac, V.Mo neaga, A.Morozan); dimensiunile poli-
tologice ale migra iei (V.Mo neaga); teoria i practica democra iei politice 
(V.Cujb ); teoria i practica intereselor i rela iilor politice (V.Saca); proble-
mele actuale ale tranzi iei democratice (V.Saca); reflectarea tranzi iei în com-
portamentul politic al maselor (E.Anghel); problemele actuale ale procesului 
electoral (V.Mo neaga, R.Tanas ); dinamica timpului i spa iului electoral 
(M.Bulova); constituirea i dezvoltarea elitei politice în Republica Moldova 
(A.Margarint, P.Varzari); fenomenul culturii i socializ rii politice (I.Sandu, 
V.Stan) .a. 

 În ultimii ani la FRI PA se profileaz  tot mai intens direc iile tiin ifice 
legate de procesul politic interna ional, de rela iile interna ionale, de politica 
extern . În acest sens putem men iona studiul sistemului interna ional de co-
municare (Ala Ro ca); a paradigmelor securit ii interna ionale (C.E anu); a 

                                                
11 Arhiva Consiliilor tiin ifice Specializate ale USM, anii 1998-2005. 
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politicii de securitate regional  în Europa de Sud-Est (H.Dupouy); a diploma-
iei regionale în lumea global  (E.Ciobu); a organiza iilor interna ionale ca 

form  a rela iilor interna ionale (D.Ila ciuc); a rela iei democratizare-globali-
zare (R.Gorincioi); a asisten ei civice interna ionale; a perspectivei integr rii 
europene pentru Republica Moldova; a combaterii terorismului interna ional 
.a. 

Desigur, direc iile sus-men ionate au evoluat în mod neuniform, diver-
gent, în func iei de anumi i factori (situa ionali, rela ionali, tiin ifici, sociali, 
na ionali, politici etc.), fapt ce atest  o pondere a lor diferit  în cîmpul tiin i-
fic al facult ii. Unele din ele au fost i continu  a fi obiectul unor studii poli-
tologice speciale, fie la nivel de teze de doctor i doctor habilitat în tiin e po-
litice sau monografii i culegeri tematice, constituind astfel un suport infor-
ma ional solid, un amplu material teoretico-empiric. Altele, dimpotriv , r -
mîn deocamdat  mai vagi, fiind abordate doar la nivel de articole i rezumate 
tiin ifice. 

În ultimii cinci ani de activitate tiin ific , profesorii facult ii, gra ie tra-
nsform rii calitative a nivelului lor de preg tire, precum i diversific rii te-
maticii de studiu, au înregistrat rezultate înalte în sfera tiin ei politice (vezi 
tab.2). 
 

Tabelul 2. Rezultatele activit ii în sfera tiin ei politice la FRI PA, anii 
2000-200412.  

Num rul lucr rilor tiin ifice publicate 
 / volum (c.t.) 

Anii 

Catedra 

2000 2001 2002 2003 2004 Total 

PA 147 
(136,95) 

132 
(570,05) 

153 
(412,0) 

110 
(101,0.) 

86 
(71,55) 

628 
(1291,55) 

RI 30 
(49,0) 

43 
(31,55) 

59 
(29,95) 

45 
(42,59) 

50 
(42,0) 

227 
(195,09) 

Total 177 
(185,95) 

175 
(601,60) 

212 
(441,9) 

155 
(143,59) 

136 
(113,55) 

855 
(1486,64) 

      
Astfel, în perioada respectiv , prin efortul sus inut al personalului tiin i-

fic a Catedrelor de tiin e Politice i Administrative i Rela ii Interna ionale 
au fost publicate 855 de lucr ri tiin ifico-metodice cu un volum de 1486,64 
coli de tipar. Acest indiciu este cu adev rat impun tor dac inem cont de fa-
ptul c  din num rul total de lucr ri editate pe parcursul ultimilor cinci ani 13 

                                                
12 Arhiva Catedrelor de tiin e Politice i Administrative i de Rela ii Interna ionale 



 15 

sunt monografii, 8 – cursuri de prelegeri, 29 – culegeri tiin ifice. Iar celelalte 
publica ii sunt în majoritatea lor absolut  articole, acceptate în Analele tiin-
ifice ale USM, în reviste tiin ifice de specialitate i în edi ii speciale pe mar-

ginea Conferin elor tiin ifice. 
Ast zi la cei 10 ani de existen i func ionare a facult ii asociem deve-

nirea i maturizarea acesteia cu cele mai cunoscute i apreciate în ar i peste 
hotare titluri de carte – rod al unei munci colective a colaboratorilor de la fa-
cultate i de la alte institu ii din ar . Cînd vorbim despre realiz rile tiin i-
fico-didactice de la FRI PA avem în vedere mai întîi editarea în anii 1995-
1998 a prelegerilor la cursul de Politologie în 4 edi ii (coordonator V.Mo ne-
aga). Fiind mult mai diversificate i mai ra ionalizate ca form i con inut de-
cît primul curs de lec ii la Politologie, elaborat i editat la începutul anilor 90 
sub redac ia profesorului universitar A.Zavtur, aceste 4 edi ii, în pofida dime-
nsiunii de timp ce s-a scurs, î i mai p streaz  actualitatea i ast zi. 

Or, poate c  cea mai semnificativ  realizare tiin ific  de la FRI PA le-
gat  de devenirea mai întîi a Catedrei de Politologie, precum i a facult ii în 
ansamblu, este editarea deja mai bine de 10 ani a revistei trimestriale „MOL-
DOSCOPIE (Probleme de analiz  politic )” (redactor- ef V.Mo neaga), fapt 
consemnat i în alte publica ii de pîn  acum13. Fiind în felul s u, pe parcursul 
unui deceniu de c ut ri tiin ifice, cartea de vizit  a Catedrei de tiin e Politi-
ce i Administrative, mobilul cre terii calitative a efectivului acesteia, revista 
s-a transformat din 2004 în edi ie tiin ific  a facult ii. Mai mult ca atît, prin 
cele 28 de numere ale sale, elaborate pîn  la moment, revista „MOLDOSCO-
PIE (Probleme de analiz  politic )” a devenit în plan na ional unica i cea 
mai prestigioas  în domeniul politologiei, creînd o imagine pozitiv tiin ei 
politice nu numai din universitate, ci i din întreaga ar . În aceast  ordine de 
idei subliniem mai cu seam  trei dimensiuni de rol ale revistei. 

În primul rînd, rol epistemic, tiin ifico-informativ. Adica revista se des-
tinge printr-o analiz  ampl i profund  a diferitor aspecte ale vie ii politice 
din Republica Moldova, fiind astfel util  ca izvor de informa ie pentru speci-
ali ti în domeniu i pentru întreaga opinie tiin ific  din ar  ce se intereseaz  
de tiin a politic  contemporan . În acest sens pe paginile revistei sunt publi-
cate rezultatele cercet rilor tiin ifice atît a savan ilor universitari (profesori, 

                                                
13 A se vedea: Saca V., Rusnac Gh. Cercetare i tradi ie politologic : la 10 ani ai 

MOLDOSCOPIEI (Probleme de analiz  politic ). // MOLDOSCOPIE (Probleme 
de analiz  politic ). Partea XXI. - Chi in u, 2003, p.148-158; . -

: . // MOL-
DOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XXIV. - Chi in u, 2004, p.35-
47. 
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doctoranzi, competitori, masteranzi) de la FRI PA i de la alte facult i, cît i 
a unor cercet tori din alte institu ii din ar i de peste hotare. 

În al doilea rînd, rol instructiv-didactic, în sens c  studen ii, masteranzii, 
doctoranzii, profesorii facult ii i a altor institu ii de specialitate utilizeaz  
materialele revistei în preg tirea de seminare, colocviu, examen; în elabora-
rea tezelor de licen , de magistru, de doctor în tiin e; în perfec ionarea cur-
surilor normative i op ionale. 

În al treilea rînd, rol politico-practic, axat pe anumite recomand ri ale sa-
vantului politolog aduse pe paginile revistei la adresa actorului de putere pri-
vind ra ionalizarea activit ii acestuia în raport cu societatea civil , cu opozi-
ia. 

Valoarea tiin ific  a revistei „MOLDOSCPIE (Probleme de analiz  po-
litic )” a crescut i mai mult odat  cu înregistrarea ei la 21 iunie 2004 în regi-
strul ISSN, adic  cu ob inerea cifrului bibliografic interna ional, devenind as-
tfel recunoscut  pe plan interna ional. Acest fapt a condus la noi cercet ri ti-
in ifice, noi eforturi în vederea perfec ion rii aspectelor de con inut i de for-

 ale revistei. 
La capitolul elabor ri i publica ii tiin ifice colective pot fi raportate de 

asemenea o serie de culegeri tematice preg tite de c tre profesorii Catedrei 
de tiin e Politice i Administrative în baza unor foruri tiin ifice interna io-
nale. Astfel, la tema rela iilor inter-etnice au fost binevenite pentru întreaga 
comunitate politologic  a rii culegerile: Statul na ional i societatea poliet-
nic : Moldova în anii 90. – Chi in u, 1997; Identitatea na ional i comuni-
carea (coordonatori V.Moraru, V.Mo neaga). – Chi in u, 1998; Moldova 
între Est i Vest: identitatea na ional i orientarea european . (coordonator 
V.Mo neaga). – Chi in u, 2001; Minorit ile na ionale i rela iile interetnice: 
tradi ia european i experien a noilor democra ii pentru Moldova. V.I-II 
(coordonator V.Mo neaga). – Ia i, 2002. 

De un real folos se bucur i materialele consacrate trilateralei lor rela ii 
dintre cele ri vecine – Moldova, România, Ucraina. În acest context men io-

m urm toarele lucr ri: Moldova, România, Ucraina: bun  vecin tate i co-
laborare regional . – Chi in u, 1998; Moldova, România, Ucraina: integrarea 
în structurile europene (coordonator V.Mo neaga). – Chi in u, 2000; Moldo-
va, România, Ucraina: integrarea europen i migra iunea for ei de munc  
(coordonator V.Mo neaga). – Chi in u, 2000. 

Totodat , la ini iativa Catedrei de Politologie au fost elaborate i publica-
te lucr ri tiin ifice ce in de rolul factorului mediatic în contextul politic – 
Mass-media în societ ile în tranzi ie: realit i i perspective (coordonator 
V.Mo neaga). – Chi in u, 2001; de împlinirea a 10 ani de la proclamarea in-
dependen ei Republicii Moldova i a 5 ani de la fondarea Facult ii de Rela ii 
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Interna ionale, tiin e Politice i Administrative – Republica Moldova la în-
ceputul mileniului III: realit i i perspective (coordonator V.Mo neaga). – 
Chi in u, 2001; de rolul societ ii civile în condi iile tranzi iei democratice – 
Organiza iile non-guvernamentale i impactul lor asupra proceselor de trans-
formare (coordonatori V.Mo neaga, V.Teosa). – Chi in u, 2004; de rela iile 
între putere i opozi ie – Puterea i opozi ia în contextul managementului po-
litic (coordonatori V.Mo neaga, Gh.Rusnac, Gh.Mohammadifard). – Ia i, 
2005. 

Un aport concret în elaborarea culegerilor tiin ifice l-au adus profesorii 
Catedrei de Rela ii Interna ionale. Din ini iativa lor au fost publicate urm to-
arele edi ii: 11 septembrie 2001: noul concept de securitate interna ional  
(coordonator V.Teosa). – Chi in u, 2002; Conceptul de contribu ie civic  în 
contextul preg tirii universitare (coordonator V.Teosa). – Chi in u, 2003; 
Procesul de globalizare: provoc ri i solu ii (coordonator V.Teosa). – Chi i-

u, 2004. 
E necesar a men iona i implic rile în realiz rile tiin ei politice de la 

FRI PA din partea Catedrelor non-profil: de tiin e Juridice i de Limbi Mo-
derne Aplicate. Astfel, Catedra de Limbi Moderne Aplicate a fost organizato-
rul Conferin ei interna ionale în problemele globaliz rii, a c ror materiale au 
fost publicate în culegerea Interconexiuni în contextul globaliz rii (coordona-
tori M.Cotl u, Gh.Mohammadifard). – Ia i, 2005. 

Pe parcurs calitatea tiin ei politice a facult ii a crescut substan ial prin 
elaborarea i editarea unui ir de lucr ri de autor: monografii, manuale, dic i-
onare, bro uri. Deosebit de utile pentru studen i, masteranzi, dodctoranzi, 
profesori au devenit urm toarele c i de autor: Rusnac Gh., Beniuc V. Con-
ceptele i no iunile de baz  ale diploma iei. Dic ionar. – Chi in u, 1998; Rus-
nac Gh., Frunta  P. Republica Moldova pe calea democratiz rii. – Chi in u, 
1999; Rusnac Gh. i al ii. Republica Moldova: istoria politic  (1989-2000). 
Documente i materiale. Vol. I, II. – Chi in u, 2000; Rusnac Gh., Manolache 
C. Enviromental Security of the State. – Chi in u, 2002; Mo neaga V., Rus-
nac Gh. Republica Moldova. Alegerile parlamentare (1994) i geografia po-
litic  a electoratului. – Chi in u, 1997; .  

. – , 1999; Saca V. Interese politice i rela ii politice: 
dimensiuni tranzitorii. – Chi in u, 2001; Ro ca A. Comunicarea politic i 
democratizarea societ ii. – Chi in u, 2003; Spinei T. Introducere în politolo-
gie. – Chi in u, 2003; Strah D. Istoria gîndirii politice. Din antichitate pîn  în 
secolul XVIII. – Chi in u, 1996; Strah D. Istoria gîndirii politice. Din secolul 
XVIII pîn  la apari ia tiin ei politice contemporane. – Chi in u, 1999; ur-
canu I. Republica Moldova independent . – Chi in u, 2001; urcanu I. Istori-
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citatea istoriografic . Observa ii asupra scrisului istoric basarabean. – Chi i-
u, 2004. 

Printre factorii ce au stimulat i activizat procesul tiin ific al FRI PA 
merit  a fi men ionat  integrarea eforturilor colaboratorilor facult ii în co-
munitatea politologic  interna ional . S-a aprofundat colaborarea tiin ific  
cu diverse centre universitare din Europa i SUA, au fost ob inute o serie de 
granturi. În acest context men ion m granturile: în domeniul pred rii tiin e 
politice – a USM cu Universitatea Rutgers (New-Jersy, SUA, 2001-2004). În 
anii 2002-2005 la USM func ioneaz  proiectul Interna ional CEPO, în 2002 
s-au creat Grant of US Ambassy i ILO Grant. 

La capitolul colabor rii interna ionale men ion m de asemenea participa-
rea Catedrei de tiin e Politice i Admnistrative împreun  cu diferite centre 
tiin ifice din rile ex-sovietice la realizarea proiectului tiin ific al Institutu-

lui de informa ie în domeniul tiin elor sociale al Academiei de tiin e din 
Rusia cu privire la dezvoltarea politologiei în spa iul postsovietic. Acest proi-
ect, fiind sus inut de Asocia ia Interna ional  a tiin ei politice, are drept scop 
elaborarea culegerii de lucr ri tiin ifice „Dezvoltarea tiin ei politice în sta-
tele spa iului postsovietic”, mai întîi în limba rus  pentru ca mai apoi, c tre 
congresul ordinar al Asocia iei care va avea loc în Japonia în 2006 s  fie tra-
dus  în limba englez . În acest  edi ie fiec rei ri i s-a oferit un capitol apar-
te cu un volum de 1,5 c.a. Din partea rii noastre atare capitol, cu denumirea 
„Dezvoltarea politologiei ca tiin i obiect de studiu în Republica Moldo-
va”, a fost preg tit de c tre doctorii habilita i în tiin e politice V.Mo neaga i 
V.Saca. 

Colaborarea facult ii pe plan interna ional se realizeaz i prin cursurile 
de prelegeri i conferin e sus inute la noi de c tre profesorii universitari din 
SUA, Fran a, Germania, România, Rusia, Bulgaria etc. Totodat , în ultimii 
ani  unii  colaboratori  de  la  FRI PA la  fel  sus in  cursuri  de  prelegeri  în  fa a  
studen ilor i masteranzilor din centrele universitare a altor ri – Austria, Es-
tonia, Bulgaria (V.Mo neaga) sau sunt antrena i în stagiuni tiin ifice (V.An-
drie , Gh.Rusnac – Fran a; D.Ila ciuc – România; A.Ro ca, V.Teosa – SUA; 
V.T bîr  - Olanda) etc. 

În cadrul parteneriatului extern al facult ii se înscrie i organizarea i 
desf urarea conferin elor, simpozioanelor, seminarelor tiin ifice. Astfel, în 
perioada 2000-2004 au avut loc mai bine de 30 de manifest ri tiin ifice inte-
rna ionale / na ionale cu un num r de circa 380 particip ri a profesorilor facu-
lt ii. Absoluta majoritate a particip rilor revin la conferin ele interna ionale. 

De rînd cu realiz ri FRI PA se confrunt i cu unele probleme în dezvo-
ltarea tiin ei politice, probleme ce in în special de deficitul de resurse finan-
ciare, de poten ial logistic, de reciclarea cadrelor tiin ifice etc. Ast zi savan-
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ii politologi de la facultate ca i de la alte institu ii din ar  sînt evident limi-
ta i în posibilit i de a- i ridica califica ia (lipsesc cursuri na ionale de recicla-
re), de a se bucura de stagii tiin ifice. 

Dar poate c  cea mai serioas  r mîne a fi problema remuner rii cadrelor 
tiin ifice. Pornind de la realit ile statutului social al savantului de azi, de la 

starea lui material  deplorabil , desigur c  el nu e în stare s  asigure, chiar i 
cu ultimele major ri de salariu, o tiin  avansat , ca factor decisiv al progre-
sului social. 

Nu mai pu in important  este problema diversific rii stimul rii activit ii 
tiin ifice, îndeosebi a tinerilor savan i. Deficitul pluralismului de stimulente 

face ca cea mai mare parte a doctorilor conferen iari s  renun e de la teza de 
doctor-habilitat, iar mul i din tinerii savan i – doctoranzi, competitori – s  de-

easc  considerabil termenul de preg tire i finisare a tezei. 
O alt  problem  în dezvoltarea tiin ei politice ine de calitatea materia-

lelor publicate. Paradoxul principal urm rit în ultimii ani la FRI PA este c  
s-a redus întrucîtva num rul de publica ii tiin ifice, fapt ce n-a fost compen-
sat pintr-o cre tere a calit ii lor. În acest sens indicii ce caracterizeaz  calita-
tea rezultatelor tiin ifice, în special implementarea acestora nu acoper  nive-
lul cerin elor i posibilit ilor personalului implicat în cercetare. 

Nu este valorificat în deplin  m sur  posten ialul structurilor didactico-
tiin ifice i de cercetare a facult ii în ob inerea i realizarea granturilor inte-

rna ionale i na ionale, ca surs  de men inere i extindere a domeniului tiin-
ific. În aceste granturi nu de fiecare dat  sunt antrenate cele mai calificate fo-
e tiin ifice, nu exist  un sistem de evaluare i de concurs (cum de obicei 

exist  în multe organiza ii) a celor ce pretind s  participe la realizarea proiec-
telor i programelor tiin ifice. 

Dezvoltarea de mai departe a tiin ei politice la facultate necesit  noi m -
suri în vederea realiz rii i ra ionaliz rii activit ii de cercetare. 

În primul rînd, desf urarea activit ii tiin ifice la FRI PA, ca i în alte 
subdiviziuni ale USM, trebuie s  fie adus  în conformitate cu prevederile Co-
dului cu privire la tiin i inovare (Legea nr.259-XV din 15 iulie 2004, art. 
56). Acest fapt este confirmat i de Decizia Senatului USM din 29 mai 
200514. 

În al doilea rînd, ast zi a devenit oportun  o mai puternic  orientare a ti-
in ei universitare spre înv mît, elaborarea unor criterii de implementare a 
realiz rilor tiin ifice în procesul educa ional universitar. În acest sens, inten-
sificarea interac iunii dintre procesul de cercetare i cel educa ional trebuie 

                                                
14 A se vadea: Arhiva curent  a Senatului Universit ii de Stat din Moldova. 
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ajustat  la standardele interna ionale în conformitate cu cerin ele procesului 
de la Bologna. 

În al treilea rînd, este necesar  reevaluarea organiz rii cercet rilor tiin i-
fice la FRI PA prin antrenarea mai activ  a cadrelor tiin ifice înalt calificate 
la concursuri de programe, proiecte, granturi i teme na ionale i interna iona-
le. 

În al patrulea rînd, dat fiind faptul c  posibilit ile de reciclare a cadrelor, 
de utilizare a stagiunilor tiin ifice i pedagogice sînt limitate, trebuie de acti-
vizat participarea tuturor profesorilor facult ii la lucr rile simpozioanelor, 
conferin elor, seminarelor tiin ifice interna ionale la care s  fie stabilite con-
tacte cu savan ii altor state, pentru a asimila o nou  informa ie tiin ific  des-
pre procesele politice actuale, despre metodele avansate de cercetare a feno-
menului politic. 

În al cincilea rînd, este necesar de diversificat stimularea activit ii tiin-
ifice a tinerilor savan i, a studen ilor, de investit în tiin  noi mijloace mate-

riale i morale pentru a ridica rolul statutului social al cercet torului de azi i 
de mîine. 
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The author of this article makes a theoretical analysis of the institution 
of civil servants, of the way of enlisting, his functions and his particularities. 
The given material examines the modifications that have touched the aggre-
gate social and global systems of Republic of Moldova that is a transitional 
society to the democracy and to the fitting in europeen structures that didn’t 
let entouched bureaucratical system. A lot of documents were adopted never-
theless that settle the functionement of the administratif mechanism, their ap-
plication in practice is hard. 

This thing is caused by two things. The first is our past and his stamps 
on nowadays bireaucracy, and the second some gaps in our low system that 
stimulate his activity. The control on the transformations of last years, inclu-
                                                
15 Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Valentina STAN 
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ding the conditions that determine the civil servants to unfold their activity, 
revel that these transformations remain to be formally and quantitatively. 
The substitution of the form not of the content that’s was conjugated by so-
cial-economical and social-political crises, have catalised the grouth of bu-
reaucratical activity. 

Bureaucratic administrations is the dominant form of government orga-
nization in the contemporary world. It is employed not only in the public sec-
tor but also in such private sector areas as commerce, education, and religi-
on. Whether states are democratic or authoritarian, they all employ some 
form of bureaucratic power. And yet, in contemporary societis bureaucracy 
is also highly criticized as bringing with it inefficiency, indifference, and red  
tape.  

The respective material has also a practical approche, it gives some re-
comandations and conclusions of forming a flexible, bureaucratic system. In 
this way public sphere of our Republic needs an Ethical Code for our civil 
servants, like a document to complet our legal system. 

  
Conceptul de serviciu public este o achizi ie în tehnologia juridic  din a-

ra noastr , în perioada sovietic  se folosea, pentru acest sens, expresia “servi-
ciu de stat”. În pofida faptului c  Declara ia de Independen a a Republicii 
Moldova a avut loc în 1991 iar în calitate de obiectiv strategic, crearea unui 
stat de drept bazat pe valorile democratice, Legea cu privire la serviciul pub-
lic a fost adoptat  abia în 1995. Legea respectiv  define te foarte ambiguu în 
unele momente chiar contradictoriu no iunile de serviciu public, func ie pub-
lic i func ionar public. O garan ie solid  pentru buna func ionare a institu i-
ilor publice o constituie instituirea func iilor publice i a calit ii de func io-
nar public. Numai în cadrul unor servicii publice putem vorbi de func ii pub-
lice, de func ionari publici i de statutul juridic al acestora.”16  

Din perspectiva juridic  “func ionarul înseamn  persoana care ocup  
func ie de stat remunerat i care dispune de ranguri i grade, stabilite în con-
formitate cu principiile prezentei legi."17 Ins  ambiguitatea definirii se 
deleag  din definirea unei alte categorii, aparte de persoane cu func ii de 
“ spundere”. Astfel, “persoan  cu func ie de r spundere este func ionarul 
public învestit, cu atribu ii în vederea exercit rii func iilor autorit ilor 
publice sau a ac iunilor administrative de dispozi ie i organizatorico-
economice.”18  
                                                
16 Orlov M. Drept administrativ. - Chi in u, 2001, p.81. 
17 Legea Republicii Moldova privind Serviciul Public. nr.443-XIII. // Monitorul Ofici-

al, 1995, 2 februarie, nr.61, art.1 
18 Idem. 
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Din acest nefericit joc de cuvinte se poate spune c  func ionarul politic 
“ocup  func ii” doar i “dispune de ranguri i grade”, pe când persoana cu 
func ii de r spundere mai este “investit  cu atribu ii în vederea exercit rii 
func iilor”. Aceste lacune omit faptul c  orice func ie este de r spundere, de-
oarece se înfiin eaz  în scopul satisfacerii unui interes public, iar func ionarul 
public de ine o func ie pentru exercitarea anumitor atribu ii cu care este inve-
stit în mod legal. “Practica ultimilor ani a demonstrat c  nu se contureaz  
prea clar o demarcare: cine este func ionar public i cine nu, de i de ine o 
func ie public .”19  

O inten ie a guvernan ilor este de restrângere a num rului de func ionari, 
ignorând componentele necesare func ionarului public pentru o activitate efi-
cient : stabilitate în func ie, remunerare adecvat , obiectivitate în promovare 
i garantarea dreptului la carier  profesional .20 Aceasta conduce la lipsa 

motiva iei func ionarilor publici, la reducerea intereselor fa  de serviciu, a 
creativit ii, la performan ele slabe i la pierderea încrederii în posibilit ile 
de a fi avansat.  

O clasificare oficial  a func iilor publice în Republica Moldova este pre-
zut  de Legea Serviciului Public. Astfel, art.8. ierarhizeaz  func iile publi-

ce în trei ranguri21:  
1. Rangul întâi include “func ionarii de conducere din autorit ile cent-

rale, conduc torii autorit ilor administra iei publice a unit ilor teritoriale  
autonome cu statut special – care nu este membru  al Guvernului.” 

2. Rangul doi include “func ionarii de conducere din unit ile autorit -
ilor publice centrale, func ionarii de execu ie din aceste autorit i i func io-

narii de conducere din autorit ile administra iei publice locale.” 
3. Rangul trei include ceilal i “func ionari din aparatul autorit ilor ad-

ministra iei publice locale.” 
Fiecare rang con ine câte trei grade de calificare. Trecerea la un nou grad 

se face succesiv, în corespundere cu preg tirea profesional  a func ionarului, 
cu rezultatele muncii i ale atest rii, efectuate în modul stabilit de legisla ie. 

Din punct de vedere juridic, ocuparea func iilor publice se face prin an-
gajare, numire, alegere i concurs. Angajarea este cel mai des practicat  la 

                                                
19 Orlov M. Op. cit., p.82. 
20 Vezi: Cojocaru S. Motivarea factor – cheia privind performan ele profesionale ale 

func ionarilor publici. // Administrarea public , 2003, nr.1, p.25; Chiorescu Iu. Bi-
rocra ia în contextul democratiz rii societ ii tranzitorii: cazul Republicii Moldova. 
// MOLDOSCOPIE (probleme de analiz  politic ). Partea XXIII. – Chi in u, USM, 
2003, p.147-152. 

21 Legea Republicii Moldova privind Serviciul Public. nr.443-XIII. // Monitorul Ofici-
al, 1995, 2 februarie, nr.61, art.8.  
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angajarea speciali tilor de înalt  calificare. Numirea în func ie este o modali-
tate pe larg folosit  în sistemul comunist, se mai p streaz i ast zi în aceea i 
formul , fapt care împiedic  formarea unui serviciu înalt – profesionist, mo-
dern i eficient. Ea se face de regul , prin concurs, în ordinea descresc toarea 
mediilor ob inute. Prin alegere se eviden iaz  o alt  modalitate de ocuparea a 
func iilor vacante, care este strict determinat  în legisla ie. Astfel, prin alegeri 
pot fi ocupate func iile de: primar, consilier, rectori ai institu iilor superioare 
de înv mânt. Ordinea de ocupare a func iilor vacante prin concurs, practic, 
este cea mai eficient  modalitate i se folose te pe larg în rile democrate. 
Concursul a fost mai pu in practicat în vechiul regim sovietic, deoarece distri-
buirea planificat  a întregii popula ii în câmpul de munc  f cea s  nu existe 
principala condi ie a concursului – mai mul i pretenden i la una i aceea i fu-
nc ie,  condi ie  pe  care  o  avem din  plin  ast zi,  prin  prezen a  omajului,  pre-
cum i a institu iilor de înv mânt superior de stat i particular, care nu-i re-
partizeaz i nu-i asigur  cu loc de munc  pe absolven i. 

Dup  o trecere în revist  a aspectelor juridice în definirea institu iei func-
ionarului public, de o importan  imperativ  r mâne analizarea normelor de-

ontologice ce vizeaz  nemijlocit activitatea func ionarilor publici, deoarece 
„aceste norme, în pofida cercet rilor f cute, r mân foarte pu in studiate.”22 
Astfel, una din problemele actuale în cadrul aparatului birocratic din statul 
nostru este atitudinea indiferent  a func ionarilor fa  de normele etice. Acea-
st  indiferen  „ascunde în spatele s u dou  temeri esen iale pentru întreaga 
societate.”23  

Primul pericolul este evident, el rezult  din faptul c  func ionarii ocup  
func ii publice. Abuzul de autoritate încredin at , înc lc rile etice i de servi-
ciu, influen eaz  distructiv nu numai asupra sferei economice dar i asupra 
celei de drept i asupra normelor de conduita din societate. Al doilea pericol 
rezid  în faptul c  degradarea moral  este în strâns  leg tur  cu cea profesio-
nal . Este vorba de faptul c  atrofierea onestit ii pune la îndoial  restul valo-
rilor etice i calit ile profesionale, deoarece primul i principalul principiu 
administrativ se bazeaz  pe deservirea intereselor sociale i nu celor proprii. 

Reie ind din riscul pe care comportamentul imoral al func ionarului pub-
lic îl poate cauza, este vital  instituirea unui cod etic al birocratului în Repub-
lica Moldova. Etica unui birocrat poate crea tensiuni sau clivaje dintre necesi-

ile, interesele proprii i cele sociale. Gândirea i ac iunea moral  a birocra-
tului poate fi axat  pe dou  dimensiuni: a) idealurile etice; b) standarde i no-
                                                
22 Cr ciun C. Deontologia func iei publice. // Administrarea public , 2002,  nr.1, 

p.63. 
23 . . // , 

1999,  2, .76.  
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rme ce au un caracter schimb tor i în mare parte depind de specificul activi-
ii profesionale. 

Idealurile etice se formeaz  ca rezultat al atmosferei spirituale din socie-
tate, “aceast  atmosfer  întruchipeaz  normele i principiile morale dup  care 
întreaga societate se conduce i sanc ioneaz  orice ac iune ce nu le corespun-
de întruchipând concomitent i normele adoptate de legiuitorul statului.”24 În 
contextul actual al Republicii Moldova etica neo-nomenclaturist  a devenit 
mai pu in ideologizat . “Puterea” a r mas unicul criteriu în selectare, dep -
ind criteriu ideologic, religios sau a interesului social”.25  

Neînsu irea noilor norme - i standarde, nerecunoa terea responsabilit ii 
fa  de public “neafi area” aspectelor politice în abordarea problemelor soci-
ale despre necoresponden a func ionarului cu func ia îndeplinit . Aceast  si-
tua ie poart , un caracter nefast asupra statului deoarece i a imaginii acestuia 
în rândul popula iei. Imposibilitatea de in torilor de putere de a formula i 
aplica cerin e normative fa  de activitatea birocratic  poart  consecin e nefa-
ste atât pentru stat cît i pentru aparatul birocratic. Lipsa unui cod etic al fun-

ionarului public cauzeaz  bipolarizarea orient rii birocratului, ambele dist-
ructive pentru morala profesional  a angajatului. Pe de o parte sînt cerin ele  
superiorilor, iar pe de alt  parte frica, de a fi concediat în cazul nesupunerii. 

Deontologia func iei publice este termenul ce întruchipeaz  toate va-
lorile morale pe care un func ionar le respect  pe durata exercit rii unei 
func ii publice. În tiin a administrativ  s-au format mai multe obliga i-
uni cu caracter moral dintre care unele au dobândit i caracter de obli-
ga ii profesionale. Respectiv un Cod Etic trebuie s  întruchipeze urm to-
arele valori: 

Probitate. Corectitudinea de care un birocrat s  dea dovad  în îndeplini-
rea sarcinilor de serviciu. Cu alte cuvinte func ionarul are dreptul de a exerci-
ta o func ie public  atâta timp cît în elege c  aceast  func ie este o datorie pe-
ntru el.   

Demnitate. Foarte mul i neglijeaz  importan a cuvântului “public” din 
sintagma “func ie public ”. Acest cuvânt trimite îns  direct la sensul demni-

ii pe care o are un func ionar învestit cu o astfel de func ie. Sub aspect ma-
terial birocratul este pl tit pentru a- i exercita func ia, iar sub aspect moral el 
se bucur  de autoritate, neavând dreptul de a degrada pe sine sau func ia sa. 
În ceea ce prive te cumulul de func ii administrative, un func ionar, poate de-
sf ura temporar o activitate remunerat  pentru un alt serviciu al administr rii 
publice cu dou  condi ii: a) s  se încadreze în limitele plafonului de venituri 
                                                
24 . : . //  

, 1995, 4, .49. 
25 Ibidem, p.50.  
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prev zut de legea salariz rii; b) S  aib  acordul autorit ilor administra iei 
publice pentru care lucreaz . 

Impar ialitatea.  Cu privire la drepturile birocra ilor de a face parte din 
partidele politice s-au conturat dou  opinii contrare: Prima consider  admini-
strarea ca anexa politicului i respectiv accept  implicarea birocra ilor în via-
a politic  a statului. A doua consider  c  func ionarul trebuie s  execute de-

ciziile politice, f  dreptul de a lua parte în adoptarea lor “Absen a unui sta-
tut al func ionarului public în care s  se prevad  limita activit ii partiinice a 
func ionarului a l sat posibilitatea “patronajului politic” i implicat posibilita-
tea corup iei”.26 

- Subordonarea trebuie s  prevad  dreptul de a refuza executarea ordi-
nului în cazul în care este v dit ilegal sau prejudiciaz  drepturile fundamenta-
le ale persoanei. 

- Fidelitatea este dimensiunea ce presupune executarea sarcinilor de ser-
viciu pentru i în interesul institu iei pentru care func ionarul lucreaz . Obli-
gativitatea de fidelitate cuprinde i discre ia necesar  cu privire la “secretul 
de serviciu” cu care func ionarul opereaz . 

- Respectul fa  de func ie implic  obliga ia de a respecta func ia i con-
st  în esen  în limita de competen . Func ionarul public nu trebuie s  dep -
easc  atribu iile de serviciu. 

Instruirea unui Cod Etic a func ionarului public este cu atât mai necesar  
cu cît în Republica Moldova fenomenul corup iei erodeaz  în mod constant 
credibilitatea institu iilor statului i a reprezentan ilor acestuia producând o 
stare de pericol grav   dac inem cont de faptul c  o mare parte din popula ie 
ajunsese s  considere aceste, fenomene de corup ie drept caracteristici ale 
economiei de pia i inerente unei vie i politice pluraliste. Punerea semnului 
de egalitate între democra ie i corup ie a constituit i constituie din neferici-
re, un obstacol serios în calea democratiz rii. “Un lucru ce ine de mo tenirea 
comunismului este atitudinea pasiv  a cet enilor în raport cu administrarea 
public . Or, unul din elementele care favorizeaz  urm rile negative ale prac-
ticii administrative este i golul existent între administra ie public i cet -
eni.”27 Completarea acestui gol precum i schimbarea situa iei existente în 

rela ia dintre politic i administra ie ar contribui premizele unei imagini pozi-
tive a birocratului în societatea noastr . 

Dup  cum s-a men ionat mai sus, în Republica Moldova func ionarii pu-
blici nu au un Cod de conduit . Ei se conformeaz  cu i ac ioneaz  într-un 
cadru legal, în special Legea cu privire la Serviciul Public i reglement rile 
                                                
26 Profiroiu ., Parlagi A., Crai E. Etic i corup ia în administrarea public . – Bu-

cur ti, 1999, p.19. 
27 ibidem, p.43.  
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ministerelor i departamentelor. În caz de înc lc ri sanc iunile sînt prev zute 
de Codul Muncii, Codul Contraven iilor Administrative sau Codul Penal. Se-
ctorul public din ara noastr  are urgent nevoie de un Cod de Conduit  pentru 
func ionarii publici ca document completând cadrul legal în materie. Existen-
a practicilor corupte în rândurile func ionarilor publici din Republica Moldo-

va este tot mai des confirmat  prin exemple concrete. 
“Structura optimal  a managementului eticii din sectorul public trebuie 

 se concentreze s  se concentreze asupra elabor rii s  se concentreze  asup-
ra elabor rii unui Cod General de Conduit  pentru to i func ionarii publici, 
care ar guverna comportamentul lor profesional. Mai ales, acest cod trebuie 

 serveasc  ca baz  pentru adoptarea codurilor etice de c tre conduc torii di-
feritor autorit i statale cu misiuni, func ii i responsabilit i distinctive, pre-
cum parlamentul, anumite ministere i departamente, administra ia fiscal i 
vamal , poli ia i organele de securitate na ional , judiciarul, etc.”28 

Astfel, sectorul public autohton are nevoie urgent de un Cod de Conduit  
pentru func ionarii publici care s  complecteze cadrul legal în materie i care 
ar guverna comportamentul lor profesional i ar garanta premisele unei acti-
vit i birocratice eficiente. Crearea centrelor ce ar studia problemele cu care 
se confrunta aparatul administrativ autohton ar fi un pas important  în analiza 
aspectelor ei actuale, a cauzelor ce le determin i a evolu iei ulterioare. 
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The quintessence of this material represents the effect of the Russian fac-
tor upon the results of the Moldovan elections, especially upon the Parliame-
ntary poll of 2005. One of the ideas underlined by the author is that, since 
Moldova got its independence in 1991, the Russian factor has had an direct 
impact upon the Moldovan politics, as well as upon the elections held in this 
country. Also, a parallel is being drawn as to the effect of this factor in more 
countries and regions of the CIS.  

Speaking of the Russian facto, the author makes a distinction between 
the Russian Federation, as a basic element of this, and the non-Romanian-
speakers from this country, who, to a great extent, are nostalgic about the 
Soviet times. During that period „homo sovieticus” very often was identified 
with „the Russian”, as well as the state, USSR often was called Russia, and 
Russian used to have a total supremacy before other languages spoken on the 
vast territory of the Soviet Union.  

                                                
29  Recenzent – doctor în tiin e politice Ruslan TANAS  
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The author identifies four triggers of influencing of the Russian factor 
upon the Moldovan elections. Those are: the break-away Transnistrian regi-
on; Moldova’s economic dependence upon Russia; the Russian media’s influ-
ence in this country; the existence of a numerous non-Romanian-speaking 
minority in Moldova.  

One of the most important conclusions of the material is the Russian fac-
tor is losing of its importance in the elections in this state, as well as in other 
CIS countries. This is going on upon a spectacular turn of the Communists 
Party from Republic of Moldova (PCRM), attained in the last years. If in 
2001 PCRM gained an overwhelming victory in elections due to, to a great 
extent, its conspicuous pro-Russian orientation, in 2005, PCRM got most of 
the votes despite the harsh critique against Russia, but also due to the invol-
vement of the Russian factor against the Moldovan Communists.  

 
În urma imploziei din 1991, cel mai mare stat de pe Mapamond – Uniu-

nea Republicilor Sovietice Socialiste (URSS), s-a divizat în 15 state indepen-
dente, unul dintre care este Republica Moldova. Dorin a Moscovei de a- i p -
stra influen a asupra spa iului ex-URSS, pe de o parte, i neîncrederea în per-
spectivele de dezvoltare independent  a majoritatea statelor fost-unionale, pe 
de alt  parte, au dus la crearea unei noi forme de uniuni, numite Comunitatea 
Statelor Independente (CSI). Astfel, pe parcursul anilor 90 ai secolului XX, 
fosta metropol  unional i-a p strat primatul fa  de 12 state independente, 
membre ale Comunit ii. În felul acesta, factorul rus a jucat mereu un rol de-
osebit în politica intern  a acestor state, în special în primii ani de dup  inde-
penden . Anii 1990-1992 au fost caracteriza i de apari ia unor conflicte ar-
mate în mai multe state: Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbadjan, 

ri care au încercat s  manifeste un grad sporit de independen  fa  de Mos-
cova. Regiunile secesioniste din spa iul ex-URSS, precum i conflictele ar-
mate iscate în spa iul csi-st, au avut o contribu ie direct  din partea Rusiei. 
Acest fapt îl demonstreaz i decizia Cur ii Europene pentru Drepturile Omu-
lui (CEDO) în cazul “Ila cu i al ii vs Republica Moldova i Federa ia Rus ”. 
Rusia a fost declarat  responsabil  de declan area, în 1992, a r zboiului îm-
potriva Republicii Moldova.30  

Factorul rus a jucat o importan  deosebit i în campaniile electorale 
din statele CSI, dar în ultimii ani importan a acestuia este în sc dere. Aceasta 
au demonstrat-o alegerile din Georgia la sfâr itul anului 2003, când a fost 
schimbat regimul lui evarnadze, loial Moscovei într-o mai mare m sur  de-
                                                
30 Unul dintre avoca ii grupului Ila cu la CEDO, Alexanru T nase, declar  c  aspec-

tul financiar al deciziei este “un aspect mult prea neimportant”, în raport cu cel 
politic. Chi in u 08.07.04 Info-Prim /ocl. Banda curent  a Agen iei “Info-Prim”. 
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cât noul pre edinte Mihail Saaka vili; alegerile din regiunea separatist  Adja-
ria (Georgia) din 2004, cât regimul autoritar al lui Ruslan Aba idze, care a 
fost o marionet  a Rusiei, a fost schimbat31 (la moment Aba indze este refu-
giat în Rusia, iar averea sa estimat  la circa 55 milioane de dolari SUA a fost 
confiscat  de c tre statul georgian32); alegerile preziden iale din toamna anu-
lui 2004 din Ucraina, unde Rusia s-a implicat direct în sus inerea candidatului 
Victor Ianukovici, care a pierdut “turul trei” de scrutin în fa a candidatului 
prooccidental Victor Iu cenko. Acest ir poate s  continue i cu Moldova, ca-
re, la 6 martie 2005 a demonstrat c  este ce-l de-al treilea stat din spa iul CSI, 
unde Rusia pierde în fa a Occidentului. De i Rusia a depus eforturi consid-
erabile pentru a reduce din raiting-ul înalt33 al Partidului Comuni tilor din 
Republica Moldova (PCRM), care i-a reorientat politica extern  dinspre est, 
spre vest, PCRM a reu it s  acumuleze la scrutinul parlamentar din 6 martie 
2005 un num r suficient de mandate – 56 din 101, pentru a forma Guvernul. 
Aceast  forma iune a acumulat 46,98% din voturi.34 Cu toate acestea, facto-
rul rus a avut un impact considerabil asupra rezultatelor acestui scrutin, 
PCRM fiind în imposibilitate de a alege de sine st tor pre edintele rii, pe-
ntru ce este nevoie de 61 de voturi.  

În continuare vom analiza modul în care mobilul rusesc influen eaz  
asupra alegerilor din Republica Moldova, analizând, în special, campania ele-
ctoral  pentru alegerile parlamentare din 2005. În opinia mea, cred c  sunt cel 
pu in patru elemente definitorii, care servesc pentru Rusia drept pârghii pent-
ru influen area asupra alegerilor din ara noastr . Acestea sunt:  

- regiunea separatist  transnistrean ;  
- dependen a economic  a Chi in ului fa  de Moscova;  
- impactul resursei media ruse ti în Moldova; 
- existen a unei numeroase minorit i alolingve (potrivit recens mântu-

lui din 1989, în Moldova locuiau circa 35% de alolingvi).  
De la apari ia conflictului de pe Nistru se vorbea despre influen a asupra 

regiunii transnistrene din partea Rusiei. Pre edintele Dumei de Stat a Federa-
iei Ruse, Ghenadie Selezniov, în octombrie 2002, într-un discurs inut în fa a 

parlamentarilor moldoveni, a recunoscut c  Moscova a sus inut Tiraspolul la 
începutul anilor 90.35 Cu toate acestea, influen a Rusiei asupra Transnistriei 

                                                
31 http://www.rian.ru/politics/20041228/773253.html  
32 http://www.rian.ru/search/?query  
33 Dac  duminica viitoare s-ar fi organizat alegeri, PCRM ar fi acumulat 61,6%. 

Barometrul de opinie public , realizat la comanda IPP. Februarie 2005.  
34 www.alegeri2005.md  
35 Pre edintele Dumei de Stat a inut un discurs în fa a parlamentarilor de la Chi i-

u. // “Basa-press”. http://www.azi.md/news?ID=21251  
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pentru prima dat  a fost recunoscut  oficial prin decizia CEDO men ionat  
mai sus (cazul Ila cu). În acest context pot fi subliniate multiplele vizite la 
Tiraspol a deputa ilor ru i. Un astfel de exemplu poate servi i vizita în regiu-
nea secesionist  a unui grup de deputa i ru i, care reprezint  toate frac iunile 
din Duma de Stat. Ace tia s-au aflat în Transnistria la începutul lunii februa-
rie, în plin  campanie electoral  pentru alegerile parlamentare din Republica 
Moldova,36 unde au f cut declara ii îndreptate împotriva guvern rii comunis-
te de la Chi in u.  

a-numita „blocad  economic i diplomatic ” a regiunii separatiste 
din stânga Nistrului a servit drept motiv principal pentru Duma ruseasc , ce a 
adoptat un ir de documente, prin care î i exprim  inten ia de a introduce san-

iuni economice fa  de ara noastr , precum i a regimului de vize pentru 
Moldova.37  

Statul moldovenesc este dependent de resursele energetice ale Rusiei, în 
propor ie de aproape 100%. M rirea pre ului la gaze naturale de la 80 USD/t, 
cât pl te te la moment Moldova, pân  la 170 USD/t, promis de Moscova, ar 
reprezenta o lovitur  serioas  asupra economiei noastre. De asemenea, limita-
rea importului produselor alcoolice moldovene ti în Rusia, ar fi avut conseci-

e extrem de negative asupra economiei Republicii Moldova, inând cont de 
faptul produsele de alcool reprezint  principalul export al rii noastre i c  
majoritatea exportului este orientat spre pia a rus .  

Un “argument” i mai important pentru a “convinge” aleg torii moldo-
veni s  fac  “alegerea corect ” a fost ini iativa cu introducerea sistemului de 
vize. De i nu exist  date oficiale, se presupune c  în Federa ia Rus  lucreaz  
câteva sute de mii de cet eni moldoveni, iar introducerea regimului de vize 
presupune expulzarea acestei armate de gastarbaiteri. Moscova a i trecut la 
ac iuni concrete, expulzând câteva zeci de cet eni moldoveni afla i în aceas-

ar  la munc  ilegal.38  
Numero ii cet eni de-ai no tri, care lucreaz  în aceast ar , au acas  

rude, cuno tin e i prieteni, care, eventual, ar reac iona critic fa  de politica 
guvern rii comuniste în raport cu Rusia i îi va acorda vot de blam la alegeri. 
Anume aceasta i reprezint  scopul respectivei tehnologii electorale pus  la 
cale de ru i.  

                                                
36 http://www.lentapmr.narod.ru/index1.htm  
37 Duma de Stat a Rusiei a dispus introducerea unor sanc iuni economice fa  de Mol-

dova. Chi in u, 18 februarie 2005. Info-Prim /ocl/ Banda curent  a Agen iei de 
Pres  “Info-Prim” 

38 Un grup de moldoveni care lucrau la negru la Moscova va fi expulzat din Federa ia 
Rus . Chi in u, 2 martie 2005. Info-Prim/gln/ Banda curent  a AP “Info-Prim” 
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Tot la acest capitol se refer i organizarea, la 19 februarie 2005, la Mo-
scova, a primului congres al moldovenilor afla i la munc  peste hotare, în ca-
drul c ruia s-a constituit Mi carea “Patria-Moldova”.39 La acest congres au 
participat vice-pre edintele Blocului electoral “Moldova Democrat ” Dumit-
ru Braghi i liderul Blocului electoral “Patria-Rodina” Boris Muravschi, fapt 
care a demonstrat pe cine mizeaz  Moscova.   

Utilizând resursele media, Federa ia Rus  a speculat pe seama elemen-
telor transnistrean i economic. În ultima s pt mân  a campaniei electorale 
posturile de televiziune ruse difuzau aproape zilnic tiri negative despre con-
ducerea de la Chi in u i despre posibilele consecin e nefaste ale guvern rii 
comuniste. Ru ii au mizat i pe faptul c  credibilitatea posturilor de televizi-
une din Rusia la popula ia moldoveneasc  este foarte înalt . Rezultatele son-
dajelor arat  c  posturile de televiziune ruse se bucur  de o credibilitate echi-
valent  cu cea fa  de televiziunea na ional  „Moldova-1”40 (dinamica sonda-
jelor arat  c  a sc zut în ultimii ani credibilitatea posturilor TV ruse). Postul 
de televiziune rus  “Pervâi kanal” este unul din cele patru canale TV ce di-
fuzeaz  pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

Încercând s  utilizeze pârghia alolingvilor din ara noastr , Moscova a 
generat mesaje de genul “PCRM nu a realizat promisiunea dat  în 2001, pri-
vind acordarea statutului de limb  de stat limbii ruse”, “neinvitarea observa-
torilor ru i la alegerile parlamentare din Republica Moldova este un fapt f  
precedent”41 etc.  

Pentru a amplifica rezultatul utiliz rii mobilului rusesc, pe segmentul de 
stânga al e ichierului politic s-au lansat în campania electoral  trei concuren i 
electorali. Este vorba de Blocul electoral “Patria-Rodina”, Mi carea social-
politic  republican  “Ravnopravie” i Uniunea Muncii “Patria-Rodina”. 
Ace ti trei concuren i electoral au avut un mesaj identic: acordarea statutului 
de limb  de stat limbii ruse; aprofundarea rela iilor cu Rusia; solu ionarea co-
nflictului transnistrean prin punerea în practic  a “memorandumului Ko-
zak”.42 

                                                
39 Cet enii moldoveni afla i la munc  peste hotare au criticat politica “regimului Vo-

ronin”. Chi in u, 20 februarie 2005. Info-Prim /ocl/. Banda curent  a AP “Info-
Prim”.  

40 67% din popula ia Republicii Moldova au “oarecare încredere” sau “deplin  înc-
redere” în posturile de televiziune din Rusia. Barometrul de opinie public , realizat 
la comanda IPP. Februarie 2005. p.26.  

41 Pre edintele CEC-ului rusesc confirm  c  Federa ia Rus  nu a primit invita ie de a 
participa la monitorizarea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Chi i-

u, 22 februarie 2005. Info-Prim /ocl/. Banda curent  a AP “Info-Prim”. 
42 http://www.alegeri2005.md/opponents/  



 33 

Pentru Blocul electoral “Patria-Rodina” au votat 4,97%43, acest concu-
rent electoral acumulând cele mai multe voturi (peste 50%) în Uniunea Teri-
torial Administrativ  G uzia, unde locuiesc g uzi orienta i clar spre Ru-
sia. Pentru “Ravnopravie” au votat 2,83%44, iar cel mai mult aceast  forma i-
une a acumulat în B i (peste 10%), unde locuiesc un num r foarte mare de 
alolingvi. Uniunea Muncii “Patria-Rodina” a acumulat 0,92%45.  De i  nu  au  
atins pragul electoral, în total aceste forma iuni au acumulat 8,72%, care au 
migrat din partea PCRM. Sub influen a factorului rus, o parte din electorat i-
a dat votul pentru BMD. În felul acesta, baza electoral  a PCRM s-a erodat 
cu cel pu in 10%, num r de voturi care i-ar fi permis eventual s  acumuleze o 
nou  majoritate constitu ional  în parlament.  

Impactul mobilului rus ar fi fost mult mai important dac  mass-media 
din Moldova ar fi reflectat impar ial campania electoral i nu ar fi f cut par-
tizanat în favoarea PCRM. Rapoartele de monitorizare a mass-media în cam-
pania electoral , realizate de c tre Coali ia Civic  pentru Alegeri Libere i 
Corecte – “Coali ia 2005” demonstreaz  c  reflectarea campaniei electorale 
de c tre posturile radio i TV din Moldova a fost marcat  de “partizanat în fa-
voarea partidului de guvern mânt i discreditare a partidelor de opozi ie”46. 
Contrapunerea informa iei difuzate de c tre mass-media na ional  informa iei 
venite prin filiera presei din Rusia a i servit drept frân  important  pentru re-
ducerea electoratului PCRM.  

Diminuarea efectelor provocate de c tre Federa ia Rus  în via a politic  
moldoveneasc , dar i din alte state ex-urss, se datoreaz  cre terii importan ei 
factorului occidental în aceast  zon , pe fundalul amorf al CSI-ului i a poli-
ticii ruse cu caracter revan ard. Autorit ile statelor csi-ste, care au reu it s  
ias  de sub controlul direct al Moscovei, au declarat drept prioritate a politicii 
externe i obiectiv strategic integrarea în structurile europene (cum e cazul 
Republicii Moldova), sau în structurile euroatlantice (cazul Georgiei i Ucrai-
nei).  

Pentru a- i atinge obiectivul declarat de integrare european , precum i 
cel nedeclarat, de diminuare a domina iei ruse în zon , Moldova, Ucraina i 
Georgia inten ioneaz  s  coopereze mai activ în cadrul organiza iei sub-regi-
onale GUUAM (Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan i Moldova). La 
22 aprilie 2005, la Chi in u este programat summit-ul acestei organiza ii, la 
care se a teapt  s  fie reformat  aceast  structur , în vederea acord rii unui 
important impuls în dezvoltarea acesteia.  
                                                
43 http://www.alegeri2005.md/results/bepr/  
44 http://www.alegeri2005.md/results/msprr/  
45 http://www.alegeri2005.md/results/umpr/  
46 http://www.ijc.iatp.md/bulmm/Sondaj/electorala2005/raport4_rom.pdf 
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Realegerea în func ie a pre edintelui moldovean, Vladimir Voronin, la 4 
aprilie curent, de c tre deputa ii comuni ti, dar i de c tre deputa ii cre tin-
democra i, cunoscu i pentru politica lor „antiruseasc ”, precum i a deputa i-
lor social-liberali, cunoscu i ca „exponen i ai Occidentului în Republica Mol-
dova”, d  de crezut c  orientarea proeuropean  a Moldovei este una ireversi-
bil . 
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This article discusses the problem of cultural and ethnic background in 
the framework of election behavior of Gagauzia. We intend to describe the 
Gagauzian minority attitude toward the election process from the Republic of 
Moldova. Actual tendencies of Gagauzian electors could be appreciated as 
an increase of political absence. This way of behavior proves that the Ga-
gauzian do not pay any interest for the states political live. 

The author will try to explain the basic reasons that caused these nega-
tive changes upon the Gagauzian election segment. Therefore, Gagauzian 
registered the most active participation at the election from 1994 and 1998, 
while beginning with 2001 until present (2005) they record the highest rate 
of absence. 

  
Republica Moldova este un stat cu o structur  polietnic  variat . Pe te-

ritoriul s u, de rînd cu na iunea titular , locuiesc reprezentan ii etniilor ruse, 
ucrainene, g uze, bulgare, evreie ti, ig ne ti etc. Func ionarea principiilor 
democratice, a consensului etnic în orice societate depinde, într-o mare m -
sur , - atât de stat, care este obligat s  asigure i s  garanteze existen a unui 
cadru juridic de reglementare a rela iilor interetnice; - de atitudinea tolerant  
a popula iei majoritare fa  de minorit i; - dar i mai mult de gradul de iden-
tificare a acestor minorit i na ionale cu statul în care tr iesc. Alegerile libere 
i echitabile, ca principiu de baz  a societ ilor democratice (sau în proces de 

democratizare) sînt practic unica posibilitate în care cet enii unei ri (adic  
atît majoritatea, cît i minorit ile na ionale) pot realiza dreptul lor de partici-

                                                
47 Recenzent – doctor-habilitat în tiin e politice, profesor Valeriu MO NEAGA 

http://www.rian.ru/search/?query
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pare la guvernarea societ ii sau de a- i manifesta atitudinea fa  de puterea 
politic . 

În prezentul articol inten ion m s  analiz m modul de manifestare, op i-
unile politice, gradul de participare a minorit ii etnice g uze la alegerile 
parlamentare na ionale din Republica Moldova. Cercetarea acestui aspect se 
face a fi necesar i oportun  în virtutea urm torilor factori: 

a) G uzia dispune în structura administrativ  a Republicii Moldova de 
un statut juridic special de autonomie. Acest statut i-a fost atribuit în 1995, ca 
urmare a solu ion rii conflictului etnic ap rut în aceast  regiune. Cadrul juri-
dic ce reglementeaz  bazele func ion rii legale a Unit ii Teritoriale Admini-
strative (în continuare U.T.A.) G uza, îl constituie în primul rând Constitu-
ia Republicii Moldova48, Legea Republicii Moldova cu privire la statutul ju-

ridic special al G uzei49, Regulamentul G uzei (Gagauz-Yeri)50 adoptat 
la 14 mai 1998 de Adunarea Popular  a G uziei (organul ei legislativ); 

b) În spectrul social-politic al Republicii Moldova a avut loc un clivaj 
cultural-etnic al societ ii, fapt ce a eviden iat actualitatea i importan a iden-
tit ii na ionale. Aceasta influen eaz  puternic politica electoral  a pie ii poli-
tice a Moldovei.51 Reie ind din considerentele segment rii electoratului Repu-
blicii Moldova pe principii etnice, teritoriul din sudul republicii pe care îl 
ocup  compact minoritatea etnic  g uz  (cu atît mai mult c  g uzii sînt 
al treilea dup  num r grup etnic) ne ofer  posibilitatea s  realiz m obiectivele 
propuse ini ial; 

c) Totodat , un motiv nu mai pu in important urmeaz  a fi urm torul. 
Modul de manifestare în procesul electoral republican a aleg torilor din G -

uzia a suferit metamorfoze curioase i consistente, atât în ceea ce prive te 
dimensiunea participativ  (adic  trecerea de la activism la absenteism politic 
accentuat în ultimii ani), precum i vectorul op iunii politice propriu-zise.52 

                                                
48 Constitu ia Republicii Moldova, adoptat  la 29 iulie1994. // Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  – Chi in u, 1994, nr.1.  
49 Legea Republicii Moldova cu privire la statutul juridic special al G uziei (Ga-

gauz-Yeri), nr.345-XII din 23 decembrie 1994. // Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova, ianuarie 1995. 

50 Regulamentul G uziei (Gagauz-Yeri), adoptat la 5 iunie 1998. // Ve tile G u-
ziei. – Comrat, 1998, nr.38-39. 

51 Bulova M., Saca V. Particularit ile identit ii na ionale în contextul procesului 
electoral din Republica Moldova (anii 1991-2001). // Moldova între  Est  i  Vest:  
identitatea na ional i orientare european . – Chi in u, CAPTES, 2001, p.25. 

52 În cadrul acestei carcet ri ne propunem de a analiza, în special, comportamentul 
electoral al g uzilor în cadrul  alegerilor parlamentare na ionale, pe cînd alege-
rile preziden iale, locale i regionale (adic  a Adun rii Populare (Gagauz Toplu-
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Pentru a realiza aprecierea i evaluarea obiectiv , veridic i eficient  a mani-
fest rii popula iei g uze la alegerile parlamentare, consider m plauzibil de 
a face o viziune retrospectiv  de ansamblu a procesului electoral din Republi-
ca Moldova. 

Alegerile parlamentare din 1994. Alegerile parlamentare din 1994 au 
fost determinate în cazul popula iei g uze de doi factori (pozitiv-mobiliza-
tor i negativ-inhibator). Primul (aspect na ional) se refer  la faptul c  cet e-
nii republicii au debutat la votarea organului legislativ în noul format. Al doi-
lea factor (aspect regional) ine de conflictul etnic g uz i rela iile tensiona-
te între autorit ile de la Comrat i Chi in u. La aceste alegeri parlamentare 
popula ia autoproclamatei republici G uze a participat în ultimul moment 
la scrutin. Autorit ile din Chi in u i din Comrat au g sit un limbaj comun i 
au convenit de a deschide oficial puncte pentru alegeri în localit ile din G -

uzia, iar popula ia g uz  fiind timp îndelungat îndep rtat  de procesul 
politic din Republica Moldova, i-a expus pozi ia, participînd i la alegerile 
parlamentare i la sondajul republican.53 Cet enii Republicii Moldova au par-
ticipat la scrutin în num r de 79,31%, iar locuitorii din G uzia s-au prezen-
tat la urnele de vot  în m sur  de 73,62% din num rul aleg torilor înscri i în 
liste. Comparînd rezultatele acestui scrutin cu cele ale alegerilor parlamentare 
de mai tîrziu, putem afirma c  gradul de activism electoral pentru aceast  re-
giune a Moldovei a fost cel mai înalt. Adic , faptul c  s-au desf urat primele 
alegeri parlamentare în condi iile edific rii unui stat democratic a fost unul de 
natur  dominant i mobilizatoare, atât pentru popula ia titular , cît i pentru 
minorit ile na ional-etnice.54 

Alegerile parlamentare din 1998. La alegerile din 1998 au participat 15 
forma iuni politice i 59 candida i independen i. În Parlament au intrat patru 
forma iuni politice: Partidul Comuni tilor din Republica Moldova, Blocul 
Electoral “Conven ia Democrat  din Moldova”, Blocul Electoral “Pentru o 
Moldov  Democratic i Prosper ” i Partidul For elor Democratice, care au 
acumulat respectiv cîte 30,02%: 19,42%:18,16%:8,84%. De aceast  dat  se 
constat  un regres al activismului  cet enilor republicii, prezen a la urnele de 
vot fiind de 69,12%. Pe cînd în cazul G uziei gradul de participare a fost 
de 70,59%. De i activismul g uzilor a sc zut în compara ie cu 1994, totu i, 
s-a determinat a fi mai mare decît media general  de participare pe republic . 

                                                                                                     
u) i  a Guvernatorului  (Ba canului)  G uziei)  vor servi  ca tem  de cercetare a 

unei alte publica ii. 
53 A se vedea: Mo neaga V., Rusnac Gh. Republica Moldova. Alegerile parlamentare 

(1994) i geografia politic  a electoratului. – Chi in u, USM, 1997. 
54 A se vedea: Electorala’94. Documente i cifre. Edi ie a Comisiei Electorale Centra-

le. – Chi in u, TISH, 1994. 
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În ceea ce prive te preferin ele politice ale acestui segment electoral, ele se 
axeaz  într-o m sur  mare doar în limitele unei singure forma iuni politice. 
Adic  70,20% din electoratul g uz i-au dat votul pentru Partidul Comuni-
tilor din Republica Moldova.55   

 Alegerile parlamentare din 2001. În G uzia popula ia a participat la 
alegerile din 2001 în num r de 58,06% din num rul total al aleg torilor cu 
drept de vot, ceea ce reprezint  cu 9,44% mai pu in decît media particip rii 
electoratului pe ar . Realizînd analiza rezultatelor generale ale alegerilor în 
toate jude ele Republicii Moldova, distingem c  gradul de participare a mino-
rit ii g uze a înregistrat o descendent  consierabil . G uzia începe s  se 
încadreze în rîndul localit ilor cu cel mai accentuat absenteim, adic  mun. 
Chi in u i or. B i. În aceast  ordine de idei, Chi in ul a înregisrat partici-
parea la vot de 57,77%, ceea ce reprezint  cu 0,29% mai pu in decît în 
U.T.A. G uzia.56 

Studiind îns , datele alegerilor antecedente, am observat c  electoratul 
capitalei dintotdeauna a manifestat dezinteres fa  de alegeri, pe cînd G u-
zia a cunoscut aceast  ascenden  de participare, în special la alegerile din 
acest an. Nu ne putem explica fenomenul dat decît prin urm torul ra iona-
ment: popula ia G uziei se distan eaz  pe timp ce trece de la via a politic  
a Republicii Moldova i ea devine tot mai dezinteresat  de problemele gene-
rale ale societ ii moldovene ti, de faptul cine va ajunge s  guveneze ara. La 
aceea i concluzie ajungem comparînd rezultatele ob inute în toate jude ele re-
publicii. Astfel, municipiul Chi in u i U.T.A. G uzia, au înregistrat cel 
mai mic indice al particip rii, pe cînd jude ul B i a participat în m sur  de 
66,61%, adic  cu 8,55% mai mult decît în G uzia i cu 0,91% decît media 
pe ar .  

Totodat , un lucru curios este c  cel mai activ au participat la votare lo-
cuitorii jude ului Taraclia, num rînd 77,11% din num rul total al aleg torilor 
cu drept de vot ai jude ului, ceea ce reprezint  cu 9,59% mai mult decît media 
pe republic i cu 19,05% mai mult decît în G uzia. Ce reprezint  un inte-
res este faptul c  dou  minorit i etnice amplasate cu traiul în aceea i zon  
geografic  a republicii manifest  o atitudine diferit  fa  de procesul electoral 
republican. Pe teritoriul Jude ului Taraclia locuiesc preponderent bulgari57. 
La rîndul lor bulgarii au avut i ei tendin e de a ob ine un statut de autonomie 

                                                
55 A se vedea: Electorala’98. Documente i cifre. Edii e a Comisiei Elctorale Cent-

rale. – Chi in u, TISH, 1998 
56 Ga maniuc N. Rolul factorului etnic în determinarea comportamentului electoral 

(cazul G uziei). // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Nr.I (XXV). 
– Chi in u, USM, 2004, p.135-136. 

57 Minoritatea bulgar  reprezint  2% din totalul popula iei Republicii Moldova. 
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teritorial  care s-au soldat cu insucces. Iar rezultatele alegerilor din 2001 vor-
besc despre un proces asimetric comparativ cu g uzii. Ei (bulgarii) au de-
monstrat un exemplu elocvent de participare politic  activ i interes fa  de 
via a politic  a rii.58 

Dac  e s  facem o analiz  general , mai putem men iona c  la alegerile 
preziden iale din 1996, turul II, popula ia g uz  a participat în num r de 
70,45%, iar la cele parlamentare din 1998 în num r de 70,59%. Deci în de-
curs a trei ani de zile indicele particip rii electoratului g uz la vot a sc zut 
cu circa 12%. Acesta constatare de fapte ar trebui s  ne pun  în gard , deoa-
rece ascenden a num rului de absentei ti în aceast  regiune este impun toare.  

Alegerile parlamentare din 2005. La campania electoral  din 6 martie 
2005 au participat în calitate de concuren i electorali – 11 forma iuni politice 
i – 12 candida i independen i. Gradul de participare a aleg torilor pe republi-
 reprezint  63,71%, adic  cu 3,81 la sut  mai pu in decît la alegerile parla-

mentare din 2001. Ca i la alegerile din anii trecu i cel mai pu in active loca-
lit i au r mas s  fie mun. Chi in u - 54,61%, or.B i - 57,% (dou  dintre ur-
bele cele mai mari ale rii) i U.T.A. G uzia - 58,72%.59 Absenteimul po-
litic al primelor dou  localit i poate fi explicat printr-o tr tur  deja carate-
ristic  centrelor urbane. Cauza ar fi îns i stilul de via  urban. Aici se rup re-
la iile tradi ionale existente în comunitatea rural , iar „în condi iile mediului 
urban, rela iile între oameni poart , în linii generale, un caracter func io-
nal.”60 Or enii sînt social mai pasivi, mai închi i în sine (lipsa de spa iu). 
Aceasta duce practic la diminuarea rolului conformismului, a ac iunii norme-
lor i obiceiurilor ca factor ce influien eaz  participarea la alegeri. Pentru lo-
cuitorii Chi in ului, prin „apropierea” sa de institu iile centrale ale statului, 
puterea se depreciaz , nu mai are caracter sacral ca în cazul popula iei rura-
le.61 

În ceea ce prive te G uzia, sc derea gradului de participare politic  a 
cet enilor a început s  se înregistreze la alegerile parlamentare din 2001, 

                                                
58 A se vedea: Electorala’2001. Documente i cifre cu privire la alegerile Parlamen-

tului Republicii Moldova. / Comisia Electoral  Central . – Chi in u, Centrul Re-
publican de Informatic , 2002. 

59 http://www.cec.md/ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Rezultate125. 
60 . : . – ,  

, 1990, p.273, dup  T nas  R. Specificul comportamentului absenteist al 
electoratului Republicii Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politi-

). Partea XVIII. – Chi in u, CAPTES, 2001, p.169.  
61 T nase R. Specificul comportamentului absenteist al electoratului Republicii Mol-

dova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea XVIII. – Chi in u, 
CAPTES, 2001, p.169. 
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cînd ea s-a plasat pe al treilea loc dup  gradul de neparticipare. Totu i, la ace-
ste alegeri (2005) nu putem vorbi despre descenden a gradului de participare 
a g uzilor, ci despre o men inere a aceleia i situa ii, sau poate chiar o cre -
tere foarte neînsemnat  de 0,66% comparativ cu 2001. i dac  la capitolul ac-
tivism politic G uzia nu ne mai comunic  nimic curios i nou, atunci, în 
ceea ce prive te preferin ele i op iunile electorale, devotamentul pentru o 
anumit  forma iune politic  situa ia s-a shimbat radical. Dac  e s  urm rim 
rezultatele alegerilor parlamentare observ m c  atît în 1998, cît i în 2001 po-
pula ia g uz  a demonstrat o simpatie covîr itoare fa  de Partidul Comuni-
tilor din Republica Moldova (PCRM). Cifrele sînt foarte generoase i însu-

meaz  cca 70,20% în 1998 i 82% în 2001. Char în aspect comparativ cu alte 
localit i indicele preferin ei PCRM de aceast  regiune a Moldovei este print-
re cele mai înalte. i iat  c  la alegerile din acest an s-a întîmplat ceva deose-
bit. PCRM a suferit un e ec în U.T.A. G uzia, deoarece num rul simpati-
zan ilor lui a sc zut considerabil. Adic  de la 70-80% s-a coborît pîn  la cifra 
de 30,75% din aleg torii cu drept de vot62. 

Ceea ce prezint  interes este c  de i comuni tii au pierdut fidelitatea i 
încrederea acestui segment electoral, totu i unele for e politice g uze, pre-
cum ar fi Mi carea „Edinaia G uzia”se declar  a fi nemul umite de rezulta-
tul „prea mare” al comuni tilor în Gagauz-Yeri. Tot ei consider  c  „alegerile 
din 6 martie au fost falsificate de partidul de guvern mînt care nu a asigurat 
condi ii egale pentru to i concuren ii electorali.”63 Mihail Furmuzal, pre edin-
tele acesteti Mi ri a exprimat p rerea c  PCRM a pierdut alegerile în G -
uzia, în pofida faptului c  a utilizat resursele administrative în campania elec-
toral .64  

Astfel, conchidem c  comuni tii au pierdut atît sprijinul popula iei de 
rînd, cît i cel al unor reprezentan i ai autorit ilor publice din U.T.A. G u-
zia. Apare întrebarea: care sînt cauzele, factorii ce au determinat ca cea mai 
„ro ie pat ” a Moldovei s i schimbe orient rile i preferin ele politice: - co-
muni tii nu i-au onorat promisiunile f cute în campania electoral  trecut , 
(acordarea limbii ruse statutul limbii adoua de stat; integrarea în Uniunea Ru-
sia-Belarusi), în special cele ce vizau direct interesele minorit ilor na ionale; 

- ba chiar mai mult comuni tii i-au schimbat brusc i radical direc ia de 
orientare politic . Au distorsionat rela iile de „bun  prietenie” cu Rusia i op-
teaz  pentru alte priorit i cum ar fi, integrarea în Uniunea European ; l rgi-
rea formatului de negocieri în solu ionarea diferendumului transnistrean, pre-

                                                
62 http://www.cec.md/ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Rezultate125. 
63 Obiectiv. // „Glasul Na iunii”, 2005, nr.12, p.4 
64 Ibidem. 
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cum i, au abandonat ideea de solu ionare a acestui conlict pe calea federali-
rii statului.  

Datele cu privire la rezultatele alegerilor ne aduc la cuno tin  c  favori-
tul cursei electorale în Gagauz-Yeri a fost Blocul Electoral „Patria-Rodina”. 
El a avut un succes considerabil (cel mai mare pe ar ) în acest  zon  a repu-
blicii. Pentru Mi carea social-politic  „Ravnopravie” i Blocul Electoral Uni-
unea Muncii „Patria-Rodina” au votat  respectiv - 5,48% i 2,05%. Toate ace-
ste trei forma iuni au utilizat un mesaj electoral identic, care se axa în special 
pe op iunea de edificare a unei politici externe, în care Russia s  fie partene-
rul strategic al Moldovei. Deasemenea, ele au determinat apari ia pe arena 
politic  a Republicii Moldova a opozi iei de stînga, critica partidului de gu-
vern mînt fiind for a motrice a politicii lor de antipropagand . Iat  de ce cele 
trei forma iuni au acumulat peste 59% din voturile aleg torilor Gagauz-Yeri, 
pe cînd la nivel de ar  ele au înregitrat împreun  nu mai mult de cca 8%. 
De i, bulgarii din Taraclia, deasemenea, au sus inut ace ti candida i electo-
rali, procentul acumulat a fost pu in peste 20 la sut  din voturi. Toate aceste 
constat ri ne ajut  s  facem urm toarele concluzii:65 

- sus inerea anterioar  a PCRM se datora cel mai mult faptului c  ini ial 
era un partid de orientare filorus , utilizînd unele lozinci electorale deosebit 
de atractive pentru alolingvi. Acestea proclamau urm toarele priorit i ale po-
liticii sale de guvern mînt: acordarea limbii ruse statului de a dou  limb  de 
stat; integrarea Moldovei în alian a Rusia-Belarusi; solu ionarea conflictului 
transnistrean; 

- identificarea civic i electoral  a g uzilor cu statutul de cet ean al 
Republicii Moldova devine un proces tot mai anevoios i mai pu in prezent;  

- acordarea statutului de autonomie minorit ii etnice g uze (de i aces-
ta este doar în num r de 3,5% din totalul popula iei Moldovei) a de derminat 
ca aceasta s  se îndep rteze foarte mult de la via a politic  na ional i a de-
venit un factor determinant în stoparea, blocarea procesului de identificare a 

uzilor cu statul în care locuiesc. 
Situa ia etnopolitic  creat  azi în stat, cîmpul electoral al Republicii Mol-

dova ofer  dou  aspecte fundamentale asupra c rora trebuie de pus accentul: 
analiza comportamentului electoral al minorit ilor na ionale vis-a-vis de cel 
al na iunii titulare, pentru c  într-o anumit  m sur  ele difer . O astfel de si-
tua ie dihotomic  se observ  îndeosebi în spa iul exsovietic. Un atare devia i-
onism apare în condi iile în care interesele politice nu sînt clar exprimate, iar 
deosebirea etnocultural  devine criteriu de delimitare ideologic i social-po-
litic  între na iunea titular i cea minoritar . Este clar c  coexisten a diferitor 

                                                
65 http://www.cec.md/ComisiaCentrala/main.aspx?dbID=DB_Rezultate125 
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identit i etnice este înso it  de multiple probleme de ordin social i politic. 
Dar identitatea cultural , cît i cea electoral  determin  caracterul monolit al 
statului, deacea ele trebuie cultivate.66  

Consider m c  un rol aparte în determinarea comportamentului electoral 
în direc ia identific rii electorale a popula iei unui stat îl au partidele politice. 
Acestea pot reu i s  intregreze o societate plurietnic  prin realizarea func ii-
lor sale de articulare i agregare a intereselor cet enilor, prin promovarea 
unor idei politice de importan  general  la nivelul întregii societ i. 
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Le thème majeure de l 'Electorale 2005 a éte déterminé par l 'intention d 
'adhésion de la Moldavie à l 'UE, le message pro-europeén de pricipeaux 
concurents électoraux – le Parti Communiste, le groupement politique Mol-
dova Démocratique et le parti Populaire Crétien Démocratique. Tout cela 
renforse l 'idée que la strategie de l 'offre unique a constitué un attribut spé-
cifique de la campagne. Le Parti au pouvoir a créé son image de campagne 
selon le principe des trois „I”: indépendence, integrité, integration. L 'article 
contient une analyse des conjonctures qui ont déterminé les thèmes majeures 
et les tempéraments de la campagne électorales du 6 mars 2005. Les princi-
peaux facteurs qui ont influencé les stratégies de campagne électorale en 
Moldavie ont été: le facteur externe, „l 'importation” de la révolution oran-
ge; l ingérence directe ou indirecte de la Russie et des Etats Unis, ainsi que 
le facteur de la criminalité (a correlation entre le monde interlope et les éli-
tes politiques).  

 
Competi ia pentru accederea în cel de-al cincilea for legislativ în Repub-

lica Moldova a constituit un nou exerci iu al democra iei i al maturit ii poli-
tice a actorilor angrena i în Electorala – 2005. Referindu-ne la partidele i 
blocurile electorale, oferta acestui sezon politic a fost exprimat  de cei 11 
concuren i electorali, înregistra i la Comisia Electoral  Central : 

 Partidul Comuni tilor din Republica Moldova;   
 Partidul Popular Cre tin Democrat;  
 Blocul Electoral „Moldova Democrat ”; 
 Partidul Social Democrat din Moldova; 
 Blocul Electoral ”Patria-Rodina”; 
 Partidul Uniunea Muncii ”Patria-Rodina”; 
 Partidul Drept ii Social Economice; 
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 Uniunea Centrist  din Moldova; 
 Partidul nesc Cre tin Democrat; 
 Partidul Republican din Republica Moldova; 
 Mi carea Social-Politic  „Ravnopravie”. 

Temele majore ale Electoralei-2005 au fost urm toarele - priorit ile poli-
ticii externe ale statului moldovenesc, securitatea social , lupta împotriva co-
rup iei i crimei organizate, solu ionarea crizei transnistrene. 

Strategiile de imagine adoptate în campania electoral  au fost influen ate 
de mai mul i factori cu impact decisiv asupra comportamentului electoral al 
societ ii civile. În principal, putem distinge doi factori ce-au determinat to-
nalitatea, temperamentul i con inutul mesajelor politice ale concuren ilor 
electorali – factorul extern i a a-numitul factor al criminalit ii.   

Dimensiunea factorului extern, în contextul competi iei electorale, a co-
incis cu extinderea elementului cromatic al revolu iilor opozi iei democratice 
din statele vecine – Ucraina i România. Totodat , acreditarea ideii - valorifi-
cate în acest spa iu geopolitic - de transfer al puterii politice i de succesiune 
a elitelor politice – de la genera ia liderilor epocii sovietice la o nou  genera-
ie de lideri-revolu ionari pro-occidentali a inspirat atât principalii reprezen-

tan i ai opozi iei democratice din Moldova, cât i poten ialii lor votan i. Ast-
fel, mitul Revolu iilor Oranj, ca o perpetuare a Revolu iilor de Catifea i a 
Prim verii de la Praga68, mitul Revolu iei Trandafirilor din Georgia a impul-
sionat dinamica i mesajele opozi iei pro-occidentale din Moldova. Mai mult, 
unii lideri de la Chi in u au fost tenta i de dorin a de a se pozi iona pe pia a 
politic  autohton  prin imaginea strategic  a animatorilor revolu iilor oranj, 
care s-au manifestat în spectacolul competi iilor electorale ca urmare a unor 
ample exerci ii ale democra iei func ionale. 

adar, unul din specificul strategiilor de imagine, aplicate în Electorala-
2005 a fost exploatarea elementului cromatic cu efect persuasiv i mobiliza-
tor. În context, galbenul a devenit în acest sezon politic culoarea de pozi ion-
are a Blocului electoral „Moldova Democrat ” (BMD). Oranjul opozi iei de-
mocratice din Ucraina i România a fost „importat” în Moldova electoral  de 
membrii i simpatizan ii Partidului Popular Cre tin Democrat (PPCD). Con-
curentul electoral Partidul Social-Democrat din Moldova (PSDM) s-a pozi i-
onat pe pia a cromatic  a politicului autohton prin culoarea alb . Ce simbo-
lizeaz , deci, elementul non-verbal cromatic în limbajul publicit ii politice?  

 În primul rând, culorile folosite în afi ajul electoral, vestimenta ia agita-
torilor electorali, a obiectelor promo ionale exteriorizeaz  anumite emo ii. 

                                                
68 Delson Ch., Maslowski M., Nowicki J. Mituri i simboluri politice în Europa Cen-

tral . - Chi in u, Cartier, 2003, p.190-198. 
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Unii speciali ti în domeniu comunic rii non-verbale au încercat chiar s  pro-
pun  un tablou al rela iei culoare / emo ie69. 

Portocaliul (oranjul) simbolizeaz  triumful, valoarea, pasiunea, domina-
ia i sacrificiul. 

Galbenul simbolizeaz  bog ia, excelen a, inteligen a, cunoa terea, dis-
tinc ia, încrederea, inteligen a. 

Albul simbolizeaz  inocen a i puritatea.                                       
Codul cromatic în Electorala-2005 a diversificat i a înviorat etica comu-

nic rii politice în spa iul politic moldovenesc. Aceast  tactic  a confirmat, to-
todat , oportunitatea i viabilitatea momentului persuasiv în actul comunic -
rii dintre elitele politice i masele electorale. De remarcat c , persuasiunea es-
te considerat un instrument esen ial utilizat pentru atragerea de noi adep i, pe-
ntru a schimba ideile oamenilor i a-i motiva în ultim  instan  pe suporterii 
mi rii s  contribuie la realizarea scopurilor acesteia70.  

Devenim astfel martorii unei tranzi ii de tactici în gestionarea dialogului 
dintre lideri politici i adep i (poten iali adep i). Manipularea mai des aplicat  
în regimurile politice totalitare, cedeaz  în fa a fenomenelor persuasive. În 
context, rolul elementelor cromatice cu impact persuasiv a fost de a influen a 
modalitatea de receptare a mesajelor i a platformelor electorale ale concure-

ilor.   
În alt  ordine de idei, unii actori politici au apelat la elementele cromatice 

ca mijloc de legitimare a autorit ii politice. O încercare de auto-legitimare ca  
„afilia i” politici ai conduc torilor revolu iilor oranj din regiune le apar ine li-
derilor PPCD, care s-au pozi ionat pe pia a politic  din perioada concuren ei 
electorale ca „importatori” i „distribuitori” unici ai valorilor revolu iilor 
oranj în Republica Moldova. Aceast  strategie confirm  o dat  în plus conce-
ptul de „produs” în marketingului politic ca domeniu al tiin elor politice.  

Strategia de asociere adoptat  de staff-ul electoral al PPCD, i anume, 
mediatizarea apropierii dintre cei doi lideri V.Iu cenko – Iu.Ro ca, fotografia 
acestora împreun  amplasat  în prima pagin  a ziarului „Flux”, sosirea la 
Chi in u a consilierului de imagine a nou-investitului pre edinte ucrainean, - 
toate acestea au avut un singur scop - de a construi succesul electoral pe faze-
le preliminare ale revolu iei oranj. Prezen a lui Iu.Ro ca al turi de V.Iu cen-
ko – în campania mediatic  – a constituit o stratagem  folosit  în vederea ob-
inerii în mod automat a notorietî ii liderului revolu iei de la Kiev. Cre tin-de-

mocra ii nu au avut propria strategie de gestionare a culorii politice, ei au per-
                                                
69 Stoiciu A. Comunicarea politic . Cum se vând idei i oameni. - Bucure ti, Humani-

tas, 2000, p.80-82. 
70 Larson Ch. Persuasiunea – receptare i responsabilitate. - Bucure ti, Polirom, 

2003, p.319. 
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petuat oranjul politic legitimat de ucraineni. Acesta a fost unul din specificul 
alegerilor parlamentare din 6 martie 2005 – tendin a de legitimare a noii ge-
nera ii de politicieni, inspirat  de triada M.Saaka vili – V.Iu cenko – T.B -
sescu. 

Vom remarca, în context, c  elementul cromatic a facilitat faza penetr rii 
subiec ilor electorali pe pia a politic . Este un exemplu concludent i pentru  
Blocul electoral „Moldova Democrat ”. Galbenul politic – Soarele electoral - 
a reu it s  declan eze o mobilizare entuziast  a simpatizan ilor respectivului 
actor politic, facilitând pozi ionarea colectiv  a partidelor politice din compo-
nen a blocului (Alian a „Moldova Noastr ”, Partidul Democrat i Partidul So-
cial-Liberal) i creând impresia de „unitate” în ochii publicului electoral. Sar-
cina elementului cromatic, în acest context, a fost una de camuflare, de mini-
malizare a divergen elor serioase dintre subiec ii blocului atât sub aspectul 
trecutului lor politic, cât i a unor strategii de politic  extern . Sintetizând, 
vom men iona faptul c  aplicarea elementului cromatic în Electorala-2005 a 
contribuit efectiv la organizarea „spectacolului” politic electoral, adic  la dra-
matizarea competi iei electorale dup  unele tendin e ale comunic rii politice 
moderne i anume una persuasiv . A fost un exerci iu de i un model de de-
mocratizare a societ ii. Totodat , culorile politice au jucat un rol de agitator 
non-verbal în mediul electoral moldovenesc. 

Un alt simbol al unific rii for elor democratice de pe centrul, centrul-dre-
apta i centrul-stânga politicii moldovene ti l-a constituit strategia lans rii li-
derului na ional:  

„Blocul „Moldova Democrat ” a unit cele mai semnificative for e demo-
cratice i reformatoare. BMD are un lider na ional, Serafim Urechean, un po-
litician hot rât i consecvent, care i-a demonstrat pe deplin calit ile în func-
ia de Primar General al capitalei. Victoria BMD înseamn  alegerea lui Sera-

fim Urechean în calitate de pre edinte al Republicii Moldova.” 
Astfel, persoana-flag, insigna71 a BMD devine primarul Chi in ului. 

Conform modelului comunica ional în campaniile electorale elaborat de John 
Bowers, motivul select rii unor astfel de persoane este acela de a rezuma li-
derul absolut, care devine în consecin  simbolul cel mai u or de recunoscut a 
ceea ce mi carea sau partidul politic urm re te. Persoana-flag personific  
problema, dezideratele prioritare. În alt  ordine de idei, identificarea persoa-
nelor-flag contribuie la polarizarea electoratului. Polarizarea obligând electo-
ratul s  aleag  între „noi” i „ei”, adic  stimuleaz  determinarea comporta-
mentului electoral i decizia de vot a aleg torului. 

                                                
71 Bowers J., Ochs D., Jensen R. The retoric of agitation and control. - Illinois, Wave-

land, Prospect Heights, 1993. 
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Impactul factorului extern a fost marcat i prin amestecul direct sau indi-
rect al subiec ilor politicii interna ionale - SUA i Rusia. Astfel, Duma de 
Stat din Federa ia Rus  a dat de în eles, c  promovarea în elita politic  de la 
Chi in u a forma iunilor care ar elabora o politic  incompatibil  cu cea acce-
ptat  de Moscova va avea consecin e drastice asupra schimburilor comerciale 
dintre cele dou  state, în special, exportul de produse vinicole i de tutungerie 
pe pia a din r rit, cât i legitimarea unui regim de vize pentru cet enii Mol-
dovei.  

Mesajul SUA c tre electoratul moldovean a fost unul mai diplomat, mai 
echilibrat, dar bine formulat. Într-un discurs inut în centrul capitalei slovace, 
Bratislava, pre edintele SUA, George W.Bush, a declarat c  „cet enii Repu-
blicii Moldova i ai Republicii Belarus trebuie s  utilizeze ansa ce li se ofer  
la alegerile parlamentare s  fac  pasul spre libertate.” Bush a eviden iat reu i-
tele „revolu iei portocalii” tr it  de Ucraina în decembrie 2004 i ale „revolu-
iei trandafirilor” care în noiembrie 2003 a schimbat radical soarta Georgiei, 

exprimându- i încrederea c  aceast  tendin  va continua în alegerile parla-
mentare pe care Republica Moldova le va desf ura la 6 martie. „Peste 10 zi-
le cet enii Republicii Moldova de asemenea vor beneficia de ansa de a- i 
capitaliza poten ialul democratic, când vor merge la sec iile de votare”72. 

Un alt factor care a marcat evolu ia competi iei electorale pentru forul le-
gislativ l-a constituit a a-numitul factor al criminalit ii. „Cazul Bulgaru”- a 
confirmat dispozi ia elitelor politice moldovene ti de a pune în aplicare pe ul-
tima sut  de metri în campaniile electorale strategia de creare a imaginii ne-
gative în raport cu principalul rival politic.73  

Astfel, publica ia moscovit  „Komsomoliskaia pravda” a publicat în 24 
februarie un interviu cu Grigori Karamalak, cunoscut în Moldova drept „ho  
în lege”. Acesta declar  c  „a luat asupra sa toate cheltuielile în campania 
electoral  din 2001 a Partidului Comuni tilor”. Pentru necesit ile partidului 
Karamalak a oferit o sum  de 500 de mii de dolari. Mai mult, i-a acceptat în 
calitate de ac ionari pe principalii sus in tori ai lui V.Voronin – membrii 
PCRM - V.Mi in, P. ev, P.Dimitrov.”  

Fiind amplu mediatizat  de presa rus , inclusiv Canalul de Televiziune 
ORT, implicarea unui asemenea personaj cu reputa ie dubitabil , urm rea 
drept scop discreditarea comuni tilor, care pe durata mandatului de guvernare 
de la 2001-2005 au încercat s i creeze imaginea de lupt tori intransigen i 
împotriva corup iei i crimei organizate. În cele din urm , aceast  strategie a 
avut efectul bumerangului. Concurentul principal al BMD – Partidul Comu-

                                                
72 “Timpul”, 2005, nr.15 (40), 1 martie, p.2 
73 idem. 
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ni tilor din Republica Moldova (PCRM) – a f cut public  în scurt timp dup  
aceste dezv luiri senza ionale i scandaloase deopotriv  „colaborarea „ finan-
ciar-electoral  între acela i Karamalak i subiectii electorali – Blocul Electo-
ral „Patria-Rodina” i BMD. Acest personaj, al turi de unul din liderii BMD, 
D.Braghi , a participat la lucr rile Congresului gasterbeiterilor moldoveni din 
Rusia, care a avut loc la Moscova cu dou  s pt mâni pân  la desf urarea 
scrutinului. În consecin a acestor acuza ii pe dublu sens a fost compromis i 
imaginea comuni tilor, i imaginea democra ilor. În cazul celor dintâi – acest 
eveniment mediatic a avut un impact mai sumar. Drept argument vom invoca 
comportamentul „nucleului dur” de votan i ai Partidului Comuni tilor, repre-
zentan ii genera iei de vârsta a treia, asupra c rora mass media are un impact 
limitat chiar din considerentul c  rar apeleaz  la ele.  

Concluzionând, putem afirma c  astfel de stratageme electorale pot gen-
era un fenomen negativ atestat în timpul campaniilor electorale – absenteis-
mul la urnele de vot. Confrunt rile de imagine în maniere indecente în conte-
xtul campaniilor negative decep ioneaz i deruteaz  corpul electoral, com-
promi ând astfel prezen a acestora la urnele de vot. 

În alt  ordine de idei, de remarcat faptul c  este pentru prima dat  în con-
textul politic autohton, când electoratul s-a lovit de a a-numitul fenomen al 
ofertei unice (strategia ofertei unice). Acesta poate fi interpretat în dou  sen-
suri - pozitiv i negativ. Aspectul pozitiv const  în faptul, c  în astfel de ca-
zuri este identificat i promovat  o tem  unic , major  a campaniei. Astfel 
de strategii suprapun campania de promovare a unui lider cu campania de 
promovare a unui subiect. Tema major  a Electoralei -2005 a fost n zuin a de 
aderare a Moldovei la Uniunea European . Ea fiind expus  ca obiectiv strate-
gic al politicii externe promovate de principalii concuren i electorali – 
PCRM, PPCD, BMD. 

Din platforma electoral  a PCRM: 
2005-2009. Integrarea european  presupune:  
- Transformarea Moldovei într-un stat al standardelor europene; 
- Circula ia liber , f  vize, a cet enilor Moldovei; 
- Promovarea unei sus ineri moderne sigure a popula iei; 
- Consolidarea bunelor rela ii cu vecinii no tri – Ucraina i România. 
 De remarcat, în context, c  întreaga campanie electoral  a Partidului Co-

muni tilor, implicit, campania de imagine a pre edintelui Voronin a decurs 
sub insemnul celor trei „I”: independen , integritate, integrare. Strategia tria-
dei „I” repet  într-un fel strategia de consolidare a imaginii partidului de gu-
vern mânt, adoptat  în 2001 cu schimbarea direc iei vectorului de integrare: 
2001- Uniunea „Rusia – Belarus”.  

Din platforma electoral  a PPCD: 
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- DA pentru Integrare în Uniunea European i NATO; 
PPCD propune ini ierea negocierilor de asociere cu Uniunea European  

i depunerea cererii de aderare la Uniunea European . 
Din platforma electoral  a BMD: 
-  Integrarea European  este posibil  doar cu o nou  guvernare! 
- Victoria BMD înseamn  alegerea lui Serafim Urechean în calitate de 

pre edinte al Republicii Moldova. Aceasta va permite salvarea Moldovei de 
cie i dezastru, relansarea economic , integrarea în Uniunea Europea-

. 
Dezideratele extrase din platformele electorale ale principalilor concu-

ren i electorali confirm  lipsa de identitate a actorilor politici evoca i. Cam-
pania electoral  în ansamblu desf urându-se dup  strategia ofertei unice, 
adic  a unui i aceluia i mesaj electoral. O asemenea conjunctur  pre-electo-
ral  genereaz  situa ii de confuzie i incertitudine în mediul poten ialilor vo-
tan i. În acest sens, PPCD s-a desprins u or de mesajul „omogen” al „troic i” 
electorale. În platforma electoral  a PPCD fiind stipulat: 

„PPCD este unicul partid care pledeaz  pentru integrare în NATO, ca 
singur  cale real  de integrare în Uniunea European .  

Un alt moment important în evolu ia PPCD pe scena politic  a Electora-
lei-2005 îl constituie a a-numitului fenomen al majoratului politic. Pentru 
prima dat , dup  alegerile parlamentare din 1994, 1998 i 2001, PPCD a pus 
miza pe propriul lider pentru accederea în forul legislativ. Amintim c , în 
Electorala-1994 în calitate de lider- flag al forma iunii a evoluat eroul-martir 
din celula de la Hlinaia, de inutul politic al regimului separatist de la Tiraspol 
Ilie Ila cu. (Partidul Popular Cre tin Democrat a ob inut 7,53% din sufragii i 
respectiv 9 mandate în legislative). În alegerile parlamentare din 1998, al turi 
de forma iunea politic  a ex-pre edintelui Republicii Moldova, Mircea Sne-
gur, PPCD a participat la constituirea Conven iei Democrate, în componen a 

reia a i parcurs pragul electoral de 4%. (Blocul “Conven ia Democrat  din 
Moldova” a ob inut 19,42% sau 26 de mandate în legislative). Rolul de lider-
locomotiv  revenindu-i lui M.Snegur. În Electorala-2001 liderul-flag, sigl  al 
PPCD a fost binecunoscutul în mediul electoral generalul Alexei. (PPCD 
ob ine 8.34% sau 11 mandate în forul legislativ).  

Prin urmare, în alegerile parlamentare din 2005 Ro ca renun  la ideea 
acredit rii liderului „magnefic.” În acest rol producându-se deja personal. Es-
te un argument al încrederii în poten ialul s u politic i a influen ei personale 
în mediul electoral, adic  s-a produs un majorat politic.  

Mai mult, dezbaterile electorale, desf urate în cadrul Companiei publice 
„Teleradio-Moldova” au scos în vileag un nou model de imagine politic  – 
narcisizmul politic, adic  arogan , egoism, agresivitate i sensibilitate la cri-
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tic .74 Încrederea exagerat  în sine a fost exprimat  de Ro ca printr-un mesaj 
cu impact manipulator în mediul votan ilor, cum ar fi: „Nu vota i partidele 
mici. În urm torul parlament vor ajunge dou  partide – PCRM i PPCD i, 
poate, BMD...”  

Un alt atribut al electoralelor moldovene ti, confirmat i în aceast  com-
peti ie, este comportamentul electoral conservatist, reticent fa  de forma i-
unile politice nou ap rute. Acest fapt este i o reflectare a culturii politice a 
electoratului autohton. În consecin , doi subiec i electorali, care i-ai gestio-
nat campania de imagine-pozi ionare dup  toate criteriile marketingului poli-
tic, într-o manier  modern i corect , nu s-au bucurat de sprijinul electoratu-
lui. Este vorba de Partidul Cre tin Na ional nesc i Partidul Social-De-
mocrat din Moldova.  

Efectul Bendwagon75 a caracterizat con tiin a i comportamentul majori-
ii segmentelor electorale. Iar declara iile manipulatoare au servit drept inst-

rument de valorificare a acestui efect. Interpretarea conceptului îi apar ine lui 
Paul Lazarsfeld i const  în faptul c  oamenii doresc s  fie de partea câ tig -
torului. Din acest considerent, partidele suple nu au anse de victorii electora-
le în spectrul politic autohton. 

Un alt moment vulnerabil al Electoralei-2005 l-a constituit fenomenul lis-
telor electorale. PCRM a promovat pe lista sa electoral  persoane neangajate 
politic, f  de partid, dar cu viziuni pro-europene, pro-democratice. Aceast  
tactic  a favorizat nu numai „întinerirea”, dar i „democratizarea” candida i-
lor de pe lista partidului comunist. Persoane cu presta ie performant , în acest 
sens, au fost prim-ministrul Vasile Tarlev i ministrul Economiei Marian Lu-
pu, de asemenea V. urcan, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova.  

În aceast  conjunctur  electoral  este deosebit de important s  constat m 
crearea unor premise favorabile pentru constituirea unei noi clase politice în 
Moldova – fenomen gestionat de partidul puterii PCRM. Sunt dejucate astfel 
dou  fa ete ale ac iunii politice întreprinse de comuni ti – în primul rând, in-
teresele înguste, egoiste de partid care pot fi reduse la obiectivul de racolare a 
unui num r impresionant de votan i; secundo, egoismul de partid cedeaz  în 
fa a voin ei politice care coincide cu interesul na ional de selectare i preg -
tire a unei noi elite politice, una tehnocrat , competitiv i compatibil  cu eli-
ta politic  interna ional . 

PPCD i-a structurat lista dup  principiul alternan ei de sexe: b rbat – fe-
meie - ca o confirmare a egalit ii în drepturi i de promovare a femeii în via-
a politic : 

                                                
74 . . - , , 2001, .254. 
75 Dobrescu P. Mass media i societatea. - Bucure ti, SNSPA, 2001, p.127. 
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1. Ro ca Iurie; 
2. Chiriac Adriana; 
3. Sec reanu tefan; 
4. Leahu Angela. 
Opinia public  a fost focalizat i consternat , îns , de principiul de stru-

cturare a listei concuren ilor electorali a BMD. Subiec ii care au constituit 
BMD având doctrine, op iuni i un trecut politic destul de eterogen. Oponen-
ii politici au lansat din start o campanie de denigrare a imaginii blocului po-

litic, influen ând astfel i opinia public . Liderului BMD, S.Urechean, i s-a 
imputat faptul, c  pe listele electorale au fost incluse numele unor persoane, 
aflate în urm rire general  ( cazul lui A. urcanu, ex-vice primar al municipi-
ului Chi in u i al lui V.Col a, ex-primar or. Hînce ti).  

Un alt moment vulnerabil l-a constituit, de asemenea, promovarea pe lis-
ta electoral  a persoanelor afectate de a a - numitul fenomen al migra iunii 
politice. A fost o replic  la fragilitatea „Alian ei Braghi ” din componen a fo-
stului legislative. Câ iva reprezentan i ai frac iunii au p sit-o adjudecându-
i statutul de deputa i independen i; mai târziu unii dintre ei au fost promova i 

în func ii de stat de c tre partidul de guvern mânt – V.Ple ca, ministru al 
Ap rii, M.Camerzan, vicepre edinte al Parlamentului, candidat pe lista ele-
ctoral  a PCRM în alegerile din 2005, etc. 

În concluzie, vom constata nivelul înalt, profesionist de gestionare a cam-
paniilor de imagine adoptate în Electorala-2005. Strategiile promovate de cei 
trei principali concuren i au fost, deopotriv , spectaculoase i mobilizatoare. 
În alt  ordine de idei, în aceast  campanie i-au confirmat maturitatea politic  
i competitivitatea incontestabil  doi concuren i – PCRM i PPCD. În timp 

ce centrul politic moldovenesc s-a profilat ca fiind înc  în proces de consoli-
dare i de selectare. Totodat , este important s  men ion m exerci iul voin ei 
politice, pe care l-a solu ionat segmentul democrat al politicii autohtone, re-
nun ând temporar la egoismul politic al liderilor partidelor politice, constitu-
tive ale BMD. Centrul politic r mâne, îns , deocamdat , un teren sensibil, 
mi tor în spectrul politicii moldovene ti. 

P.S. Componen a Parlamentului Republicii Moldova în urma scrutinului 
din 6 martie 2005: Partidul Comuni tilor din Republica Moldova – 56 man-
date; Blocul „Moldova Democrat ” – 34 mandate (26 – Blocul „Moldova 
Democrat ”; 8 – Partidul Democrat); Partidul Popular Cre tin Democrat – 11 
mandate. 
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This article is about the ideology of political parties of Republic of 
Moldova. The author analyses the process, which take place in the political-
ideological spectrum, especially the ideologic aspect of the political parties 
represented in the Parliament after the elections from 6 March 2005. It is 
focused on the importance of theirs ideological programms and doctrines, 
which influences the identity of the political parties. The author examines in 
this study the role of political ideology in the activity of the parties, the diffe-
rences between their adopted programms and their declarations or actions. 
This is a comparative study, analyses the ideologies like communism, social-
democracy, christian-democracy and social-liberalism and their patterns and 
inadvertences in the postcommunist space, including the Republic of Moldo-
va. The author describes the degree of assimilation of these ideologies from 
the political parties and the function of the party system, the ideological con-
figuration of the Parliament of the Republic of Moldova, especially a compa-
ration between the new Parliament of 2005 and the last of 2001. This article 
presents a classification of the political parties on the political spectrum us-
ing ideological criteria from right to left side and their characteristics. The 
probleme of political parties ideology has never been studied in the scientific 
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literature in our country, this research containes some recommendation for 
the political parties reffering to their programms and their ideological attitu-
des.    
 

O identitate doctrinar  clar  permite partidelor politice s i formuleze 
un mesaj politic distinct, ideologia politic  reprezentînd un semn de identifi-
care i clasificare a partidelor politice în cadrul e ichierului politic. O prim  
condi ie a unui sistem de partide institu ionalizate este existen a unui plural-
ism real al ofertei doctrinare prin aceasta urm rindu-se stabilirea pluralismu-
lui de idei în detrimentul monismului ideologic. 

Dac  e s  analiz m din perspectiv  ideologic  legislativul Republicii 
Moldova, atunci în primul parlament 1990-1993 au fost dou  for e majore ca-
re- i disputau una alteia înîietatea - Frontul Popular i Mi carea „Unitate –
Edinstvo”. Prin urmare, sistemul politic purta pecetea unui bipartism extrem 
de polarizat ideologic pe dou  continuumuri cardinale: comunism versus an-
ticomunism i na ionalism versus cosmopolitism77.  

În perioada celei de-a doua legislaturi 1994-1998 Partidul Democrat Ag-
rar (PDAM) i sociali tii au avut posibilitatea de a lua decizii f  vre-o bari-
er  limitativ . Începînd cu al treilea legislativ 1998-2001 s-a evoluat spre un 
pluralism polarizat, în condi iile în care era foarte dificil de a men ine o coali-
ie stabil  sau de a forma o majoritate parlamentar , apar i alte teme supuse 

dezbaterilor ideologice ca corup ie / anticorup ie, Europa / CSI, privatizare / 
na ionalizare. Pe parcursul celui de-al patrulea legislativ 2001-2004 în care 
Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM) a de inut o majoritate 
absolut , în opozi ie cu acesta, dar i cu pozi ia doctrinar  comunist  s-au si-
tuat „Alian a „Moldova Noastr ” (AMN) i Partidul Popular Cre tin Democ-
rat (PPCD).  

Parlamentul format în urma alegerilor din 6 martie 2005 urmeaz  colora-
tura politico-ideologic  a precedentului legislativ, în care au fost prezente 
acela i PCRM (partid de stînga, care s-a deplasat u or spre centru); de AMN 
(în prezentul prin Blocul „Moldova Democrat ”, de centru-dreapta) i de 
PPCD (partid de dreapta). De i la prima vedere se pare c  nimic nu e nou, to-
tu i sunt evidente unele modific ri în programul acestor partide, din 2001 de 
la legislativul precedent, cît i unele modific ri în platformele electorale de la 
alegerile din 2005. 

În acest mod observ m un grad de stabilitate în plan ideologic în ce pri-
ve te partidele reprezentate în parlament. Este vorba oare de stabilirea acelui 
                                                
77 Ciurea C. Institu ionalizarea partidelor în Republica Moldova. // Pluripartidismul 

în Moldova: esen a i specificul form rii. - Chi in u, CAPTES, USM, ISPRI, 2000, 
p.32 
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pluralism ideologic autentic prezent în sistemul politic din rile democrati-
ce? 

Din noul parlament fac parte cele mai institu ionalizate partide politice, 
i anume PCRM, PPCD, Partidul Democrat (PD) i AMN (ultimele dou  plus 

Partidul Social Liberal (PSL) au constituit blocul electoral „Moldova Democ-
rat ” BMD). Totodat , aceste partide sunt i cele mai personalizate, electora-
tul nefiind în stare s i imagineze PCRM f  Vladimir Voronin sau PPCD 

 Iurie Ro ca. Aceasta se explic  prin faptul c  în interiorul partidelor din 
rile în curs de dezvoltare personalizarea puterii la nivelul liderului politic se 

prezint , în principiu, mai accentuat  decît în alte ri ale lumii, deoarece 
structurile partidiste apar ca fiind formate în jurul unui om. 

În activitatea pe care orice partid o desf oar , un loc important de regu-
 îl de ine elaborarea i promovarea ideologiei sale politice, a concep iei pro-

prii cu privire la organizarea social i politic  în stat i, pe aceast  baz , îm-
bog irea politic  a doctrinei specifice, fundamentarea programului politic. 
Func ia de elaborare de programe i ideologie asigur  coeziunea de op iuni în 
interiorul partidului, contribuie la o simplificare i stratificare a obiectivelor 
politice pentru facilitarea orient rii aleg torului. Totodat , absen a nuan elor 
doctrinare sau de program ar putea dezorienta pe unii cet eni i ar face difi-
cil  constituirea guvernelor de coali ie; faptul c  documentele de program ale 
partidelor politice se aseam , niveleaz  într-o oarecare m sur  îns i natura 
acestor partide, reduce posibilitatea lor de a se auto-identifica. În societate nu 
s-a ajuns înc  la conturarea ideologic  de c tre partide a intereselor grupuri-
lor sociale conform criteriilor parlamentare, competitive, iar atitudinea aleg -
torului fa  de candida i i lideri politici întemeindu-se pe principiul încrede-
rii. 

În preferin ele politice ale aleg torilor criteriul ideologic se mai limiteaz  
la simple constat ri de tipul distribu iei tradi ionale a liderilor politici în „de-
mocra i” i „antidemocra i”, precum i la gradul de populism practicat de 
ace tea. Oricum, dac  anterior aleg torul se orienta spre valori care pe axa 
definitorie cuprindeau „filoromânismul” i „pro-europeismul” (pentru parti-
dele de dreapta) i „rusofilismul” sau „pro-CSI-smul” (pentru partide de stîn-
ga), acum ca urmare a sus inerii vectorului european de c tre majoritatea par-
tidelor politice, apar noi criterii de disociere doctrinar  a principalelor partide 
pe principiile: anticommunism - autoritarism, na ional - antina ional, cre tin-
democra ie - liberalism, social-liberalism - social-democra ie - socialism; 
drept urmare apare în eviden  ideologia de partid. 

Procesul de consolidare a sistemului pluripartidist moldovenesc a scos în 
eviden  existen a a patru centre de atrac ie doctrinar : 
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- cre tin-democrat, cu nuan  na ional : PPCD, Partidul Reformei 
(PRM), Partidul nesc Cre tin Democrat din Moldova (P CDM), Partidul 
Na ional Român (PNR), Noul Partid Na ional Moldovenesc (NPNM). 

- social-liberal: PAMN, PSL. 
- social-democrat: (ce contest  trecutul comunist) Partidul Social Demo-

crat (PSDM), PD, Partidul Rpublican (PR), Uniunea Centrist  din Moldova 
(UCM). 

- socialist: (ce pornesc de la trecutul comunist) PCRM, Partidul Socialist 
din Moldova (PSM), PDAM (Partidul Democrat Agrar din Moldova), Uniu-
nea Muncii (UM), PDSEM (Partidul Drept ii Social-Economice din Moldo-
va), Mi carea Politic  „Speran a -Nadejda”, Mi carea Social-Politic  Repub-
lican  „Ravnopravie”. 

Din cadrul partidelor de dreapta fac parte partide conservatoare i libera-
le care de regul , pledeaz  pentru neinterven ia statului în via a economic , 
pentru inegalitatea economic . În cadrul acestei grup ri exist  partide politice 
de orientare centru-dreapta i pîn  la cele de extrem -dreapta. În Republica 
Moldova acestea ar fi: PNR, PPCD, PR, P CDM, NPNM, PSL, PAMN. În 
categoria partidelor de stînga se înscriu partidele socialiste, social-democrate, 
comuniste. Militeaz  pentru justi ie social i egalitarism economic. Pot fi de 
centru-stînga i extrem -stînga (partidele comuniste de tip marxist-leninist). 
În Moldova acestea sunt: MSP «Ravnopravie », PSM, PCRM, MP «Speran-
a–Nadejda», UM, PSRM, PAM, PRM, PDSEM, PSDM. Drept partide de ce-

ntru care adopt  o pozi ie intermediar , în Moldova sunt: PDM, UCM, Parti-
dul Ecologic din Moldova i Alian a Verde (PEMAVE), MSP „For a Nou ”. 

De i este vorba de o deplasare de la pluralismul polarizat (unde pozi iile 
doctrinare ale partidelor sunt situate la o distan  substan ial  una fa  de al-
ta), spre un pluralism moderat, pe scena politic  moldoveneasc  avem un par-
tid dominant (care i-a confirmat pozi ia în urma alegerilor din 2005). Putem 
vorbi despre un multipartitism cu partid dominant care poate fi de stînga sau 
de dreapta, dar niciodat  de centru; astfel cînd partidul dominant se afl  la 
dreapta, celelalte ocup  spa iul de la centru la stînga i invers.  

Pe de alt  parte, în opinia unor politologi, în rile din centrul i estul 
Europei multipartitismul „este înc  foarte precar, manifestîndu-se tendin e de 
evolu ie spre multipartitismul pur  (în care nici un partid nu ob ine mai mult 
de 15-20% din sufragii; tendin ele ideologice ale partidelor variind de la con-
servatorism, democratism-cre tin, liberalism pîn  la socialism i comunism). 
Ei caracterizeaz  sistemul de partide ca „multipartidism cu defect”78 .   

                                                
78 Voicu G. Pluripartidismul: o teorie a democra iei. - Bucure ti, ALL, p.296 
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V.Saca afirm  c  de i în parametrii geocronologici pîn  acum ai multipa-
rtidismului polarizat s-au manifestat partide cu orient ri dintre cele mai varia-
te - comunist , socialist , radical-unionist , radical-separatist , social-democ-
rat , social-liberal , cre tin , conservatoare, etc. ce condi iona vibra ii între 
pluralismul extrem i cel moderat, tendin a general  dominant  în continuu-
mul transform rilor partinice a fost una prioritar de extrem 79. 

Dac  la sfîr itul anilor’ 80 începutul anilor’ 90 în spectrul politic în ce 
prive te atitudinea partidelor fa  de problemele statale interne, dar i de poli-
tic  extern , pe e ichierul de dreapta erau situate forma iuni politice pro-Ro-
mânia i care priveau independen a rii drept o etap  premerg toare Unirii. 
Pe e ichierul de stînga erau grupate mi ri politice de orientare pro-Rusia, 
iar for ele centriste optau pentru independen a Republicii Moldova80. 

În prezent, peste mai bine de 10 ani de independen , se observ  o unifo-
rmitate în cadrul spectrului politic fa  de problemele men ionate mai sus, atît 
partidele de dreapta cît i cele de centru, dar i cele de centru-stînga au for-
mulat drept obiectiv strategic în programele lor integrarea european  (cu ex-
cep ia stîngii extreme-MSPR „Ravnopravie”, UM „Patria-Rodina”). Este pri-
ma dat  în cadrul alegerilor parlamentare ca majoritatea partidelor s  adopte 
pozi ii pro-europene. De altfel, conform Barometrului de Opinie Public  
46,9% din popula ia Republicii Moldova consider  c  trebuie s  ne integr m 
în Uniunea European  (poate din aceast  cauz  partidele au luat sloganuri 
pro-europene), 30,4%- c  trebuie s  r mînem în CSI, 2,2% -  nu facem parte 
din nici o alian  sau uniune; iar 20,5% nu au tiut sau nu au dorit s  r spun-

81. 
O problem  acut  reprezint  faptul c  multe partide nu i-au definit înc  

identitatea sub aspect conceptual, iar majoritatea lor nu dispun de programe 
socio-economice elaborate pe principii doctrinare (iar dac  acesta i este, lip-
se te descrierea mecanismului de implementare a lui). Ideologiile partidelor 
politice au o genez  extrem de contradictorie; mai întîi, într-un termen destul 
de redus s-a format sistemul multipartidist i apoi partidele au început s i 
caute propria baz  social , propriul interes i propriul electorat. 

Un paradox referitor la ideologia politic i cea de partid se manifest  
prin urm toarele: dac  ideologia politic  î i g se te actualitate în cadrul poli-

                                                
79 Saca V. Transform ri politico-partinice în dimensiuni de sistem: reflec ii asupra 

societ ii moldovene ti. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Nr.1 
(XXV). – Chi in u, 2004, p.101 
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81 Barometrul de Opinie Public : 1998-2004 / Institutul de Politici Publice  Chi in u 
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ticii electorale, permi înd aleg torului s  identifice programul, ideile de baz  
ale unui sau altui partid într-o perioad  mai scurt  de timp; pe de alt  parte, se 
pare c  ideologia trece pe loc secundar, deoarece are loc formarea alian elor, 
blocurilor anume cu concuren i puternici, charismatici pentru a ob ine man-
date în parlament. i iar i, aceste coaliz ri se fac nu atît în jurul pro-
gramelor, ideilor, cît a persoanelor. 

Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM) este cel mai insti-
tu ionalizat partid politic la momentul actual. În urma evenimentelor din 
august 1991, Prezidiul Parlamentului de la Chi in u a decis s  suspende acti-
vitatea PCM82, f cîndu-l responsabil de complicitate cu grupul pucist de la 
Moscova. Chiar din ziua interzicerii lui, liderii MSP „Unitate-Edinstvo” au 
calificat acest act drept un atentat la interesele unei minorit i etnice, decît un 
act de voin  politic  în scopul eradic rii ideologiei comuniste83. La mijlocul 
anului 1993, noul Prezidiu al Parlamentului în frunte cu Petru Lucinschi ado-
pta o hot rîre prin care se legaliza activitatea comuni tilor în Moldova. Deci-
zia de reabilitare a PCM atesta faptul c  acest partid reprezint  „altul, decît 
cel care fusese interzis în 1991”84, fondatorii lui considerînd c  decizia anteri-
oar  de suspendare a activit ii lui purtase un caracter ilegal, neconform cu 
valorile statului de drept. În programul PCRM cu modific rile din 11 decem-
brie 2004, nu este specificat  leg tura de drept cu Partidul Comunist din Mol-
dova (perioada sovietic ). Dac  e i s  accept m o anumit  continuitate, 
atunci doar din punct de vedere politic, dar nu juridic. 

Procedând la repunerea în legalitate a PCRM, liderii majorit ii parlame-
ntare agrariano-socialiste inten ionau s  ating  dou  obiective: primul, s i 
asigure un flanc intermediar de stînga, de natur  s  consolideze centrismul 
pozi ional al PDAM-ului; iar pe de alt  parte - s  accentueze deosebirea esen-
ial  între noua i precedenta conducere a parlamentului85. Liderii PCRM au 

afirmat c  reprezint  un partid nou, cur at de elementele colabora ioniste, 
care au tr dat interesele comuni tilor simpli în favoarea intereselor particula-
re. Aceast  stipulare con inea, implicit, renun area legal  a PCM la propriet -

                                                
82 Decretul Pre edintelui Republicii Moldova Privind suspendarea activit ii structu-

rilor organizatorice ale partidelor politice, organiza iior ob te ti i mi rilor de 
mas  în organele de stat, institu iile i organiza iile republicane, nr.164, 22 august 
1991. // Monitorul Oficial, 1991, nr.11,12, art.133; Hot rîrea Prezidiului Parlame-
ntului Republicii Moldova Cu privire la Partidul Comunist din Moldova nr.683-
XII, 23 august 1991. // Monitorul Oficial, 1991, nr.11,12, art.138  

83 „Edinstvo”, 1996, 28 decembrie 
84 Munteanu I. Obsesii comuniste. // „Arena politicii”, 1997, nr.1(13) septembrie, 

p.23 
85 Ibidem p.25 
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ile de inute de oligarhia comunist  înainte de 1991 i promisiunea de a r mî-
ne în cîmpul juridic al Republicii Moldova. PCRM – noua denumire a parti-
dului dup  1993, nu a participat la alegerile parlamentare din 1994, deoarece 
urma s i recapete segmentul electoral tradi ional, înc put între timp pe mîi-
nile sociali tilor i interfronti tilor. Stabilindu- i un program–minimum, pute-
rnic orientat spre revendic ri cu caracter politic i economic, PCRM a dorit 

 p streze continuitatea doctrinal  cu PCUS (Partidul Comuni tilor Uniunii 
Sovietice), i totodat  s  se autodefineasc  drept o forma iune renovat  „cu-

at  de oameni întîmpl tori”. 
Prima victorie important  în alegerile locale din aprilie 1995, cînd ob ine 

aproximativ 20% din num rul total al mandatelor de consilieri i primari, în-
registreaz  o schimbare sensibil  a accentelor în cadrul politicii de partid, se 
afirm  tot mai insistent tendin a de reintegrare a unui nou nucleu sovietic. Un 
urm tor pas în evolu ia pe scena politic  – înaintarea candidaturii lui V.Voro-
nin (liderul PCRM), la alegerile preziden iale din 1996, la care a ob inut locul 
trei în primul tur de scrutin, cu aproape 10,23%, dep indu-l vizibil pe A.Sa-
ngheli (9,47%), favoritul partidului majoritar, i pe liderul PFD – V.Matei 
(8,90%)86. De i au ob inut victorie la alegerile parlamentare din 1998 
(30,01% voturi, 39,60 mandate 40 din 101 locuri în parlament)87.  

Aceast  victorie a comuni tilor este sus inut i de alegerile parlamentare 
din 2001, unde reu ita electoral  este mai mult o reprezentare, o form  de 
protest din partea aleg torilor fa  de cei afla i la putere pîn  atunci; PCRM 
ob inînd 50,07% din voturi, 70,30% mandate, 71 din 101 locuri în parlament, 
devenind partid dominant. Astfel, la peste 10 ani de cînd a fost interzis, 
PCRM se converte te din nou în partid al puterii. Este marele paradox al 
evolu iei valorilor democratice în spa iul politic moldovenesc88. Aceasta fiind 
voin a electoratului, într-o societate compromis  printr-o pauperizare ascen-
dent  vis-a-vis de proliferarea economiei tenebre i a coruperii guvernan i-
lor89. 

Dup  victoria comuni tilor la alegerile parlamentare anticipate din febru-
arie 2001, la Plenara a V-a a PCRM a fost lansat  ideea modific rii  progra-
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mului partidului de guvern mînt de c tre pre edintele rii i al partidului – 
V.Voronin. De obicei, programul politic al unui partid este o expunere scris  
a principiilor, scopurilor politice, sociale, culturale etc. Partidele doctrinare 
care se bazeaz  pe un set de principii verificate în mod tiin ific î i dezvolt  
programul politic ree ind din evaluarea trecutului societ ii, analizei st rii de 
fapt a acesteia i desemnarea viziunilor i etapelor de dezvoltare de mai depa-
rte. Astfel, pentru acest gen de partide doctrina trebuie s  fie principalul cent-
ru de atrac ie pentru aderen ii cu convingeri apriorice care, de fapt, sunt fon-
datorii partidelor. La rîndul lui, programul politic este menit s  reflecte op-
iunile de dezvoltare a societ ii prin prisma setului de valori prestabilit de 

doctrin . Partidele care nu împ rt esc o anumit  doctrin  întîmpin  anumite 
dificult i în exprimarea viziunilor lor, suferind de pe urma unui grad de ecle-
ctism. În acela i timp, acest gen de partide poate fi mai flexibil în abordarea 
unor probleme de maxim  importan  pentru societate. Ele î i construesc pro-
gramele politice axîndu-se în mod preponderent asupra modalit ilor de rezo-
lvare a acestor probleme, afirmînd în acela i timp c  împ rt esc valori gene-
ral-umane i pledînd pentru o structur  statal i o modalitate eficient  de gu-
vernare. 

Doctrina PCRM reprezentînd comunismul, în program se men ioneaz  
 baza teoretic  a PCRM este înv tura marxist-leninist . În contradic ie cu 

spiritul doctrinar vine politica promovat  de c tre elita de partid prin adopta-
rea unei viziuni economice destul de liberale, chiar de la inaugurarea în pos-
tura  de  pre edinte  a  Republicii  Moldova  în  2001  a  dlui  V.Voronin,  care  a  
declarat c  „trebuie de terminat odat  cu împ irea societ ii în clase” (pe 
cînd  în  programul  politic  al  PCRM  chiar  de  la  prima  fraz  se  spune  c  
„PCRM este partidul clasei muncitoare, ranilor i intelectualit ii”)90.  

Un alt argument ar fi c  în timp ce V.Voronin a declarat c  nu are de 
gînd s  construiasc  nici comunismul, i nici socialismul91, unul din principa-
lele scopuri ale PCRM (indicat în program) este socialismul. Revizionismul 
liderilor comuni ti nu este un rezultat al schimb rii convingerilor, ci un rezul-
tat al constrîngerii de a promova o politic  oportunist  de conformare la con-
junctura politic  intern i interna ional . Drept cauze au servit în primul rînd 
faptul c  liderii comuni ti au recunoscut c  aflîndu-se în opozi ie nu au avut 
capacitatea de a aprecia amploarea schimb rilor care s-au produs în lume i 
în Republica Moldova în ultimul deceniu i jum tate, îngrijindu-se doar de 
agitarea spiritelor nostalgice ale cet enilor.  

                                                
90  www.parties.e-democracy.md/parties/pcrm/program 
91 Bo an I. Reperele teoretice ale comuni tilor din Moldova. / www.e-democracy.md/ 
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În al doilea rînd, mi rile de protest timp de 4 luni consecutiv (în 2002), 
au avut efect supunerea Republicii Moldova unei monitoriz ri mai minu ioa-
se din partea Consiliului Europei. În al treilea rînd, mi rile comuniste din 
fostele republici sovietice, mai ales în Rusia i Ucraina, au suferit înfrîngeri 
covîr itoare. O alt  cauz  ar fi dependen a de comportamentul organiza iilor 
financiare interna ionale în problema credit rii Republicii Moldova i achita-
rea datoriilor externe a constrîns partidul de guvern mînt s  promoveze o po-
litic  economic  coordonat  cu aceste institu ii. 

În sensul revizuirii programului politic al PCRM, în campania electoral  
pentru alegeri parlamentare din 2005 în platforma PCRM o prioritate strategi-

 a devenit integrarea european 92.  Spre  compara ie  amintim c  în  progra-
mul electoral al PCRM din 2001 la capitolul politic  extern  drept obiective 
erau „dezvoltarea rela iilor reciproc avantajoase cu toate rile lumii, întîi de 
toate, cu statele CSI. S  examineze chestiunea cu privire la aderarea Moldo-
vei la Uniunea Rusiei i Belarusiei93”. 

De i PCRM calificat drept partid politic de stînga, evolueaz  spre centru 
prin reformele adoptate atît în interiorul partidului, cît i în ce prive te activi-
tatea în plan politic intern i extern (schimbarea orient rilor pro-CSI-iste cu 
una pro-UE). Prin anun area acestei priorit i de integrare european , PCRM 
„a riscat, dar i a pierdut” o parte din electorat ce împ rt ea viziuni pro-ruse, 
care au trecut de partea partidelor MSP „Ravnopravie”, UM „Patria-Rodina”. 

Pragmatismul în comportamentul partidelor politice presupune abando-
narea radicalismului ideologic, PCRM încercînd s  se deta eze de lozincile 
revan arde i o adaptare la exigen ele social-democratice contemporane i la 
cele ale eurocomunismului. Aceasta are loc deoarece partidele politice prin  
participarea la alegeri i de a cî tiga un segment electoral semnificativ renun-

 la utilizarea unui limbaj politic extremist, ideologizat i radicalizat.  
Promovarea unei politici oportuniste este una din cauzele ce au dus la 

aceea c  în alegerile parlamentare din martie 2005 PCRM a ob inut 45,98% 
din voturi, 56 mandate, 56 din 101 locuri în parlament; iar i observ m o de-
ta are vizibil  de celelalte partide politice concurente (BMD acumulînd 
28,53%, 34 mandate i PPCD – 9,07%, 11 mandate). De i au ob inut mai pu-
ine locuri în parlament decît în 2001, aceast  sc dere u oar  nu influen eaz  

caracterul sistemului cu un partid majoritar, deoarece acesta are posibilitatea 
de a forma guvernul f  a coaliza cu alte partide parlamentare. 

În prezent se impune o revizuire a programului PCRM pentru a evita dis-
crepan a evident  dintre ”zis” i „f cut”, V.Voronin la Congresul de pe 17 
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 61 

decembrie 2004, în calitate de pre edinte de partid a l sat s  se în eleag  c  
membrii partidului trebuie s  fie preg ti i pentru a face fa  unor schimb ri 
calitative pe viitor94. O nuan  ce ine de doctrina partidului i de momentul 
organizatoric ar fi faptul c  pe listele PCRM au candidat la alegerile parlame-
ntare din 2005 i persoane care nu sunt membri de partid; adic  se renun  la 
dogmatizarea ideologic  la numirea persoanelor la func ii de conducere în fa-
voarea tehnocra ilor, fapt confirmat de numirea lui Marian Lupu (nefiind me-
mbru de partid) la func ia de pre edinte al Parlamentului95 . 

Conform politologului V.Saca, PCRM este o for  bine integrat  în soci-
etate, în general, i în sistemul de partide, în particular. El, spre deosebire de 
partidele succesoare din rile Europei Centrale i de Est, care deja împ rt -
esc doctrina i valorile social-democrate, este fidel tradi iei marxiste (cu 

unele tendin e evazive de a recunoa te i îmbr a ideea social-democrat ), 
fapt ce-i aduce sus inerea substan ial  a majorit ii electoratului, care î i lea-

 speran a la o via  mai bun  de partidul comunist. Acesta, de inînd pîrghii-
le guvern rii, î i consolideaz  resursele sociale, economice, informa ionale, 
etc., devenind astfel mai func ional decît oricare alt partid. Or, atitudinea lui 
neadecvat  fa  de opozi ie, dezacordul frecvent între declara ii i fapt  vis-a-
vis de democratizarea societ ii, inclusiv cea partinic , va conduce în extre-
mis, la criza func ionalit ii acestui partid96. 

O problem  ce prezint  interes este rela ia lider – partid, care în cazul 
PCRM este destul de controversat  (în sensul primordialit ii). V.Voronin es-
te pre edintele Republicii Moldova (al doilea mandat consecutiv), este cel 
mai popular om politic din Republica Moldova97, i fondatorul PCRM. În 
acest sens, autoritatea liderului acoper  for a structural  a partidului, pe de 
alt  parte, PCRM este un partid cu un pronun at caracter de mas i o putere 
organiza ional  destul de înalt . În cazul în care se vehiculeaz  ideea c  
V.Voronin va fi înlocuit în func ia de pre edinte al PCRM (la un viitor Cong-
res al acestuia), credem c  aceasta va influen a popularitatea i va sc dea rai-
tingul partidului. 

La moment, în special la nivelul prevederilor de program, comuni tii 
monopolizeaz  aripa stîng  a e ichierului politic, dar prin ac iunile întreprin-
se atît în plan economic intern, dar i extern, ace tia se deplaseaz  spre cent-
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rul politic al e ichierului (varianta social-democrat ), segmentul de stînga 
(stînga extrem ) fiind ocupat  de Partidul Socialist din Moldova, UM „Pat-
ria-Rodina”, MSPR „Ravnopravie”. Navigînd spre centru PCRM se apropie 
de PSDM, care de i au c tat o popularitate anumit i au avut investiga ii 
financiare masive, au suferit e ec la alegerile parlamenare recente (acumulînd 
2,92%). 

Asist m la o schimbare de accente în rela iile dintre partidele politice98. 
Activitatea politic  comun  în cadrul forului legislativ provoac i permit di-
verselor for e politice, prin intermediul frac iunilor parlamentare, ce le repre-
zint  s in  cont i s  se ghideze nu doar de interese ideologice, ci în primul 
rînd de cele politice. Are loc o schimbare de stiluri comunicative, de la cel 
ideologic (principial) la cel politic (pragmatic). Este un factor pozitiv i bene-
fic pentru func ionarea sistemului de partide în ansamblu, renun îndu-se la ri-
giditatea ideologico-doctrinar  a unor programe politice de partid. Drept exe-
mple ar servi demiterea guvernului Sturza (de orientare politic  de centru-
dreapta) prin coalizarea for elor de orient ri politice opuse, contradictorii – 
comuni tii i cre tin-democra ii (parlamentul 1998-2001), dar i recentul caz 
cînd frac iunile parlamentare ale PPCD, PSL i PD motivînd c  au de realizat 
obiective comune: integrarea european i liberalizarea economic , au sus i-
nut candidatura lui V.Voronin la pre eden ie, cît i numirea de c tre V.Voro-
nin a lui I.Ro ca la func ia de vice-speaker al Parlamentului99 . 

Blocul „Moldova Democrat ” (BMD) creat special în ajunul alegerilor 
parlamentare din 2005 reprezenta o contrapunere comuni tilor, a acumulat 
28,53% din voturi, 34 mandate în parlament. Din acest bloc electoral f ceau 
parte Partidul Democrat (PD, lider – D.Diacov), Partidul „Alian a „Moldova 
Noastr ” (PAMN, co-pre edin i – D.Braghi , V.Until , S.Urechean) i Parti-
dul Social-Liberal (PSL, lider – O.Serebrian). De i în plan doctrinar au fost 
cumulate doctrine social-democrate (PD) i social-liberale (PAMN, PSL), 
aceast  simplificare a spectrului politic-ideologic a derutat o parte a electora-
tului, iar din alt punct de vedere a facilitat op iunea votan ilor. Pentru compa-
ra ie, pe pozi ii centriste în parlamentul din2001 s-a situat „Alian a Braghi ”, 
care a avut un suport administrativ din partea organelor centrale i locale, pe 
cînd BMD centrist a atacat conducerea comunist  din primele zile de la fon-
dare. BMD s-a dovedit a fi o alian  de foarte scurt  durat  pe timpul campa-
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niei electorale i a distribuirii mandatelor parlamentare (PD – 8 mandate, 
PAMN – 23 mandate i PSL – 3 mandate).   

PAMN s-a constituit la 19 iulie 2003 prin fuziunea Alian ei Social-De-
mocratice din Moldova (ASDM), Partidul Liberal (PL) i Alian a Independe-

ilor din Moldova (AIRM)100. PSL a inclus în componen a sa Liga Cre tin-
Democrat  a Femeilor (LCDF – constituit  în 1990), Liga Na ional  a Tine-
retului din Moldova (LNTM – fondat  în 1991) i Partidul For elor Democra-
tice (PFD) fuzionare realizat  la 1 decembrie 2002101. 

În aceast  ordine de idei trebuie men ionat  p rerea conform c reia a a-
numitul „centru” în politicul moldovenesc este ast zi reprezentat nu de parti-
de de calibru de orientare de centru-dreapta sau centru-stînga, ci de grupare 
ad-hoc care a mimat centrul politic, eliminînd din joc veritabilii protagoni ti 
ai e ichierului politic de centru102. Centrismul în politica moldoveneasc  în-
seamn  nu atît o cale de reformare a sistemului politico-economic103, nu atît o 
anumit  politic  social , cît una de politic  extern , de pozi ionare geostrate-
gic , un mod de a r spunde la dilema orient rii între Est i Vest.  

Centrismul reprezint  de fapt o nehot rîre ...hot rît , o pretins  „ meche-
rie ” neasc  de a „nu sup ra” pe nimeni, determinat mai curînd de reflexe, 
de „obi nuin e”, decît de ideologie. Ca orice fenomen „natural”, lipsit de stru-
ctur  ideologic  bine definit  ... centrismul moldovenesc este prea nestator-
nic, schimb tor. Centri tii moldoveni sunt poten ialii transfugi, ei reg sindu-
se în tab ra proeuropenilor, cît i în cea a rusofililor; i invers, mul i din po-
liticienii  de dreapta i de stînga au emigrat spre partide centriste104.  

De la început BMD, prezentîndu-se drept o forma iune masiv , chiar da-
 au fost opinii c  nu are anse de a cî tiga alegerile i a ob ine un suport din 

partea electoratului105, a prezentat un pericol real, cel pu in teoretic, pentru 
                                                
100 . -

: . // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  
politic ). Partea XXIII. – Chi in u, 2003, p.41 

101 Serebrian O. PSL – o alternativ  politic  pentru Republica Moldova. // „Contra-
fort”, 2001, nr.7-8 (81-82), iulie-august  

102 Belostecinic A., Peru A. Confrunt ri de imagini politice în parlamentara-2001: 
performan e i e ecuri. // MOLDOSCOPIE  (Probleme de analiz  politic ) Partea 
XVI. – Chi in u, 2001, p.8 

103 Zavtur A. Centrismul politic i exponen ii lui în Republica Moldova. // MOLDO-
SCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Partea IV. – Chi in u, 1994, p.163 

104 Negru N. Sfîr itul centrismului moldovenesc. // «Jurnal de Chi in u», 2004, 1 
octombrie. 

105 . : 
. // MOLDOSCOPIE (Probleme de analiz  politic ). Nr.3 

(XXVIII). - Chi in u, 2005, p.129 
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ceilal i doi concuren i – comuni tii i cre tin-democra ii. Aripa na ional i 
proeuropean  a BMD, reprezentat de liberalii lui V.Until i social-liberalii 
lui O.Serebrian planeaz i deasupra electoratului pe care PPCD pretinde c  
este numai a lui. Cealalt  arip , social-democrat , reprezentat  de partidul lui 
D.Diacov i D.Braghi , ar putea acoperi un segment important din electoratul 
pe care i-l revendic  comuni tii106. 

Dup  retragerea din BMD, D.Diacov (liderul PD) a declarat c  „separa-
rea de „Moldova Democrat ” nu înseamn  refuzul de a colabora cu acest 
grup parlamentar, ci doar faptul c  are un mesaj social-democrat propriu”107. 

 însemne oare acest pas con tientizarea aspectului ideologic sau este doar o 
manevr  caracteristic  centri tilor? Totodat , acest partid nu dispune de o po-
zi ie doctrinar  sigur  în spectrul politic (în ciuda afirma iilor anterioare bala-
nsînd de la stînga la dreapta în dependen  de situa ie, în c utarea mandate-
lor). Aceast  lacun  erodeaz  procesul de institu ionalizare propriu-zis al par-
tidului; un alt dezavantaj reprezentînd faptul c  for a partidului este în depen-
den  direct propor ional  de personalitatea liderului, care este i fondatorul 
acestuia, PDM fiind numit i „partidul lui Diacov”. De i la alegerile din 
2001, sigla electoral  a PD nu a fost D.Diacov, ci ex-premierul I.Sturza (acu-
mulînd 5,2% deoarece a candidat singur, netrecînd în parlament).  

PAMN fondat  în 2003 are de dep it momentele ce in de institu ionali-
zare, i anume cele de ordin organizatoric (unificarea doctrinar i administ-
rativ  a numeroaselor organiza ii teritoriale, înlocuirea triumviratului cu con-
ducera unui singur lider – factor ce s-a eviden iat prin liderul BMD a fost de-
clarat S.Urechian), i doctrinar (crearea i lansarea unui mesaj politic clar, 
concis i coerent, identificarea unei pozi ii sigure în cadrul sistemului de par-
tide moldovenesc). În programul PAMN se stipuleaz  c  „partidul se va baza 
pe conceptul doctrinar al social-liberalismului contemporan, care reprezint  
ast zi, rezultatul convergen ei curentelor liberale i a celor social-democrate 
pe direc ia îmbin rii principiilor libert ii individuale cu solidaritatea social , 
implic ri minime din partea statului i responsabilitatea statului pentru respe-
ctarea necondi ionat i egal  a legilor, primatul propriet ii private, liberei 
concuren e i a liberei ini iative cu o protec ie social  ridicat .”108. În contex-
tul situa iei create în legislativul prezent (sus inerea comuni tilor din partea 

                                                
106  Butnaru V.  Ochiul critic – 2. // «Jurnal de Chi in u», 2004, 24 septembrie 
107 PD este unica for  din actualul parlament care promoveaz  valorile social-demo-

cratice i colaboreaz  activ cu Interna ionala Socialist i Partidul Sociali tilor 
European i partidele surori din mai multe ri. //www.alegeri2005.md/docs/bemd/ 
20053241/  

108 www.parties.e-democracy.md/parties/pamn/program 
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PPCD, PD i PSL), AMN se situeaz  într-o opozi ie evident , numit  de unii 
obstruc ionist , iar PPCD, PD i PSL – o opozi ie constructivist . 

PSL de i este un partid tîn r (fondat în 2001, lider O.Serebrian), are an-
se reale de a fi institu ionalizat (de i este în minoritate numeric  reprezentat 
în parlament) printr-un program politic bine închegat bazat pe doctrina soci-
al-liberal i prin crearea organiza iilor de partid în teritoriu, printr-o structu-

 organiza ional  înalt .  
PPCD este o forma iune politic  care a monopolizat dreptul la succesiu-

ne vizavi de Mi carea Democratic  din Moldova (MDM, 1988-1989) i Fron-
tul Popular din Moldova (FPM, 1989-1992). Din aceast  cauz  drept moment 
de fondare nu poate fi considerat anul 1992, cînd s-a constituit Frontul Popu-
lar Cre tin-Democrat (FPCD) la Congresul al treilea al FPM; ci anul 1989 – 
fondarea FPM. Dreptul la succesiunea FPM era revendicat în anii’ 90  (seco-
lul XX) i de PFD. Alegerile în sovietul Suprem al RSSM din 1990 FPM a 
ob inut 130 de mandate, situîndu-se în opozi ie cu PCM, influen înd procese-
le na ionaliste care se desf urau în acea perioad . Odat  cu constituirea 
FPCD a fost adoptat un program unionist (se prevedea unirea cu România) 
care i-a pus amprenta asupra identific rii doctrinare a partidului. De i mai 
tîrziu PPCD a renun at la ideile unioniste, (aceast  idee r mîne a fi un argu-
ment la alegeri). 

Dac  la Congresul al doilea al FPM (1990) a fost adoptat  o platform  
univoc anticomunist i antisovietic , la Congresul al treilea a fost formulat  
deschis op iunea unionist  a FPCD109. De exemplu, în programul politic al 
PPCD se men ioneaz  c  „PPCD r mîne ata at ideii de unitate na ional , care 
trebuie acceptat  ca un dar i ca o condi ie primordial  a p cii în regiune”110, 
în platforma electoral  din 2005 la capitolul politic  extern   PPCD pledeaz  
pentru realizarea unui parteneriat strategic cu România de preaderare a Repu-
blicii Moldova la Uniunea European . 

La primele alegeri democratice din 1994111 Alian a FPCD alc tuit  din 
trei forma iuni: FPCD, Organiza ia Tineretului Cre tin-Democrat (OTCD) i 
Mi carea Voluntarilor a ob inut 7,53%. În 1998 în urma alegerilor parlamen-
tare la care FPCD a candidat pe listele blocului „Conven ia Democrat ” acu-
mulînd 37 mandate, iar între timp FPCD a schimbat denumirea în PPCD i a 
candidat în 2001 independent la alegeri ob inînd 8,24%, care i-au adus 11 

                                                
109 Enciu N.  Frontul Popular.  // «Arena Politicii», 1997,  nr.1 (13) septembrie, p.10 
110 www.parties.e-democracy.md/parties/ppcd/program 
111 Mo neaga V., Rusnac Gh. Alegerile parlamentare i consolidarea sistemului 

politic pluripartidist în Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Probleme de 
analiz  politic ). Partea IV.  – Chi in u, 1994, p.173 
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mandate în parlament112. La alegerile din 2005 PPCD a înregistrat o u oar  
cre tere - 9,07% (11 mandate, locuri în parlament), marcînd o anumit  stabi-
litate i „rigiditate” a suportului electoral, consecven a cu care ap  principi-
ile cre tin-democrate generînd o simpatie constant  din partea unui electorat 
stabil (în special tineret).  

O problem  ar fi marginalizarea partidului, care fiind mereu în opozi ie 
risc  s  se transforme în unul limitat (se pare c  în noul parlament lucrurile se 
vor schimba din acest punct de vedere). Devine cert faptul c  cre tin-democ-
ra ii se identific  cu stilul de conducere, comportamentul liderului lor – I.Ro-
ca. For a partidului în mare parte se suprapune poten ei politice a liderului. 

PPCD a monopolizat mesajul na ional (integra ionist românesc) ceea ce îi 
permite s  conteze pe un anumit electorat chir în cazul schimbului de elite. 

PPCD reprezint  cazul clasic cînd denumirea partidului coincide cu pozi-
ia doctrinar , cu valorile i idealurile promovate, aspectul ideologic fiind bi-

ne delimitat. Democra ia-cre tin  spre deosebire de doctrina liberal i conse-
rvatoare, care se concentreaz  pe aspectele private ale vie ii sociale, î i orien-
teaz  programele spre primatul colectivit ilor, spre diminuarea individualis-
mului113. Principalele aprecieri i op iuni se refer  la demnitatea uman i 
proprietatea privat , solidaritatea dintre oameni i p turi sociale, familia ca 
nucleu natural, statul ca garant al binelui comun; obiective care sînt prioritare 
i în programul PPCD. 

Dac  e s  analiz m dreapta politic  moldoveneasc , cre tin-democra ii 
reprezint  forma iunea care în rezlutatul consolid rii sistemului de partide, ar 
putea „coopta” Partidul Reformei, Partidul nesc Cre tin Democrat din 
Moldova, Partidul Na ional Român, Noul Partid Na ional Moldovenesc. Pe 
segmentul de centru-dreapta AMN posed  o ambiguitate în plan doctrinar, de 
partid social-liberal, iar gradul de institu ionalizare apare destul de problema-
tic. 

Oricare schimb ri vor avea loc pe e ichierul politic moldovenesc, parti-
dele politice urmeaz  s i consolideze for ele începînd în primul rînd cu re-
vizuirea programelor lor politice (ca în cazul PCRM), revederea pozi iilor 
ideologice promovate, a ideilor de baz i ajustarea acestora la doctrinele uni-
versale (PD). Ideologia partidului (mai ales în Republica Moldova) r mîne a 
fi esen ial , de i se afirm  c  ideile i programele au rol important doar la 
etapa incipient  de formare a partidului politic114, de i se vehiculeaz  ideea 
                                                
112 ., .  2001 : 
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113 M gureanu V. Studii de sociologie politic . - Bucure ti, ALBATROS, 1997, p.268 
114 . . - ,  2000,  c.22-37, 41-45   
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promov rii unui pragmatism politic accentuat i o deideologizare con tien-
115. Indiferent de m surile luate, în aceast  ordine de idei, amintim c  ideo-

logia partidului politic reprezint  în primul rînd esen a politicii promovate, 
include idei i valori, obiective care delimiteaz i identific  pe fiecare partid 
în parte. 
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This article analyses the basic image characteristics of the most impor-

tant political actors in the Republic of Moldova: Serafim Urechean and Vla-
dimir Voronin. The author points out the phases of the evolution of the image 
pattern of leaders, shows the conditions and factors that entailed some image 
characteristics. The symbolical space that accompanies the image of political 
leaders is being paid particular attention to, especially to the political myths, 
political symbols, political rites, that have one purpose - to strengthen the 
image characteristics of the above mentioned leaders, to wake up some me-
mories, some representations within the collective unconsciousness in order 
to favor these political actors. Political archetypes used by the Moldavian 
political class denote strong archaic and mythical components, the orienta-
tion to irrational factors, with a very strong manipulative component, with 
often appeals to Christian rhetoric. These facts favor political class to pre-
serve the paternalist practices, to use symbolical violence as a mechanism of 
political legitimating 

 
Câmpul simbolistic din Republica Moldova este puternic marcat de pre-

zen a elementelor culturii arhaice cu o sesizabil  intercalare a elementelor sa-
crale. În acest context, fiecare actor politic con tient sau mai frecvent incon -
tient este marcat de prezen a acestor matrice culturale, arthetipuri sociale ca-
re-l încorseteaz  într-un set de roluri politice i comportamente sociale. În co-
nsecin , mul i actori politici fiind prin i în anumite tipaje imagologice sunt 
nevoi i s  urmeze anumite scenarii care le sunt dictate fie de conjunctura po-
litic  concret , fie de mitul, povestea, basmul din care acest tipaj este preluat.  

                                                
116  Recenzent – doctor în tiin e politice, conferen iar Cezar MÎN SCURT  
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În acest studiu noi venim cu ipoteza c  principalii lideri protagoni ti ai 
scenei politice moldovene ti au trecut prin câteva etape în evolu ia „tipajelor” 
de imagine fapt care a influen at puternic evolu ia unor fenomene politice din 
Republica Moldova. Cel mai interesant în acest context ar fi analiza evolu iei 
imaginii lui S.Urechean i V.Voronin. Atît în campania electoral  din 1999 
cît i cea din 2003, Serafim Urechean mergea pe arhetipul gospodarului.  

Sunt interesante în acest sens câteva pasaje din ziarul “S pt mâna” care 
încearc  proiectarea componentelor de imagine specifice gospodarului: ”pri-
marul ora ului vorbe te pu in, din simplu motiv c  nu are timp pentru vorbe. 
E ocupat cu munca, f  zile de odihn i f  concedii. Pe tot parcursul ani-
lor cît a fost primar doar un an i-a permis s  trag  o fug  pentru dou  s p-

mâni la un sanatoriu din Truscave , i atunci la insisten a categoric  a medi-
cilor”.117  

Desigur, un gospodar se manifest  în primul rând prin ac iunile sale pe-
ntru comunitate ca efect citim: „Ar fi bine ca unii s  priveasc i la sfântul l -
ca  din centrul capitalei, Catedrala „Na terea Domnului”, renovat i d ruit  
cu noua clopotni a, datorit  str duin ei i trudei personale ale lui Serafim 
Urechean; la Centrul de Cultur i asisten  didactic  „Casa Limbii Române”, 
la cele noi biblioteci, cele 2 colegii municipale - teatral i sportiv, dar i la ce-
le trei teatre municipale: „Satiricus”, ”Gugu ”, ”Al unui singur actor”, la stu-
dioul „Bucium”, la Centrul academic „Mihai Eminescu”, la aspectul reame-
najat al Gr dinii Publice Centrale; un num r impun tor de monumente sculp-
turale consacrate unor  personalit i de seam  ale neamului”.118 

Un gospodar bun în imaginarul colectiv moldovenesc este i un bun cre-
dincios ca efect: ”Primarul este acel, care asigur  s rb torile de suflet Îndeo-
sebi se eviden iaz  cele trei, care ar trebui s  constituie o Sfânt  Treime: Ziua 
Independen ei, S rb toarea Limbii, Hramul Ora ului. Primarului se ofer  a a 
calificative ca bun organizator i diriguitor”.119 Gospodarul este pa nic, tr i-

te bine cu vecinii, rudele, este un om ca to i oamenii cu plusurile i minu-
surile sale. 

Ca efect, acela i ziar men ioneaz : ”Serafim Urechean nu face parte din 
partida r zboiului. Se arat  a fi un om al p cii i al bunei în elegeri. Nu pricep 
de ce dar e inut mereu sub focul încruci at de mitraliere, iar p catele lui 
mici, sunt umflate la maximum.120 

                                                
117 Cibotaru  M. Curajul de a lucra pentru neam. Serafim Urechean, gospodarul care 

vorbe te pu in i face mult. // ”S pt mîna”, 2005, 11 februarie. 
118 idem. 
119 idem. 
120 Mihail V. Gînduri spuse cu glas tare la aniversare. // „S pt mâna”, 2005, 4 febru-

arie. 
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Urechean este prezentat ca un individ al ac iunii: pe fonul clopotni ei, 
pe fonul unor linii de troleibuze instalate cu concursul s u nemijlocit, pe fo-
nul unor str zi reamenajate. Urechean ca i omologul s u rus Iurii Lujcov es-
te înf at pe mai multe poze, chiar afi e în casca de zidar, implicit f cându-
se asocierea cu un zidar, faur, cel ce creeaz . De fapt acest arhetip al gospo-
darului a mai fost caracterizat de cercet torul ucrainean Gh.Pocep ov ca „ti-
paj partinic” sau tipaj „al gospodarului”( )121.  

Liderul partiinic este un tipaj cu o fa  simpl , figur  solid , i o calitate 
pronun at -incapacitatea de a vorbi public. Acesta a trecut prin toate niveluri-
le gospod riei na ionale. De inerea puterii îi este specific  pe parcursul între-
gii cariere, i cei mai interesant, el e în continu  dinamic  ascendent , atât în 
condi iile trecutului, cît i a prezentului. La acest tip se raporteaz  în viziunea 
lui Gh.Pocep ov atât B.El in, V.Cernomîrdin, I.Lujcov, cît i opozi ia comu-
nist  din Duma Rusiei: G.Ziuganov i G.Selezniov.122  

De i în viziunea noastr , acest arhetip al gospodarului are anumit speci-
fic local e clar c  provenine a partiinic  îi asigura lui Urechean integrarea 
ideal  în acest arhetip, îl f ceau u or memorabil, perceptibil i principal recu-
noscut în in con tiin a de mas . Primarul u or intra în contact cu elitele admi-
nistrative, economice, politice, fapt care-i asigura resursul financiar, uman i 
administrativ necesar pentru a se men ine în structurile puterii.  

Acest fapt s-a v zut în u urin a cu care Urechean a fost sus inut atât de 
Snegur, apoi i de P.Lucinschi în lupta pentru prim rie în 1995, 1999. Dar 
imaginea unui lider este condi ionat  nu doar de tipul resurselor disponibile, 
adep i, dar i de un context politic anume. Ori, în 2001 contextul politic s-a 
schimbat radical, la putere venind un partid „antisistemic” sau mai corect 
„din afara sistemului „în care se consacrase actualul primar ca lider politic. 
Noua putere va modifica drastic regulile de joc, în care primarul gospodar nu 
era figura chee. 

Ca efect, dup  o perioad  de ov ieli îndelungate, Serafim Urechean la 
un miting de protest, a etalat c tu ele prin care d dea direct de în eles c  are 
de gând s  le îmbrace pe pre edintele rii123. De fapt acest gest la prima ve-

                                                
121 .  . - , 2001, c.408. 
122 idem, c.408. 
123  Pris caru I. Liderul Opozi iei, Serafim Urechean, îi arat  c tu ele lui Voronin. // 

„Timpul de diminea ”, 2004, 24 decembrie. I.Prisacaru scrie: „Liderul Blocului 
Moldova Democrat , Serafim Urechean, l-a chemat pe pre edintele Voronin la 
lupt  dreapt , adic  la o confruntare televizat . S  discut m fa  în fa , cu argu-
mente concrete i s  afl m cine i ce a f cut în ultimii patru ani. S  ne l murim 
odat i odat . Cine controleaz  miliarde de lei? Cine i cîte palate are, conturi în 
banc , b nci, firme, uzine”.  
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dere disperat semnifica o schimbare radical  a tipajului imaginii-de la gospo-
darul calm i lini tit, la imaginea, Eroului-salvator a celui care provoac  pute-
rea la duel pentru cauza poporului. S  nu uit m c  aceasta a fost preg tit ini i-
al prin non ac iunea lui Urechean, prezentarea lui ini ial  în calitate de martir, 
prigonit de putere.124 (sau erou martir) 

Se pare c  aceast  tactic  a confrunt rii a fost reu it : aceasta i din cau-
za c  puterea utilizând principiul polariz rii, practic la pozi ionat pe Ureche-
an ca lider al opozi iei.  

Pentru erou, politica este un câmp de lupt  fiindc  Eroul este înainte 
de toate, un lupt tor împotriva r ului de orce fel consider  cercet torul 
Ivan Evseev125. În aria romaneasc , pe lâng  eroii din basm de tipul lui F t- 
Frumos, avem eroii baladei, de tipul lui Mistriceanu, Toma Alimo , eroii ci-
vilizatori (Traian, Decebal) sau eroii culturali (Me terul Manole) eroi salva-
tori ai neamului (M.Viteazul, tefan cel Mare, Horia, Iancu)126; eroi care sunt 
investi i de imagina ia popular  cu toate atributele binelui.127  

În acest sens devine inteligibil sloganul „Venim s  facem bine” Meta-
morfoza lui Urechean de la gospodar la Erou poate fi suprins  în mas-media 
„Ultimii ani au adus în prim-planul vie ii politice de la Chi in u duelul dintre 
Vladimir Voronin, ca ef de stat i lider al partidului de guvern mânt, i Se-
rafim Urechean, în calitatea sa de primar al capitalei i lider al Opozi iei. În 
aceasta strâns , dar crâncen  lupt  a ie it mereu victorios Urechean”.128  

Printre victoriile lui Urecheanu, se enumer  alegerile locale 2003, p s-
trarea postului de primar în pofida tentativelor de-al discredita, func ionarea 
normal  a organismului municipal în pofida sabotajului atât a consilierilor cît 
i a puterii centrale, întrevederea avut  cu T.B sescu chiar dac  au existat 

piedici serioase din partea puterii centrale.129 E interesant i faptul c  imagi-
                                                                                                     

sare Soarele. Jos comuni tii (discursul pre edintelui BMD la Reuniunea na i-
onal  de lansare la Chi in u ). // „Timpul de diminea ”, 2004, 24 decembrie. „În-
cepem o nou  etap  în activitatea noastr  politic  - ie im la o confruntare deschis  
cu for ele, care i-au b tut joc de via a noastr  timp de 4 ani. Pân  aici, tovar i”. 

124 . . // „ ”, 2004, 
23 . „Lui Urechean i s-a refuzat plecarea peste hotare în Croa ia la conferin-
a „Investi iile în economia ora elor: probleme i perspective”, mai devreme în 

Minsk, Elve ia, i în Moscova”. 
125 Evseev I. Dic ionar de simboluri i arhetipuri culturale. - Timi oara, 1994, p.56. 
126 idem, p.57. 
127 Frigioiu N. Imaginea public  a liderilor i institu iilor politice. - Bucure ti, 

SNSPA, 2003, p.12. 
128 Arma u V. Urecheanu l-a învins pe Voronin. // „Timpul  de diminea ”, 2005, 4 

martie. 
129 idem. 
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nea care se proiecta era amplificat  de unele texte: „Soarele a intrat în ar . 
Cel care vine”130 evident l sându-se de în eles c  Cel care vine e Urechean. 
Construc ia cel care vine poate l sa o impresie de leg tur  cu ni te teme 
biblice, dac  nu mesianice131, tiindu-se prea bine c  soarele simbolizeaz  în 
simbolistica cre tin  pe Dumnezeu-Tat 132, fie este un simbol al lui Cristos, 
simbolic  care apare din cartea profetului Malahia (4,2): ”Soarele adev rului 
i vindecarea e în razele sale”133. ”Isus ni se înf eaz  „ca un soare care 
spânde te dreptate ”scrie Hesychius din Batos, adic  întocmai soarelui spi-

ritual sau inimii lumii134. 
Dar Eroul se deosebe te de alte arhetipuri prin prezen a unor puternice 

elemente mistice, invocarea unor principii supreme pentru comportamentele 
sale, apelul la valori supra-umane sau supra-individuale.135 Ca efect, primarul 
este prezentat i ca un bun cre tin i credincios136 pe fonul unor icoane din 
Catedral  din centrul ora ului, este prezentat al turi de Mitropolitul Vladi-
mir.137 Mai mult pe fonul unei poze în fa a Catedralei sunt înserate cuvintele 
„Cu mine e dreptatea, cu mine-i Dumnezeu!” pe aceea i pagin  a revistei. Ori 
aceast  fraz  treze te în imaginarul colectiv asocierea cu „Eu sunt calea, ade-

rul i via a. Nimeni nu vine la Tat l decât prin Mine.”138  
Anume astfel poate fi explicat i retorica justi iar  a BMD, demascarea 

politicii sociale inechitabile a PCRM.139 În revista “S pt mâna” este analizat  
etimologia cuvântului Serafim. „Cuvântul Serafim coboar  dintr-o alt  mito-
logie, din cea cre tin . Serafimii sunt ni te îngeri ai lui Dumnezeu. Sânt în-
geri de prim rang în ierarhia cereasc , situându-se între arhangheli i heru-
vimi. Serafic - înseamn  pur, candid, nevinovat, inocent, angelic, sfânt, cast, 
neîntinat, neprih nit, nepîng rit.”140 

                                                
130 Soarele a intrat în ar . // „S pt mâna”, 2005, 4 februarie. 
131 „Veghea i dar, c ci nu ti i ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”- Matei, 

25,13. Noul Testament, The Gideons International, p.36. 
132 . . - , 2001, c.350. 
133 , , . C .: , , -

. - , 2000, c.465. 
134 Chevalier J. Gheerbrant A. Dic ionar de simboluri. vol.III - Bucure ti, 1995, p.238 
135 Teodorescu B. Marketing politic i electoral. - Bucure ti, 2001, p.229. 
136 Loc de închin ciune i de rug ciune. // „ S pt mîna”, 2005, 4 februarie. 
137 Mitopolituil Vladimir îl va sprijini în alegeri pe Serafim Urechean. // ”S pt mî-

na”, 2005, 11 februarie. 
138 Ioan 14;6, Noul Testament, The Gideons International, p.135. 
139 Guvernul acunde adev rul despre restan ele salariale - comunicat de pres  a 

BMD. // «Jurnal de Chi in u», 2005, 8 februarie. 
140 De ce oamenii politici de azi trebuie s  cunoasc  mitologia greac  de ieri? // 

„S pt mîna”, 2005, 28 ianuarie. „Nu zicem ba, am fi socoti i de hop-pe-o-parte 
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Astfel, Urechean exploateaz  imaginea „Celui care vine”. Dar dac  cel 
care vine, e Mesia, Christos sau prototipul imagologic, arhetipic al acestora, 
atunci cine este oponentul s u? Oponentul s u nu poate fi altcineva decât An-
tihristul. Ori, cel pu in a a impresie se creeaz  la o lecturare a ziarelor de 
opozi ie.141 

Se ofer  citate din opera Sfântului Nil Atonitul, care-l descrie astfel pe 
Antihrist: ”la început se va ar ta blând, ca s  plece popoarele la în el ciunea 
lui i s -l pun  împ rat. De asemenea se va ar ta cu pace i smerenie ca s -i i 
se închine to i, fiindc  hrana lui Antihrist este tulburarea oamenilor; c ci când 
se vor tulbura oamenii, atunci el se va bucura”. Dar i sfâr itul luptei este in-
teresant nu mai pu in decât desf urarea ei. În ziarele de opozi ie vor ap rea 
titluri de tipul „Cine va fi Iuda”, sau cele de tipul „ i tu, Brutus”142 în care 
Urechean este prezentat ca fiind tr dat de discipoli.  

Aceste articole practic reînvie scenele biblice de tr dare a Mântuitoru-
lui, numele Iuda fiind relevant în acest sens. Este interesant i felul în care 
Urechean î i motiveaz  plecarea de la prim rie: Voi acumula i voi propaga, 
inclusiv în mediul extraparlamentar, o alt  experien  politic  fa  de cea de-
monstrat  de politicienii no tri de pân  acum. Voi face totul pentru a mobili-
za deputa ii frac iunii noastre la monitorizarea modului în care actuala guver-
nare va realiza imperativele integr rii europene. i, f  îndoial , voi r mâne 
un ap tor al intereselor aleg torilor, al societ ii civile i al autorit ilor pu-
blice locale, inclusiv al viitorului primar al municipiului Chi in u.143 

„Decizia lui Urechean (de a pleca de la prim rie – B. .) ar mai putea s  
însemne c  el are caracter, c  dore te s  se ia la trânt  cu Voronin în alegerile 

                                                                                                     
dac  am sus ine c  Serafim Urecheanu e cast i inocent sau chiar e nevinovat ab-
solut de nimic. i totu i, fa  de Iuda de la televizor, e înger domnule pre edinte.” 

141 Nu alege i pe Antihrist. // „Timpul  de diminea ”, 2005, 4 martie. „Atât Voronin 
cît i al i capi ai comuni tilor sunt – chiar i ei sau declarat - atei. Cu toate c  nu 
crede în Cel de Sus, Voronin se arat  cel mai bun cre tin, ajutând biserici i m -
stiri (C priana), aprinzând lumân ri la icoane. Ori aceasta poate s  o fac  doar 
Antihrist, ca s  am geasc  lumea, gândindu-se c  nu va fi pedepsit de Dumnezeu 
pentru în el ciune”. 

142 T nase C. i tu, Brutus? // ”Timpul de diminea ”, 2005, 25 martie. „Urecheanu 
i-a asumat riscul s  vin  în fruntea unui bloc anticomunist, într-o perioad i 

situa ie deloc simple pentru el. Când toat  lumea îi presa pe politicieni s  se 
uneasc , Urecheanu i-a unit. Atunci, to i îi jurau credin , îl asigurau c  vor merge 
împreun  pân  la moartea comunismului... i, în timp ce Urecheanu era batjocorit 

 nici o regul  de Televiziunea lui Voronin, de "Fluxul" lui Ro ca, de "Rezo-
nans"-ul lui Kostea Starî , colegii lui beleau purceaua la bloc, nederanja i de ni-
meni...” 

143 Lozinschi R. Urechean a ales. // «Jurnal de Chi in u», 2005, 19 aprilie. 
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municipale i în cele parlamentare din 2009”- scrie analistul Nicolae Ne-
gru144. Plecarea lui Urechean din prim rie este i ea un act eroic: ”dac  eu a  

uta pentru mine un loc c ldu , a  fi r mas în fotoliul de primar de i acesta 
de departe nu este atât de c ldu i comod cum se crede. Totu i, el e legat de 
anumite avantaje, pe care eu în parlament nu le voi avea, de exemplu, calita-
tea de membru a Congresului Consiliului Europei. Aici, în ora , mecanismul 
deja este pus pe picioare, dar în parlament totul trebuie de început de la zero. 
Dar de lucru este mult: e necesar de a crea o frac iune care realmente va rep-
rezenta interesele aleg torilor. i în partid probleme sunt destule”145  

Deja dup  campania electoral , întrebat dac  va fi victorios r zboiul pu-
rtat de el, Urechean ofer  un r spuns clar dar nea teptat: ”Noi nu avem de 
gând s  declar m r zboi, dar s  muncim civilizat, vom monitoriza activitatea 
organelor de conducere ale statului, vom propune propriile proiecte de legi, 
vom ap ra interesele aleg torilor i vom urm ri cum î i îndepline te promisi-
unile partidul de guvern mânt”.146  

De fapt aici Urechean se reîntoarce la gospodarul clasic, care-i este mai 
simplu, i mai aproape pentru el. Acest lucru se confirm i de inten iile de a 

mâne în prim rie motivate de necesitatea” redres rii infrastructurii sociale”, 
restabilirii unor localit i din care au plecat 50% popula ie, solu ionarea prob-
lemei privind legea despre statutul municipiului Chi in u, fiindc  puterea co-
munist  nu dore te s  sl beasc  verticala puterii.147  

Inten ii de la care mai apoi tot el refuz , dar apoi î i reitereaz  speran a 
 nu exclude c  va mai candida la prim rie. De fapt grijile lui Urechean sunt 

preponderent administrativ gospod re ti, mai pu in politice. Oricum i pleca-
rea sa este un act de suprem sacrificiu „în numele celor 450 mii care au votat 
BMD”.  

Ne pare, totu i, c  pân  la urm , tr dat de to i, Urechean î i tr deaz  el 
singur arhetipul, se dezice de la „natura divin ” în folosul celei lume ti. De 
ce totu i Urechean alege acest tipaj arhetipic?  

Eroul frecvent are o provenien  nobil  fapt care-i permite s  aib  pre-
ten ii la putere, dar i-i asigur  legitimitatea necesar  în ochii poporului. 
Vezi, istoria lui Romulus i Remus, vezi Chengis-Han, vezi tefan cel Mare. 
To i provin din familii nobile, apoi sunt nevoi i s  ia drumul pribegiei, se re-
întorc i distrug du manul încoronat nelegitim. 

                                                
144 Negru N. Despre GUUAM, Putin i Urechean. // «Jurnal de Chi in u», 2005, 19 

aprilie. 
145  C. . // „ -

”, 2005, , 17. 
146  idem. 
147  idem. 
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Urechean a de inut func ii înalte în nomenclatura comunist , a fost inst-
ructor CC al PCM, secretar al Comitetului raional Briceni a PCM, pre edinte 
al executivului raional Anenii Noi. A fost lider sindical în perioada guvern rii 
agrariene, apoi primar148  

Ca efect, anume el are dreptul la tron considerând „provenien a nobil ”. 
Ori, la func ia de pre edin ie a Republicii Moldova to i ace ti ani au fost doar 
reprezenta ii vechii nomenclaturi comuniste, ceea ce semnific  c  în ochii po-
porului anume ei se bucur  de legitimitatea necesar  pentru a de ine aceste 
pozi ii superioare de conducere a statului. 

Imaginea proiectat  de PPCD i PCRM: 
PPCD a încercat s -l lege pe Urechean strâns în capcana mitului „cons-

pira iei”. Urechean este prezentat c  „încorsetat de interese economice i po-
litice”, fiind dependent de structuri financiare i politice ruse ti, este un agent 
„care urma s  destabilizeze situa ia din ar  în folosul Moscovei”149,  fiind o 
marionet  a lui Lucinschi. Este „în cârd ie periculoas  cu criminalul Smir-
nov” în scopul federaliz rii Republicii Moldova, fiind în plus un nomenclatu-
rist sovietic care a încremenit în epoca lui Brejnev.Urechean este un tip „ne-
delicat, arogant, nediplomatic”150 uitînd c  a devenit primar datorit  voturilor 
PPCD. „Urechean face pact cu Rusia care este o crim . Un act de înalt  tr -
dare. O conspira ie antina ional i antioccidental ”151 

De fapt PPCD a încercat de mai multe ori s  asocieze imaginea lui Ure-
chean de cea a lui Brejnev. Poate straniu, dar dup  campania electoral  a de-
rulat filmul Brejnev la canalul rus ORT, în care Brejnev este umanizat, preze-
ntat ca un tip energic, cu sim ul umorului, mare amator al „femeilor” i a vâ-

torii, ofi er care a trecut prin toate greut ile r zboiului, bun conduc tor 
adic  un individ ca mul i al ii. Lupta dintre Urechean i Voronin se desf oa-

 în realitate pentru „sus inerea milionarului Bir tein”.152 
Normal pentru conspira ie c  „din surse anonime am aflat  la Odesa 

a avut loc o întâlnire secret  a lui Serafim Urechean cu Igor Smirnov, orga-
nizat  de Petru Lucinschi, care asigur  contactul între Urechean i Smirnov i 
coordoneaz  cu Moscova ac iunile concertate ale celor doi.153 ”Sursele ano-
nime, i întâlnire secret  sunt componentele care trebuie s  ofere conspira iei 

                                                
148 Cartea neagr  a tr rii. - Chi in u, 2005, p.102. 
149  Bogatu P. Urechean este dat la o parte. //”Flux”, 2005, 19 aprilie. 
150  Burciu I. Nedelicat, arogant, nediplomatic - adic  Serafim Urechean. // ”Flux”, 

2004,14 septembrie. 
151 Bogatu P. Domina ia ruseasc  moare urît. // „Flux”, 2005, 29 aprilie.  
152 Rusu A. Voronin îl sap  pe Urechean. // „Flux”, 2004, 7 aprilie. 
153 Olaru V. Axa Moscova - Tiraspol - Chi in u pecetluit  la Odesa. // „Flux”, 2004, 

19 august. 
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tr turile distinctive, componentele malefice fiind accentuate prin principiul 
propagandistic al asocierii cu „criminalul Smirnov” i numele Lucinschi, atât 
de demonizat de opozi ia de dreapta. 

Dar care este scopul tr rii? Aceea i surs  afirm  c  la 17 septembrie 
2004 la întrevederea cu Putin, „Serafim Urechean a men ionat c  priorit ile 
postelectorale ale actualei opozi ii proruse ti vor fi: 

- federalizarea rii dup  modelul Kozac; 
- legalizarea prezen ei militare ruse ti;  
- aderarea la structurile militare i de securitate  colective din CSI; 
- neadmiterea extinderii influen ei euroatlantice în Republica Moldo-

va.”154 
Acela i argument al „servirii intereselor na ionale pentru a nu permite 

destabilizarea situa iei din exterior”, „pentru a nu compromite viitorul euro-
pean al Moldovei” a fost invocat de liderul PPCD când sa decis votarea lui 
V.Voronin în func ia de pre edinte.155 

În esen  demonizarea lui Urechean avea ca scop s -l prezinte ca un co-
nspirator contra independen ei, intereselor na ionale. Or, conspira ia uneltit  
de el, care reprezint  for ele malefice a fost prevenit  de for ele binelui 
(PPCD i PCRM), între care se pare c  exista o în elegere preelectoral .156 
Fapt confirmat de liderii ambilor forma iuni cu diferite prilejuri157. Cât nu e 
de straniu, dar mitul „conspira iei” va fi utilizat i de PCRM, de data asta în 
propor ii mult mai mari. Partidul de guvern mânt a operat cu a a no iuni ca 
„revolu ia popu oiului ”fiind sigur c  „dup  6 martie opozi ia se va activiza 

                                                
154 Lucr tur  în culisele Kremlinului. Întrevedere secret  Putin - Urechean. // 

”Flux”, 2004, 20 septembrie. 
155 Ro ca Iu. Ne afl m într-un moment politic de o importan  excep ional . // 

„Flux”, 2005, 8 aprilie. 
156 „În 2003 dup  multe ezit ri i convulsii, în preajma summitului OSCE de la Ma-

astricht când ni se impunea din afar  a a numita federalizare, Memorandumul 
Kozac a determinat în definitiv solidarizarea Puterii i Opozi iei în numele intere-
selor na ionale ale rii i pentru respingerea planurilor de lichidare a indepen-
den ei Moldovei. Atitudinea noastr  fa  de problema Transnistriei a devenit una 
comun . Din acel Puterea din Republica Moldova a reorientat radical politica ex-
tern  a rii spre integrarea european ”(Ro ca Iu. Ne afl m într-un moment politic 
de o importan  excep ional . // „Flux”, 2005, 8 aprilie) 

157 . . // „ -
”, 2005, , 17. „Apropo, zilele astea la una din emisiunile televizate po-

pulare comentînd colaboraerea sa nea teptat  cu Ro ca, V.Voronin, printre altele 
a spus o fraz  la care pu ini au atras aten ia. P cat. Iat-o „Noi colabor m din 
2002”. De ce argumente mai e nevoie?” 
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cu o r fuial  a popu oiului” fenomen calificat de V.Voronin drept „criminali-
tate ordinar ”158.  

Un caz aparte au fost a a zisele „3 cutii cu sticle cu cocteilul Molotov”, 
care au fost depistate la 21 februarie 2005 în Chi in u de c tre poli ie. Pe loc 
existau i inscrip ii a unui partid anume, planul parlamentului, guvernului etc. 
Reprezentan i oficiali s-au gr bit s  fac  publice existen a unor planuri de 
atac terorist. De fapt este limpede c  conform scenariului, Urechean era per-
soana care trebuia s  „destabilizeze situa ia”.  

Astfel „for ele benefice” au reu it s  neutralizeze poten ialul revolu io-
nar existent în societate pe de o parte prin preluarea culorilor portocaliu159, pe 
de alt  parte prin vizitele lui Iu cenco, Saaca vili, pozi ionîndu-l pe Urechean 
în rolul structurilor vechi, „du manului intern”, „conspiratorului.” Urechean 
nu a  reu it  s  se  încadreze  în  viziunea  noastr  integral  în  imaginea  Eroului  
Salvator i s  ob in  dividendele politice maximale din câteva considerente: 

Lipsa unui context, situa ii politice care ar fi insuporabil i ar solicita 
prin defini i acest tipaj arhetipic; lipsa unui electorat stabil orientat spre acest 
tipaj, tiindu-se bine c  mul i aleg tori de centru dreapta, centru stânga sunt 
peste hotare; lipsa carismei (sau cel pu in a unor calit i retorice i volitive) la 
candidat care sunt de obicei reclamate de acest arhetip, unele gre eli ale spe-
ciali tilor în imagine160, lipsa unit ii de ac iune a echipe i a unui mesaj unic 

                                                
158  Anghel A. Voronin atac  furios opozi ia. // „Timpul de diminea ”,2005, 11 feb-

ruarie. „Rolul deosebit în organizarea puciului electoral îl joac  „Coali ia 2005” 
care fiind finan at  de sponsori occidentali, irose te banii în cîrd ie cu Opozi ia i 
cu Tiraspolul. Scenariul puciului care place atât de mult unor politicieni de la 
Chi in u, este culmea prostiei i iresponsabilit ii”. 

159 .  .  //  „ ”, 
2005, , 17. „Oranjul - este un iritant puternic, el excit  masele. Drapelele, 
panglicele oranj se v d de departe, consider  Vasilii Filin, directorul centrului mo-
scovit „Videoekologhia”. Oranjul hipnotizeaz , atrage aten ia. El chiar provoac  
intensificarea b ilor inimii. Creeaz  senza ia de bun stare i veselie. Dar la o ex-
piunere de durat  poate ap rea oboseala i chiar ame eala, consider  I.Ogneva, 
directorul centrul de psihologie practic ”. 

160 Astfel M.Cibotaru afirm  c  Urecheanu în permanen , spre deosebire de opo-
nen i nu fugea de lucruri grele zicînd ”o s  încerc m. Poate izbutim ceva” („S p-

mâna”, 2005, 11 februarie). Ori, în metalimbaj ”a încerca zic persoanele care de 
obicei nu duc lucrurile pân  la cap t”. Acela i lucru se vede i în alt pasaj din  
„S pt mâna”, 2005, 4 februarie. „Serafim Urecheanu, liderul incontestabil al Blo-
cului „Moldova Democratic ”, e om de cuvânt”. ”În cazul dat „incontestabil, ridi-

 mari dubii, semnificând mai degrab  contestabil.”Pe unele afi e Urechean e 
prezentat cu o mîin  în buzunarul de la pantaloni - ceea ce poate fi interpretat ca 
lips  de sinceritate”. 
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coerent, prezen a unor personaje cu reputa ie dubioas  în anturajul imediat al 
„Salvatorului” care au respins o parte a electoratului, i accesul limitat la re-
sursul mediatic, în special televiziune care ar fi putut mediatiza imaginea.  

 
V.Voronin: Revolu ionarul, tefan cel Mare, Tat  al Na iunii? 

Vladimir Voronin a evoluat prin trei tipaje de imagine: revolu ionarul 
sau lupt torul contra sistemului, tefan cel Mare i Tat  al Na iunii. În perio-
ada 1994-2002 Voronin se legitimeaz  din tradi ia marxist , se prezint  ca un 
urma  a lui Lenin, utilizat i în calitate de simbol.  În 1999, Voronin era indi-
vidul care dorea s  apere Rusia de tancurile NATO i considera tricolorul 
drapel fascist.161 În 1996, în ziarul “Comunistul”, V.Voronin afirma c  „Ese-

a i con inutul reformelor, care sunt dirijate de statele imperialiste, au un si-
ngur scop-de a distruge baza rela iilor de produc ie socialiste, i de a transfo-
rma republica noastr  într-o colonie a Occidentului. Pentru a atinge aceasta 
sunt adecvate toate metodele- i privatizarea pe care noi o privim ca cea mai 
mare minciun , realizat  contra poporului, a unui stat întreg în secolul XX, li-
chidarea colhozurilor, distrugerea tiin ei, culturii, sistemului educa ional ”162 

De fapt acest text f  mari dificult i se suprapune cu cunoscutul „Im-
perialism - ultima faz  a dezvolt ri capitalismului” scris de acela i Lenin. i 
nu conteaz  c  spre deosebire de Lenin, Voronin pledeaz  pentru participarea 
în lupta parlamentar , fiindc   „a refuza de lupt , înseamn  a fugi de r spun-
dere pentru situa ia din ar ”163, pentru „echilibru puterilor”164 – motivat  prin 
necesitatea p str rii democra iei dar i a partidului. Conteaz  amploarea, ca-
racterul nestandart, leninist al deciziilor, interpretarea „creativ ”, „dialectic ” 
a înv turii marxiste.  

Lenin vine cu idei nestandart: ideea revolu iei într-un stat aparte, veriga 
cea mai slab  a imperialismului, critic  proprietatea privat i rela iile de pro-
duc ie burgheze ca spre sfâr itul vie ii s  demareze Politic  Economic  Nou  
(PEN – ). Acela i lucru e realizat de Voronin: construc ia socialismului 
într-un stat aparte care presupune tranzi ia prin PNE165, critica propriet ii 

                                                
161 Cheianu C. Speran a ca un p cat. // «Jurnal de Chi in u», 2005, 19 aprilie. 
162 . . – , 2003, c.43. 
163 idem, c.47 
164 idem, c.51 
165 idem, c.58 „Socialismul în ara noastr  îl pot construi doar comuni tii. E altceva, 

ce fel de socialism va fi acesta. E clar c  noi nu vom chema poporul la socialismul 
de ieri, de i vom prelua multe de acolo. În primul rând, mecanismul protec iei soci-
ale, organizarea sistemului educa ional, tiin ei, s ii, etc. Ast zi nou  ne este 
clar c  în calea spre socialismul real noi vom avea de trecut i printr-om nou  eta-

 a NEP-ului contemporan”. 
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private (1995-2001), critica statelor imperialiste occidentale ca apoi s  asis-
m la o întors tur  de 180 de grade.  

Mai târziu, pre edintele va explica deslu it motiva ia ac iunilor sale. La 
Congresul II (XIX) extraordinar al PCRM, la 20 august 1996 convingându- i 
colegii s  fac  un pas extraordinar, care putea distruge fizic partidul i anu-
me, încetarea tratativelor despre crearea alian ei cu PDAM i sus inerea can-
didaturii lui Lucinschi (întocmai ca Lenin înaintea semn rii tratatului de pace 
de la Brest-Litovsk) Voronin afirm : „Aceasta este, tovar i, politica. Iar în 
politic , trebuie s  reie i din situa ia real , raportul real de for e i scopurile 
concrete. i clar, în caz de necesitate s i în elegi manevra politica, arta c -
ruia, amintesc, o poseda la perfec ie Lenin”166.  

Voronin,  deja  în  1995 vine  cu  un  discurs  mobilizator  în  care  este  clar  
ar tat du manul de clas  (intern i extern) care a destabilizat situa ia din ; 
în viziunea sa, ruinarea URSS, criza PCUS erau nu doar un act de tr dare sur-
venit din partea lui Gorbaciov i a unei minorit i partinice sus inute de Occi-
dent; problema consta în distan area PCUS de la popor, de la interesele clasei 
muncitoare fapt datorat transform rii ei într-un partid al aparatului cu mult 
înainte de criza din 1991. Un alt factor: dezm ul birocra iei i samovolniciile 
nomenclaturii de stat i partid care au denaturat esen a democratic  a socialis-
mului, fundamentat  de Lenin în octombrie 1919.167 Salvarea este una: const-
ruirea unui partid comunist vital, apropiat de popor i care ar exprima intere-
sele i voin a acestuia. Acest partid i trebuie s  aduc  oamenii muncii la so-
cietatea socialist  nebirocratic .168  

Astfel se explic  depunerile anuale de flori la monumentul lui Lenin, cu 
ceremonia de primire a noilor pioneri i comsomoli ti dar i cu înmânarea ca-
rnetelor de partid. De i declar  integrarea european  ca obiectiv de baz  Vo-
ronin nu uit  s  depun  flori la monument i la 22 aprilie 2005,169 tocmai în 
ziua convoc rii summitului GUUAM.  

Ori, nu pu ini au fost acei care au r mas confuziona i, v zând o 
neconcordan  simbolistic  dintre dorin a de democratizare i integrarea 
european  cu omagierea lui Lenin170, p rintele sistemului totalitar sovietic, 

                                                
166 idem, c.53 
167 idem, c.35 
168 idem, c.36 
169 Voronin fidel tradi iei. //”Jurnal de Chi in u”, 2005, 26 aprilie. 
170 Bogatu P. Pre edintele trebuie s  aleag . // ”Flux”, 2005, 29 aprilie. „Dac  se 

consider  cre tin, eful statului are dreptul s  r ceasc  oricât îi pofte te inima, 
încercând s  slujeasc  în acela i timp i pe Dumnezeu i pe Mamona. Dac , din 
contra eful statului continu  s -l venereze pe Lenin, el are tot dreptul s  se am -
geasc i s  dea crezare specula iilor ateiste ,potrivit c rora Hristos ar fio fost pri-
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„ideologul „terorii i r zboiului civil” a celui care a înfiin at lag rele de 
concentrare i care nu se referea la democra ia liberal  (burghez ) decât cu 
dispre ”171? În aceea i linie logic  se înscriu tentativele de men inere a unui 
spa iu simbolistic sovietic: ac iunile de restabilire a monumentelor lui Lenin 
la B i, restabilirea monumentelor sovietice,172 rolul atribuit s rb torilor de 1 
mai, 9 mai etc 

Dar care era motiva ia acestor ac iuni? Problema e în faptul c  multe lo-
zinci, s rb tori, texte comuniste sau infiltrat în incon tientul colectiv. Deper-
sonalizarea lui V.Ulianov care a decedat în 1924, a dizolvat chipul unui om 
real care a tr it cândva pân  la starea de prim str mo , leg tura cu care se me-

inea prin intermediul unor texte, date biografice, s rb tori, mitinguri, de-
monstra ii, ritualuri politice care aveau ca scop  identificarea individului cu 
arhetipul. Acest proces de identificare f cea parte dintr-un proiect mai vast 
cel de creare a „omului nou”, care ar fi o copie a arhetipului.  

Procesul de na tere a lui Lenin (identificare a individului cu Lenin) în 
interiorul individului se desf ura ani de zile fiind înso it de ritualurile de 
consacrare în câteva etape: octombrel, pioner, comsomolist, candidat, memb-
ru de partid. De altfel, fiecare consacrat parc  î i tr ia nu doar propria via , 
dar i via a exemplar  a Arhetipului, apropiindu-se de el tot mai mult i mai 
mult. Nu e de mirare de ce sacerdo ii cultului afirmau sus i tare c  „Lenin i 
ast zi e cel mai viu dintre cei vii”- i aceasta era adev rul pur.173 

Astfel, raportarea la s rb torile comuniste, la unele texte leniniste au ca 
scop „resuscitarea motiva iei votului de identificare”, în cazul dat identifica-
rea individului care la interiorizat pe Lenin cu actualul pre edinte a rii! 

Voronin – tefan cel Mare, Tat  al Na iunii. 
Începând cu 2002, pre edintele va construi paralel în viziunea noastr  

mitul lui tefan cel Mare i Mitul Tat lui, între aceste dou  neexistînd nici o 
contradic ie în spa iul romanesc. Aceasta din considerentul cum am mai spus, 

tefan cel Mare ca mit îmbrac  toate miturile institu ionale, deci i pe cel 
al Tat lui. Pe de alt  parte, în spa iul rus exista mitul  „ ”, în 
spa iul moldovenesc-mitul regelui bun care este suprapus peste cultura pater-

                                                                                                     
mul comunist de pe p mânt. A fi un pre edinte al tuturor, dup  cum î i dore te 
acum Voronin, nu înseamn  a c uta tuturor în coarne. Va trebui pân  la urm  s  
aleag . Ori la biseric , ori la Lenin. Ori încrederea în viitorul european, ori nosta-
lgia dup  trecutul comunist”. 

171 Negru N. Un GUUAM de ziua lui Lenin . // „Jurnal de Chi in u”,2005, 26 aprilie. 
172 rani vor pl ti pentru readucerea idolilor de tipul lui Pavlic Morozov. // ”Timpul 

de diminea ”, 2004, 22 septembrie. 
173 , , . C .: , , -

. - , 2000, c.384. 
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nalist , când puterea este privit  ca un tat , p rinte grijuliu .În acest caz, te-
fan cel Mare fiind asociat în imaginarul colectiv cu un Tat . Ambele mituri se 
amplific  reciproc asigurând un surplus de legitimitate „simbolistic ”. 

Începând aproximativ cu anul 2002 Vladimir Voronin va depune efor-
turi sus inute pentru a se contopi cu mitul lui tefan cel Mare, moment care 
în viziunea noastr  i-a reu it perfect, detaliu observat imediat de unii actori 
politici care urm resc de ani de zile acela i scop dar cu mai pu in succes.174 
Noi deja am descris aceast  component  a imaginii pre edintelui, deaceea 
aici vom reflecta doar unele momente mai semnificative. Vizitele f cute la 

stirile Vatopedi, C priana, comemorarea anului lui tefan cel Mare, di-
fuzarea unor filme în plin  campanie electoral  despre activitatea lui tefan 
cel Mare aveau ca scop resuscitarea unor amintiri care ar stabili analogii între 
Marele domnitor i pre edinte.  

Cum consider  politologul român Bogdan Teodorescu, principala tr -
tur  a lui tefan cel Mare a fost impunerea unei ac iuni unice (ast zi am putea 
spune consens sau lini te) în interiorul rii. tefan cel Mare care a impus 
„consensul intern” cu destul  violen  este unul din rarele argumente în fa-
voarea idealului de armonie interioar  a rii. O a doua tr tur  a personaju-
lui – cea a expansiunii maxime a statului, i se adaug  gloria militar , armata 
de r ze i i credin a cre tin  dovedit  de numeroase ctitorii. tefan cel Mare 
întrune te astfel germenii tuturor miturilor institu ionale.175  

În timpul campaniei electorale a fost derulat un film despre activitatea 
lui tefan cel Mare, prezentat de C.Starî . Este interesant  analiza filmului 
oferit  de c tre oficiosul guvernamental “Nezavisimaia Moldova”, unde prac-
tic avem o suprapunere de imagine cu activitatea lui Voronin: 176 

„El ( tefan - nota B. .) a venit la putere într-un stat ruinat, înconjurat de 
du mani puternici (la fel i Voronin, într-un stat f râmi at, înconjurat de du -
mani: România imperialist , Ucraina, etc?). Pentru a câ tiga timp i a- i con-
centra for ele el a fost nevoit s i calce pe orgoliu i s  jure credin  de vasa-
litate regelui polonez (SUA, Uniunea European ?). Paralel, el a fost nevoit s  
pl teasc  bir anual turcilor - 2000 galbeni (FMI, Banca Mondial  - datoria 
extern ?), promise cotropitorilor de c tre uciga ul tat lui lui tefan, Petru 
Aron (Petrul Lucinschi?). i s  lupte cu du manul intern - boierimea (nomen-

                                                
174 Burciu I. Sc rbos. //”Flux”, 2004, 6 aprilie. „Eu în eleg c  imaginea gloriosului 

domnitor este extrem de tentant  în perspectiva alegerilor parlamentare din 2005, 
dar nu comuni tii sunt în drept s  o foloseasc . Poate s  se autoproclame  Voronin 
de o mie de ori urma  a lui tefan cel Mare , c  tot bol evic îi e c ut tura”. 

175 Teodorescu B. op.cit, p.224. 
176 . . // „ ”, 

2005, 28 . 
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clatura veche, fronti tii?) care folosindu-se de cei 25 de ani de haos intern 
(din 1985?) la tronul domnesc, i-a amplificat influen a întratît, c  a devenit 
cea mai puternic  for  în stat. tefan a început represiile (Pasat, Mostovoi, 

erban, Col a, Josan177?)  i  v  pute i  imagina  cât  ur  ascuns  se  auzea  în  
cuvintele m gulitoare ale anturajului s u, câte blesteme c deau pe capul s u. 
Dar el era destul de inteligent pentru a nu vedea i a nu auzi nimic. Posibil, el  
în ceva se îndoia. i despre ceva îi p rea r u. Dar despre aceasta nimeni ni-
ciodat  nu va afla. tefan continua cu îndârjire s  emit  noi hot râri pentru 
stimularea produc iei i comer ului, prezentând privilegii ranilor, ridicând 
noi cet i i reformând armata. El lupta, nimicind f  mil  inamicul, captu-
rând prada acestuia, ca spre exemplu trofeile armate moldovene ti acaparate 
de la polonezi în octombrie 1497, care au fost c rate pe 6000 de care acoperi-
te (monedele de argint transnistrene, acaparate recent de poli ia moldoveneas-

, care apropo tot veneau din Polonia - B. .) El ardea ora e întregi. El câ ti-
ga b lii care se p rea, c  e imposibil s  le câ tigi. i jertfea bani grei pentru 
construc ia m stirilor178. El în elegea c  p catele trebuie r scump rate. Iar 
biserica - este fundamentul statului.”179 

În acest scurt pasaj se observ  c  pân i hot rârile din perioada medie-
val  sunt dedicate „sporirii produc iei”, „acordarea privilegiilor pentru -
rani.” 

 
Voronin - Tat  al Na iunii 

rintele, sau Tat l, ca mit politic are dou  sub-tipuri: Întemeitorul (Ro-
mulus, Iisus, Mahomed, Negru-Vod ) i P str torul, pentru care cel mai ex-
act exemplu este Moise. Moise are misiunea de a conduce poporul peste un 
de ert. El va vedea limanul dar va disp rea în momentul atingerii acestuia.180  

În acest sens, devin clare eforturile lui  Voronin de a se pozi iona ca un 
„tat  al na iunii”. Or tat  al na iunii este de obicei creator de sistem.Ca efect, 

                                                
177 Hadîrc  N. A fost re inut Anatol Josan. Cine e urm torul?. // „Timpul de diminea-

”, 2005, 19 aprilie. ”S pt na trecut  un grup de oameni de cultur i art  a 
adresat o scrisoare deschis  lui Vladimir Voronin prin care-i cer s  intervin  în 
fa a organelor de drept pentru eliberarea imediat  a cunoscutului mecenat Anatol  
Josan”. 

178    6 
, -

, . // ” -
”, 2005, 30 .  

179 . . // „ ”, 
2005, 28 . 

180 Teodorescu B. op.cit, p.226. 
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Voronin avea nevoie de un sistem nou sau cel pu in de un partid nou.181 Ast-
fel, se explic  modific rile în structura guvernului prin comasarea unor de-
partamente cu ministerele, care vor fi 15 la num r.182 Vladimir Voronin îna-
inteaz  proiecte grandioase: ”Satul moldovenesc”, „Capitala moldoveneas-

”183, ideea edific rii unui „ora  al vinului”184 
Dar un sistem nou poate fi construit i prin distrugerea celui vechi fapt 

care e tangibil doar prin intermediul revolu iei. Venirea lui Saaca vili în Mol-
dova,  vizita  lui  Voronin  în  Kiev  i  întâlnirea  sa  cu  Victor  Iu cenco în  plin  
campanie electoral  semnifica un singur lucru: revolu ia este Voronin. Dar 
revolu ia presupune violen , jertfe185, du mani interni.186 Nu este foarte greu 
de identificat care sunt obiectivele revolu iei, contra cui ea este orientat .  

Pe de o parte, contra unor state 187 care se amestec  abuziv în procesele 
electorale din zon  (adic  Rusia), pe de alt  parte contra vechilor structuri po-
litice criminale care sub paravanul democra iei au indus ara la pragul pr s-
tiei. Este o lupt  a noului cu vechiul, a valorilor europene contra celor asiate. 
Pre edinte Tat  al na iunii, în condi iile Republicii Moldova înseamn  c  nu 
statul, ci individul devine elementul central al sistemului politic. Revolu ia 
                                                
181 . // ” ” 2005, , 13. ”Pre-

edintele a men ionat c  în ultimul timp partidul comunist condus de el a trecut 
prin transform ri evolutive, care vor avea loc i în continuare. V.Voronin a men io-
nat c  prin ac iunile sale PCRM aminte te mai mult de un partid social-democrat”. 

182 Noua variant  de guvern. // „Timpul de diminea ”, 2005, 19 aprilie. ”Reprezen-
tantul pre edin iei, Artur Re etnicov, a explicat oper rii acestor modific ri prin re-
organizarea i eficientizarea activit ii guvernului, propus  de pre edintele rii.” 

183 Pris caru I. “R zboiu’ r i s-o terminat.” // „Timpul de diminea ” , 2005, 16 
mai.  

184 Anghel A. O ini iativ  lansat  la be ie. // «Timpul de diminea », 2005, 20 aprilie. 
185 Hadîrc  N. În Republica Moldova sunt judeca i doar Moldovenii. Proeuropeanul 

Voronin a transformat justi ia într-o ma in  de tocat moldoveni. // „Timpul de di-
minea ”, 2005, 20 aprilie. 

186 . // ” ”, 2005, , 13. 
„Procuratura general  a înaintat o nou  acuza ie contra lui Valeriu Pasat, - dep -
irea prerogativelor de serviciu de o persoan  care ocup  un post înalt. Ex-minist-

rul ap rii este învinuit c  a comercializat sisteme de lupt  reactive „Uragan” i 
rachete pentru ele la pre   redus”. 

187 urcanu A. Ce a c utat Saaca vili la Voronin. // „Timpul de diminea ”, 2005, 4 
martie. „Liderul de la Tbilisi i-a exprimat încrederea c  Republica Moldova va 
urma pe calea democratiz rii pe care au pornit Gruzia i Ucraina. Totodat , Saa-
ca vili s-a ar tat indignat de amestecul, antajul, i presiunile anumitor for e agre-
sive din afar  asupra campaniei electorale din Republica Moldova. Cei doi au 
semnat o declara ie contra separatismului, cea de a doua declara ie – „Cu privire 
la suprema ia valorilor i principiilor europene.” 
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înseamn i integrare european . Ideea de integrare european  exploateaz  un 
alt tipaj mitic comunist ”mitul viitorului luminos” în care poporul va fi adus 
de partidul comunist, avangarda integr rii europene188 (de fapt integrarea 
european  a suplasat ideea de comunism). 

În acest scop pre edintele la una din întâlnirile cu guvernul in aprilie, 
2005, cere de la guvern „saltul revolu ionar”. „Calea primordial  pentru evo-
lu ia accelerat  de mai departe o reprezint  restructurarea structural  a econo-
miei dezvoltarea ramurilor i a infrastructurii înalt informatizate i tiin ifice, 
comercializarea cuno tin elor, adic  m rirea în PIB a cotei valorii ad uga-
te”.189  

De fapt ceea ce vedem aici este nu altceva decât ideea unui salt din soci-
etatea agrar-industrial , care nu a trecut efectiv peste modernism în societatea 
postindustrial ! E ecul construc iei comunismului într-un stat luat aparte îi 
face pe ideologii comuni ti s  se dezic  de mitul comunismului prin schimba-
rea lui prin ideea de integrare european  care tot se integreaz  ideal în „struc-
tura mitic  a viitorului luminos”.  

În  postura  de  Tat  Voronin  este  nevoit  s  accepte,  cei  drept  odat  cu  
plecarea lui Urechean din prim rie-ideea conlucr rii organelor puterii centra-
le cu puterea local  declarând cu acest prilej „c  r zboiul rece s-a termi-
nat”190. În discursul s u din 17 mai 2005 la Consiliul Europei Voronin afirm  

 a reu it integrarea societ ii, ob inerea consensului social (dac  Urechean a 
unit partidele, V.Voronin a unit societatea - B. .). În plus, se v d marile refo-
rme si realizari ale lui V.Voronin - declara ia parlamentului privind parteneri-
atul politic pentru realizarea obiectivelor integr rii europene, implementarea 
Planului de Ac iuni “Republica Moldova - Uniunea European ”.191 

                                                
188 Ro covanu E. Pozi ia PSDM privind situa ia postelectoral . // ”S pt mîna”, 2005, 

29 aprilie, N17. ”Astfel se încearc  formarea mitului viitorului luminos prin meto-
de binecunoscute din fosta URSS. i iar i partidul comunist pretinde la rolul 
“avangardei” dar deja a procesului de integrare european  a Republicii Moldo-
va.” 

189   O.   « ». // 
”, 2005, 29 . 

190 Chirtoac  D. „R zboi i pace”- noua strategie electoral  a comuni tilor. // ”Jur-
nal de Chi in u”, 2005, 17 mai. 

191 Vom consolida în mod statornic principiile i valorile noastre general-europene 
comune. (Alocu iunea pre edintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la pri-
ma sesiune "Unitatea European  - Valorile Europene" din cadrul celui de-al III-
lea summit al Consiliului Europei).  // ”Moldova Suveran ”, 2005, 18 mai. 
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Ca tat  al na iunii Voronin este obligat s  reconstruiasc  m stiri, s  
deschid  noi cl diri, conducte de gaz192, s  fie un pre edinte al tuturor: ru i-
lor, g uzilor, moldovenilor, pedagogilor, intelectualilor, etc. 

Ca pre edinte al tuturor, Vladimir Voronin este nevoit s  ofere „Ordinul 
Republicii” lui P.Lucinschi, pentru a ar ta c  este mai presus de micile r z-
meri e, c  conduce statul în Uniunea European , c  el este liderul portdrapel 
al integr rii europene193. Ca efect, în discursul s u inaugural Voronin vorbe -
te despre necesitatea „realiz ri saltului economic”, al „integr rii în Uniunea 
European ”.  

În aceea i ordine de idei se înscrie i desemnarea lui Tarlev în calitate 
de prim-ministru pe al doilea termen. Cum afirm  unii anali ti „Pre edintele a 
avut grij  pe semne, s  amortizeze sperietura moldovenilor oca i de iminenta 
„str pungere economic  ” i de „marele salt postindustrial”, pe care le anun a 
previzionar, în speech-ul s u de investitur .194  

eful statului, în preten ia de Tat  al Na iunii, are nevoie de o persoan  
docil  în asemenea pozi ie, care nu iar disputa autoritatea i care ar executa 
cu exactitate ordinele indiferent de con inutul acestora. Ori, astfel se înt re te 
autoritatea tat lui. În momentul în care „supusul” adic  prim-ministrul se ap-
ropie în autoritatea sa de „rege”, el este distrus din punct de vedere politic 
(destituit). În acest sens sunt notorii cazurile lui V.Cernomîrdin din Rusia, 
destituit de B.El in din motivul c  avea o escort  aproape atît de mare ca i 
cea a lui El in. În cazul în care supusul suprave uie te, el îl poate distruge pe 
Rege, cum de exemplu s-a întâmplat cu Ion Iliescu, zdrobit de propriile pro-
genituri: A.N stase i M.Geoan .195  

                                                
192 . // ” ”, 2005, 28 .”Trei evenimente s-au 

petrecut concomitent ieri la Ungheni. A fost dat în exploatare o cas  de locuit, în 
care au primit apartamente pedagogi i medici. A fost deschis Centrul pentru rea-
bilitarea i integrarea social  a oamenilor în etate. Iar preadolescen ii pentru pri-
ma dat  s-au adunat pentru lec ii la Centrul regional al tineretului. La manifesta i-
ile oficiale a participat i Pre edintele Republicii Moldova Vladimir Voronin.” 

193 . // „ ”, 
2005, 28 . „Ex-pre edintele Republicii Moldova a men ionat despre rolul lui 
V.Voronin în atingerea consensului na ional în a a problem  important  pentru 
destinele Moldovei ca integrarea european . De la noi, cet enii Republicii Moldo-
va se cere s  depunem fiecare efortul necesar în sfera sa de activitate.” 

194 Ciobanu V.  Opozi ia constructiv  sub presiune. // «Jurnal de Chi in u», 2005, 26 
aprilie 2005. 

195 Mircea Geoan  îl bate pe Ion Iliescu. // “Jurnal de Chi in u”, 26 aprilie 
2005. ”Mircea Geoan  este noul pre edinte al PSD. Adrian N stase a fost ales 
pre edintele executivei.» 
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Poate fi o simpl  coinciden , dar mitul arului bun i a boierilor r i este 
exploatat i de PPCD, dar în m sura în care s -i aduc  capital politic lui Vo-
ronin. Astfel, boierii merg cu poclon la arul rus pentru a unelti contra rege-
lui. Urechean, Braghi i Diacov sunt surprin i mergând cu poclon la Mosco-
va, la 3-4 septembrie, 2004, unde au avut întâlniri cu B.Grîzlov, pre edintele 
Dumei, S.Baburin, vicepre edintele Dumei, etc. Ei a u fost asigura i c  vor 
primi tot sprijinul necesar.196  

La 17 septembrie, Urechean deja se întâlne te cu V.Putin. De fapt îns i 
sintagma „poclon” vrea s  men ioneze tr darea, conspira ia contra regelui 
bun. Dar de ce arul cel mare nu dore te guvernarea lui tefan (Voronin?) În 
viziunea “Fluxului,” Vladimir Putin a subliniat c  Voronin este un partener 
nesigur pentru Rusia, drept confirmare fiind nesemnarea memorandumului 
Kozac, respingerea negocierilor cu Igor Smirnov, i actualului format de ne-
gocieri, neparticiparea acestuia la ultimul summit CSI din Kazahstan. În opi-
nia lui Putin, pre edintele moldovean a adus grave prejudicii statului rus în 
regiune, pentru care nu poate fi iertat197 

Nelipsit  de valoare simbolic  este i refuzul lui Voronin de a participa 
la celebrarea s rb torilor de 9 mai la Moscova. Motiva ia a fost” dorin a de a 

rb tori acest eveniment acas ”. Iurie Ro ca calific  acest gest în felul urm -
tor: „Voronin a procedat corect. Aceasta era o inten ie tâmpit  a pre edintelui 
Putin de ai alinea pe to i liderii statelor postsovietice, ca pe subalternii s i. i 
e foarte bine c  Voronin a refuzat s  participe la aceasta.” 198 

De fapt, în acest pasaj se vede clar atitudinea elitei politice afiliat  la 
moment pre edin iei, care ar vedea în asemenea ac iuni o diminuare a imagi-
nii, a statului pre edintelui Tat , care trebuie s  fie vertical în toate raporturile 
politice, inclusiv externe pentru a nu- i tirbi din „aura” p rinteasc , de i este 
clar c  motiva iile au fost preponderent de ordin geopolitic, astfel pl tindu-se 
tribut celor care au consim it la preservarea puterii de c tre actuala guvernare. 
Deci dup  campania electoral  din 2005 la pre edintele rii apar elemente 
noi: orientarea spre consens, refuzul de r zboiul rece, oferirea generoas  a ac-
cesului la mass-media a opozi iei parlamentare. Deci, se v d elementele “ta-

lui milostiv” care e mai sus de micile r zmeri e interne, care a atins toate 
caracteristicile tipajului. Riscul e în altceva-ca tat l bun s  nu devin  un “bu-

                                                
196 Cartea neagr  a corup iei, op.cit., p.38-39. Anterior, “Fluxul” poveste te despre 

plecarea lui D.Diacov i D.Braghi  la Moscova, vezi: Putinismul ca surs  de be ie 
politic  la Chi in u. // «Flux», 2004, 9 aprilie. 

197 Lucr tur  în culisele Kremlinului. Întrevedere secret  Putin – Urechean. // 
„Flux”, 2004, 20 septembrie. 

198A se vedea: „ ”, 2005, 29 . 
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nel”, ori bunelul, indiferent dac  e El in sau Iliescu, nu mai este un juc tor 
politic de temut deci i considerat.  

 
Concluzii 

1.  Vladimir  Voronin  i  Serafim  Urechean  au  evaluat  în  imaginea  lor.  
V.Voronin - a evoluat de la imaginea unui lupt tor-revolu ionar urma  a lui 
Lenin pân  la un tat  al na iunii, urma  a lui tefan cel Mare, ba chiar o re-
materializare a lui tefan cel Mare. S.Urechean evolueaz  de la gospodar, la 
eroul martir prigonit de putere, apoi eroul salvator, lupt tor contra comunis-
mului i antihristului. 

2. Lupta imagologic  a exploatat componentele sacrale ale culturii poli-
tice cu r cini puternice în mitologia cre tin  dar i cea popular . Analizele 
noastr  au depistat un întreg panteon: Dumnezeu - Christos, Antihrist, Iuda, 
dar i construc ii mitice politice: regele bun-boierii r i. 

3. Fiecare din cei 2 actori politici sunt înconjura i cu un set întreg de si-
mboluri i ritualuri care au ca scop s  amplifice, s  nuan eze unele aspecte ale 
imaginii; Voronin - monumentul lui Lenin, depuneri de flori la Lenin, s rb -
torile de 1mai, 9 mai, ora ul vinului, vizitele f cute la Vatopedi, Izrael, Ure-
chean - poze pe fonul clopotni ei, participarea la slujbe al turi de Mitropolitul 
Moldovei, etc. 

4. Utilizarea cu mai mult sau mai pu in succes de c tre actorii politici a 
unor tipaje de imagine i mituri politice a fost dictat  de o serie întreag  de 
factori: resurse politice, contextul politic, specificul adep ilor, imixtiunea 
unor actori externi, calit ile personale ale subiec ilor. 
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This article analyses the syntagm “the wooden tongue” both on the level 
of political speech and within different social realities. 

The wooden tongue that is the wooden language was representative es-
pecially for the soviet ideology. The purpose of the language as a tool of 
communication is to exert a major influence on masses. From this prospect, 
words as individual units of the wooden language constitute an effective way 
to manipulate the masses. Any kind of manipulation has as ultimate objective 
– to mask the true reality. Language as an expressive way of thinking is the 
most relevant way of cultural production in socialism/communism. Through 
diverse propagandistic means ever used they have attempted and managed to 
transform the general language into a particular one. The process has fol-
lowed the rules leading to these transformations. Besides these rules there 
can be the rule of constraint and the rule of word hierarchy. 

 
Discursul ideologic este disimulant, deoarece sluje te la mascarea subst-

ratului „mistic” al politicii: lupta pentru cî tigarea i exercitarea puterii. 
Atunci cînd invoc  binele comun sau interesul general, oamenii politici as-
cund faptul c  ac iunile lor publice au drept mobil major satisfacerea unor in-
terese personale sau de grup. Datorit  caracterului s u disimulant, discursul 
ideologic are i o semnificativ  dimensiune ra ional . Conceput ca alternativ  
preferabil  a mijloacelor coercitive, discursul ieologic trebuie s  aib  o for  
de seduc ie fundat  nu numai pe elemente de ordin afectiv, ci i pe argumente 
logic-plauzibile. În sfîr it, nu trebuie pierdut din vedere faptul c  discursul 
ideologic este chemat s  serveasc  puterii politice, oricare ar fi ipostaza sub 
care aceasta apare: militar , economic , tehnocratic , informa ional , birocra-
                                                
199 Recenzent – doctor în tiin e politice Aurelia PERU  
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tic . În pofida aparen elor, discursul politic este, în primul rînd, un mijloc de 
exercitare a puterii politice (în scopul satisfacerii unor interse particulare) i 
doar în al doilea rînd un instrument de informare sau instruire a cet enilor. 

Consensul intersubiectiv se ob ine în cazul oric rei ideologii nu atît pe 
baza adev rului propozi iilor avansate, ci datorit  presiunilor exercitate de 
mijloacele de propagand ; repeti ie i condi ionare, orientare polarizat , sche-
matizare stereotip  pîn  la cli eu sau slogan, stigmatizarea pozi iei contrare, 
reducerea ei la o caricatur , amenin area fizic i psihic . Sprijinîndu-se pe o 
reprezentare mental , ideologicul este o strivire a fantasmei pentru c  proiec-
teaz  în absolut, o reduce i o limiteaz . For a unei ideologii politice rezid , 
în pricipal, în eliminarea oric rei concep ii alternative din cîmpul psiho-social 
în care evolueaz  indivizii. 

Ideologia transpus  în termenii experien ei personale i de grup devine, 
prin intermediul propagandei, reprezentare social . Dator m lui S.Moscovici 
teoretizarea i explicitarea difuz rii teoriilor tiin ifice în public sub forma re-
prezent rilor sociale, conceptele ideologice fiind supuse acelora i procese. În 
definirea conceptului, re inem c  reprezentarea social  este un „corpus orga-
nizat de cuno tin e”, compus din no iuni, valori i practici relative la obiecte, 
aspecte sau dimensiuni ale mediului social. Este totodat  rezultatul uneia di-
ntre activit ile prin care oamenii redau realitatea fizic i social  inteligibil , 
se insereaz  într-un grup sau un raport cotidian de schimburi, eliberînd pute-
rea imagina iei lor. Ca modalit i de reflectare, de proiec ie în mintea noastr  
a unor fenomene sau evenimente externe, reprezent rile sociale se r sfrîng 
neîncetat în percep ie în organizarea cognitiv  a mediului – i în comportarea 
oamenilor, dobîndind o valoare func ional . 

Ca modalitate de integrare i func ionare a limbii la nivel individual, lim-
bajul opereaz  cu un sistem de semne (cuvintele) care au o latur  fizic  (suc-
cesiune de sunete / elemente grafice) i una semantic , informa ional . În 
semn opereaz , devine decisiv  semnifica ia. În esen , reprezentarea social  
este semnul, dublura unui obiect sau unei valori i are o func ie constitutiv  a 
realit ii. În raport cu ideologia, reprezent rile sociale pot fi definite ca ima-
gini mentale ale realit ii sociale care întrunesc consensul unui grup. Repre-
zent rile sociale constituie o „organizare psihologic ”200, o form  de cunoa -
tere specific  societ ii noastre, ireductibil  la oricare alta. În formarea repre-
zent rilor sociale datorate ideologiei se insist i asupra realiz rii unei inten-
ii, prin transpunerea unei semnifica ii dintr-un plan în altul, astfel fiind creat 

                                                
200 vezi: Moscovici S. Psihologia social  sau Ma ina de fabricat zei. – Ia i, Polirom, 

1997 
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un dublu al realului perceput. Aceast  transpunere este posibil  prin interme-
diul propagandei.  

Dac  în prima etap  a ei reprezentarea social  are un scop, în a doua eta-
, ea devine un mijloc, un instrument de ac iune. În timp ce alte forme de 

comunicare (informarea, de exemplu) servesc doar la formarea de atitudini, 
propaganda conduce la ceea ce poate fi numit un r spuns-ac iune. Procesele 
psihologice, cognitive sau afective, implicate în stabilirea unei conexiuni 
imediate între stimuli i raspuns, trebuie s  conduc  în acest caz la formarea 
unui stereotip. Condi ia form rii sale este definirea situa iei de a a manier  
încît s  nu permit  decît dou  solu ii posibile. Dualitatea aceasta corespunde, 
în parte, naturii stereotipurilor care pun în joc dou  r spunsuri: fie adeziunea 

 rezerve a subiectului, fie refuzul total.  
Prin rolul s u de vehicul i totodat  component  a reprezent rilor sociale 

propaganda contribuie la: a) înt rirea particip rii sociale – cu ajutorul ei se 
diferen iaz  frontierele organiza iei sociale implicate, iar concep ia membri-
lor grupului cu privire la o anumit  chestiune dobînde te unitate; b) produce-
rea stereotipurilor; c) indicarea conduitelor (ac iunilor) adecvate. Astfel, pu-
tem eviden ia dou  func ii importante ale propagandei: func ia ordonatoare 
care se traduce prin afirmarea i prin încerc rile de restabilire a identit ii 
grupului i func ia organizatoare ce implic  o elaborare adecvat  a con inutu-
lui comunic rilor. Reprezentarea social  devine astfel prin intermediul propa-
gandei ceea ce se nume te „instrument de ac iune”. 

Trecerea de la reprezentarea-expresie la reprezentarea-instrument de ac-
iune se face prin procesele cognitive care au ca suport limbajul. Însu i proce-

sul de ancorare al reprezent rii sociale este unul de elaborare al mediatorilor 
verbali f  de care reprezentarea nu se poate dezvolta, nici re ine. În conseci-

, studiul unei reprezent ri sociale înseamn i analiza limbajului s u. Prin 
urmare, pentru a deveni parte a vie ii cotidiene, teoriile tiin ifice i ideologia 
sufer  transform ri.  

Atunci cînd analiz m perioada post-sovietic  observ m c  oamenii par a 
fi obseda i de ideea de negare a timpului în care au tr it. De i mo tenesc un 
mare bagaj de deprinderi, stereotipuri i cli ee de gîndire i comportamentale, 
vehiculate cu ajutorul limbajului însu it în decursul anilor de instaurare ai pu-
terii sovietice i impus spre imitare în toate celelalte ri ale lag rului socia-
list. În ceea ce prive te istoria, „comunismul se termin  într-un fel de 
neant”201.  

                                                
201 vezi: Furet F. Trecutul unei iluzii. Eseu despre ideea comunist  în secolul XX. - 

Bucure ti, Humanitas, 1996 
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Se men in îns  pentru mult  vreme mentalit i i practici exprimate într-
o limb  calchiat  dup  modific rile survenite în varianta limbajului utilizat de 
„omul nou” sovietic. Ca modalitate i expresie a gîndirii, limba este mijlocul 
de produc ie cultural  cel mai important în socialism. Prin toate mijloacele de 
propagand  utilizate s-a încercat i reu it transformarea limbajului general 
într-un limbaj particular. Procesul a respectat regulile care conduc la aceste 
transform ri printre care regula selec iei, regula constrîngerii i regula ierar-
hiei cuvintelor.  

Discursul oficial sovietic desemnat prin sintagma „limb  de lemn” are ca 
i precursor acea dubovîi iazîc (limb  de stejar), cum era denumit stilul greoi 

întrebuin at de administra ia arist  din secolul XVIII. Regimurile comunist i 
nazist au oferit apoi multe exemple de voluntarism lingvistic ce pot fi desem-
nate prin genericul „limbii de lemn”. tiut fiind de exper ii propagandei poli-
tice c  limit rile experien ei lingvistice i culturale ale unei persoane îi pot re-
strînge acesteia accesul la anumite idei sau distorsiona aprecierea unor reali-

i, discursul politic a vizat înainte de toate, adoptarea unui anumit compor-
tament sau declan area unei ac iuni în rîndul auditoriului – noi nu vorbim pe-
ntru a spune ceva, ci pentru a ob ine un anumit efect – reprezint  inten iile de 
manipulare lingvistic  ale discursului nazist. În raport cu nazismul i fascis-
mul, amploarea i durata celuilalt tip de totalitarism din secolul nostru, comu-
nismul, a avut ca rezultate de excep ie în construc ia, impunerea i exploata-
rea distorsiunilor „limbii de lemn”.  

„Limba de lemn” a tins s  înlocuiasc  limbajul natural în comunicarea 
personal , metoda propagandistic  a discu iei „de la om la om” fiind o prac-
tic  relevant  în contextul acestei aspira ii. Nucleul procesului de construc ie 
a „omului nou” au fost departamentele de propagand  care controlau ideolo-
gia difuzat  în coli, administra ie, întreprinderi. Ele dispuneau de o armat  
de propagandi ti situa i pe mai multe nivele. Însu i Platon în „Cratylos” a dat 
o „lec ie  despre limbi” în care ar ta c  instrumentele de guvernare sunt lim-
bajul, legea i pedagogia. La originea limbajului este întotdeauna un „legiui-
tor” care vede nemijlocit „adev rul” pe care-l comunic .  

T.Slama-Cazacu202 descrie „limba de lemn” ca „susbsistem al unei limbi, 
desemnînd mai ales elemente lexicale dar i unit i frazeologice, cu caracter 
de expresii fixe, de cli ee încremenite, cu sens determinat în contextul unei 
anumite „autorit i”, în mare m sur  utilizate stereotip-dogmatic, ca exprima-
re a unei ideologii”. Menirea real  a  acestui limbaj este de a impune autorita-

                                                
202 Slama-Cazacu T. Stratageme comunica ionale i manipularea. - Ia i, Editura Poli-

rom, 2000 



 95 

tea, de a se împiedica alt  modalitate de gîndire. Prin intermediul lui se as-
cunde i se mascheaz  adev rata realitate.  

Mecanismul minciunilor func ioneaz  atît în societ ile democratice, cît 
i în cele totalitare, ca un element necesar al coeziunii sociale, reglîndu-se i 

reproducîndu-se, cu implicarea, mau mult sau mai pu in eficient , a puterii 
politice decidente. În societ ile democratice, se recurge la împrumuturi din 
alte limbi vorbite, dar mai ales prin transformarea propriei limbi, ceea ce face 
ca sensul civintelor s  fie nesigur. Se impun termenii generici i cuvintele ab-
stracte, care cresc ambiguitatea ideilor.  

Frecventa schimbare a referen ialelor unor termeni generici, precum li-
bertate, democra ie, economie de pia , tranzi ie, integrare european  facili-
teaz  exprimarea rapid i conving toare a minciunilor conceptuale ca adev -
ruri incontestabile i sprijinite pe valorile consacrate. Autorul minciunii poli-
tice are avantajul de a ti dinainte ceea ce dore te auditoriul s  aud , iar min-
ciuna este mult mai ispititoare pentru ra iunea acestuia decît realitatea. Disi-
mularea este utilizat  la nivel ideologic i politic de c tre partidele i organi-
za iile politice care inten ioneaz  perpetuarea propriilor interese i justificarea 
existen ei lor în cîmpul politic.  

Orice discurs politic trebuie, totu i, pentru a fi credibil, s  respecte nor-
mele elementare ale ra ionalit ii i s  aduc  în discu ie fapte verosimile. Nu-
mai astfel el poate fi conving tor. Orice locutor politic tie c  denaturarea re-
alit ii nu paote fi oricît de ampl , întrucît ea nu poate acoperi imensa sfer  a 
realului. Cu totul altfel se petrec lucrurile, îns , în societ ile totalitare, cînd 
limbajul ajunge s  nu mai descrie nimic, primind denumirea de „limb  de 
lemn”.  

Limba de lemn este o particularitate lingvistic  existent  în orice dogm , 
ideologie devenit  dogm  sau societate ori Putere care simte nevoia de a se 
impune i prin strategii de mascare a unor realit i mai pu in favorabile. Dar 
în „comunism”, ca doctrin  concretizat  în totalitarism, ia forme extreme, de-
vine o arm  a manipul rii maselor, o stratagem  de conducere volens-nolens 
a unei popula ii care trebuie s  fie supus . Bibliografia tiin ific  asupra lim-
bii de lemn  nu este vast , a r mas înc  o tem  destul de pu in discutat .  

Lacuna principal  a acestor studii const  în faptul c , limitînd limbajul 
de lemn la regimul „comunist”  sau cel mult la regimuri dictatoriale, totalitare 
nu s-a mai observat nici caracterul universal posibil al limbii de lemn, nici 
faptul c  ea poate constitui un real pericol în calea comunic rii i a comporta-
mentelor libere în orice regim, prin urmare c  se poate reflecta în orice limb  
i moment istoric. Limba de lemn este i un fenomen de tergere a diferen-
elor de limbaj. O cauz  a limbii de lemn a fost i încercarea de a se anihila 

gîndirea maselor. Limba de lemn a putut juca i rolul de în irare de cuvinte 
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hipnogene, care nu numai c  min eau, nu numai c  mascau realitatea dar ma-
nipulau printr-un fel de adormire hipnotic , înso it  de monotonia vocabule-
lor repetate, cu o frecven  care nu mai aducea nici o informa ie nou , deci nu 
mai cereau nici m car s  le în elegi, s  le interpretezi, s  le ascul i ca sunete 
umane. 

Manipularea prin comunicare, ca proces psihologic în mecanismele de 
inducere a ei, i mai departe, a reac iilor pe care le poate declan a în individul 
manipulat, poate fi explicat  în diverse moduri. i anume, de la c ile psihoa-
nalitice de ac iune asupra subcon tientului sau chiar a c ilor hipnotice, pîn  la 
unele interven ii educative, dar i prin ceea ce se nume te „c i insidioase”, de 
introducere în psihicul individului a unor idei, convingeri, f  voia ori tirea 
lui.  

Se vorbe te despre „socializarea” prin educa ie, ca proces socio-cultural 
prin care societatea face s  se interiorizeze, adic  s  se asimileze i s  se ad-
mit , de c tre indivizi, normele, sentimentele, credin ele, valorile, atitudinile, 
srereotipele, conduitele, limbajul care sunt ale sale. Socializarea se realizeaz  
în primul rînd prin folosirea limbajului pentru structurarea lumii cognitive a 
individului, punîndu-se accent pe plasticitatea persoanei în raport cu influen a 
din partea societ ii.  

Îns  nici chiar copilul nu imit  nediscriminativ i nu se las  influen at de 
oricine, numai unele persoane fiind luate drept model. Cu atît mai mult, se 
pune problema cum pot fi influen ate „grupurile sociale” prin comportarea 
politic . S-a descoperit, îns , înc  de mult, dar vorbindu-se mai pu in despre 
aceasta, o cale incomparabil mai facil  de influen are a individului i a grupu-
lui social, f  s  observe ace tia: manipularea.  

De ce se recurge, în definitiv, la aceast  manipulare i în ce const ? 
Orice Putere (de orice natur  ori nivel: politic , economic , financiar , religi-
oas , ideologic  devenit  dogmatic ) are nevoie, mai întîi, s  se instaureze i 

 se consolideze. Ac iunile ei sunt marcate prin verbe mobilizatoare pentru 
adep i sau pentru mase, prin epitete – adjective caracterizante – care s  scoat  
în relief, mai mult decît simplele „nume” (substantive), calit i pozitive, chiar 
superlative, totodat  punînd în inferioritate prin caracteriz ri negative defec-
tele „p ii opuse” i mai ales recurgînd la cuvinte cu sens modificat, la altele 
noi care s  nu aib  sensul prea clar, s  fie utilizate i ca stereotipe-cli eu, prin 
care realitatea existent  s  poat  fi ascuns .  

Rostul lor provine din faptul c  nu întotdeauna ac iunile sunt reu ite i, 
de asemenea, este nevoie s  se supraliciteze (hiperbolizeze lingvistic) cu pri-
vire la unele aspecte pozitive, se simte nevoia acut  a oferirii unei „imagini” 
negative a „oponen ilor” (într-o lume manicheist ); de aici ascunderea reali-

ii, prin mascarea ei, iar limbajul ofer  acest mijloc. Mascarea este deci ins-
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trumentul de baz  al manipul rii prin limbaj-comunicare. Prin acestea se pot 
transmite i con inuturi cognitive, dar calea este ra ional  numai în aparen  – 
con tientizarea fiind anihilat . Folosirea limbajului pentru în elarea adresan-
tului face parte din complexa stratagem  comunica ional  a „puterilor” care 
fac apel la dogme, la impunere relativ for at  a lor, insidioase subjug ri ale 
maselor.  

Manipularea prin comunicare a destinatarului unui mesaj se poate realiza 
prin ceea ce pot p rea „strategii” benigne ale limbajului i care sunt în cea 
mai mare parte stratageme: de distorsionare ori de malversa iuni ale comuni-

rii. Uneori este vorba despre obligarea la comunicare (de fapt la receptarea 
unui mesaj, destinatarul fiin împiedicat s  „r spund ”, s  aib  „drept la rep-
lic ” – regul  subliniat  de Sociolingvistica american ) sau despre refuzul la 
comunicare. Stratagema pe plan lexical, dar i gramatical include cuvinte-cli-
eu, folosire stereotip , repetat  în contextul Puterii interesate, utilizare de 

cuvinte necunoscute destinatarului, elimin ri „startegice” de cuvinte, de p i 
ale frazei, înv luiri semantice, scoaterea din context sau omiterea contextului 
care ar ar ta modificarea sensului sau evocarea altui context.  

Omiterile, elimin rile sunt uneori înso ite i de fluvii verbale, cu pretex-
tul de bun voin  întru a comunica ori de explicare a unor decizii i care în 
realitate r pesc timpul sau fac imposibil  reversibilitatea reac iei. „ În „limba 
de lemn” exist  o singur  cerin  de adecvare: cuvintele se plaseaz  în con-
formitate cu un ritual prestabilit, cunoscut de to i. Unele discursuri „înfierea-

”, altele laud , altele îndeamn . În fiecare caz, atitudinea publicului este di-
nainte cunoscut . Stilul r mîne identic, oricine ar fi autorul i oricare ar fi te-
ma”203.  

A disp rut „Limba de lemn” ca vechi forme sau chiar ca fenomen odat  
cu încercarea de înlocuire a vechilor structuri? Evident c  nu. Multe compor-
tamente, stereotipii de gîndire, practici, chiar principii economice, politice, 
morale, ca i institu ii i promotori ai vechiului s-au men inut. Unele forme i 
mecanisme de expresie dispar, îns  atît fenomenul ca atare cît i anumite mo-
dalit i concrete de realizare a lui persist  sub unele forme noi, cu o genez  în 
care pot ac iona i al i vectori. „Limba de lemn” a devenit în genere un mijloc 
de anihilare a gîndirii, de introducere a unor structuri de gîndire din afara in-
dividului.  

Prin aceasta, individul poate deveni pasiv: altul gînde te pentru el. Sco-
pul este evident, chiar dac  nu întotdeauna i nu to i cei care creeaz  o „Lim-

 de lemn” sunt, la început, con tien i de rolul ei. „Limba de lemn” este de 
                                                
203 Betea L. Comunicare i discurs în “limba de lemn” a regimului communist.  // Ar-

gumentum. Caietele Seminarului de Logic  discursiv , Teoria argument rii i Re-
toric . - Ia i, Editura Funda iei Academice AXIS, octombrie 2004 
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obicei instrumentul unei ideologii care, ca atare, se formuleaz  în principii, 
iar acestea pot deveni stereotipii de gîndire, exprimate în cli ee.  

Iar cînd ideologia tinde s  devin  sau a devenit o „Putere”, de obicei ace-
asta caut  s  apar  într-o lumin  favorabil , ba chiar s  ascund  adev rul, mai 
ales dac  este creatoare de condi ii generale nu prea favorabile  pentru indi-
vizi  lua i în parte sau pentru colectivitate. „Ideologiile totalitare intr  în conf-
lict cu realitatea, rezultatul fiind respingerea acesteia ca neconform . Realita-
tea ajunge s  nu mai existe decît prin evenimentele care confirm  acest tip de 
ideologii. Istoria este rescris , trecutul însu i ajungînd s  fie adaptat interese-
lor politice prezente, prin eliminarea tuturor faptelor care contrazic „princi-
piile” ideologiei totalitare”204.  

Discursul politic totalitar este subordonat „limbii de lemn”, un subsistem 
lingvistic ce con ine unit i frazeologice „cu caracter de expresii fixe, de cli-
ee încremenite, cu sens determinat în contextul unei anumite „autorit i”, 

utilizate stereotip-dogmatic ca exprimare a unei ideologii imitate, dar i im-
puse de puterea politic ”205. Aceste expresii sunt repetate frecvent, inten ia 
real  a locutorului politic fiind de a impune o anumit  modalitate de gîndire 
sau chiar anihilarea acesteia i de  a masca adev rata realitate, dac  aceasta 
nu este favorabil  ideologiei promovate.  

„Limba de lemn” este alc tuit  în întregime din elemente împrumutate 
din limba natural . Ideologia încearc  s  compenseze pierderea sensului prin 
imaginarea unui alt univers semnificant, structurat analog limbajului. Aceast  
lume este complet inteligibil i are drept scop s  fac  uitat faptul c  nu are 
sens, c ci elementele constituiente nu au corespondent în realitate. „Limba de 
lemn nu comunic  nici un gînd nou i nu descrie nimic”206. 

În „limba de lemn”, pronumele „eu” a disp rut iar pronumele la persoana 
a II-a nu apare niciodat . În schimb, „noi” este inserat la fiecare rînd dar tri-
mite totdeauna la acela i referent discursiv: unitatea poporului, partidului sau 
guvernului. Acest „noi” se afl , de obicei, în opozi ie simetric  cu „ei” care 
semnific  for ele reac iunii. Limba de lemn apare sub dou  modalit i:  

- o modalitate deschis , exprimat  prin limbajul editorialelor de pres i 
al discursurilor oficiale; 

- o modalitate ascuns , exprimat  în literatura tiin ific i în celelalte 
forme de manifestare public . 

Substantivarea, care se traduce, mai ales, prin reculul coordonatelor cir-
cumstan iale, sistematic înlocuite de substantive precedate de o propozi ie.  
                                                
204 Arsith M. Semiotica discursului politic. - Ia i, Editura „ tefan Lupa cu”, 2005, 

p.113 
205 Slama-Cazacu T. op.cit., p.71 
206 Thom F. Limba de lemn. - Bucure ti, Editura „Humanitas”, 1993, p.81 
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Construc iile pasive i impersonale („s-a f cut”, „a fost exprimat”). 
Predilec ia pentru comparative (ex.”mai profunde”, „mai vaste”, „tot 

mai mult”, „tot mai important”); caracteristic este i faptul c  în construc iile 
lexicale unde sunt folosite, complementul nu este exprimat. 

 Modul imperativ, exprimat cel mai adesea prin sintagma „trebuie s ...” 
sau simplu „s ...”. 

Un discurs devine pragmatic eficient numai atunci cînd, contruindu- i 
mesajul pe care dore te s -l transmit , emitentul se gînde te în permanen  la 
receptor i la particularit ile acestuia. Limbajul i realizarea sa în discurs pe-
rmit g sirea acordului, a compromisului. Michel Foucault apreciaz   discur-
sul ca fiind o entitate ce posed  o putere promejdioas , o surs  de nelini te, 
generat  de intuirea „sub aceast  activitate – în fond cenu ie i cotidian  – a 
unor puteri i pericole pe care de-abia le putem imagina”207.  

M.Foucault identific  trei tipuri de interdic ii care se intersecteaz i se 
sus in reciproc: 1) tabu-ul obiectului, 2) ritualul circumstan ei, 3) dreptul pri-
vilegiat i exclusiv al subiectului vorbitor.208 Aceste interdic ii demonstreaz  
rela iile discursului cu dorin a i cu puterea. Dac  ne referim la discursul po-
litic argumentativ, putem afirma c , în societ ile moderne i democratice, in-
terven iile discursive nu se pot angaja în orice moment, de c tre oricine, sau 
despre orice subiect. Argumentarea politic  se poate manifesta doar dac  ac-
torul politic dobînde te dreptul de a lua cuvîntul pentru a ap ra sau pentru a 
justifica o anumit  pozi ie, în anumite condi ii, reglamentate social i juridic, 
ce îng duie ca dezbaterea s  fie deschis . 

Rezum m c  politica este un univers de for e dar i un univers de semne 
care au nu numai o eficacitate cognitiv  sau expresiv , ci i o eficacitate soci-
al . Structurile discursului pot fi rela ionate cu propriet ile structurilor i 
proceselor politice. Rostirea unui discurs presupune interferen a mai multor 
niveluri de manifestarexa oratorului. Dup  cum afirma E.Co eriu, „putem 
spune, prin urmare, c  dac  dimensiunea politic  a limbajului este limba, di-
mensiunea politic  a limbii este limba comun , care reafirm i consolideaz  
coeziunea comunit ii corespunz toare limbii istorice”209.  

Faptul de a vorbi o limb  este un act politic implicit, deoarece exprim  
adeziunea la anumite tradi ii i la o anumit  comunitate istoric , cel pu in vir-
tual-opus  altor comunit i. A comunica prin limbaj presupune posedarea 
unor competen e necesare elabor rii mesajului i sensului atribuit acestuia. 
                                                
207 Foucault M. Ordinea discursului. - Bucure ti Editura „Eurosong & Book”, 1998, 

p.15 
208 Ibidem, p.16 
209 Co eriu E. Limbaj i politic . // Identitatea limbii i literaturii române în pers-

pectiva globaliz rii. / O.Ichim, F.-T.Olariu (coord.). - Ia i, „Trinitas”, 2002, p.31 
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Competen ele lingvistic i paralingvistic , ideologic i cultural  îi permit 
acestuia codificarea mesajului, iar acelea i competen e, de inute de receptor 
fac posibil  decodarea aceluia i mesaj.  
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The passage to market economy through promotion of some  radical and 

rapid reforms affected the social cohesion of majority central and east-euro-
pean states, among them the Republic of Moldova. In these conditions, pas-
sing through a crucial process of political, economical and social transition, 
a particulary importance obtains the using of some efficacious international 
strategies to promote and impliment in national political practice the politi-
cal mecanism of the tripartit social partnership institutions, as an important 
component of general political process of democratization in the labour mar-
ket.   

The institute of social partnership, as an effective political mechanism, is 
a contemporary model indispensable for any democratic society that ensures 
the partnership between state, employers and employees. Thus, through the 
importance and the political influence of its strategies, is present the only 
example of tripartite cooperation at the mondial level - the International La-
bour's Organisation (ILO). Its strategies ensures an evolutionist and refor-
mator character to the economical and social changes, especially in the tran-
sitionaly societies. ILO's strategical principles are: to respect the main rights 
in the labour sphere, dignified conditions of engagement and payment, the 
social ensurance of all citizens, the consolidation of tripartite cooperation 
and the social dialogue, the solving of a lot of problems like gender inequali-
ty, poverty, etc. 

Obviously the success of these implications are different from case to ca-
se. In Republic of Moldova, as in the most countries of the world, the „social 

                                                
210 Recenzen i – doctor în tiin e filosofice, conferen iar Valentina TEOSA; Director 

General al Institutului Muncii al Confedera iei sindicatelor din Republica Moldova 
Dumitru ANDRU. 
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concerting” of these actors tends to become an effective political mechanism 
of social consolidation, thanks to humanitary mission of ILO s strategies. Re-
public of Moldova ratified the majority of  ILO's main Conventions and Re-
commendations. The experience of previous decades put the bases of the poli-
tical mechanism of cooperation between state, employers and employees. The 
specialists appreciates the modifications made in the law plane as positive. It 
works a national body of social dialog system - the National Committee for 
Collective Negotiations, and a lot of laws favouring the most representative 
employers and employees organisation's activity. Republic of Moldova must, 
as all others, try and fail in order to realise social peace within the frames of 
a world that is in an intense rhytm of globalisation. 

 
Trecerea la economia de pia  prin promovarea unor reforme radicale i 

rapide au afectat coieziunea social  din majoritatea statelor central i est-
europene, printre care i Republica Moldova. În aceste condi ii, trecînd print-
r-un proces de tranzi ie crucial din punct de vedere economic, politic i soci-
al, o importan  deosebit  o cap  utilizarea unor strategii politice eficiente 
în promovarea i realizarea echilibrului în rela iile sociale de munc , coordo-
narea civilizat  a pozi iilor subiec ilor rela iilor de pia 211. Este evident 
faptul c  principiile libert ii, pluralismului i cooper rii între p i în luarea 
deciziilor ce stau la baza democra iei sunt o caracteristic  indispensabil  unei 
economii de pia 212. Ca rezultat al transfer rii valorilor democratice în 
domeniul rela iilor de munc , apare mecanismul  politic de func ionare a 
institutului de parteneriat social. 

Globalizarea i transform rile profunde a sistemului tehnologiilor de 
produc ie deschid noi perspective în dezvoltarea rela iilor sociale de munc , 
generînd totodat i noi probleme, volens-nolens implicînd to i „actorii” soci-
ali în scopul atingerii p cii sociale213.  

În ciuda existen ei unor tradi ii na ionale diverse referitor la echilibrul di-
ntre elementele individualiste i cele de corpora ie în cadrul sistemului politic 
sau, mai exact, no iunea de „parteneriat social”, rolul statului i autonomia 
dat  patronatelor i sindicatelor în reglarea pie ei muncii, s-au dezvoltat for-
me variate de dialog social. 

Filosofia i ideologia parteneriatului social apare la sfâr itul sec.XIX – 
începutul sec.XX, ca rezultat al multitudinii de încerc ri de a colabora a an-
                                                
211 Vezi: Teosa V. Evolu ia mecanismului parteneriatului social în Republica 

Moldova: esen a i problemele func ion rii. // Analele tiin ifice ale USM. Vol.II. - 
Chi in u,  2002, p.153. 

212 Ghidul pentru dialog social i parteneriat din România. - Bucure ti, 1997, p.7. 
213 ibidem, p.14. 
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gaja ilor, întreprinz torilor i statului214. Fiind primul model de func ionare a 
mecanismului institului de parteneriat social, Organiza ia Interna ional  a 
Muncii (OIM – fondat  în anul 1919) r mîne a fi i unicul exemplu de coope-
rare tripartit  la nivel mondial, importan a ei fiind cu atît mai evident , cu cît 
tot mai multe probleme de ordin na ional cap  caracter global. Ca urmare 
num rul rilor - membre ale acestei institu ii specializate a ONU a crescut de 
42 – în anul 1919, la 175 – în 2005215.  

Parteneriatul social reprezint  sistemul de raporturi stabilite între patroni, 
salaria i (reprezentan ii acestora) i organele administra iei publice i locale 
în procesul determin rii i realiz rii drepturilor i intereselor lor social-eco-
nomice i de munc .216 Este sistemul care maximalizeaz ansele acceptului 
popular pentru o anumit  decizie i diminuiaz  puterea i dimensiunile conf-
lictelor sociale inevitabile, specifice economiei de pia .217 

Actori ai parteneriatului social-statul, patronii i angaja ii - sunt repreze-
nta i la nivel interna ional de mai multe structuri alc tuite din cele mai repre-
zentative organiza ii ale lor, la nivel na ional. O cooperare tripartit  la nivel 
mondial nu întîlnim decît în cadrul Organiza iei Interna ionale a Muncii. Ar-
monizarea la nivel regional este o idee mult mai recent i care nu a fost pus  
în practic  înafar  decît prin exemlul Comunit ii Europene, dezvoltarea ulte-
rioar  a unor grupuri regionale urmînd s  dea o nou  actualitate acestei ac i-
uni.  

Singura organiza ie mondial  autorizat  s  reprezinte interesele patroni-
lor în toate problemele privind aspectele sociale i cele legate de munc , la 
nivel interna ional, este Organiza ia Interna ional  a Patronilor (OIP, fondat  
în anul 1920). Cea mai reprezentativ  organiza ie patronal  pe orizontal  la 
nivel european este UNICE (Uniunea Confedera iilor din Industrie i a Patro-
natelor din Europa, fondat  în anul 1958) – pentru patronatele private, i 
CEEP – pentru patronate publice. Principalul interlocuitor al UNICE este Co-
misia European . La nivel sectorial patronatele sunt reprezentate de FEBI 
(Federations Européennes par Branches d’Industrie) i EEN (Re eaua Euro-
pean  a Patronatelor), precum i de alte organiza ii: COPA (sectorul agricol), 
CEFIC (industria chimic ), FIEC (costruc ii), etc. 

                                                
214 . . -

. // . . , 1. - 
, 2003, p.12. 

215 .   : . //  
, 1/25. - , 2004, p.26. 

216 Mesagerul Ministerului Muncii, Protec iei Sociale i Familiei al Republicii Moldo-
va, 3. - Chi in u, 2004, p.11. 

217 Ibidem, p.7. 
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Sindicatele sunt reprezentate în principal de Confedera ia European  a 
Sindicatelor (ETUC fondat  în anul 1973), dar i de Confedera ia European  
a Staff-ului de Management (CEC), Confedera ia European  a Sindicatelor 
Independente (CESI).218 Statul este si el reprezentat prin intermediul struc-
turilor sale, fiind totodat i principalul mediator  în aceste negocieri. 

Strategiile OIM asigur  un caracter evolu ionist, reformator schimb rilor 
ce au loc în economie i societate în general – model contemporan specific 
societ ilor democratice de politic  social  în sfera muncii. Experien a politi-

 reflectat  în practica istoric  a tripartismului ne demonstreaz  c  doar prin 
colaborare (fie uneori conflictual ) i ced ri reciproce, cele dou  grupuri so-
ciale mari: angajatorii i angaja ii, vor ajunge la un compromis politic, ulteri-
or la o colaborare social-economic  reciproc avantajoas . 

Reie ind din acestea, una dintre cele mai importante i actuale probleme 
se prezint  a fi rolul OIM în asigurarea coieziunii sociale, misiunea umanitar  
a strategiilor sale. Implementarea lor necesit  acceptarea, sus inerea i impli-
carea tuturor grupurilor sociale, respectarea anumitor reguli care ar transfor-
ma institutul de parteneriat social într-un mecanism politic cît mai efectiv de 
consolidare social , ac iuni coordonate care s  joace un rol pozitiv în derula-
rea procesului politic de transform ri social-economice. 

Influien a substan ial  a strategiilor OIM asupra vectorului politico-soci-
al de dezvoltare într-o mare parte din rile lumii este o tem  pe larg cercetat  
în majoritatea dintre acestea, cu atît mai mult în estul i sud-estul Europei, 
unde „socialul” este culoarea unor transform ri profunde i vertiginoase. i 
în Republica Moldova s-a con tientizat necesitatea cercet rii acestei proble-
me, ca argument fiind apari ia mai multor lucrari îndeosebi în ultima perioa-

. Astfel s-au remarcat prin importan a lucr rilor lor mai mul i cercet tori: 
Potîng  A., Romînda  N., Negru T., Teosa V., T bir a S., Ro ca M., Dimitri-
ev R.,  Scor escu C. i al ii.219  

                                                
218 Ibidem, p.66. 
219 . o :  

. // Administrarea Public , 1/2. - Chi in u, 2004, p.66-70; 
Negru T. Parteneriatul social (în sfera muncii). // Legea i via a, 4. - Chi in u, 
2003, p.11-14; Teosa V. Munca neprotejat i tactica sindicatelor. // MOLDOSCO-
PIE (Problemele de analiz  politic ). Partea XIV. - Chi in u, 2000, p.204-206; Te-
osa V., T bîr  S. Evolu ia mecanismului parteneriatului social în Republica Mol-
dova: esen a i problemele func ion rii. // MOLDOSCOPIE (Problemele de analiz  
politic ). Partea XIV. - Chi in u, 2000, p.153-157; Teosa V., Ro ca M. Sistemul 
gestion rii resurselor umane în Republica Moldova. // MOLDOSCOPIE (Prob-
lemele de analiz  politic ). Partea XIV. - Chi in u, 2000, p.129-142, etc. 
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Date fiind condi iile situa iei la etapa actual  în Republica Moldova dar 
i în celelalte ri ale lumii, în realizarea normelor parteneriatului social o im-

portan  deosebit  o cap  principiile fixate în Conven iile OIM, institu ie 
func ional  pe baza de tripartism, cele peste 370 de Conven ii i Recomand ri 
ale sale cuprinzind cele mai variate domenii din sfera politico - social  a mu-
ncii. Un model de conduit  a participan ilor în rela iile colective de munc i 
o concep ie ideologic  – bipartismul i tripartismul – sunt func ionabile dato-
rit  mai multor acte ale OIM. Conform Recomand rilor nr.94 i 129 – despre 
normele de colaborare între întreprinz tori i salaria i la nivel de întreprindere 
statul adopt  un set de m suri necesare asigur rii consulta iilor i colabor rii 
dintre ace tia asupra problemelor de interes comun, care nu sunt prev zute în 
procedura de colaborare colectiv  sau alte proceduri acceptate la angajare. 

Fiecare stat-membru, conform Conven iei nr.50, poate analiza anumite 
sfere ale politicii sale na ionale de munc , ca fiind situa ii reglamentabile pe 
calea negocierilor directe dintre asocia iile de întreprinz tori i salaria i. Este 
o prevedere destul de important , datorit  c reia în anumite sfere are loc tran-
sferul unor func ii specifice statului c tre organiza iile non-guvernamentale, 
în special sindicate i uniuni patronale (mai pu in în cazul Moldovei).  

Organiza iile salaria ilor i angajatorilor urmeaz  s  creeze în cadrul înt-
reprinderilor un sistem politic i comunica ional de rela ii sociale între admi-
nistra ie i personal în scopul form rii unei atmosfere de în elegere i încre-
dere reciproc , care va avea efecte benefice asupra cre terii efectivit ii între-
prinderii i nivelului de via  al angaja ilor s i. Aceste prevederi sunt fixate în 
Recomandarea nr.129, care prevede i volumul de informa ie care trebuie s  
ajung  regulat la angaja i, în scopul men inerii acestei atmosfere de încredere 
mutual i a unui climat psihologic benefic în cadrul întreprinderii. Acest sis-
tem comunica ional nu trebuie s  limiteze dreptul angaja ilor, garantat prin 
Constitu ia Republicii Moldova220 i prevederile legisa iei statului moldove-
nesc221, de a se asocia, sau s  dificulteze activitatea sindicatelor sau a altor re-
prezentan i ai salaria ilor. Informa ia urmeaz  s  fie cît mai ampl i obiecti-

, iar ca mijloc de eficientizare a sistemului comunica ional bipartit pot servi 
întîlnirile în cadrul întreprinderii, cu schimbarea de p reri i informa ii, anu-
mite anun uri f cute pentru diferite grupuri de salaria i, jurnale i reviste, di-
ferite alte canale care ofer   salaria ilor posibilitatea de a face propuneri i de 
a- i exprima opinia asupra problemelor legate de activitatea întreprinderii. 

                                                
220 Vezi: Constitu ia Republicii Moldova (cu modific rile din 15 iulie 2003). – Chi i-

u, 2004. 
221 Vezi: Codul Muncii (adoptat la 1 octombrie 2003); Legea Sindicatelor (7 iulie 

2001); Legea despre protec ia muncii (2 iulie 2001), etc. 
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În scopul asigur rii colabor rii dintre organele puterii de stat, organiza i-
ile reprezentative ale salaria ilor i cele ale întreprinz torilor, Recomandarea 
nr.113 a OIM propune statelor-membre s  stimuleze consulta iile i colabo-
rarea tripartit  nu doar la nivel na ional dar i ramural i regional. Astfel sunt 
studiate în comun probleme de interes comun i se ajunge la aceea c  organe-
le competente ale puterii de stat s  cear i p rerea organiza iilor salaria ilor 
i întreprinz torilor, expertiza social  a anumitor legi în construirea planurilor 

de dezvoltare social-economic . Procedurile de colaborare trilateral  în vede-
rea impliment rii normelor de munc  interna ionale sunt stabilite prin preve-
derile mai multor acte ale OIM, printre care Conven ia nr.144 i Recoman-
darea nr.152, care servesc drept baz  juridic  pentru organizarea efectiv  a si-
stemului de parteneriat social func ionabil la nivel na ional222. 

Prin intermediul strategiilor i structurilor sale, OIM îndepline te o serie 
de func ii diverse printre care: organizarea discu iilor la nivel interna ional 
asupra problemelor cardinale legate de calitatea muncii; conlucrarea cu toate 

ile – subiec i ai dialogului social în rezolvarea problemelor specifice tre-
cerii la economia de pia i adapt rii la condi iile globaliz rii economice; su-

inerea rela iilor constructive i reciproc avantajoase cu sponsorii i cu cele 
mai importante organiza ii din regiunea respectiv . Astfel, înafar  de Minis-
terul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei al Republicii Moldova, Confede-
ra ia Na ional  a Patronatului din Moldova i cele dou  Confedera ii Sindica-
le Na ionale (CSRM i CSLRM „Solidaritate”) ca reprezentan i ai statlui, pa-
tronilor i, respectiv, a salaria ilor, care alc tuiesc modelul clasic de desf u-
rarea al negocierilor, sunt atra i i al i parteneri precum Ministerul Afacerilor 
Interne, Ministerul Justi iei, Ministerul Înv mîntului, Ministerul Economiei 
i Finan elor, etc. din fiecare ar -membru. Chiar dac  deciziile adoptate de 
tre OIM (conven iile i recomand rile sale) poart  un caracter consultativ-

recomandativ, ace tia se implic  tot mai activ în sus inerea i chiar ap rarea 
prevederilor date.   

Tot mai activ se implic i organele regionale i municipale, astfel în Ita-
lia i Spania birourile respective au stabilit contacte i au purces la implimen-
tarea unor noi strategii de consolidare a rela iilor parteneriale netradi ionale 
cu institu ii i regiuni autonome neimplicate anterior. Pasul a însemnat mobi-
lizarea unor resurse financiare substan iale datorat , în cazul stabilirii parte-
neriatului cu „Italia Lavoro” de exemplu, faptului c  s-au ob inut ced ri im-

                                                
222 . o:  

. // . 
. , 1. - , 2003, p.23. 
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portante din partea Guvernului italian, benefice realiz rii mai multor proiecte 
ale OIM223.  

Prin intermediul multiplelor întîlniri organizate la nivel înalt, OIM urm -
re te influien area p rerii celor mai importante personalit i politice care sunt 
chema i s  acorde o aten ie mai mare schimb rilor sociale datorate globaliz -
rii. Strategiile OIM sunt orientate i spre influien area i atragerea cercurilor 
academice, men inerea unei colabor ri strînse în continuare cu Organiza ia de 
Colaborare Economic i Dezvoltarea i cu Consiliul Europei (CE), crearea 
unor noi structuri (precum Consiliul Economic i Social „Asocia ia Francez  
pentru Colaborare cu OIM”). Începînd cu anul 2002 s-a stabilit întîlnirea anu-
al  la nivel înalt a reprezentan ilor OIM i CE, iar în 2004 Directorul General 
al  OIM  i  Comisarul  CE  semneaz  un  acord  de  parteneriat  strategic  în  do-
meniul dezvolt rii i acord rii de ajutor umanitar. 

Alt aspect important al strategiilor OIM const  în m rirea volumului i 
num rului de sponsoriz ri de proiecte de colaborare, al turi de tradi ionalii 
sponsori din cele peste 20 de ri (SUA, Germania, Fran a, Italia, etc.) care 
acord  surse financiare importante apar i sponsori noi (Polonia, Ungaria, Re-
publica Ceh ). OIM este îndeosebi interesat  în solu ionarea a patru sarcini 
strategice: respectarea principiilor de baz i a drepturilor din sfera muncii; a 
condi iilor demne de agajare i salarizare; a asigur rii sociale a tuturor cet e-
nilor i consolid rii pozi iilor tripartismului i dialogului social; solu ionarea 
unor probleme cum ar fi egalitatea gender i eradicarea s ciei. 

Destul de benefic  a fost influien a strategiilor OIM i în rezolvarea dife-
ritor probleme specifice (cazul Lodzi, Polonia) sau crearea, în urma Conferin-
ei Mini trilor Muncii (Bucure ti, 2003) de exemplu, a unui comitet perma-

nent de nivel înalt în scopul trecerii în revist  a politicilor na ionale din sfera 
ocup rii for ei de munc . Ulterior astfel de proiecte au început s  fie realizate 
i în Albania, Croa ia, Azerbaidjan, Kîrgîstan, Kazahstan i alte ri; au fost 

elaborate mai multe strategii regionale în sfera ocup rii for ei de munc  
(Lodzi, Polonia) i a crescut poten ialul rilor-membre în domeniul statistici-
lor i informa iei despre pia a muncii. 

Datorit  mai multor proiecte precum „Ocuparea i integrarea social  a ti-
neretului în Kosovo”, programul „TREE” (Kazahstan), „Leonardo da Vinci” 
(Polonia), „Socrate” (Bulgaria), i altele, s-a realizat ridicarea nivelului califi-
ca ional al diferitor p turi sociale. La fel, o latur  important  a strategiilor 
OIM este aten ia acordat  reabilit rii profesionale a invalizilor (2003 – Anul 
invalizilor), colabor rii cu întreprinderile mici i mijlocii în scopul cre rii de 

                                                
223  2001-2004 . . 

 I. -  , 2005, .17. 
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noi locuri de munc , dezvolt rii microfinan rii (Bulgaria, România, Serbia) 
i cooperativelor (Recomandarea nr.193, din  2002). Prin activitatea i preve-

derile actelor sale OIM impulsioneaz  ini iativele locale de dezvoltare econo-
mic  (Croa ia, Bosnia, Serbia, Armenia), restructurarea social orientat  a înt-
reprinderilor mari în majoritatea rilor est-europene. Au fost ratificate mai 
multe conven ii ale OIM, printre cele mai importante fiind cele referitoare la 
munca minorilor (Conven iile nr.182/1999 i nr.138/1973), munca for at  
(Conven iile nr.29/1930 i nr.105/1957), discriminarea gender (Conven ia 
nr.111/1958), libera asociere (Conven iile nr. 87/1948 i nr. 98/1949), etc. 

La începutul anilor `90, în special în rile Europei Centrale  i de Est au 
început a fi întreprinse eforturi concrete de creare a institutelor de dialog so-
cial i, datorita impliment rii eficiente în mare parte a strategiilor OIM, dup  
un deceniu i jum tate putem vorbi de ob inerea unor rezultate satisf toare. 
Indeosebi seria de conferin e organizate spre sfîr itul anilor `90, în mai multe 

ri-candidate la integrarea în uniunea european  (Praga – 2001, Alma-Ata - 
2002, Bi kek – 2002,  Malta – 2003, Var ovia – 2003, etc.) au influien at be-
nefic procesul de perfec ionare a legisla iei muncii, elaborarea prevederilor 
legale referitor la organiza iile angajatorilor (fondarea Forumului Angajatori-
lor din Europa de Sud-Est, în Republica Moldova Legea Patronatelor din 11 
mai 2000), înt rirea pozi iilor organiza iilor patronilor i salaria ilor, etc224.  

Republica Moldova a ratificat majoritatea conven iilor de baz  ale OIM, 
conformîndu-se acestor acte, inclusiv Conven iilor nr.144 din 1976, nr.154 
din 1981, i Conven iilor de la Var ovia (1995) i Geneva (2000). Cazul Re-
publicii Moldova este unul specific, cu anumite caracteristici atît la capitolul 
„parteneri sociali”, cît i la mecanismul de conlucrare dintre ei.  

Actori ai institutului de parteneriat social sunt la nivel na ional Guvernul 
Republicii Moldova - ca reprezentant al statului, Confedera ia Na ional  a 
Patronatelor din Moldova (CNPM) - ca reprezentant al patronilor, Confedera-
ia Sindicatelor din Republica Moldova (CSRM) i Confedera ia Sindicatelor 

Libere din Republica Moldova (CSLRM “Solidalitate”) - ca reprezentan i ai 
salaria ilor. Ei conlucreaz   în cadrul Comisiei Republicane pentru Negocieri 
Colective (CRNC), componen a c reia este aprobat  prin Decretul Pre edin-
telui Republicii Moldova 152, din 20 mai 1994. Ia na tere astfel organul si-
stemului de dialog social la nivel na ional, care- i va exercita activitatea în 
conformitate cu mai multe acte ale OIM (Conven iile 87, 98, 144, 154, 
etc.). Comisia e condus  de Prim-vice-prim-ministrul Republicii Moldova, ca 
Coordonator Principal i Ministrul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, Pre-

                                                
224  2001-2004 . . 

 I. - , 2005, .42. 
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edintele General al CNPM, Pre edin ii CSRM i CSLRM “Solidaritate” – ca 
Coordonatori. 

Fiecare dintre p i are dreptul de a sesiza Secretarul Comisiei asupra 
anumitor probleme i dreptul de a cere convocarea ei. Practica ne arat  îns  

 comisia dat  este convocat  doar cu acordul Coordonatorului Principal. 
Poten ialul democratic de func ionare al acestui organ va cre te imanent 

a cum s-a sesizat deja ca fiind  inacceptabil unei societ i democratice con-
temporane faptul c  structura unui astfel de organ este hot rît  prin Decretul 
Pre edintelui (adic  al unei singure persoane) i c  nu are loc “rota ia”, cum 
ar fi normal, la func ia de Coordonator Principal a reprezentan ilor patronilor 
i salaria ilor. De-jure, membrii CRNC declar  neangajarea lor politic . Ei se 

angajeaz  s  reprezinte interesele membrilor organiza iilor respective dar, de-
facto, cel pu in reprezinta ii statului sus in ideologia partidului de guvern -
mînt.  

Dup  adoptarea Codului Muncii-2003, CRNC este transformat i cap  
denumirea de Comisia Na ional  pentru Negocieri Colective (CNNC). Schi-
mbarea nu const  doar în substituirea, necesar  de altfel, a termenului de “re-
publican” prin “na ional”, dar i altor aspecte precum semnarea Conven iei 
Na ionale în locul tradi ionalului Contract Colectiv de Munc . Comisia s-a 
întrunit de 9 ori în 2002225, de 11 ori  în 2003226 i de 9 ori în 2004. CNNC î i 
începe activitatea din 2 octombrie 2003, principalele sale direc ii constînd în 
abordarea celor mai actuale probleme la nivel na ional prin încheierea de Co-
nven ii Na ionale în dou  sfere:  

 I-a Conven ie Na ional  din 3 februarie 2004, referitoare la plata sala-
riilor angaja ilor în baz  de contract individual de munca;  

 a II-a Conven ie Na ional  din 9 iulie 2004, referitoare la timpul de 
munc i de odihn . 

Una din strategiile OIM privind func ionarea mecanismului institutului 
de parteneriat social const  în observarea i influien area permanent  a proce-
sului de consolidare a pozi iilor organiza iilor patronilor în t rile din centrul, 
estul, sud–estul Europei i CSI. Astfel au fost adoptate legi speciale în acest 
sens în România, Ucraina i Republica Moldova care sunt, s  spunem, cu un 
pas înainte în compara ie cu alte  ri în care nu avut loc înc   adoptarea unor 
astfel de legi (Macedonia, Serbia, Slovenia)227. Pîn  la elaborarea Legii Pat-
                                                
225  2002 . // 

 CSRM « », 2. - , 2003, p.4. 
226  2003 . // -

 CSRM « », 2. - , 2004, p.2. 
227  2001-2004 . . 

 I. - , 2005, .44. 
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ronatelor organiza iile respective au fost implicate ca  „parte” a sistemului tri-
partit de dialog social, parcurgînd îns  o perioad  de „vid” din punct de vede-
re legislativ (pîn  atunci ele activînd în conformitate cu Legea  cu privire la 
asocia iile ob te ti). Func ionalitatea CNNC din p cate nu ne permite înc  o 
compara ie cu situa ia din România i, cu atît mai mult, cu „modelul belgi-
an”, decretul Pre edintelui din 20 mai 1994 cu privire la crearea ei fiind deja 
„consumat”.  

Aceste prevederi necesit  a fi revizuite, proces prin intermediul perspec-
tivelor c ruia Confedera ia Na ional  a Patronatelor din Moldova tinde la op-
timizarea func ionalit ii sale - transferul c tre acestea a unor func ii pe care 
le îndeplinesc anumite organe (Consiliul Economic, de exemplul) i crearea 
mai multor condi ii favorabile consolid rii organiza iilor reprezentative ale 
patronilor în Republica Moldova. Situa ia precar  creat  în jurul organiza ii-
lor patronale le-a f cut s  se uneasc  „sub umbrela” unei singure confedera ii 
– Confedera ia Na ional  a Patronatelor din Moldova (CNPM)228. Sindicatele 
sunt reprezentate la nivel na ional de cele dou  confedera ii (CSRM i 
CSLRM „Solidaritate”), dar nu putem înc  spune c  ele ar ocupa pozi ii foar-
te i foarte consolidate. 

Prevederile actelor OIM presupun „dorin a de a dialoga” i colaborarea 
dintre aceste p i. În Republica Moldova avem o colaborare conflictual  sau, 
mai degrab , o confruntare caracterizat  de prezen a insuficient  a „mitului 
compromisului”. Despre contrapunerea cu normele interna ionale în general, 
i cu cele ale OIM în particular ne vorbe te i comportamentul destul de net-

radi ional (în special în perioada de pîn  la 2000) în concertarea social  a 
acestor „actori” (greve, comportament pe alocuri violent, etc. în locul meto-
delor tradi ionale), de unde i motiva ia statului de a avea dubii în cedarea po-
sibil  a anumitor func ii ale sale c tre acestea. De conlucrarea constructiv  
dintre Patronat i Sindicate depinde asigurarea p cii sociale, adic  „realizarea 
echilibrului dintre ceea ce este economic posibil i echitabil pentru social”229.  

Rolul strategiilor OIM în asta i const  – în consolidarea organiza iilor 
reprezentative ale patronilor i salaria ilor i asigurarea eficien ei mecanismu-
lui de conlucrare a „p ilor” – stat, patronate, sindicate i alte organiza ii. 
Sl birea pozi iilor acestora este o caracteristic  nu doar a Republicii Moldo-
va,  ci  i  a  majorit ii  statelor  est  -  europene  la  sfîr itul  sec.XX  –  începutul  
sec.XXI, prezentînd mai multe aspecte:  

                                                
228 Materialele Conferin ei Na ionale Tripartite „Tripartismul i dialogul social în 

Moldova”. - Chi in u, 1997, p.5. 
229 Ghidul pentru dialog social i parteneriat din România. - Bucure ti, 1997, p.14. 
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 situa ia economic  dificil , care a restrîns sim itor spa iul de manevr  
atît al patronilor, cît i al angaja ilor, i le-a luat practic guvernan ilor 
posibilitatea de a acorda primilor avantaje financiare; 

 globalizarea economiei, intensificarea concuren ei interna ionale i 
cre terea rolului corpora iilor transna ionale; 

 transformarea substan ial  a modurior de productie; 
 diversificarea crescînd  a pie ei muncii, ca consecin  a celorlalte tran-
sform ri230. 

Guvernul, ca exponent al statului, se poate manifesta fie în prim-planul 
dialogului social, fie se poate limita la o ac iune indirect  în ansamblu dialo-
gului social. În procesul de transformare actual  Guvernul organizeaz i co-
nduce activit i ce vizeaz  instaurarea unui sistem democratic i a economiei 
de pia . Acest proces ar trebui s  avanseze mai rapid prin descentralizarea 
puterii, privatizarea întreprinderilor de stat i adoptarea reglement rilor speci-
fice, etc.231  

Experien a rilor din Occident ne dovede te c  dialogul social tripartit 
contribuie în mod decisiv la parcurgerea reformelor într-un climat de pace so-
cial . Guvernul ca autoritate public  are ca scop fundamental realizarea inte-
resului na ional. El guverneaz  sub imperiul unui pact cu societatea civil , 
care consfin te i institu ionalizeaz  parteneriatul dintre institu iile publice 
i societatea civil , asociaz  în forme de cooperare mutual  sectorul public  

cu cel privat i d  noi garan ii de stabilitate.  
Încerc rile Republicii Moldova, ca i a altor ri aflate în tranzi ie, de 

concertare social  reu it  – în sensul atingerii p cii sociale – sunt înc  destul 
de hiper-monopolizate din punct de vedere al implic rii statului. Nici “impor-
tarea” unor sau altor modele “reu ite” (modelul suedez)232 nu constituie ni te 
condi ii suficiente i reale  în asigurarea realiz rii  echilibrului social. 

Condi iile unei concert ri parteneriale social-autentice i durabile ar pu-
tea fi indeplinite odat  cu înl turarea cauzelor principale, precum sl biciunea 

dit  a organiza iilor reprezentative patronale i sindicale, descentralizarea 
puternic  a negocierilor colective, absen a de tradi ii în promovoarea unor re-
la ii ordonate i constante între p i, necesitatea asigur rii anumitor m suri 
de securizare social , etc. i s-ar ajunge la realiz ri concrete, nu doar la ni te 

suri i acorduri care adesea sunt doar o parte de retoric .  

                                                
230 Ibidem, p.21. 
231 Ibidem, p.217. 
232 Cojocaru Gh. Calea a treia sau modelul suedez al statului bun st rii sociale. // 

Arena politicii, 2. - Chi in u, 1996, p.17. 
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During more than a decade of independence, the Republic of Moldova, 
being geographically situated in the center of Europe, has hardly defined its 
national interest, seeking an advantageous position on the international po-
litical arena. The interest of the middle term state found itself in a tortuous 
process of development, in search of its own identity. This article is an analy-
sis of the national interest position is an analysis of the national interest posi-
tion of the Republic of Moldova between the Community of Independent Sta-
tes and the European Union. The recent parliamentary elections of March 6 
as well as those presidential of April 4, 2005 marked the irreversible charac-
ter of the country’s national interest, that of joining the European Union, a 
big continent of universal values, of economic freedom, of interethnic and po-
litical tolerance and of a increasingly important social responsibility. For the 
first time a competitive process brought a compromise between political op-
ponents, who become committed to following the path of European integra-
tion and alienation from the Russian “orbit”, because the CIS has no chan-
ces to be reduced to what has always been in reality – a now-functional stru-
cture with no perspectives. 

 
Pentru multe ri a devenit un reper în politica extern  o fraz  rostit  de 

Margaret Thetcher, potrivit c reia Marea Britanie nu are prieteni i du mani, 
ci are doar interese. 

Interesul na ional din perspectiva „realizmului politic”, reprezentat de 
H.Morghenthau, R.Tucher i de savan ii contemporani W.Lippman, H.Kissi-

                                                
268 Recenzent – doctor in stiinte istorice, conferen iar Dinu ILA CIUC 
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nger, W.Rostow i D.Bolle, este un complex ideal i normativ de scopuri sau, 
desemnat prin termenul for ei, este fenomenul central în peisajul politicii in-
terna ionale.269 În opinia „subiectivi tilor” (R.Snyder, H.Forward) purt torul 
„interesului na ional” este grupul restrîns de lideri politici i func ionari care 
se afl  la putere, iar mai exact, acei ce iau decizii politice.270 

tre sfîr itul anilor ’90, odat  cu evolu iile social politice ale tranzi iei 
postcomuniste, cu intensificarea rela iilor externe, are loc o oarecare modifi-
care a viziunilor asupra interesului na ional. Actualmente conceptul de inte-
res, inclusiv de „interes na ional”, cap  noi semnifica ii generate de proce-
sele integrative i dezintegrative ce au loc pe continentul european. 

Astfel, prin interes na ional se subîn elege totalitatea complex i neuni-
form  de însu iri obiective i subiective, legate de factorul necesit ii, utilu-
lui, avantajului, scopului comunit ilor sociale sau al individului care influen-
eaz  substan ial comportamentul i ac iunile lor social-semnificative271.  

O astfel de abordare a problemei a fost inacceptabil  pentru Republica 
Moldova, deoarece, pe parcursul a mai multor ani noi nu am cunoscut care au 
fost interesele veridice ale politicii externe ale rii i cum le realiza diploma-
ia moldoveneasc . 

Pe parcursul a mai bine de un deceniu de independen , Republica Mol-
dova, situat  geografic în centrul Europei, cu greu i-a definit interesul na io-
nal, c utîndu- i un loc mai avantajos pe arena politicii interna ionale. Acest 
interes fundamental al tîn rului stat în tranzi ie, poate c  mai mult decît al 
oric rui alt stat, s-a aflat într-un proces anevoios de devenire, în c utarea pro-
priei identit i. 

Fostele ri comuniste, intrate în tranzi ie, au evoluat în direc ii diferite, 
cu rezultate tot atît de diferite. Unele state au reu it deja s i consolideze 
func ionalitatea i mecanismele economiei de pia , au reu it într-un fel s i 
„occidentalizeze” societatea suficient pentru a fi  admise în NATO i au avut 
mari anse pentru integrarea în Uniunea European  (cazul Lituaniei, Letoniei, 
Estoniei). 

Alte ri postcomuniste (Republica Moldova, Belarusi) s-au împotmolit 
într-o tranzi ie paralizant  cu perspective modeste de a ie i din subdezvol-

                                                
269 A se vedea: Gorceac S., Dumitra  T., Rusandu I. Conceptul interes na ional în 

geopolitic . // Economica. Supliment. Ed. Academiei de Studii Economice, Chi i-
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270 Ibidem, p.28. 
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tarea cronic i din s cie.272 Republica Moldova nu a putut i nu a tiut s  
formuleze astfel de obiective, preferînd prin a a-zisa politic  multivectorial  

 balanseze între Est i Vest. 
Dac  lipsa unor priorit i clare în politica extern  în perioada incipient  a 

dezvolt rii noastre ca stat independent poate fi explicat  prin lipsa de experi-
en , de informa ii pertinente despre procesele ce se desf urase pe continen-
tul european, men inerea aceleia i situa ii de incoeren i inconsisten  este 
greu de l murit. De i s-a pronun at în favoarea dezvolt rii unor rela ii mutua-
le avantajoase pe toate planurile, conducerea de la Chi in u nu a reu it s  for-
muleze o viziune clar  de ancorare a interesului na ional într-un sistem de re-
pere i valori care ar fi permis rii noastre s  dep easc  rapid i eficient pe-
rioada dificil  de tranzi ie prin crearea unor condi ii externe benefice pentru 
reformarea cu succes a rii.273 

Moldova devine stat-membru al CSI prin semnarea la 8 decembrie 1991 
la Mensk a Acordului privind crearea Comunit ii Statelor Independente i a 
Protocolului de la Alma-Ata din 8 aprilie 1994. Pe parcursul acestor ani pu-
tem eviden ia cîteva principii de baz  care au determinat politica Republicii 
în cadrul CSI: accentul pe rela iile economice, neutralitatea militar i nepar-
ticiparea la structurile militare din CSI, accentul fiind pus pe rela iile bilatera-
le cu statele-membre. Respectarea majorit ii acestor principii nu este consfi-

it  în documente oficiale, dar reiese mai curînd din asumarea faptului c  ele 
corespund cel mai bine principiului de suveranitate i intereselor na ionale ale 
statului. 

În plan economic, Moldova are rela ii cu Rusia, Ucraina, Belarusi. Co-
mer ul cu alte state ale Comunit ii este aproape inexistent. Rela iile econo-
mice cu partenerii din Est se dezvolt  mai curînd în cadrul rela iilor bilaterale 
dintre state, decît în cadrul organiza iei. Pentru ara noastr  este important  
reducerea dependen ei de importurile i de pie ele de desfacere estice 
(14027399 mln USD, dintre  care 593376,2 mln USD revin spa iului CSI, iar 
398076,1 mln USD – UE i 240895,0 mln USD – ECE), precum i optimiza-
rea structurii exportului, în sensul major rii propor iilor produselor finite 
(Pentru perioada anului 2003 exportul Republicii Moldova a constituit 
790023,6 mln USD, dintre care 423632,6 mln USD – CSI, 184400,0 mln 
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USD – UE i 123715,4 mln USD – ECE).274 Printre factorii care vor diminua 
din coeziunea economic  a CSI este i participarea Moldovei, Georgiei i a 
Kîrghizstanului la Organiza ia Mondial  a Comer ului (OMC). Din aceast  
perspectiv , cît i din alte cauze nu mai pu in importante cum ar fi diversita-
tea politic , economic , social , cultural , regional  a intereselor i metodelor 
de dezvoltare alese de c tre ex-republicile unionale, edificarea unui veritabil 
spa iu economic comun (dup  modelul UE) în CSI nu este i pu in probabil 

 se va transforma vreodat  într-un veritabil organism integra ionist, în care 
s-ar respecta interesele fiec rui stat. 

Cu cea mai mare certitudine se poate afirma  c , sunt ultimii ani de aflare 
a Republicii Moldova în cadrul Comunit ii Statelor Independente. Situa ia e 
de  o  a a  natur ,  c  dac  CSI  nu  se  va  destr ma totalmente,  Moldova,  ca  i  
Turkmenistanul, îl va ignora. Acest fapt a fost confirmat i prin declara ia 
pre edintelui rii V.Voronin din cadrul summitului de la Ialta, din septemb-
rie 2003, în care a afirmat despre o posibil  ie ire a Republicii Moldova din 
CSI, învinuind Rusia de „ocuparea militar ” a statului.275 Strategia Rusiei fa  
de rile din spa iul post-sovietic, aplicat  pe parcursul a mai multor ani, ba-
zat  pe utilizarea conflictelor interne în scopul atragerii la „concubinaj” for at 
nu a dus la rezultatele scontate. 

Rezultatele acestei politici sunt evidente în Moldova i în Georgia, unde 
Moscova a sus inut prin toate mijloacele, inclusiv prin acordarea sprijinului 
militar separatismul din Transnistria, Osetia de Sud i Abhazia. 

În urma politicii autoritariste a pre edintelui rus V.Putin i a descensiuni-
lor ap rute în ceia ce prive te ratificarea Tratatului privind For ele Armate 
Conven ionale din Europa i retragerea bazelor militare din Moldova i Geor-
gia, i-a determinat pe guvernan ii de la Chi in u s  adopte o nou  retoric  
proeuropean i antirus , refuzînd s  recunoasc  Rusia în calitate de mediator 
în conflictul transnistrean.276 

Unii anali ti consider  c , interesul na ional i actuala orientare „proeu-
ropean ” a Republicii Moldova, este o dispozi ie antirus  legat  nu doar de 
„Memorandumul Kozak”. CSI s-a mic orat de facto cu o treime (dac  e s  
consider m izolarea Turkmenistanului, Georgiei) în rezultatul revolu iei „ro-
zelor” i schimbarea brusc  geopolitic  a Kievului în rezultatul revolu iei 
„portocalii”, cît i a divergen elor dintre Republica Moldova i Federa ia Ru-

. Chiar dac  Moldova, ca Georgia i Ucraina mai continu  s  se afle formal 
în componen a CSI, ea nu rareori afirm  c  Comunitatea este o organiza ie 
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nonfunc ional i c  a r mas pur i simplu un club al statelor care au f cut 
parte cîndva din ex-URSS277. 

Efectuînd o analiz  retrospectiv  a rela iilor Republicii Moldova în con-
textul proceselor integra ioniste, se observ  o v dit  contradic ie între intere-
sul na ional vis-à-vis de integrarea european i de integrarea în CSI. 

Rela iile Republicii Moldova cu statele membre ale Uniunii Europene 
(UE) num  deja 15 ani, dar evolu ia lor a fost cu mult mai lent  decît în ca-
zul altor state europene, iar primii 7 ani au fost caracteriza i de lipsa unei stra-
tegii ample din ambele p i. Motivul principal al acestei st ri de lucruri a 
fost probabil lipsa unor obiective clare pe care Chi in ul i le-ar fi propus s  
le realizeze în raport cu statele membre ale UE. Totodat  unele ac iuni între-
prinse de Executivul de la Chi in u nu au fost în m sur  s  stimuleze intere-
sul cancelariilor vest-europene pentru Republica Moldova. 

La rîndul lor, nici statele vest-europene i respectiv UE ca organiza ie nu 
au elaborat o strategie de angajare a Republicii Moldova, plasînd-o într-un 
context geopolitic cu rile din arealul postsovietic (excep ie statele Balti-
ce)278, stat din cadrul Comunit ii i nu din Europa. Au fost mai multe cauze 
care au stopat acest proces: 

- ponderea regional  nesemnificativ  (teritoriu i popula ie mic ); 
- încetinirea reformelor; 
- lipsa unor companii importante occidentale care ar fi generat i inte-

resul politic al capitalelor europene; 
- vulnerabilitatea statalit ii i incertitudinea privind viitorul cauzat de 

conflictul transnistrean i prezen a trupelor ruse ti pe teritoriul rii; 
- rela iile pu in „înghe ate” cu statele vecine Ucraina i România. 
Toate acestea au dus la ceia, c , pe de o parte, Moldova a r mas cu mult 

în  urm  fa  de  alte  state  din  Europa  de  Est  i  de  Sud-Est  în  raporturile  cu  
Uniunea European . 

Integrarea Republicii Moldova în structurile interna ionale constituie un 
element fundamental al proceselor integra ioniste din Occident. În acest scop 
au fost desf urate mai multe activit i i ini iative, cele mai recente fiind 
aderarea la Pactul de Stabilitate în Europa de Sud-Est (8 iunie 2001) i la 
Organiza ia Mondial  a Comer ului (18 mai 2001), cît i aprobarea Planului 
Individual de Ac iune UE - Republica Moldova din 23 februarie 2005, care 
va fi valabil pe parcursul a trei ani. 

                                                
277 Voronin V. Integrarea în structurile europene nu necesit  ie ire din CSI. // ”Mol-

dova Suveran ”, 2004, 16 septembrie. 
278 Leanc  I. Evolu ia rela iilor externe. // Tranzi ia. Retrospective i etrospective i  - 

Chi in u, Adept, 2002, p.373-374. 



 144

Planul nu reprezint  o politic  de extindere a UE. Potrivit oficialilor 
europeni este o ofert  substan ial i concret  de colaborare, parteneriat i in-
tegrare în programele i politicile Uniunii Europene, în cadrul c ruia Repub-
lica Moldova este invitat  s  dezvolte rela ii politice, economice, probleme 
de securitate i culturale. Unul din obiectivele planului este sprijinul acordat 
de UE în vederea g sirii unei solu ii viabile pentru solu ionarea conflictului 
din regiunea nistrean , obiectiv formulat ca prioritate primordial  din cadrul 
Planului. 

De asemenea, printre alte priorit i sunt: înt rirea institu iilor garantate 
ale democra iei i statului de drept, asigurarea unor alegeri parlamentare de-
mocratice, asigurarea libert ii de exprimare i a libert ii presei, înt rirea ca-
pacit ii administrative i judiciare. 

Problema imigra iei de asemenea se reg se te în Document, planul pro-
punînd ini ierea unui proces de readmisie a cet enilor moldoveni, afla i ile-
gal pe teritoriul statelor membre ale UE.279 

Acest Plan, îns , nu ne ofer i calitatea de membru al UE. Republica 
Moldova a r mas de una singur  în centrul Europei. Ea nu- i a teapt  rîndul 

 fie admis  în Uniune, ceia ce face Bulgaria i România, ea nu tr ie te cu 
speran e temeinice ca Turcia i Macedonia. 

Pe parcursul ultimilor ani s-a constatat o evolu ie semnificativ  a perce-
perii de c tre cet enii Republicii Moldova a alternativelor de integrare inter-
na ional . În rezultatul sondajului sociologic realizat în martie 1996, majori-
tatea popula iei (52%) se pronun  mai mult pentru leg turile economice cît 
mai pronun ate cu statele membre ale CSI, actualmente exist  îns  un interes 
crescînd fa  de integrarea european . Majoritatea participan ilor la sondajul 
de opinie din noiembrie 2003 s-au pronun at pentru integrarea în Uniunea 
European . 

 
Diagrama 1. Evolu ia opiniilor de integrare interna ional  a Republicii 

Moldova (1998-2003)280 

                                                
279 A se vedea: Uniunea European  va prezenta un plan special pentru Moldova // 

”Flux”, 2005, 23 februarie; Planul de Ac iuni Uniunea European  – Moldova. // 
„Moldova Suveran ”, 2005, 25 februarie. 

280 Raportul Na ional al Dezvolt rii Umane. Republica Moldova, 2003. Guvernare re-
sponsabil  pentru dezvoltarea uman . - Chi in u, 2004, p.40-41. 



 145

 
Actualmente în Republic  se observ  dou  tendin e specifice regiunii din 

care aceasta face parte: cea a tinerii genera ii de deschidere pentru UE i cea 
a genera iei mai în vîrst , nostalgic  pentru trecut, de apropiere de Mosco-
va.281 

Tîn ra genera ie con tientizeaz  diferen a dintre UE care se extinde tot 
mai mult (de la 15 state – la 25 prin aderarea la 1 mai 2004 a 10 state – Po-
lonia, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, 
Cipru) i CSI care, dup  cum declar  liderii ei, e pe cale s  se dezintegreze i, 

 aceste dou  organisme au evolu ii inverse. 
În timp ce cet enii statelor membre a Uniunii se deplaseaz  liber, în ca-

drul CSI se introduce regimul de vize. În UE devine tot mai liber  circula ia 
for ei de munc , a bunurilor, serviciilor i capitalelor, s-a trecut la moneda 
unic  – euro; Rusia, îns  tot mai încearc  s  impun  rubla ca moned  unic  în 
Comunitatea economic  euro-asiatic . 

Un lucru similar poate fi constatat i la nivelul forma iunilor politice din 
cadrul celor mai recente alegeri parlamentare din 6 martie 2005. Din platfor-
mele electorale se observ  c  majoritatea partidelor, printre care se num i 
Partidul Comuni tilor din Republica Moldova (PCRM), consider  drept prio-
ritate a politicii externe integrarea în structurile Uniunii Europene. Principala 
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surpriz  a actualelor alegeri este schimbarea la fa  a PCRM, care a mers în 
campanie cu lozinci, care pu in se deosebesc de cele ale PPCD-ului, de exe-
mplu. Integrarea european , incriminarea Rusiei pentru nerespectarea terme-
nului de retragere a armatei a 14-a i lupta împotriva regimului Smirnov sunt 
teze care se reg sesc atît la comuni ti, cît i la opozi ia proieuropen .282 Îns , 
analizînd platformele concuren ilor electorali, pot fi eviden iate i alte tendin-
e: cea de integrare în structurile politice i economice ale spa iului european 
i cea care mai „oscileaz ” între structurile estice i cele din vest. 

În irul partidelor proieuropene pot fi incluse a a forma iuni ca PCRM, 
PPCD, PSDM. Retorica lor prooccidental  reiese din prevederile platforme-
lor electorale. 

1. Partidul Comuni tilor din Moldova (PCRM) pledeaz  pentru: 
- transformarea Moldovei într-un stat al standardelor europene i al in-

vesti iilor eficiente în economia rii, deschiderea pie elor occidentale 
pentru m rfurile moldovene ti; 

- circula ia liber , f  vize, a cet enilor Moldovei în rile Europei, 
protec ia juridic i social  sigur  a compatrio ilor no tri peste hotare; 

- promovarea unei sus ineri sociale moderne sigure a popula iei, realiza-
rea programelor prioritare, a principiilor educa iei europene deschise i 
celor ale culturii europene.283 

2. Partidul Popular Cre tin Democrat (PPCD) consider  c  singura cale 
real  este cea de integrare în NATO i în Uniunea European . Pentru aceasta 
PPCD propune: 

- realizarea unui parteneriat strategic cu România de preaderare a Repub-
licii Moldova la UE; 

- între inerea negocierilor de asociere cu UE i depunerea cererii de ade-
rare la UE; 

- ob inerea pentru Republica Moldova a statutului de ar -membru a Zo-
nei Shenghen; 

- armonizarea legisla iei na ionale cu cea a rilor UE; 
- abandonarea conceptului perimat de neutralitate permanent  a statului 

i depunerea instrumentelor de aderare la NATO; 
- parteneriat de securitate cu România dup  modelul Polonia - Ucraina; 
- reforma armatei i alinierea ei la standardele NATO284. 

                                                
282 Reflec ii postelectorale. // „Glasul Na iunii”, 2005, 24 martie. 
283 Platforma Partidului Comuni tilor din Republica Moldova. // Platformele concu-

ren ilor electorali. Alegeri parlamentare 6 martie 2005. - Chi in u 2005, p.3. 
284 A se vedea: Platforma Partidului Popular Cre tin Democrat. // Platformele concu-

ren ilor electorali. Alegeri parlamentare 6 martie 2005. - Chi in u 2005, p.3. 
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Blocul electoral „Moldova Democrat ” (BMD), care în ajunul alegerilor 
preziden iale î- i schimb  titulatura în Alian a „Moldova Noastr ” ca rezultat 
al ac iunilor întreprinse de liderul democrat D.Diacov i social-liberalul O.Se-
rebrian de a ie i din componen a frac iunii parlamentare de opozi ie, prin pro-
gramul s u încerca s  promoveze o politic  extern  dinamic i consecvent , 
asigurînd Republicii Moldova un loc meritat în Europa Unit , iar cet enilor 

i un statut de europeni cu drepturi depline.285. 
De asemenea în irul partidelor proieuropene mai poate fi inclus i Parti-

dul Social-Democrat din Moldova (PSDM). „PSDM propune ca la baza iden-
tit ii poporului nostru s  fie puse principiile de cet enie i na iune i doar 
astfel va exista posibilitatea de a ne integra în UE, pe baza principiilor demo-
cratice”286. 

Cel de-al doilea grup de partide consider  drept prioritar integrarea Re-
publicii Moldova în structurile politice i economice ale spa iului CSI, accen-
tul fiind pus pe rela iile cu Federa ia Rus , Ucraina, Belarusi. Din categoria 
forma iunilor proceseiste face parte Blocul electoral „Patria – Rodina”. Prog-
ramul s u prevede: „Drepturile depline de a se afla în alian a economic  cu 
Federa ia Rus , Ucraina, Belarusi i Kazahstan va permite Moldovei, sprijini-
ndu-se pe poten ialul economic total al rilor membre ale SEU, s i moder-
nizeze industria i agricultura, s  creeze noi locuri de munc i, nu în ultimul 
rînd, s  rezolve probleme comercializ rii produselor moldovene ti ... partici-
parea Moldovei la SEU va permite legalizarea ederii imigran ilor moldoveni 
afla i pe teritoriul Federa iei Ruse i Ucrainei i va crea premise politice, eco-
nomice i sociale pentru unificarea rii.287” 

Mi carea social-politic  republican  „ ” consider  prioritar 
pentru Republica Moldova „restabilirea rela iilor cu Rusia, Ucraina ... adera-
rea Moldovei în Uniunea Rusia – Belarusi i a spa iului economic unic, creat  
de Rusia, Ucraina, Belarusi i Kazahstan”288. 

În categoria celei de-a treilea grupe care s-au pronun at pentru men ine-
rea rela iilor atît cu CSI cît i cu UE este „Uniunea Centrist  din Moldova” 
(UCM). 
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UCM consider  oportun  realizarea urm toarelor ac iuni în politica exte-
rn : examinarea de c tre noul Parlament a oportunit ii men inerii Republicii 
Moldova în calitate de membru a CSI; reanimarea cooper rii cu rile memb-
re ale CSI în baza tratatelor i acordurilor bilaterale reciproc avantajoase; co-
njugarea capacit ilor i eforturilor tuturor for elor politice în scopul realiz rii 
condi iilor necesare pentru integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euro-
pean ; formularea unui demers în adresa Uniunii Europene solicitînd deschi-
derea spa iului de vize pentru cet enii Republicii Moldova...”289. 

Alegerile preziden iale din 4 aprilie 2005 au marcat caracterul ireversibil 
al interesului na ional al Republicii Moldova vis-à-vis de integrarea europea-

. 
Pentru prima dat  de la 1991 încoace, alegerea pre edintelui Statului 

V.Voronin a servit drept prilej, unic în felul s u, la unirea i consolidarea ce-
lor mai diverse for e politice, care au dat dovad  de o anumit  maturitate po-
litic . Pentru prima dat  procesul politic concuren ial s-a încheiat cu un com-
promis concludent a unor oponen i politici, care s-au angajat s  urmeze calea 
integr rii europene i a desprinderii de pe orbita ruseasc , deoarece CSI are 
ansa de a se reduce la ceia ce a fost dintotdeauna – o structur  nefunc ional , 

 perspective. 
Necesitatea obiectiv  a ader rii la Europa unit , la marele continent al 

valorilor universale, ale libert ii economice i al toleran ei politice i celei 
interetnice, precum i a înaltei responsabilit i sociale, i-au determinat pe li-
derii politici I.Ro ca (PPCD – 13 mandate), D.Diacov (PD – 8 mandate) i 
O.Serebrian (PSL – 3 mandate) s  voteze în favoarea unui candidat comunist 
cu orient ri proieuropene. 

Nici una din forma iunile politice, oricît de mare n-ar fi, nu poate reu i 
de una singur . O solu ie este consensul na ional. A a s-a procedat în toate 
statele care cu adev rat au dorit s  adere la Uniunea European . Calea spre 
Europa poate fi str tut  doar cu eforturile comune ale principalelor lideri 
politici. 

O situa ie similar  s-a creat i în Republica Moldova cînd s-a decis ca în 
numele interesului na ional al rii i a vectorului european s  se ajung  la un 
consens comun290 sub influien a factorului intern cât i extern. 
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Avînd în vedere faptul c , Republica Moldova va deveni vecin al Uniunii 
Europene abia dup  anul 2007, este evident c  pîn  atunci, Republica Moldo-
va va putea beneficia doar par ial de avantajele de care alte state deja se bu-
cur  din 2004. Astfel, Moldova, stat situat între dou  spa ii geopolitice diferi-
te – Europa de Sud-Est i Comunitatea Statelor Independente va trebui s i 
defineasc  clar interesele sale na ionale în scopul realiz rii cu succes a criteri-
ilor de aderare la Uniunea European  într-un viitor previzibil. 
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Some Moldavian and western experts express an idea that Moldova ne-
eds to change its course of external policy, thinking about a break with Rus-
sia, exit from CIS and fool reorientation to the West. It is approved that the 
external policy of Republic of Moldova is oriented mainly to CIS. However, 
the reality is another: Moldova is the member of Pact of Stability for Sout-
heast Europe, WTO; the external financing was blocked out; contacts of our 
government with the representatives of the West; strategical course on Euro-
pean integration was proclaimed by Moldavian government in 2003 and the 
signing of Individual Plan of Actions Moldova – European Union in the be-
ginning of 2005. We consider that equal collaboration of Moldova with The 
West and the East is logical, especially when our strategical partner -Russia 
is not the opponent of western countries, but automatically became their alli-
ance. It is important that Russia and NATO don’t consider each other like 
enemies. In prospective, on base of NATO, the European system of security 
will be created for the first time in the universal history. This system, includ-
ing United States and Russia, will consist of all the states from northern he-
misphere, from Vancouver till Vladivostoc, and our country can be aside 
from this process or to oppose to one of this sites.      
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